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De -Boekekraante is een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, oplaoge: 20.000 stoks en wodt
huus-an-huus verspreid in Oost- en Weststellingwarf.

Lamkje Hof-de Boer: ,,A/ twie keer is d'r now een kroje verkocht
in plaets van een boek"

Veur de viefde keer sutelaktie van
Stellingwarver boeken en plaeten
BERKOOP. Dit jaor is een lustrum-jaor veur de bekende sutelaktie van de Stellingwarver
Schrieversronte. Al veur etviefdejaor gaon vri'jwilligers d'r due daegen in de haastvekaansie op
uut em Stellingwarver boeken en p!aeten an de man en de vrouw te brengen. Veurigjaor wodde
een hiele hoge opbrengst haeld: f 15.015,-! Dit jaor wodt de sutelaktie holen op zaoterdag
18 oktober, vri'jdag 24 oktober en zaoterdag 25 oktober. Een overzicht van de plakken daor ze
kommen vienen jim naost dit artikel.

,,Twie pond
'n stuver"
Wat is dat now veur kraante! zu!lenjim
misschien daenken, aj'm ,,Twie pond 'n
stuver" op 'e deurmatte liggen zien.
Gien wonder, want et is de aldereerste
keer dat d'r een boekekraante in et
Ste!!ingwarfs verschient. Dat daorom is
disse kraante zo biezunder, dat wi'j
hopen dat jow him niet vot-en-daolik
bi'j et oold pepier smieten ! Want dat
zol d'r op duden, daj' him niet meer as
den stuver weerd vienen! En misschien
nog wel minder as een stuver, want
,,Twie pond 'n stuver" hae!t de twie
pond iens niet. En hi'j is oons, de
redaktie van dit kraantien, hiel wat
meer weerd!
Mar lao' we even vertellen waor as et in
dit kraantien aen!ik om gabt. ,,Twie
pond 'n stuver" wodt uutgeven deur de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Et is bedoe!d om, v!ak veurdat

De sutelaktie-vri'jwilligers kriegen steun van
disse huus-an-huus kraante die overal in
Stellingwarf brocht wodt. De vri'jwilligers
kun mar in een dadde pat van de Stellingwarver dorpen kommen. Elkjaor weer een aander
stok. In drie jaor tied kun ze zo hid
Stellingwarf deur. Meensken die dit jaor
gienend an de deure kriegen, kun de bestelbon
op pag. 5 opsturen. Veerder bin alle boeken
ok in de boekwinkel te koop.
Mar we gaon even weeromme naor de

Overzicht suteldaegen
en sutelplakken 1980
Zaoterdag 18 oktober 1980
Een pat van Wolvege
Ni'jlaemer
Ooldelaemer
Ni'jhooltwoolde
Hooltwoolde
Sliekenborg
Vrijdag 24 oktober 1980
Een pat van Oosterwoolde
Dc Weper
Appelsche
Raevenswoold
Jardinge/ Schrappinge
Zaoterdag 25 oktober 1980
Dc Hoeve
Zaandhuzen
Vinkege
Peperge
Donkerbroek
Meugelik Wolvege

Op 'e foto: Willem de Vries en Theo
V. d. B/es an et sute/en in Sieggerde.
sutelaktie. Elk jaor zoe'n twintig vri'jwilligers
mit een kroje bi'j de weg. Dc redaktie zocht
even ien van de ooldste sutelders op: Lamkje
Hof-de Boer. Vrouw Hof het alle keren nog
mit west. We vreugen heur waoromme as ze
de hieltied nog zo enthousiast mit dot. Vrouw
Hof: ,,Elk jaor he'k wel weer nocht om mit te
gaon. 1k vien et van be!ang veur et
Stellingwarfs dat de Stellingwarver boeken
kocht en !ezen wodden. Veur 1970 weren d'rja
nog gien boeken in et Ste!lingwarls.
Now ze d'r wel binnen moe'n ze ok verkocht
wodden. Ft is veur de meensken ok wel
makkelik dat we an huus kommen. Ze kun
zels uutzuken. 1k hebbe zoe'n dag een protte
wi!Ie. le kriegen a!derhaande reakties bi'j de
deure. Ft is al twie keer gebeurd dat ien van de
sutelders de kroje verkocht in plaets van een
boek. Jong en oold lopt mit krojen en boeken.
We kommen tussen de middag bi'jmekeer en
dat is oe zo gezellig. A!!e belevenissen wo'n
dan verhaeld. 1k heb van de sutelkemissie
permissie kregen om mit et Daffien de huzen
bi'jlanges te gaon. Dat krojen wodt mi'j te
slim."
De sutelaktie wodt aljaor-en-dag organiseerd
deur de sute!kemmissie in saemenwarking mit
et bureau van de Stellingwarver Schrieversronte. Wi'j vreugen Pieter Jonker waoromm
zoe'n sutelaktie veur de Schrieversronte van
belang is en of de boeken niet al!iend deur de
boekwinkels ver!cocht wodden kunnen. Pieter
Jonker: ,,Alle meensken weten de weg nog
niet naor de boekwinkel. Et komt nog genog
veur dat meensken meer Stellingwarver
boeken in de kaaste hebben as ere boeken. Aj'
an de deure kommen, kopen de meensken
makke!iker een boek as dat ze naor de winke!

moeten. Dc Friese boekwinkels kun je ok
vertellen dat heur omzet van Friese boeken
stegen is deurdat d'r sute!akties holen
wodden. De belangstelling nemt toe. Ok wi'j
marken dat d'r now al meer boeken naor de
boekwinkel gaon as in et begin. Dc verholing
mit de boekwinkels is altied goed west en dat
zal ok wel zo b!ieven. Butendat duurt oonze
aktie mar drie daegen. De ere daegen in et
jaor kan iederiene zien boeken ok via de
boekwinkel kriegen. Omdat oons ofzetgebied
k!ein is zuwwe ok nooit gien grote oplaogen
kriegen.

de sutelaktie van de Schrieversronte
begint, de meensken uut de beide
Stel!ingwarven wat infermaosie te geyen over o.e. de ni'je boeken die as krek
verschenen binnen of bi'jkotten verschienen zu!len. Mit pattie schrievers
hebben de leden van de redaktie
interviews hullen. Uut sommige boeken
is een stokkien van een verhael of
gedicht in disse kraante ofdrokt. Dan
hej' a!vast een idee van wat d'r ditjaor
in de krojen ligt ! As d'r dit jaor now
krek gien kroje bi'j jow komt ze
kommen mar ien keer in de drie jaor in
elk dorp - gien nood, d'r zit op blz. 5
een beste!lieste waor aj' de boeken mit
beste!Ien kunnen!
Beha!ven de interviews en de stokkies
over de boeken staon d'r ok nog ere
dingen in de kraante. Gewone en ongewone ni'jgies, een bladziede veur de
kiender en een puzzel in et Stellingwarfs, waor as prachtige priezen mit te
winnen va!en.
De Stellingwarver Schrieversronte hçt
a!derhaande warkgroepen inste!d. len
van de warkgroepen is de Warkgroep
Publiciteit. Disse warkgroep vormde
ok de redaktie van disse kraante. Wi'j
zu!!en oons even veurste!!en: Renny
Betten, Henk Kroese. Harm Houtman,
Pieter Jonker en Sietske Bloemhoff.
Wi'j hebben perbeerd om et kraantien
zo aorig meugelik te maeken, dat we
hopen daj'm et kraantien mit krek zo
yule plezier !ezen zul!en as wi'j had
.
hebben bi'j et maeken d'r van!
We willen dan ok niet naolaoten om in
dit stokkien alle adverteerders hiel
hatte!ik te bedaanken veur heur
adverteensies, want zonder die was
diss.e kraante d'r niet kommen!
De redaktie.

Vervoig op pagina 2

In iene weke
.,.
drie-rnje boeken
NOORDWOOLDE. Et gaot goed dit jaor mit de uutgiften
van de Stellingwarver Schrieversronte. Van et veurjaor
verschenen van Fokke Middendorp Her en der deur et oo/de
Wolvege en van Peggy Klinkhamer (ps. van Vrouw G. HentoStoker) Sprokke/s en spraankels. Disse weke verschienen d'r
drie ni'je boeken. D'r is een vervo!g op et boek Haarm van
Hendrik Vondeling: Haarm en AIaatien. Boerken in goeie en
minne jaoren. Vonde!ing beschrift in disse roman et
boereleven tussen 1920-1940. Veurig jaor was de eerste drok
in drie weken uutverkocht. Et ni'je boek wodt niet weer
herdrokt. Op is op. Et boek wodt uutgeven mit financi!e
hu!pe van de Rabo-baank in Oosterwoolde. Op pag. 9 vienen
jow een interview mit de 79-jaorige schriever, mar ok een
fragment uut dat ni'je boek en iI!ustraosies van Hendrik Jan
van Veen. Pries: f 13,00.
Ok ni'j is de bundel verhae!en van Wube Lamers van de
Kuunderwal. Een prachtig boek mit verhae!en uut et oolde
Stellingwarf: Mien vvegen bin duusrere paeden Omslag en
tekenings bin van Sietske A. Bloemhoff. In et boek ok een
inleiding van drs. Henk Bloemhoff over de schriever en een
inleiding over volksverhaelen van drs. Jurjen van der Kooi.
Die f 13,00 veur zoe n dik boek van 178 bladzieden is met te
duur. Uutgeven mit steun van de Bondsspeerbaank. Veur
meer ni'js over dit boek deurb!aederen naor pag. 7 van disse
kraante. As laeste numen we even de dichtbundel van Oene
Bu!t. De bundel is illustreerd deur de bekende Dirk Kerst
Koopmans. Dc pries is f 6.90.
Titel: Eupenings.
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Veur de kiender
Roelf et roepien rekte him es lekker uut doe
hi'j wakker was. Hi'] keek es om him henne en
zag dat et weer mooi weer was. De zunne ston
al aorig hoge en hi'] heurde allemaole gezoem
en gefluit om him henne. Hi'j hadde him zuver
nog wat verslaopen ok, zag hi'] now wel*. Ur
weren al hielendal gien dauwdruppies meer op
et blattien daor hi'] de laeste daegen op
woonde, en hi'] hul zo van die kleine
waeterdruppies. Morgens bekeek hi'] him d'r
altied eerst even in, en veegde dan veur de
spiegel al zien haoren netties te rechte. Omdat
hi'j aorig wat haoren hadde, was dat nogal een
groot kerwei, mar et was mooi wark omjezels
wat op te knappen, zeker aj' d'r goed
uutzaggen, en dat dee Roelf. Hi'] was een
mooie zwatte roepe, mit hier en daor wat
oranje haorties tussen a! die zwatten en mit
pikzwatte ogles die altied glaansden. Mar
goed, vandemorgen kwam d'r dus niks van
o m zien haor mooi recht te stricken, want d'r
was gien dauwdruppien meer. Dat zinnigde
him aenlik niet hielemaol.
Hi'j zol mar es een happien eten. Et blattien
daor hi'] op huusde was al niet zo groot meer.
Hi'] hadde d'r al een hid stok ofk.nabbe!d, en
vandaege was hi'] an et laeste aentien toe. As
dat op was, zol hi'] weer naor een aander
blattien omekieken
moeten. Et was nog iens
m
niet zo makke!ik om de hieltied mar weer een
ni'j blad te vienen, want de hide femilie
woonde in dezelde rozepolle as Roelf. Hi'] zat
. mit zien bruurties en zussies boven in de
zien heit en mem, pake en beppe zatten wat
leger, die konnen ja ok niet zo goed meer
omhogens klimmen. Zien bruurtien Siemen
zag hi'] een aentien links van him zitten. Die
was zó drok an 't eten dat hi'] iens niet heurde
dat Roelf him dag zee. ,,Morgen, Siemen!."
zee Roelf doe mar wat hadder, ,,wat bin ie a!
drok doende !" ,,Ja, Jong!" zee Siemen. .,lk
hebbe hier v!akbi'j een prachtig blattien zien.
en a'k disse opeten hebbe, wi'k daor bi']
wezen, veurdat iene aanders d'r is !" ..Tjonge."
docht Roelf, ,,die Siemen is toch mar toek."
Hi'] hadde zels nog gien ni'j blad op 't oge.
Mar waacht es even, as hi'] now zien blattien
es eerder op hadde as Siemen, dan kon hi'] as
eerste op dat mooie ni'je blad wezen ! Dat was
een idee. Roelf hadde inwendig al wi!le as hi']
d'r an docht hoe Siempien op zien neuze
kieken zol as hi'] Roelf preensheer!ik a! van et
mooie ni'je blad eten zien zol.
En gauw begon Roelf an et laeste aentien van
zien oolde blad te eten. Grote happen nam
hi']. Hi'] had de iene hap nog mar kwao!ik
deurslokt of hi'] hadde de volgende al tussen
de koezen. En mar eten, en mar eten,
allemachtig, wat kon Roe!f vandaege toch
hadde eten. Hier links nog een stokkien.
rechts nog een happien.....Mar wat gebeurde
d'r doe? Die domme, domme Roelf toch!
-Inienend kon hi'] him niet meer vaaste ho!en.
Ur was haost niks mcci' van et blattien over,
en oe, wat griezelig ..... staorig-an glee Roelf
van et laeste aentien blad of en hi'] vul en
viii
Pats. on de 2rond. OD de koo!de hadde

grond. Hi'j kon wel dood wezen, docht hi']
doe hi'] weer bi'j kwam. Mar flee, dat was
netuurlik niet zo, hi'j zag himzels ommes mit
zien eigen ogen op de grond liggen. Mar wat
hadde hi'j een piene. Overal stak et him. Wat
•
mos hi'] now toch doen! .
Hi'i keek veurzichtig om him henne, mar hi']
zag niks bekends en vuulde him ofgrieselik
allienig. Doe heurde hi'] inienend iene lachen
boven him. Hi'] kon mar •kwaolik zien
koppien omhogens doen om te zien wat as dat
was. Van boveri uut de polle zat Siemen naor
him te kieken, en hi'] lachte en lachte ! ,, Hee,
Roe1f,' reup Siemen, ,,wat doe ie daor now
toch beneden ! Daor is toch niks te eten!" Mar
Roelf vun et hielemaole niet zo mooi. Hi'] zee
mar niks, Want hi'] wus wel dat et zien eigen
schuld was dat hi'] daor now lag. Dan had hi']
ok mar niet zo hadde eten moeten, dan had
hi'] mar niet hadder as Siemen eten moeten. 't
Was allemaole zien eigen schuld. Roelf kon
d'r wel omme goelen, zoe'n spiet hadde hi'j.
Hi'] keek mar gauw een ere kaanté uut, want
hi'] wol die lachende Siemen niet langer zien.
Mar wat zag hi'] daore, daor recht veur him?
Al zien duzenden haorties gongen recht
overaende staon. Oe, here, wat was dat now
weer ! Hi'] zag een hid groot ding recht op him
of kommen, nee, twie grote dingen weren et,
twie hide grote dikke poten kwammen op him
hi'] zol zeker platdrokt
of. Nog even en hi
wodden. En hi'] kon niet lopen!
Doe heurde hi'] een stemme, de stemme van
dat grote ding op die twie dikke poten, dat
mos wel haost. Oe, oe, docht Roelf, now gao
ik toch wel echt dood ! Mar de stemme k!onk
niet !elk of zo, dat niet. ,, Kick es, Mem, moe]'
es zien hoe'n mooi besien hier Iigt! Hielenda!
zwat, Mem, mit oranje d'r tussen, moe]' toch
es kieken!" ,,Och kierid, da's een gewone vieze
roepe. Trap'm mardood !" ,,Dood? Nee heur,
dat doe'k niet heur, moe]' toch es zien hoe
mooi as hi'] is !" ,.Och wat. mack 'm toch do6d
je, die viezeroepenvretenjaa! oonze. plaanten.
kae!." Roelf hadde goed luusterd, a! hoe
bange as hi'] ok was. Die aandere stemme.
daor wodde hi'] stienkoold van. Dat k!onk
hielendal niet vrundelik, oe, as dat mar goed
kwam! En hi'] kon nog altied niet hadde
votkroepen, want a!!es dee him nog zo zeer, zo
zeer ..... inienend kwam d'r nog een pote naor
him toe en die pakte him vaaste. Roelf hu!him
doodstille. ,, Ic bin een lief besien heur, ik zal
Jow wat- te eten geven. Mem zegt dat ie wel
graeg p!aanties !ussen, now, dan zal ik jow op
disse polle zetten."
En daor gong Roelf de !ocht weer in en kwam
weer op de polle te lane daor hi'] ofva!en was.
Wat was hi'] bliede! Hi'] was weer thuus! 't
Grote ding mit de grote poten was al weer wat
veerder !open. Hi'] fluusterde flog: ..Daankje
wel!" en gong doe een hie!e poze nao zitten te
daenken over al dat vremde dat him
overkommen was.

Kereltien
Kwast
Zat Kereltien Kwast in de viefde kiasse,
bi'j een meester, die van buten de
Stellingwarven kwam. Dat was netuuruk gien schaande veur die man: niet
iederiene kan een Stellingwarver wezen. Mar 't was wel zunde dat hi'] zoe'n
bétien om et Ste!lingwarfs gaf! Over
vrêmde taelen praotte hi'j we! graeg: ,,In Duitslaand spreekt men Duits: in
Frankrijk spreekt men Frans; in
Engeland spreekt men Engels. Wie kan
me nog een voorbee!d geven, kinderen?" Stak Kereltien Kwast mitien
de vingcr op. ,,!n de Ste!!ingwarven
praoten we Stellingwarfs. En da's
trouwens de beste tael van de hide
wereld?" Dc meester keek een betien
bedaenke!ik. ,,Kereltien," zee hi'], ,,je
weet, dat ik het op prijs stel wanneer er
in onze kias Nederlands gesproken
wordt. Maar voor deze keer wil ik dat
door de vingers zien. 1k wil zelfs nog
verder gaan: je magic boute bewering
met een voorbee!d staven." Jonge,
jonge, dochte Kereltien, dat was een
hide riddenaosie, mar mi'j verzweer ie
disse keer niet! Hi'] s!eug mit de voest
op 'e taofel, daor schrok de meester
a!vast een betien van. Hi'] zee: ,,Neem
now disse doodgewone taofel! Wat
doen de Duutsers? Ze bedoelen een
taofel. Ze schrieven Tisch - ze zéggen
Ties. Wat doen de Engelsen? Ze

bedoelen een taofel. Ze schrieven table
- ze zéggen teebel. Wat dôen de
Ho!laanders? Ze bedoelen een taofel.
Ze schrieven tafel en dat zeggen ze
temeensen ok. Mar wat dot een
Ste!!ingwarver? Hi'] bedóé!t een taofel.
Hi'] schrift taofel! En hi'] zégt taofel!
Dáoromme a!liend al is de Stellingwarver tael de beste van de hide wereld!
Doe is die meester dezelde aovend nog
lid wodden van de Stel!ingwarver
Schrieversronte ! Want de beste tadvan de hide wereld, die wol hi'] vanze!s
ok slim graeg leren!
Jouk
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Sutelaktie Stellingwarver
boeken en plaeten.
Obnze oplaogen moe'n ems altied uutverkocht raeken - omreden d'r een protte
patticulier geld in zit. Wi'] moe'n op 'e tied
oonze schu!den oflossen. En d'r is niet veule
-subsidie op oonze boeken. As d'r veur een Fries bock f5.000,- subsidie is dan hoolt zoks
veur eenze!de soort bock in et Ste!lingwarfs
wel mit f 500,- op. Dc drokkosten van een
bock bin slim hoge en et bock moet veur de
koper ok weer niet duur wodden, want we
willen netuurlik et liefst zoveul meugelik
Ste!!ingwarver boeken onder de meensken
brengen. Daoromme is et zo van belang dat
iederiene in Stellingwarf him/ heur inzet veur
disse sutelaktie. Dc priezen. blieven dan
redelik en de Schrieversronte kan dan
deurgaon mit et uutgeven van boeken."
We weensken de sutelders dit jaor weer krek
lieke veule succes as veurigejaoren. We hopen
dat i.e weer in de buurt kommen van die
f 15.000.-.

„Aovens en naachs as de Mender op
bedde weren schreef ik mien kiende- rboeken”

Wor lid van de

M. Bakker (Jouk)

Stellingwarver

Op disse kienderpagina vienen jim een peer
stokkies uut et niej kienderboek dat begin
1981 verschienen zal. 1k zocht veur jim de
schriever op.
Mien auto staot goed en wel stil!e an de
Bilderdieklaene in Hoogezaand en de veurdeure van nommer 14 staot al eupen. Niet
lange daonao At ik bi'j Bakker en de vrouw an
de koffie. Jim zu!!en we! zeggen: ,,Bakker?
HoogezaandTJa, ik zit bi'j een Stellingwarver dichter van et eerste ure: Jouk!
Op 25 feberwaori 1949'verschient zien eerste
Stellingwarver riempien in de ,, Heerenveense
Koerier." Hi'j is dan goed twintigjaor oold.
Jouk zat in Noorwoolde op 'e legere schoele.
Bij meester Tjeerd Dijkstra wodde we!
Stellingwarfs in et lekaal praot as dat zo uut
kwam. in die tied is dat hiel wat ! Laeter as
Jouk onder eren mit Jan van der Meu!en en
Cor Hoekstra naor de kweekschoele gaot in
Et Vene wodt hi'j him bewust van de pesisie
van zien eigen streektael. Veural deur et
gewraom van een peer Friese deurdrievers.
lederiene kent wel de riempies van Jouk: hi'j
het d'r meer as 320 schreven. Mar hi'j het meer
daon: onder de schoeinaeme Jan Haarm
Onge!ok, huusnommer 13 schrift hi'j 170 keer
stokkies in de kraante. Ok de rebriek ,,Een
praotien uut de Oosthoek" is van zienhaand.
Butendat is hi'j correspondent west veur de
Heerenveense Koerier. Hi'j vertelt daor et
vogende over: ,, Mien vrouw en ik gongen doe
ok wel naor uutvoerings. 1k mos daor een
versiag van schrieven, mar wi'j maekten dan
netuur!ik et hiele feest mit. Nao et daansen
brocht ik mien vrouw op de brommer naor
Wo!vege en ik naor Noordwooide en drekt et
versiag schrieven. Om 5 ure morgens wodde
deur een auto van de kraante et ni'js ophaeld
op een punt in Noordwoo!de. !k kuierde daor
henne en waachtte op 'e auto, mar ja et
Van woensdag 15 oktober of

om 8.30 ure kuwwe leveren

gebeurde ok wel es dat et kwat veur zesse was
veurdat de auto verscheen. Niet zokke !ange
naachten ..... ..
Laeter in Lutjegast blift Bakker ok schrieven.
In et ,,Westerkwartier" an vandaege-de-dag
toe nog elke weke een riempien: ,, Het nieuwtje
van de week." Een peerjaor !eden is de 1.000ste passeerd. ,,in Hoogezaand bin ik d'r
gewoon mit deurgaon," zegt Bakker. ,,in
Lutjegast hebben we versqheidenjaor woond,
mar niet veule slaopen ..... !k was schoelemeester. We hadden d'r ok nog een grote tuun
bi'j. Morgens om vief ure zat ik bi'jtieden al in
de tuun. 1k schreef ok al kienderboeken.
Aovens en naachs as de kiender op bedde
!aggen," vertelde Bakker. Een buurman zee
es: ,,Hej' d'r ok nog een schoe!e bi'j?"

In 1966 verschient et eerste die] uut zien
twe!fdie!ige serie ,,Harm-Jan en Tieneke". Et
eerste diel het ok al 10 herdrokken aachter de
rogge. Zoe'n 100.000 exemplaoren, al!egeer
mitmekeer. Et !iekt d'r op. in 1972 komt et
eerste Stellingwarver bock van Jouk uut:
,,Een haandvo! speulgoed". Et bock kreeg
veurig jaor een herdrok. En now een spliksplinter ni'j kienderboek veur de Stellingwarver kiender. Ur wodt opheden drokt an
warkt om et zo gauw meuge!ik in de
boekwinkel te kriegen. ,,Toch vien ik et
warken an een bock mooier as veur een
kraante, een kraante wodt weer votdaon, een
bock blift." vint Bakker.

Zaoterdag 8 november 1980:

S
DAG
bi'j Jan ,Bruna" Slinkman

Oolde verhaelen uut Stellingwarf

f13,00

Haarm en Maatien
Boerken in goeie
en minne jaoren
f 13,00
Et veurige boekwas in drieweken tied
uutverkocht. Wees d'r bi'j!

OENE BULT

Eupenings
dichtbundel

f 6,90

Kereltien
Kwast

Zat Kereltien Kwast in de vierde kiasse.
Verte!de de meester over vremde dieren in
vremde !anen. ,.De neushoorn." zee de
meester, ..da's om zo te zeggen een muzikaol
dier. Dreegt a!tied een hoorn op 'e neuze!"
Stak Kereitien Kwast mitien een vinger op.
,Zeg et mar Kere!tien," zee de meester. ,, D'r is
a!tied baos bóven baos, Meester!" zee
Kere!tien. ..Neem now es een doodgewone
koe! Die dreegt vêuran twiê hoorns en van
aachteren dri'jt hi'j iangspeu!p!aeten!"

KOM LUUSTEREN EN KIEKEN - KOM LUUSTEREN EN KIEKEN - KOM LUUSTEREN EN KIEKEN

Mien wegen bin
duustere paeden

HENDRIK VONDELING

Sch rieversronte

In 1959 verschient et eerste !eesboek van
Bakker .bi'j Ten Brink's uutgeveri'je. Et wo'n
d'r feitelik drieje: ,,Goudhaantje", ,,Goudbekje" en ,,Krielkipje" wo'n bruukt op 'e
!egere schoe!e. in 1961 gaot de serie van vier
boeken om de hoge brogge in Lutjegast
henne uut aende. Daornao verschient o.e.
.,Onraad in A!teveer." Alle boeken verschienen bi'j K!uitman in Alkmaar. Dan komt d'r
een serie van drie boeken die speulen op
Witterzomer bi'j Assen.

WUBE LAMERS
VAN DE KUUNDERWAL

Van zaoterdag 18 oktober of
om 8.30 ure kuwwe de volgende twie
splikspl intern i'je boeken leveren

An et aende van de aovend zit Vrouw Bakker
op 'e grond mit een hiele staepel boeken en
p!akboeken om heur henne. We raeken haost
niet uutpraot, mar mien Renault 5 wil weer op
'e Haule an, goed elf ure stap ik weer
op, nao een aovend uut gaasten bi'j Bakker en
de vrouw in Hoogezaand.

Oosterwoolde - Passage
Alle Stellingwarver boeken en plaeten bin de hieltied bi'j oons in veurraod west, mar now staot oonze zaeke iene
hiele dag in et teken van et Stellingwarfs
MORG ENS

MIDDAGS

van 9.30-10.30 ure eerste optreden van
Henk en Sietske Bloemhoff in Steilingwarf
nao heur twiede pas verschenen Iangspeulplaete

van 14.00 ure of zet HENDRIKVONDELING zien
haandtekening in zien ni'je roman
HAARM EN MAATIEN. BOERKEN IN GOEIE
EN MINNE JAOREN

IN TWIELOCHTEN
Netuurlik ok bi'j oons te koop
En now kuj' haandtekenings kriegen I
Om 11.30 ure komt de dichter OENE BULT
Hi'j zet zien haandtekening in zien ni'jste bundel
EU PEN INGS
As hi'j d'r aorighied an het, lest hi'j d'r ok uut veur

OOSTERWOLDE

Ok kuj' in de kunde kommen mit de Stellingwarver
schriever en dichter JOHAN VEENSTRA. Boeken
van him: WILDE GAANZEN, FLUITEKRUUD,
AS DE WILDE ROZE BLUUIT

Alle titels leverberl Ok tassen, mouwhemden en
plakplaeties van de Stellingwarver Schrieversronte

JAN SLINKMAN
Stationsstraote 3, 8431 ET Oosterwoolde, till. 05160-5132

boeken - tiedschriften - kantoorartikelen - grammefoonplaeten - accessoires

Kefé-Restaurant Bar

NOVAS-1L

MEUBELCENTRUM
WOLVEGA

,,De Hanenburcht"
1

veur kiassemeubels
zonder weergao

Appelsche, till. 05162-1376
Grout parkeerterrein
Zae/en tot 350 personen

HOEKSTRA INTERIEURVERZORGING
Heerenveenseweg 71, 8471 BB Wolvege, tillefoon 05610-2228

haormod el

Batik kieren

Veur de
betere schoenen

is meer as even 'n boekien eupenslaon
en plaeties kieken
wi'j richten oons niet alliend op ni'jmoodse
en kommende modebeelden
We zorgen d'r ok veur, dat we technisch
honderd percent mit de hieltied wisselende
modebeelden uut de voeten kunnen.

Mode-accessores
Kedo winkel - Tassen

T

dC Y

____ schoe-huus

Kapsalon Snellinger

_1i I

Snellingerdiek 20, Oosterwoolde
tillefoon05l60-5037

eei nard

Stationsstraote 20 - Oosterwoolde
till. 05160-2372

Stationsstraote 22 - Oosterwoolde
Tillefoon 05160-4356

Installaos"Iebedrief
Jitze Hofstra b-v.
't Oost 15, Oosterwoolde, till. 05160-2702

Ofdieling
instal laosietechniek

Sprinterelectrowinkelman

elektrische locht- en krachti nstailaosie

wasmesienen

air-conditioning (de hieltied frisse locht!)

centrifuges
klein huushooldelike artikels

intercom
braand- en inbraokbeveiliging
centraal stofzoegersysteem

verlochting
doe-et-zels ofdieling
diepvriezers

locht- en technische raodgevings

koelkaasten

eigen service-dienst en warkplaetse

.
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oonze boeken en van de boekeri die bi'jkotten verschienen
zullen. Jim kun ze dan mit de onderstaonde bon bestellen.
(Via de boekwinkel of rechtstreeks).

WOLVEGE. De suteiploeg komt mar in een dadde pat van
Stellingwarf.Dus niet iederiene die disse kraante in de busse
vint, krigt de kroje vol boeken veur de deure. Pattie meensken
bin ok niet thuus, daoromme even een compjeet overzicht van

-

Hier bin oonze boeken

.

1'

:

8. Hendrik Vondeling
Haarm. Verhae/ uut el
Stellingwarver Boereleven,
begin 20e ieuw.
Oosterwoolde, twiede drok !
Eerste drok in ien weke tied
uutverkocht.
Pries f 13,00.
ISBN 90 6466 Oil 5.

.-- ' -
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r:\
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Wube Lamers van de Kuunderwal
Mien wegen bin duustere
paea'en.
Boek mit volksverhaelen en
verhaelen mit volkskundige
inslag, 178 pag. Veurzien van
inleiding van drs. H. Bloemhoff
en drs. J. van der Kooi, mit
woordelissien. Omsiag en
tekenings van Sietske
A. Bloemhoff.
ISBN 90 6466 015 8,
ni'jd brocheerd.
Pries f 13,00.

.
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-
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9. Peggy Khnkhaemer
(ps. van Vr. G. Hento-Stoker).
Sprokkë/s en spraankels.
.Verhaelen en gedichten in et
Stellingwarfs: f 9,50.
96 pag. ISBN 90 6466 016 6.
Papillin-omsiag.

:

2. Jouk (ps. M. Bakker).
Een haandvol speulgoed.
Veertig riempies en een
stokmenning kotte verhaelen in
et Stellingwarfs. Oosterwoolde
twiede drok, 1979 80 pag.
Pries f8,50,
ISBN 90 6466 004 2.
•

•

-

-
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3. Johan Veenstra.
Fluiiekruud. Verhaelen.
Oosterwoolde, 1977 120 pag.
Pries f 9,50,
ISBN 90 6466 006 9,
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Pieprnoes
2e drok is d r
Zangbundel veur de
schoelekiender. Nog veur de
oolde verkooppries '
f2,75. ISBN 90 6466 01 07.
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12. Oene Bult.
Eupenings.
Vassen. 48 pag., ni'jd brocheerd.
Mit hooltgravures, tekenings,
omsiag van Dirk Kerst
Koopmans.
ISBN 9064660190.
Pries f 6,90.
13 Hendrik Vondeling
Haarin en Maauen Boerhen in
goeze en ninne
Disse roman is et vervoig op
Haarm nijd brocheerd
Omsiag en tekenings van
Hendrik Jan van Veen.
ISBN 90 6466 018 2.
Pries f 13,00.

op k o m m e n w to.4a:!) ce. n:

14. Jouk (ps. van M. Bakker): Et kienderboek.
15. G. P. Mulder: Dc i'oorgeschiedenis van de Verveningen in Appe/sche doordegezamenli/ke Compagnons
4. Fokke Middendorp.
Her en der deur et oolde
Wolvege. Verhaelen in et
Stellingwerfs. 160 pag. mit 38
zwat-wit foto's (mit foto's uut de
veurige ieuw !). 2 kaorten.
Mit een had omsiag en
inbunnen.
ISBN 90 6466 017 4.
Ornslagontwarp:
Frits Goovaerts.
Pries f 19,50.
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der Opsierlandsehe en OactsteIIingt'erfsehe Veenen en Vaarten
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Willen jim oons via boekwinkel ....................................................... in ... -................................................... /rechtstreeksdevolgende
boeken leveren:
ex. 1. Johan Veenstra, Wilde gaanzen, ISBN 90 6466 003 4.
f 9,50
ex. 2. Jouk (ps. M. Bakker)
Een haandvol speulgoed, ISBN 90 6466 004 2.
f 8,50
ex. 3. Johan Veenstra, Fluiiekruud, ISBN 90 6466 006 9.
f 9,50
ex. 4. Fokke Middendorp. Her en der deur et oolde Wolvege,
f 19,50 = ...............................
ISBN 90 6466 017 4.
f 11,50 = ..............................
ex. 5. Onder eigen i'olk, ISBN 90 6466 007 7.
f 6.50 ...............
ex. 6. Johan Veenstra, As de iiilde ro:e bluuit, ISBN 90 6466 008 5.
ex.
7. Oene Bult, In et honderd, ISBN 90 6466 009 3.
f 4,75
f 13,00
ex. 8. Hendrik Vondeling, Haarm, ISBN 90 6466 Oil 5.
ex. 9. Peggy Klinkhamer (ps. Vr. G. Hento-Stoker).
f 950 =...............................
Sprokke/s en spraankels, ISBN 90 6466 016 6.
f 275- = ...............................
Piepmoes, ISBN 90 6466 010 7.
................ ex.
cx. 11. Wube Lamers van de Kuunderwal,
f 13,00
Mien wegen bin duusiere paeden, ISBN 90 6466 015 8.
f .6.95
ex. 12. Oene Bult, Eupenings, ISBN 90 6466 019 0.
ex. 13. Hendrik Vondeling,
ex. 13. Hendrik Vondeling. Haarni en Maaiien
Boerken in goeie en minnejaoren, ISBN 90 6466 018 2.
f 13,00 = .....................
ex. 14. Jouk (ps. M. Bakker) Kienderhoek
ex. 15. G. P. Mulder De voorgeschiedenis van de Verveningen in Ajipelsehe door de
ge:anien/ijke Compagnon.s der Opsier/andsehe en Oost-Stellingiierfcche
Veenen en Vaarten.
f 13,00
ex. 16. Hendrik Vondeling, Oosterwoolde doe en now
f 13,00
ex. 17. Harmen Houtman, Weerzien
f 6,90 ...............................
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7. Oene Bult.
In et honderd.
Een boekien vol mit eigenwiesheden. Oosterwoolde, 1979.
48 pag. Pries f 4,75,
ISBN 90 6466 009 3.
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5. Onder elgen i'olk.
Wark uut de jaoren
1970-1976 van 24 verschil!ende
schrievers. Oosterwoolde, 1978.
112 pag. Pries 11 .50,
ISBN 9064660077.

Johan Veenstra.
As de wi/de roze bluuii.
Gedichten. Oosterwoolde, 1979.
48 pag. Pries f 6,50
ISBN 90 6466 008 5.

-

Alle boeken via de boekwinkel leverber, daor kuj' de onderstaonde bon ok inleveren!
In een aander hoekien van disse kraante vienen jim een overzicht van de boekwinkels.

S

6.

f 13,00.

16. Hendrik Vondeling: Oosterwoolde doe en now f 13,00.
17. Harm Houtman: Weerzien (dichtbundel) f 6,90. 48 pag.

S

Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte,
Antwoordnommer 42, 8400 XC Oosterwoolde. (Fr.)
Gien postzegel en in een eupen kevot.
S
S

-

S

Naeme. ....................................................................
Haandtekening
Adres ............. ...................Y.........................
.

Postkode + plak. .............................................

.
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Regionale bank
Uw spaargeld wordt aangewend voor de economische ontwikketing
van uw eigen provincie

Friesland Bank
uw eigen bank
Kantoor Oosterwoide: Dertien Aprilstraat 2. teefoon 05160-4741
Kantoor Wotvega: Hoofdstraat Oost 8, telefoon 05610-4450

RESTAURANT

RESTAURANT

,,'t Olde Vat"
verschillende zae/en
van 50-400 meensken
groot parkeerterrein

.
.
.

,,DE DUKER"

Jcw hebben perbiemen mit et anschaffen
van een n'je vloerbedekking en jow zien deur
et doolhof van anbedings glen uutzicht,
wat now wet een goele vloerbedekking veur jow is,
kom dan es vri'jblievend bi'j cons an
Wi'j geven jow graeg ommenocht en op kundige
wieze goeie raod over wat d'r now percies bi'j jow
van toepassing wezen kan

sfeervol inricht
grote park eergefegenhied

Mit veul meugelikheden veur et holen van grote liekegoed as kielne perti'jen
o.e. person leisfesies, brulloft, diner, koold buffet, koffietaofel
en vergeerdering

Jaw tapijt- en gedienestoffespecialist bi'j uutstek is

W'j verzorgen ok jow bedriefseupening of jow privéfesien an huus
Veur kielne groepen stellen wi'j veur een redeiike pries een bus beschikber
onder et motto: ,,Gassien op, Iaot je rieden"
Willen jow graeg goeie infermaosie, kommen jow dan gerust vri'jblievend
bi'j oons langes!

H. JANSEN EN ZN.
Heufdstraote Oost 5 - Noordwoolde (Fr,) - Till. 05613-1234, b.g.g. 2405

In oonze New Trent Shop de laeste
hits op modegebied

college look
vanof
Prachtige mode veur
de donkere wintermaonden
fgien overjaorige coIecties mar

aktuele mode
150 m2 schoe-plezier veur
et hiefe gezin
Veur de vrouw!uden

exciusieve pumps
van sportief, modieus tot
kiassiek/chique, van suede of
kaifsleer, vanof

59,90
Heliform - Anita - Salamander Paul Markes - GABOK enz.
Ok aMes op et gebied van de

Ieerzens
bontvoerde leerzens, nijmoods,
enkel Jeersies en nog veul meer
Gewoon een prachtige collectie
eerzen en altes Iieke betaelber

49,90

'

-

.

LN

wit - btauw - stradivari - bordeaux
't Shoecentrum het et

Ok veur de kiender is d'r een appatte
ofdieling. Laot jow kiendervoeties
ommenocht deur oons meten en
profiteer van oonze betaelbere

kinderschoe-collectie
Impu/sjes - Pediforma Leren Lopen
SchoentJes - Salamander - Pinocchio
enz. enz.
Ok de manluden kommen bi'j
et Shoecentrum niks tekot
Nargens vienen jow een betere
coltectie as bi'j oons
Verscheiden marken, inkeld en
allienig veur jow
Van mederne kalfsleren
enkelleersies tot de oerdegelike
stevige stappers

Mar och wi'i kun jow toch niet aMes
verteMen van oons bedrief. Kom even
bi'j oons an. 4000 peer schoenen
hangen veur jow kJaor
Jow meugen vri'j in en uut lopen en
onder et genot van een paantien
koffie aMes bewonderen

Bi'jkotten ok schoe- en
Ieerri'pperaosies,
k/aor intied
daj' waachten

Weer vienen jow de modecollecties
van Salamander en Lloyd Men Shoes
of de Roc,kport en Colly Coliectie van
oerdegelik juchtleer
't Shoecentrum het et

't Oost 26, Oosterwoolde

Wube Lamers van de Kuunderwal

Doe mit an de
,,Mien wegen bin duustere paeden ledewinaktie
Oolde yerhaelen- uut. Stellingwarf' Mit weerdebonnen ommenocht!
BERKOOP. Wube Lamers van de KunderWal woont in Berkoop en is now 68 jaor. Hij
schrift now al weer hiel wat jaoren, en de
meersten vanjim zullen vast wel es een verhael
van him lezen hebben. Hi'j schrift ommes
vaekein ,,Uut de pultrum van de Stellingwarven", de Stellingwarver rebriek in de
Liwwadder Kraante, en in _De Ovend", et
tiedschrift van de Stellingwarver Schrieversronte.
En wie wet, misschien kennenjow him wel van
de radio, want hi'j is al een peer keer in et
pergramme van Hendrik Entjes en Jaap
Brand west. Dat pergramme hiet ,,Vonken
onder de as" en gaot over volksverhaelen-in
Nederlaand .
En wie Wube Lamers nog niet kent, wet now
vast al wat veur verhaelen as hi'j onder eren
schrift. Juust, volksverhaelen. En as bi'jkotten de kroje van de Schrieversronte ok bi'jjim
komt, ligt daor zien sp1iksp1intrni'je bock:
,,Mien wegen bin duustere paeden, oolde
verhaelen uut Stellingwarf", in. Et is een hiel
biezunder bock, een bock, daor al hiel wat
meensken naor uutkeken hebben. Want et is
et eerste bock mit volksverhaelen uut
Stellingwarf in et Stellingwarfs! En zokke
volksverhaelen kommen pas goed tot heur
recht as ze in de eigen tael van de verteller
schreven wodden, want in die tael is et ja
herwertsjaoren van de iene an de aandere
deurverteld. En Wube Lamers van de
Kuunderwal het altied een scharp oor veur
zokke verhaelen had.
Hi'j vertelde mi'j: ..Dáotums van verjaordaegen of lAD, daor moej' me niet mit
ankommen, mar verhaelen van vroeger die
vergeet ik nict. En veural die verhaelen die as
ik heurde, doe ik nog mar een jongien was. 1k
woonde doe bi'j de Kuunderwal, en in die
tieden woonde Oolde Ties daor ok. 1k was doe
een jaor of twelven, moej' mar rekenen, en
Oolde Ties zoe'n tachtigjaor. Van him heb ik
hIel wat verhaelen heurd, zo as ..De duvelbaner" en ,,De pietermannen". Dat betekent
dat zokke verhaelen in elk geval now- meer as
honderd jaor oold binnen. 1k daenke dat ,,De
wilde lanteern", dat heb ik ok van Oolde Ties,
wel zoe'n honderdtwintig jaor oold is."

SCHARPENZEEL. In 1972 bi j de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte,
weren d'r goed veertig leden. Op I jannewaori
1979 weren dat 313. Weer een jaor laeter 447.
Et ledental gruuit de hieltied nog.
Vaeke daenken de meensken dat ze zels ok
schriever wezen moeten, mar dat is niet et
geval. lederiene die et Stellingwarfs nao an et
hatte ligt, kan him/ heur opgeven as kontribuaant. Van de 447 leden bin ongeveer 35
schriever ofdichter. Meensken die lid binnen
betaelen f 15,00 in et jaor en ze kriegen dan et
tiedschrift Dc Oven/ ommenocht zes keer in
et jaor thuus stuurd. In De Orendverschienen
verhaelen en gedichten in et Stellingwarfs.
- artikels over de geschiedenis en de yolkskunde van Stellingwarf, veerder alle ni'js van
de Stellingwarver Schrieversronte en artikels
over et Stellingwarfs zels. Veerder wo'n de

een boel rond, en heurden dan vanzels cen
protte. Et is niet onwarschienlik dat dit
verhael argens uut de buurt van Runen weg
komt. Et verhael dat neffens heugenschop et
ooldste is en dat ok in et bock staot. hiet _De
sturk", en et zol zoe'n 150 tot 200 jaor oold
wezen.
Wube Lamers het vroeger zels timmerman
west, en dan koj' ok mit een protte meensken
in de kunde. en dan heur ie vanzels ok nog wel
es aorige verhaelen. Hi'j is mit zien
schrieverije begonnen doe hi'j mitwarker veur
et Stellingwarfs woordeboek wodde. ,,lk zag
doe juust hiel goed in dat disse verhaelen
. opschreven wodden mossen, om ze veur de
Stellingwarver cultuur niet verleuren gaon te
!aoten."
Naost deoolde volksverhaelen die hi'j schrift,
schrift Wube Lamers ok nog ere verhaelen.
Hiel vaeke gaon die over de netuur. daor hoolt
hi'j een protte van. Daornaost kommen waor
gebeurde belevenissen van a!derhaande
meensken tot uutdrokking in zien verhaelen.
In et ni'je bock staon lieke yule verhaelen uut
Oost- as uut West-Stellingwarf. Drs. Henk
Bloemhoffschreef een inleiding in et bock,
wiels drs. Jurjen van der Kooi (volkskundige
an et Nedersaksisch lnstituut van Grunningen) op ieder volksverhael even dieper
Wube Lamers het ok een protte van zien yolk
ingaot, om te kieken waor as et misschien weg
heurd, en ok van ere femilieleden. (lene
komt., waor as et veerder nog veur komt en
wodde honderd!) Zo het hi'j ..Et ooldegao zo mar wieder. Butendat is d'r ok een
hoffien" van zien heit heurd. en die het et weer
woordelieste in opneumen, sommige oo!de
van zien pake. Die pake kwam van oorsprong
woorden kennen we ommes niet allemaole
uut Runen en was turfmaeker. en die trokken
meer.

leden op de hoogte holen van alderhaande
aktiviteiten van de Stellingwarver Schrieversronte.
Graeg wil et bestuur dit jaor naor een ledental
van 600. Daoromme start toegelieke mit de
Sutelaktie en disse boekekraante een aktie om
leden te winnen. Meensken die lid binnen of
heur zels as lid opgeven kun nile leden
winnen. Elk ni'j anbrocht lid brengt een
weerdebon van f3.00 op. Dc weerdehon(ncn)
kun inruild wodden bi'j de Stellingwarver
Schrieversronte, Bongheer 1, Oosterwoolde.
Stel daj' drie leden winnen dan hej' f9,00 verdiend. le kun disse bonnen inleveren veur
Stellingwarver boeken, tassen, mouwhemden,
plakplaeties etc. Stel: 'n bock kost f9.50 en ie
hebben .3 leden wunnen, dan bctael ie f 0.50
bi j! Meensken die lid maekt binnen, kriegen
dan de laeste twie nommers van De Ore,uI
van disse jaorgang ommenocht in huus. Ze
betaelen pas in 1981 contribusie. Vul de
onderstaonde bon in, in een eupen enveloppe,
zonder postzegel naor: SteHingwarver Schrieversronte, Antwoordnommer 42, 8400 XC
Oosterwoolde (Fr.).
Disse bon kuj' ok bruken aj'alliend jezels opgeven willen, daor biwwe lieke bliede mit!

BON
Ja. 1k doe mit an de aktie om leden te winnen. Elk ni'j lid levert mij cen weerdebon van f3.0O op.
Naemc............................................................................
Adres............................................................................
Postkode+ plak.................................................................
1k bin zels al lid/Ik geve mi'j zels (ok) op as lid.*
1k geve de volgende meensken op:
Nacmi...........................................................................
Adres. ....................... ....................................................
Postkode+ plak....................................................................
Nacmt............................................................................
Adres..............................................................................
Postkode+ plak.................................................................
Naem .........-__.
-.. .Adres
- ------ -..Postkode+ plak.................................................................
Naemc. ................................................. ........................
Adres.............................................................................
Postkode + plak.................................................................
Nacme. ............ ...................... .......................................
Adres...........................................................................
Postkode+ plak..................................................................
--

* deurstrcpen vat niet van toepassing is.

Veur de zesde keer
Stellingwarver
cursus
NOORDWOOLDE. Begin november gaot de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte weer
uut aende mit een cursus Stellingwarfs I. Et
zesde jaor al weer dat de Schrieversronte zoks
dot. Dc eerste cursisten hebben heur al weer
anmeld. lederiene in Stellingwarf of daor om
henne kan him/heur opgeven veur disse
cursus, die in Berkoop holen wodt. De cursus
duurt 10 dagdielen en d'r is om 'e veertien
daegen cen cursusaovend. -middag of morgen. An now toe wodden de cursussen
vaeke zaoterdagsmiddags hullen, mar et kan
wezen dat de cursisten liever bi'j aovende of op
zaoterdagmorgen wil1ei. Op et inschriefformulier kan invuld wodden wat aj et liefst
willen.
Naost et Stellingwarfs lezén en praoten wodt
d'r ommedaenken geven an et schrievcn in et

Stel!ingwarfs, waor as de Bergveld-spelling
bi'j bruukt wodt. Veerder wodt d'r verteld en
praot over Stellingwarver schrievers en
dichters en heur wark. Disse lessen wo'n
verzorgd deur J. W. Nijho!t en Johan
Veenstra. Sietske A. Bloemhoff bestedet weer
een peer uren an creatief schrieven. Disse
lessen valen d'r vaeke ok nof!ik in. Rient
Menger en Geert Lantinga gaon an de slag mit
- de geschiedenis van Stellingwarf en praoten
over Stellingwarf zo as et d'r now henne Iigt.

Klaas van der Weg
is nog kampioen-

Ze verdudeliken len en aander mit toverlanteernplaeties. Dc cursus wodt ofsleuten mit
een slotles", waor as de cursisten - heur
getuugschrift haelen kunnen.
Dit jaor is een begin maekt mit et bruken van
een losblaedig cursusboek, dat op de -cursus
naost de verplichte !iteratuur bruukt wodt. Et
cursusgeld is f 25.-. M;ensken die heur
interesseren veur disse cursus kun onderstaonde bon opsturen, in cen eupen kevot
naor et bureau van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Antwoordnommer 42.
8400 XC Oosterwoolde ofbellen: 05160-4533.

RIO
Ja. ik geve mi'j op veur de cursus Stellingwarfs I 1980-1981
Naeme..................................................................
Adres..................................................................
Postkode+ plak.................................................................
Tillefoon.................................................................
Mi'j komt de ---------------------------- - ---------- aovensj zaoterdagmorgen/middag et beste. uut.

Weg anbrocht had. Oosterhof het Van der
- Weg nog met passeren kund. Ok meugen we
Vrouw Hoogenberg uut de Kuunderhof
(Oosterwoolde) even numen: die gaf altied
drieje toegelieke op. Al mit al waacht et
bestuur mit spanning de ni'je ledenwinaktit
of. As et ledental flunk oplopt kan de
contribusie veurlopig op f 15.00 blieven. De
subsidiegevers willen graeg dat d'r gien
subsidie meer geven wodt op et blad De
Oi'end. Dc lezers, dus de leden. moe'n et in
feite zels bekostigen. De drok- en verzendkosten vliegen de laeste jaoren omhogens,
daoromme graeg ni'je leden!

Aosem

NI'JTRIENE. Dc laeste peer jaor bin d'reen
protte ni'je leden bi jkommen. Een stokmennig leden bin altied drok an et ledenwinnen
veur de Schrieversronte. lene daorvan is de
heer Klaas van der Weg uut Ni'jtriene.
Tientallen ni'je leden brocht hi'j an. Mit hulpe
van de heer Dc Lange zorgde hi'j d'r veur dat
ien op de drie gezinnen in Ni'jtriene lid wodde
van de Schrieversronte: Waor een klein dörp
A al niet groot in wezen kan! Riegelmaotig
kreeg et bureau de vraoge van Frê Oosterhof
(Wolvege) veurlegd hoeveul leden Van der

Een zoehi.....
van verlangen
van haistochi en beven
'1 begin van een Iiefde
'1 aende van '1 leven.
Wal zuurstof, dat komt,
wat koolzuur, dat gaol,
een sti/le eniosie
die /ocht aachterlaot.
Harmen Houtman
uut: Weerzien

Veur constructiebouw,
mesienebouw en
plaetwark
Haandel in
Iaand bouwwarktuigen
. en trekkers

Kopp bi'j oonze
51 adverteerders

FA. DE BOER
APPELSCHE
till. 05162-1371

Zi'j hebberi d'r mit veur zorgd
dat disse kraante d'r kwam!

OOSTER WOO LDE
till. 05160-4641
vert. 05160-3170

In JUW I&V&1/. .

B ro uwers
assu rantiekantoor

Veur
vakkundige
en
snelle
bediening
naor

Snellingerdiek 1
8431 EH Oosterwoolde
till. 05160-2534

Veur aijow
verzekerings
en
financierings

qdui ja

[AkNERZORGING

Vienen jow bi'j Modehuus Boersma een schitterende koflektie

II

bruidsjaponnen

I

in jong, kiassiek, k!eurd, dessineerd

Ok veur de ,, bruidmoeders" bin we roem sorteerd

Wolvege. Promenade Oost 48
Tillefoon 05610-2472
Parkeerterrein aachter de zaeke
Donderdags koopaovend 7-9 ure

Oosterwoolde, Rijweg 19, tilt. 2103

k
Perbeer et mar es!
Wi'j sturen graeg len van oonze kraanten (of beide)
een schoffien op proef toe

Stuur mi'j zonder ienige verphchting
Aanpakken / Nieuwe Ooststellingwerver op proef toe

Naeme: ...................................................................................................................
Straote: .....................................................................................................................

ifl

PIak...............................................................................................................................
. i-

Zonder postzegel sturen naor:
Antwoordnummer 25, 8340VB Noordwoo!de, of
Antwoordnummer 25, 8400VB Oosterwoolde
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Project Stellingwarfs woordeboek
gaot et zesde jaor in
OOSTERWOOLDE. Disse maond is et at
weer zes jaor leden dat vanuut de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte en mit hulpe
en onder supervisie van et Nedersaksisch
.lnstituut van de Rieksuniversiteit in Grunningen et project Stellingwarfs Woordeboek
uut aende zette. Sund die tied warken een
kleine honderd man in zoe'n 25 dorpen in
beide Stellingwarven. van Spange tot De
Haule, an et beantwoorden van de vraogen,
die, naodat ze elke maond deur projektleider
Henk Bloemhoff in iene van zien groepen
uutperbeerd, anpast en anvuld binnen, van
Grunningen uut toestuurd wodden. De
Schrievers-ronte heipt bi'j de begeleiding van
de groepen, en de heufdmitwarker, de heer P.
Jonker, heipt now bi'j et uutschrieven van et
materiaol.
Et gaot hier om een pat van zien taek: eers is
hi'j o.e. doende mit et documentaosiecentrum
van Stellingwarver tael,- Iiteratuur, yolkskunde en geschiedenis, warkt an uutgiften,
zorgt veur veurlichting, enz. lene van de
administratieve krachten van de Schrieversronte heipt ok bi'j et woordeboekwerk: die
was dislange ok at doende mit et op kaorties
overbrengen van woorden uut literatuur.
Tegenwoordig is datjuffer Jelly Haveman. Dc
vrouw van de projektleider, drs. Ph. C. G. M.
Bloemhoff-de Bruijn, heipt vanuut Grunningen ok mit bi'j de uutwarking.
Butendat geert de heer Jonker nog woorden
bi'j mekeer uut de vaktaelen: de visker, de
mulder, de bi'jker, elk beroep het zo zien

typische vakwoorden, die d'r bi'j de enquëte
die naor de groepen in de dOrpen gaot, niet
altied uut kommen kunnen. In die groepen
bin et vaeke de eigen, ooldere woorden veur
algemienere zaeken, die d'r wet hiel goed uut
kommen. Deurdaj' mit mekeer in zoe'n groep
zitten, vul ie mekere an, kuj' mekeer argens an
herinneren, en zo kommen de vraogeliesten
altied borendevol gegevens weer in Grunningen an.
Dc woorden wo'n altied ofvraogd in zinsverbaand. Dat het et grote veurdiel dat d'r ok
gegevens over de zinsbouw binnen kommen,
die nog niet eerder optekend weren, of daor
nog niet bekend van was, dat die in dat plak
veurkwammen. Dc spreiding van infermanten
over et hiele gebied is neudig: et veurkommen
van bepaolde woorden, de uutspraok en de
betekenissen verschillen nog at es, en dat wodt
in et woordeboek verantwoord, deur percies
an te geven waor watte veurkomt. Zo wodt et
uutspraokverschil in de uuteindelike versie ok
in fonetisch schrift weergeven. Ok veur et bi'j
mekeer geren van speciale woorden uut de
vaktaelen wodt rekinge holen mit die
verschillen. Daorom ok in dat geval ,,spreiding" van de meensken daor inlichtings van
vraogd wodt.
Om te vergelieken wodt wark van ooldere
schrievers of meensken die eerder woorden
vaastelegden, d'r bi'j haeld. Zo wodt behalven
naor et belangrieke wark van H. J. Bergveld
(Oold-Appelsche) ok keken naor o.e. dat van
H. J. Das (Noordwoolde). en A. Kuperus

Hendrik Vondeling (79):

,,De meensken hebben now ok hoge
verwaachtings van et twiede diel"
,,Doe ik in de rui!verkavelingskemmissie zat,
een kemmissie die de indicting van et te
verkavelen laand regelde, wodde ik weer mit
de neuze op de feiten drokt. Van et oolde
boereleven was weinig meer over en dat gong
mi'j slim an et hatte. Dat doe bin ik, om te
perberen van dat boereleven uut mien tied nog
zo veul meugelik te redden, op et idee
kommen om et vaaste te leggen."
't Zal een protte meensken wet dude!ik wezen
dat dit woorden binnen van Hendrik Vondeling, schriever van de eerste Stellingwarver
roman: Haarin. We kieken even weeromme
om te zicn hoe as et allemaol gaon is. In
feberwaori 1979 zal Hendrik Vondeling in
Ni'jberkoop een lezing holen veur de
Culturele Raod Oost-Stellingwarf. Pieter
Jonker, lid van de Raod, onderhoolt de
contacten mit Vondeling veur de Raod. Van
et iene komt et ere en et dot blieken dat
Vondeling nog een peer manuscripten het die
Jonker wet es mitnemen kan om te bekieken
,,of et wat is." Dc Schrieversronte is slim
bliede mit et manuscript van Haarm, en van
dat mement of wodt d'r hadde warkt om et
boek uut te geven veur de sutelaktie in
oktober Et lokt. As op zaoterdag 12 oktober
de sutelders mit heur krojen d'r op uut gaon
heurt Haarm, waorvan et eerste exemplaor de
dag d'r veur officieel an de schriever uutriekt
wodt, bi'j de negosie. Op 20 oktober, nao
ofloop van de laeste suteldag, dot blieken dat
et hadde warken niet veur niks west het. Een
record opbrengst, meer as f 15.000,-, en et pat
van Haarm hierin bedreegt dik f 8.000,-. Ok
nao de sutelaktie verkocht Haarm goed en in
december 1979, twie maonden nao uutgifte,
besluut et bestuur van de Stellingwarver
Schrieversronte dat d'r een twiede drok
kommen moet Et is de eerste keer sund de
oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte dat een Stellingwarfs bock in zoe'n kot
posien tied uutverkocht raekt. Een prachtige start van Haarm die ok Vondeling niet
verwaacht hadde, of, zoas hi'j et zels zegt: ,,lk
hadde nooit dromen durfd dat et boekien et zo
goed doen zol, ik vien et een groot
compliment mar ik heb wet deur dat de
meensken now ok hoge verwaachtings hebben
van et twiede diet."
Naost de hoge verkoopciefers weren d'r ok
meensken die Vondeling persoonhik weten

leuten dat ze et mooi boekien vunnen.
Vondeling: .,Ik bin wet anspreuken in et dörp
deur meensken, pattie ok oold-boeren, die
tegen mi'j zeden: ,, Hendrik jonge. zoas ie dat
in dat boekien van jow beschreven hebben, zo
was et krek," of: ,,Die Haarm van jow, die
kwam bi'j een boer op 'e Fochtel, mar now bin
'k alle boeren die daor doedertieden woonden
bi'j dade west, mar now kan ik d'r niet op
kommen welke boer as ie mit die boer Fraans
bedoelen."
Now, een dik jaor nao et uutkommen van
Haarm, is et vervolg d'r: Haarm en Maatien.
Boerken in goeie en rninnejaoren. Vondeling:
,, Doe ik ophul mit et schrieven van Haarrn bin
ik niet opholen mit fantaseren en naodaenken. En ik was dan ok bi'j de uutrieking van et
eerst diel at een flink aende henne mit et
twiede. In et eerste diet hebbe ik een protte
ommedaenken geven an et boere-ark en et
boerewark, in et twiede diet speulen de tiedsomstaandigheden een grotere rolle, daorom
kuj' donkt mi'j bi'j et twiede diel meer van een
roman spreken as bi'j et eerste, dat meer een
romantische documentaire is." An et aende
van et eerste diet gongen Haarm en zien
volkien een betere tied in. Dit zet him ok in et
begin van et twiede diel deur en veural de
jaoren van de eerste wereldoor!og bin veur de
boeren hier goeie jaoren. Die oorlog en ok de
ere ontwikkelings veura! in Duutslaand holen
Haarm en zien volkien slim doende. Vondeling: ,,Die tied was een slim minne tied, want

Hendrik Vondeling.

(Steggerde). Ok wodt keken naor ooldere
enqutes of opnaemen. Zo beweert et
Nedersaksisch Instituut alderdeegst plaeteopnaemen: daorvan bin d'r ok een peer uUt de
Stellingwarven weg, o.e. uut Wolvege,
Ni'jhooltpae en Donkerbroek. Mar et belangriekste vergeliekingsmateriaol bin wet de
eigen opnaemen die veur et project Stellingwarfs Woordeboek maekt wodden. Et
ofvraogen in de groepen gebeurt alfabetisch.
Zo hebben de Stellingwarver groepen now de
letters B-G ongeveer ofwarkt. Dat zegt vanzels
niet alles, want soms duken d'r woorden op,
die niet verwaacht weren, en die dus zels
ofvraogd wodden moeten, at was et allienig
mar om te zien waor as die woorden
veurko mmen.
Et sprekt vanzels dat deur disse meniere van
warken ok een hieleboel ere dingen veur 't
locht kommen: volkskundige dingen, zoas
oolde gebruken, lieties, riempies, oolde
verhaelen, en gao zo mar deur. Zo staorigan
het de Schrieversronte at hiel wat mooie
dingen bi'j mekeer gadderd.
Van alle wark wodt riegelmaotig versiag
uutbrocht in et blad van de Schrieversronte,
De Ovend, dat an de mitwarkers van et
woordeboekprojekt ommenocht toestuurd
wodt. Uut et materiaol wo'n aorige dingen
naor veuren haeld en bespreuken. Ok op et
terrein van de uutdrokkings en de volksriempies.
Veur meensken die et mooi toeliekt om mit te
warken; in sommige plakken kuwwe nog wat
anvulling bruken bi'j de groepen, of wi'j kun
d'r op ere wieze belang bi'j hebben dawwe
kontakt mit ze kriegert De meensken kun
heur opgeven bi'j et kantoor van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte, Dc Meule-

Henk Bloemhoff.

hoeve, Bongheer I, Postbusse 138, 8430 AC
Oosterwoolde, till. 05 160-4533. Et adres wodt
dan neteerd. In de meerste gevallen zullen ze
dan bi'j gelegenhied iene van de Schrieversronte op bezuuk kriegen, om gegevens die ze
daor eerder at hadden, benaemens i.v.m. de
uutspraoke, te kontroleren of om op ere
menieren inschakeld te wodden. Zoks gebeurt
dus as an'uIIing van wat d'r at gebeurt, niet in
't plak d'r van, want alle wark dat at die
woordeboekgroepen at verzet hebben en nog
verzetten zullen is wet veeruut et veurnaemste
van 't hide projekt, de ,,basis" zeg mar.

ie hadden je eigen zorgen en daornaost
bruuide d'r in Duuts!aand van alles. Et was
allemaole zo direct van invloed op et boer
wezen, dat daorom hael ik at die ontwikkelings de hieltied an in et twiede die!."
An et aende van et twiede did, in et laest van
de dattiger jaoren. emigreren Haarm-en-die
naor Amerike, daor meer meuge!ikheden
binnen en waor et om gezondhiedsredenen
beter wonen is veur Maatien. Vondeling hier
over: ,,lk bin mit de meniere van boerken in
Amerike niet op 'e heugte, dat ik docht bi'j
mi'jzels: dan bin 'k mar van him of. Mar alle
gekhied op een stokkien, ik hebbe now veertig
jaor boereleven beschreven. van 1900 tot an
1940, mar now is d'r nog 40 jáor over, van
1940 tot an now toe en die mo'n ok nog op
pepier. 1k laot niet veur niks Haarm zien
zeune Jouk op 'e Fochtel wonen, dan kan 'k,
a'k nocht hebbe, daor nog wet mit veuruut."
Hendrik Vondeling, een biezunder man, daor
we et laeste daenk' nog niet van heurd hebben.

Uui: et eerste heufdsiok van et ni'/e boek van
Vondeling.

Boereknecht of
Haarm en Maatien boer en boerinne op een
plaetsien op et zuudaende van Dc Fochtel.
Wat kan et at nuver gaon in et leven, vunnen
ze. Veurdat et zoveer was, hadden ze een
roezige tied aachter de rogge. Haarm was
vanzels nog knecht bi'j boer Fraans, mar hi'j
mos zien eigen ok bewarken en ie kun op et
laest mar op ien plak toegelieke wezen.
Boer Fraans was in die daegen een grote steun
veur Haarm en Maatien. Hi'j hadde een ni'je
boereknecht wunnen, een zeune van een niet
zo grote boer van de Knöl. Die jongkerel
hadde nog nooit diend bi'j een aander, omdat
zien heit sokkeld hadde mit de macge. Dat
was now praktisch beter, en butendat, die
jonge wol ok wet es wat verdienen. Dat
zodoende. En hi'j kon ok wet wat eerder
kommen as krek meie. Hi'j kende alle
boerewark.
Doe Haarm die twienenhalve bunder eerpels
poten mos, sprongen boer Fraans, zien
onderknecht en de ni'je boverknecht, die
thuus wet een posien mist wodden kon, bi'j. en
mit 'n vieren hadden ze de poters in een dag of
drieje in de grond. Dc hoeke oolde bouw van
et plaetsien zi'jde Haarm haever en groszaod
in. Dat kon dan greide wodden. Dat schi!de
een koe. En hi'j hadde deur de anmaekeri'je

bouw zat. Zo kwam veural deur de hulpe van
de boer alles op 'e tied veur mekeer.
Doe Haarm en Maatien onder de gebodens
kommen weren, kwam de boerinne op een
aovend op 'e stal en nuugde de beide
jongeluden op vesite. Een soorte van
ofscheidsvesite, zee ze d'r bi'j. Ur wodde
drekt een aovend ofpraot. Haarm brocht de
bosschop an Maatien over en vanzels, die vun
et best. Ze zag d'r now niet meer tegen an om
mit de boerinne en de boer te praoten.
Op de aovend dat ze ofpraot hadden wodden
ze weer in de mooie kaemer nuugd en ze
hadden een slim gezel!ige aovend. Dc hide
tienjaor wodde nog es overeided. Dc boer zee
dat et een mooie tied veur him west hadde mit
Sietse en Haarm, beide vertrouwde en
haandige warkers. En Haarm bedaankte de
boer en de vrouw veur alles wat ze veur him
daon hadden en dat hi'j him hier altied zo best
thuus vuuld hadde. Maatien priesde de
vrouw, die veur Haarm haost een twiede mem
west hadde.
,,Zo en now is et mooi genog west," zee boer
Fraans op et laest. ,,Now moe'n we nog es
effen over zaeken praoten." Hi) lachte es:
,,Jim zullen ok nog wet stokmennig koenen
hebben moeten, want van de liefde allienig
kuj'm niet leven. docht ik." Ze lachten es doe
zee Haarm: ,,Ja boer, daor heb ik ok at over
prakkeseerd. Nog een dag of tiene, dan is et
Oosterwooldemer maat, en daor kan ik
vanzels wet terechte, mar as et half kan, koop
ik liever uut de kunde. En dat is Maatien mit
mi'j iens." ,,Goed bekeken," zee boer Fraans.
,,le doen et mar ien keer, en as et wat kan,
moej' et goed doen."

tLiçtntta
Dealer veur de gemiente
Oost-Stellingwarf

Autobedrief .Centrum

In- en verkope van
antiek en curiosa

if

D. HOOGENBERG - Vaort z.z. 82, Appelsche
APPELSCHE, Vaort z.z. 87
tillefoon 05162-1305

Ok et goele adres veur occasions mit Bovag-geraansie

Et Iokt je allemaol yule beter bi'j

Kefé H. de Vries
Builerweg 81 - Buii - Till. 05612-285

Even bekommen mit
een happien en een
draank/en midden in
et Steiingwarver
Iaand
Ok veur perti'jen, vergeerderings enz.
is zaeiruumte beschikber

Kom in de kunde mit de

ni'je
haast-''
veurraod
bi'j

Keu rslachteri 'je
G. HOEKSMA
specialist in
gauw-klaor art/kels
en vasse wost

k
E

DE JONG

Homeopathie Dr. Vogel en V. S. M
Reform

Bakkeri7e Kruier
aljaorenlang
een bekende naeme
in Wo/vege en
omstreken
veur aijow
gebak, koeke en brood

Boek- en kantoorboekwinkel
.-. .

-S

8426AD Appeischa
Vaort z.z. 35c - till. 05162-1565

Prom. Oost 38 - Wolvege
till. 05610-2396

:

Verkope . Inruil
- . Financiering
V. V.S. -verzekering
Onderhoold Thpperaosies
Chevron benzine en olien
Continental banen-service
Veilighiedsinspecties
Wasserette

N.B. Ok veur boekebonnen
en kedocheques

Segarewinkel
FAHRENHOLT
Heufdstraote Oost 1 - Noordwoo!de
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- een bezuuk weerd __

Van oolds et vertrouwde adres
veur

Op 300 m2 tonen wi'j jo

hooltsniewark,
maandwark,
net- en de ni'jste
manou-meubels

Stellingwarver
Boeken

De Guldèn Smaeck
Banketbakker
HARMEN DE BOER
STATtONSSTRAOTE 30
OOSTERWOOLDE

AUTOMOBIELBEDRIEF
VAN DEN BRUG B.V.
Venekoterweg 1, Oosterwootde,
tillefoon 05160-2161

Keunstnijverhied

Ge/os/es, speu/goed, tebakart

Veur kwaliteit en dienst an
de kaant naor keurslachteri'je
G. Hoeksma,
Prom. Oost 6, Wolvege,
till. 05610-2593

V*A* G
OD &

DROGISTERI'JE

Noordwoolde
Heufdstraote Oost 10-12-14
TUiefoon 05613-1284

Kom mar es langes om ok de ni7e
boeken te bekieken

Jow meugen best op een goeie brille staon. ..1
mar noolt Jétterfik.... En omdat et bi'jtieden
toch wel es gebeuren kan (en d'r kun een
protte ongeokkies gebeuren mit een
briFle) is een reservebrilte nog neudiger as
een extra peer schoenen
Beste reservebrillen, veur een makkelike
pries, bin dr ok veur jow

FRANSVISSER OPTIEK
diplomeerd opticien-oogmeetkundige
ziekefoonsleverancier
Stationsstraote 32, Oosterwoolde,
tillefoon 05160-4478

Dichter Harmen Houtman:

Jnspiraosie krief niet op bestelfing99
mi'j die eerste keer een kleine puzzel op as
pries. Nao die _Kleine Koerier" kwam de
jongeren-rebriek ,,Onzezin" van de Liwwadder, en doe kwam Johan Veenstra bi'j me mit
zien eerste verhael. Dat vun ik zo mooi dat
doe bin 'k ok in et Stellingwarfs begonnen,
nog veurdat de Schrieversronte beston. 1k
schrieve soms om een bosschop te brengen an
de meensken, soms omda'k bepaolde dingen
die ik mitmaek graeg in een stokkien onder
woorden brengen wil en soms omdat me zo
mar een (vremd) idee in It zin schöt.
Stellingwarfs schrief ik omdat et de tael van
mien vader is en omdat alles wat we mitmaeken gewoon in et Stellingwarfs opschreyen wodden kan. Dat is nog te min daon vien
ik.
Heb ie ok een doel mit et schrieven?
Op et eerste plak hoop ik dat meensken een
betien waarm wodden van mien epistels en
van de Stellingwarver tad. As twiede wi'k ze
een spiegel veurholen om bepaolde automatische dingen die ze doen, te deurbreken.

In disse boekekraante willen we niet alliend
praoten over boeken. We willen ok de
schrievers es een klein betien meer veur et
voetlocht haelen. Daoromme bin de volgende
tien vraogen an Harmen Houtman steld:

Wil ie in et kot wat over jezels vertellen?
In mien paspoort staot zaekelik wie as ik bin.
Daor kuj' lezen: Harmen Houtman, verpleegkundige, Heerenveen, ien meter zes-enzeuventig en blauwe ogen. Dat is dus de
buterkaant. Dc binderkaant is vaeke een
raodsel, een raodsel daj' deur de jaoren henne
staorig-an oplossen. ( Pattie meensken lossen
et nooit op!) Meensken zeggen vaeke dat ik
rustig bin en da's geleuf ik waor. Ok heb ik
vaeke et gevuul dat ik zo now en dan es even
vot drome, daorbi'j liekewel nooit uut et oge
verliezende wat as d'r om me henne gebeurt.
1k bin ok iene die de dingen viogge klaor
hebben wil, die wel es gien geduld het. Veerder
hool ik een protte van alderhaande vormen
van keunst en reizen.
Wanneer bin ie mit schrieven begonnen?
Waoromme schrief ie en waoromme in et
Stellingwarfs?
1k bin op mien negende jaor begonnen te
schrieven in de _Kleine Koerier." Dat leverde

Is jow wark onder te brengen in een bepaold
genre?
Dat geleuf ik niet. 1k schrieve wel realistische
dingen, wel sprokiesachtige dingen, wel
dromen en ik perbeer (experimenteer) een
betien mit dichtvormen. 1k schrieve over wat
west het, wat is en over wat kommen zal. 1k
stao, zo liekt et mezels toe, dichter bi'j de
meensken as bi'j de dingen (b.v. netuur).
Heb ie dichters of schrievers die as veurbeeld
veur jow dienen, die jow inspireren?
Bi'j een man as Maarten It Hart sprekt me de
ienvoold an, bi'j Roald Dahl et ongewone, de
verrassing. 1k hool van de tael en de emosie's
van Couperus en et meenselike van Gerard
Walschap. 1k daenk dat dingen waor aj' van
genieten of die je schokken, je altied
i nsp ireren.

Hoe kom ie an je onderwarpen?
Onderwarpen ,,vliegen je an," pesten je en
gaon mit je mit. Ik zie mien onderwarpen as ik
rustig fiets, ik zie ze as ik drome, ik verneem ze
as ik mit meensken ommegao. 1k lees de
kraanten en heur ze in de meziek. Onderwarpen bin overal aj' d'r veur eupen staon op
dat mement.
Kuj' ok gedichten of verhaelen maeken ,,op
bestelling"?
Over et algemien wil dat wel aorig, mar
meerstal krieg ik een anval van inspiraosie en
die is niet op bestelling. Een opgeven
onderwarp kan me vaeke wel een uutdaeging
bezorgen. Om ,,gedwongen" toch wat goeds te
maeken, maekt je ok tevreden.
Waor is wark van je te vienen?
Naost de kraanten waor de meerste Stellingwarver schrievers in staon schrief ik nog in et
Fries Laandbouwblad. In et blad van et
ziekenhuus heb ik een maondelikse rebriek (in
et Nederlaans) en veerder schrief ik in
" Mannetael" (blad veur emancipaosie van de
man). Verhaelen en gedichten van mi'j staon
ok in Onder eigen volk, Buorkerije is de roin
'an Fris/âns groun, ( I 25 jaor Friese Mij. van
Laa nd bouw), Fries/and diehiers vanclaag,
Pieprnoes en et bock van de Li'rische
Courant. Bi'jkotten komt mien dichtbundel
Weer:ien uut.
Wat zol ie as Iaeste nog graeg even kwiet
willen?
1k zol graeg et volgende nog even zeggen
willen. Et slimste waj' mit een tael doen
kunnen, is je d'r veur te schaemen. Ic kun d'r
alles in zeggen wat aj' willen. Ic kun d'r in
lachen en in goelen. Ic kun d'r in schellen en
liefhebben. Dc tael is oons geven, bruuk him
en.....help een aander ok die drumpel over.

Weerzien19.9 een ni7e dichtbundel
Ni'jhooltpae: Van de in Ni'jhooltpae geboren dichter Harmen Houtman verschient
veur Sunderklaos de dichtbundel Weerzien. De bundel telt 48 pagina's en is veurzien
van een omslag-ontwarp van de schriever zels. De oplaoge is vaaste steld op 600
exemplaoren en de pries is f 6,90. Op disse bladzieden vien ie twie gedichten van
Harmen uut zien ni'je bundel. Mit de bestelbon op blz. 5 kuj' de bundel alvast
bestellen.

CRYPTO GRAM
Van links naor rechts
I. Vochten tegen bisschop Guido.
1 I . Dit stok vee is oke.
12. Niet mann. en ok niet yr.
13. Hinke snokt de en d'r uut.
14. Die .,oen" het dat now wel daon, mar et
b!ift imiteren.
16. Roem in It yerkeer.
17. Dee hi'j 'n be!ofte
? (Ned.)
19. Daor zag hi'j o, zoe'n mooie bi'je.
20. Die aid zingt wel wat lege.
22. Vanoolds zat d'r gien bo!le in de vetpot.
25. Van een kroete zonder eek blift niet yule
over.
26. Een ei!aand op zien Fraans is nog gien
perfect.
27. Nec, dat ligt niet in Oost-Stellingwarf.
28. Kent de reidaans niet.
29. Allienig mit de kin schudden is nog gien
. groet.
30. Disse industrie mist een pat van de akku.
31. Hi'j legde 'n ied of in Geider!aand.
33. Et Stellingwarfs veur ..00k."
34. Dieretuun zonder ogien.
35. 0, zo, zee de aep en de man zat aachterde
t ralies.....
37. Verscheuten rood.
38. Dc rotte reist rond.
39. Een ge!e iek is krek zo.
43. Et maeken van wol is spinnewark.
46. Va is lid van de fanfare.
47. Dc zangnoot is gien fries lidwoord.
48. Dae!esleugen.
49. 1k heb lak an die toon. 'k Niet.
50. Aj' et peerd hadde lopen laoten, koj' bi'j
de Enge!se lochtmacht.
52. Et is wel slim, dat de snute van It varken
d'r of is.
53. 1k heb de pee in a'k deur dat piak kom.
54. Heb ie d'r ok zoe'n muuite mit, die bot te
vangen
?
56. Ir. Aa kan ommeraek zingen.
58. Ur zit Dokkumer waeter in de Lende.
59. Displaced Person (ofk.).
60. Oonze gaast kwam al wat iaetcr.
61. Die plaetse liekt wel een dieretuun.

le doen beide, schrieven en dichten. Wat gaot
je et makkelikste of?
1k daenk van et dichten. Dat kan liekewel d'r
ok mit te maeken hebben daj' dan minder
typen hoeven. In een gedicht kuj' ok meer mit
woorden speulen. As dingen dudeliker
uutwarkt wodden moeten dan is een verhael
geschikter, daenk'.

Van boven naor beneden.
I. Een schaop het de middeis d'r niet veur
om et zels te doen.
2. As iederiene dat waarme draankien
lekker vint, bin d'r dommiet gien ekkelbomen meer.
3. Aj' oosterlengte ommedri'jen wodt et
nog gien westerlengte.
4. Waor aj' een bekende revier overstikken
kunnen.
5. Ane was in grote nood. kick daorom mar
bi'j veertien.
- 6. Wil is echt al klaor. die hadde die el niet
neudig.
7. Hi'j verte!t et in grote kringen veerder.
8. Die naosies kun niet zo goed meer mit
mekeer.
9. Ic bin euliedom aj' dat d'r niet weg haelen
Iaoten deur dokter.
10. Aj' soep en bri'j deur mekeer eten willen.
moej' d'r nog wel wat bi'j in doen.
15. Om dat lied is al een boel ruzie maekt.
I
18. t Heurt d'r niet meer bi'j.
21. A. vul in et waeter.
23. V!iegend ding zonder fleugel.
24. En dit geft Iocht.
32. Dc ree moet mar een toon leger zingen.
36. Verkiek je niet op dat goold, et komt uut
Frankriek.
40. Op et ere net ziej' een Fraanse ingang.
41. Aj' It getal ommedrijen, kuj' et nog niet
meten.
42. gruuid.
Disse koppen bin nog niet hielenda! vol44. Aj' die karre boven in de mast hangen.
gaot de rek d'r uut.
45. Oo!de maot.
51. Aj' Ria beter bekieken. dot et wel b!ieken
dat et een jonge is.
55. Zo stark as iezer.
57. Niet uut mar.....
60. In Ede vun de jonge zien naeme.

Waor kuj'
oonze boeken
kopen.
De firma's in Stellingwarf:
Boekwinkel Dc Jong, Vaort z.z. 35c,.4ppel-

sche.
Kromkamp, Oosterwooldseweg 1 1 , Berkoop.
Dc Vrij, Builerweg 91, Bull.
Boekwinkel Deddens, Heufdweg Boven 13.

Haulerwiek.
Van der Bosch, Brink 6, Makkinge.
Siegersma, Heufdweg 222, Ni7hooltpae.
Boekwinkel Fahrenholt, Noordwoolde.
Rpekwinkel Bahnmuller, It Oost 24, Oozier-

woolde.
Terpstra, Grindweg, Scharpen:eel.
Boekwinkel Plaatsman, Van Harenstraote 32,

Wolvege.
Boekwinkel Taconis, Heufdstraote West 10,

Wolvege.
Boekwinkel Zwikstra, Heufdstraote Oost 28,

Wolvege.
Boekwinkel Jan Slinkman, Stationsstraote,

Oos'terwoolde.
De firma's buten Stellingwarf:
Boekwinkel Iwema, Gedempte Singe! 11,

A ssen.
Boekwinkel Van der Kuij!, Kruusstraote 16-

18-20. Assen.
Boekwinkel Dc Groot, Zuudkade 3, Drach-

len.
Boekwinkel Scholtens en Zoon NV. , Grote
Maat 43-44, Grunningen.
Boekwinkel Singeliers, Visserstraote 19,

Grunningen.
Boekwinkel Stabo/ All-Round B.V., Oosterweg 68, Grunningen.
Boekwinkel Dc Terp, Van Swietenstraote 10,

Liwwadden.
Boekwinkel Dc Tille, Ruterskertier 173,

Liwwadden.
. Boekwinkel V. d. Velde. Ni'jestad 90, Liwiadden.
Boekwinkel Binnert Overdiep, Dracht 60.

It Vene.
Vene.
Boekwinkel Sevensma, Vleismaat 8,
Boekwinkel Kerkvoorde en Hollander. Gasthuusstraote 23, Stienwiek.
It

S======

Mit disse puzzel kuj' een prachtig boek winnen. Onder de inzenders van de goele oplossing wo'n tien boeken
verlot. Oplossings sturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Postbusse 138, 8430 AC
Oosterwoolde (Fr.)
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Fokke Middendorp:
r
De negosie van de
Stellingwarver bakkiesman ,,Over 100 jaor
NOORDWOOLDE. Mar d'r is meer te koop
bi'j de Stellingwarver Schrieversronte. Elk
jaor verschient Tr een nije nijjaorskaortevan
Sietske Bloemhoff in et Stellingwarfs. Ur bin
now drie soorten en ze kosten f 045 et stok.
Dit jaor gaf de Warkgroep Publiciteit een
plakplaetien uut: ,,lk praot Stellingwarfs, ieje
toch ok." Een gulden et stok. Veerder bin d'r
tassen en mouwhemden mit opdrok Stellingwarver Schrieversronte en die kosten resp.
f 5,00 en f 12,50 et stok. Via et bureau van de
Schrieversronte bin ok de beide langspeulplaeten van Henk en Sietske Bloemhoff te
kriegen. De eerste plaete, Singeliers, het al een
dadde passinge beleefd. De twiede plaete In
Twielochten is pas uut Een plaete mit
prachtige, ni'je lieties zo as: Doe Jan nog mit

zien moeder huusde, Vioch telingen, Ballade
van vier kammeraoden, A lpen/ied en Koin
Weeromme.

is et dr nog"

Et brood op 'e plaanke
(3 schoeleboekies)...................3,50
Boswallen/ Hoe as wi'j wonen/
Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelklassen .. . 2,50
Stellingwarf in streeknaemen
op 'e kaorte ........................1,00
Opsturen naor Antwoordnommer 42,
8400 XC Oosterwdolde (Fr.).
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Weerbmme naor doe, oold mar goold, et bin
zo van die uutdrokkings die oons weerommekieken naor et verleden angeven. D'r bin al
een peer Stellingwarver schrievers die dat
daon hebben. lene van heur is Fokke van
Lute, oftewel Foklce Middendorp uut Wolvege. Hi'j zet nog al es ,,zien snorkel" op om in
et verleden te duken. Et is veur him niet
muuilik. _Mien geheugen is goed," zegt hPj,
butendat he'k me allied slim veur alles wat
Wolvege angaot interesseerd. Daornao he'k
mar een kleine anduding neudig om me alles
weer veur de geest te haelen. Aj' zo doende
binnen mit et oolde Wolvege, gaon je
gedaachten netuurlik vaeke weeromme naor
al die mooie plakkeñ. Op mien vraoge waor as
hi'j nog best es lopen wol, zegt hi'j. ,,lk zol
overal nog wel es lopen willen, mar ik bin
realist genoeg om te weten dat alles in et leven
veurbi'j gaot. Et het zien tied had. Jammerdat
de tuun van Lindenoord vot is en dat ze
doedestieds et spul uut mekeer verkocht
hebben. Now zol dat niet meer gebeuren, mar
doe weren de tieden eers."
In zien boek schrift hi'j over de tuun: ,,Wat
een wereld was et daor! 1w de hoge
ekkelbomen zatten ekster- en kri'jenusten en

IRON'
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Op 'e binderkaante van de hoes staon alle
teksten. Et hoesontwarp van In Twielochten
is van Sietske Bloemhoff zels. Alliend om de
hoes kuj' de plaete al wel kopen. Singeliers dot
f 17,90 en In Twielochten gelt f 19,50.
Veerder levert de Schrieversronte nog de
volgende brohures:
Stellingwarfs in 't Onderwies
Verslag van een experiment ..........1,50
Gien ,,verplicht Fries" in de
Stellingwar•ven ................... ... I ,50

.....cx. Henk en Sietske Bloemhoff. In Twielochten ...... 19,50

:
:
:
:

= ....................

...............ex. Henk en Sietske Bloemhoff. Singeliers ........... l7,90
...............ex. Wolvegester Mannekoor ('Klanken uit het land van
Pieter Stuyvesant')................................. 1 7,90

: Brochures:
:..........ex. Stellingwarfs in 't Onderwies.
Verslag van een experiment ........
:
:
:
:
:.
.

...............cx. Gien ,,verplicht Fries" in de Steilingwarven ........
............... ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekies) .........
............... cx. Boswallen.' Hoe as wi'j wonen' Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelkiassen ..................
........... ex. Ste!lingwarf in streeknaemen op ' kaorte .........

.

Diversen:

:
1.50

1,50
3,50
2,50
i,00

= ....................
:
= ................................
= ................................
.
= ................................

.

.......ex. Plakplaeties 1k praot Stellingwarfs, ieje toch ok . . . . I ,00
............... ex. Tas(sen) ........................................ 5,00

...............ex. Mcuwhemd(en) ................................ 12,50

.

Totaal

= ................................
= ....................
:
= ....................
.

:
Naeme. .................................................................
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Haandtekening:

.

in de dichte beukebomen koj' zoemers zo diepe
wegkroepen, dat gien meenske d'r arg in
hadde. Veerderop weren makke kestanjes, die
we poften in een klein vuurtien." le zien et
veur je. Op mien vraoge waor as hi'j op dit
mement et meerste van hoolt, zegt hi'j hiel
nochter en kot: ,.Van et leven. Daenken daor
op dit ogenblik aenlik nog wel meensken an?
Dat we toch nog wel genieten kunnen van et
leven, al is 't mar van hiele kleine dingen." ,,ls
of weren de meensken uut Wolvege een
bepaold slag yolk?" vraog ik Fokke. Hi'j vint
et een muuilike vraoge. Hi'j zegt: ,,Doe ik
zoe'n jongien was woonden d'r in Wolvege
zoe'n 3000 meensken, daOrvan was 90% Wolvegester van oorsprong. Doe was d'r
misschien nog spraoke van een Wolvegester
aord. Tegenwoordig bin et in wezen 70%
,,vremden." Kwaod was et yolk doedertied
niet, misschien wel niet kwaod genoeg.
Bedrieven bleven altied klein en as d'r es wat
tussen zat wat as d'r bovenuut stak, gongen ze
al gauw vot. Jonge meensken die wat leerd
hadden, vertrokken ok altied en brochten et
vaeke veer in aandere streken of lanen. Wat
me altied opvalen is, is dat as d'r es iene uut
een eer plak in Wolvege te wonen kwam, die al
gauw overal veuran ston. Ze zatten al gauw as
veurzitter in et ien of aandere bestuur en as ze
d'r aorighied an hadden, ok al gauw in de
gemienteraod (Zweers, Muurling)."
In zien boek beschrift hi'j een stokmennig
Wolvegesters. Zo lezen we d'r b.v. over dat
meer as ien keer de burgemeester as veurzitter
de raod uutgaot,- omdat neffens him niet te
warken is mit bepaolde feguren uut de raod.
Hi'j geft de veurzittershaemer dan an de
ooldste wethoolder, die de vergeerdering dan
schost veur een menuut of tiene.
Over de daansles lees ie: ,,bi'j die oolde
oerdaans (de boereplof) konnen we stampen
en raozen, krek as oonze veuroolders dat
allied daon hadden." Over de pelisie en et
vaaste zetten: ,,Dat hokkien vunnen we mar
een griezelig ding en et was een schaande veur
de femilie aj' daorin terechte kwammen!"
Over de Stellingwarvers in 1504, nao de
- ondergaank van de vri'je naosie: ,,ze weren te
klein en te machteloos om zelsstaandig te
blieven en altied die drokte van oorlog en
opstaand om je henne vul ok niet mit. Deural
et warken dat ze in die peer iewen daon
hadden, weren ze aorig veuruutboerkt en
omdat ze in wezen boeren weren en hielendal
gien soldaoten, w011enze et vechten wel graeg
an een aander overlaoten. Een bepaold aord?
Et zal wel altied blieven, zoveul meensken,
zoveul zinnen."

-

Vervoig iie pag. 14

ANTIQUITEITEN

Restaurant

¶be oek ua't Zetienuxouden'

t Wapen van Ooststellingwerf Fr

OLDEBERKOOP

v/h APPlE TJALMA
Berkoop (Oldeberkoop)
ROB EN JANNEKE OBEE
Tillefoon 05164-300

Van bitterballe tot galabal
bi'j oons wodt internationaa/ kookt
en bi'jtieden nog veerder
.0k Jilwwe thuus in eten an huus

Witte, brune of rooie V/aámsche Boen was
Uutstekend veur et onderhoold van allow hoolten mej,ibels
Let op.' een grote jampot vol 1 5,00 et pottien
Antieke ieken en
Ly oolde grenen meubels
veu-I veurwarpen uut vroeger tied
.

Eupend: elke middag, hiele zaoterdag
R. TWINT
Oosterwooldseweg 10 t/o de karke, Berkoop (Fr.). till. 05164-422

rAlle soorten varve, glas
en gereedschoppen

0

Quadoelenweg 11
Oosterwoolde

Fokke Middendorp

,

Q)

Medern behangsels,
inkeld en aiienig
de beste kwaliteiten

•

G)

0c5a7

.Q)

Q)

C?)

>ccl,

Oonze raodgevings bin
deskundig
Jy

,,Het V
J. A. GRAFHORST
Hoeke Stationsstraote, Oosterwoolde
tillefoon 05160-2151 b.g.g. 2905
,

Vervolg van pag. 13
We kommen even op et schrieven zels. ,,A'k
veur de kraante schrieven moet," zegt
Middendorp, ,,dan begin ik meerstal maendagmorgens vroeg, mar a'k dan zo zit te
sneupen in al die oolde dingen dan kan k d'r
niet zo best mit opholen en vermot ik een
protte tied. A'k een onderwarp hebbe, he'k d'r
niet al teveule muuite mit om d'r een
verhaeltien van te maeken. Wel moet ik
oppassen dat et niet al te veule routine wodt.
A'k et stokkien klaor hebbe dan mack ik et
nog weer een keer over. Dat twiede liekt vaeke
niks op et eerste."
Meensken genieten een protte van de
verhaelen van Fokke Middendorp, dat weet
ik uut eigen onderviening. 't Is krek aj' d'r zels
bi'j binnen, daj' in dat winkeltien staon of daj'
oknatte sokken kriegen, heur ik nog al es. Dat
markt Middendorp zels ok. .,Veural tegen de
zoemer a'k d'r mit ophole, bellen en schrieven
ze vaeke mit et verzuuk om d'rtoch veural mit
deur te gaon," zegt hi'j. Meeiisken sturen ok
vaeke oolde ansichtkaorten en geven anwiezings veur verhaelen. Lestdaegs belde d'r een
oolde boer op en die vertelde dat hi'j et boek
ok lezen had. Hi'j en de vrouw hadden een
protte wille beleefd an de verhaelen. De vrouw
hadde zegd: .,Bel Middendorp mar even om te
vertellen dat we een middag geneuten hebben
van zien stokkies ondaanks de regen." Een
oold Wolvegester die argens in Overiessel in 't
ziekenhuus lag hadde een peer verhaelen
veurlezen op 'e kaemer. Ze hadden slimme
lacht om et verhael van Ome Chris en de
dubbelde broek." Zok soort reakties dot een
schriever goed. Et zegt him dat hi'j op et goeie
pad zit. Een verzuuk om deur te gaon
stimuleert. Zels lest Middendorp ok een
protte. Zien favoriete boek is Die verkeerde
wereld" van Roodhaert. Veerder hoolt hi'j
van Dickens. Bomans, Morris West, Hemmingway. .,Ik wol da'k es twie bladzieden
schrieven kon as zokke meensken!" Middendorp is veerder biezunder optimistisch over de
overlevingskaansen van et Stellingwarfs. De
oorspronkelike bevolking zal et altied bruken
in de daeglikse omgang, zegt hi'j, en over
honderd jaor is et d'r nog. Zien weensk is
,,

Veur jow:

schi/derwark
behangwark
waandbek/ieding
vloerofwarking
dubbe/g/as
.

De ienIgste specialist in
reform en zuvel in Qosterwoolde
waor kwa/iteit en goeie raod
vanzelssprekende zaeken binnen
Kom es kieken bi'j de specialist
in goed eten!

figureerd glas
SCHILDERSBEDRIEF

D&stra
Snellingerdiek 33
Oosterwoolde
Tillefoon 05160-4625

REFORM
ZU-VEL
~

SIETSE/FEMMY BOSI

P.S. Bin jow al es in oonze showroom
van behang en waandbedekking

west?

oonze .weensk. mar ik daenk wel dawwe d'r
veur strieden moeten."
In Wolvege komt !iekewel een protte yolk van
buten, dat d'r glen belang bi'j het om et te
!eren," zegt hi'j, _mar troostje,doe Heddema,
de direkteur van de biebeltheek een cursus
Fries organiseerde kwammen d'r ok mar twie
meensken. 1k hebbe een protte wardering veur
et wark van de Schrieversronte. As a!les
strakkies vaastelegd is staot de tael temeensen op poten en is d'r wetenschoppc!ik ecn
groot stok wark verricht. Of et yolk in et
algemien et raekt betwiefel ik, ze zullen d'r
niet hiete......mar ok niet koold van wodden,
daenk ik." Dat de meensken van et bock van
Fokke van Lute genieten is a! bewezen. Et is
toch aI!emachtig aorig om nog es weer even te
kieken in die oolde schipslootschoe!e, in et
winkeltien van de dames Paulides en bi'j de
sproeiwaegen van Ome Chris.
,,Stop mar," zee Meeste Halma, ,,je vergeet
Willemsoord (bij de stations tussen Meppe! en
Leeuwarden) en Dc Blesse is geen station, dat
is Peperga. Je zat weer te dromen Fokke.
Morgen honderd strafregels in!everen: 1k
moet beter opletten." Now dat het hi'j intied
slimme goed leerd, donkt mi'j.

-

,

Quadoelenweg 2

-

Oosterwoolde

Vat helm
In een hassenkronkel
een
brommer tu sen

01)

heer n'een en wol ege
bescharmd eur
e n va/he/tn
is dii ediehi
ont staon
doe e I vul
op et p pier
is et basten
onidat he/ms
i'al
.zokke heufdzaeken
niet keren

ku nen

.

Harmen Houtman
uut: Weerzieri
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daegeliks een riekdom an
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MLEEUWARDER COURANT
Een nhjs/engte veur!

„Aovens en naachs as de kiender op
bedde weren schreef 1k mien kienderboleken”

Wor. lid van de

M. Bakker (Jouk)

Stellingwarver

Op disse kienderpagina vienen jim een peer
stokkies uut et nile kienderboek dat begin
1981 verschienen zal. 1k zocht veur jim de
schriever op.
Mien auto staot goed en wel stille an de
Bilderdieklaene in Hoogezaand en de veurdeure van nommer 14 staot al eupen. Niet
lange daonao zit ik bi'j Bakker en de vrouw an
de koffie. Jim zullen wel zeggen: _Bakker?
HoogezaandT'Ja, ik zit bi'j een Stellingwarver dichter van et eerste ure: Jouk!
Op 25 feberwaori 1949'verschient zien eerste
Stellingwarver riempien in de ,, Heerenveense
Koerier." Hi'j is dan goed twintig jaor oold.
Jouk zat in Noorwoolde op 'e legere schoele.
Bi'j meester Tjeerd Dijkstra wodde wel
Stellingwarfs in et lekaal praot as dat zo uut
kwam. In die tied is dat hiel wat ! Laeter as
Jouk onder eren mit Jan van der Meulen en
Cor Hoekstra naor de kweekschoele gaot in
Et Vene wodt hi'j him bewust van de pesisie
van zien eigen streektael. Veural deur et
gewraom van een peer Friese deurdrievers.

lederiene kent wel de riempies van Jouk: hi'j
het d'r meer as 320 schreven. Mar hi'j het meer
daon: onder de schoelnaeme Jan Haarm
Ongelok, huusnommer 13 schrift hi'j 170 keer
stokkies in de kraante. Ok de rebriek ,,Een
praotien uut de Oosthoek" is van zienhaand.
Butendat is hi'j correspondent west veur de
Heerenveense Koerier. Hi'j vertelt daor et
voigende over: ,,Mien vrouw enikgongendoe
ok wel naor uutvoerings. 1k mos daor een
versiag van schrieven, mar wi'j maekten dan
netuurlik et hide feest mit. Nao et daansen
brocht ik mien vrouw op de brommer naor
Wolvege en ik naor Noordwoolde en drekt et
versiag schrieven. Om 5 ure morgens wodde
deur een auto van de kraante et ni'js ophaeld
op een punt in Noordwoolde. 1k kuierde daor
henne en waachtte op 'e auto, mar ja et
Van woensdag 15 oktober of
om 8.30 ure kuwwe leveren

gebeurde ok wel es dat et kwat veur zesse was
veurdat de auto verscheen. Niet zokke !ange
naachten.......
i Laeter in Lutjegast blift Bakker ok schrieven.
In et ,,Westerkwartier" an vandaege-de-dag
toe nog elke weke een riempien: ,. Het nieuwtje
van de week." Een peerjaor leden is de 1.000ste passeerd. ,,ln Hoogezaand bin ik d'r
gewoon mit deurgaon," zegt Bakker. ,.In
Lutjegast hebben we versQheiden jaor woond,
mar niet veule slaopen ..... 1k was schoelemeester. We hadden d'r ok nog een grote tuun
bi'j. Morgens om vief ure zat ik bi'jtieden al in
de tuun. 1k schreef ok a! kienderboeken.
Aovens en naachs as de kiender op bedde
laggen," verte!de Bakker. Een buurman zee
es: ,,Hej' d'r Ok nog een schoele bi'j?"

An et aende van de aovend zit Vrouw Bakker
op 'e grond mit een hie!e staepel boeken en
plakboeken om heur henne. We raeken haost
niet uutpraot, mar mien Renault 5 wil weer op
'e Haule an, goed elf ure stap ik weer
op, nao een aovend uut gaasten bi'j Bakker en
de vrouw in Hoogezaand.

Schrieversronte

In 1959 verschient et eerste leesboek van
Bakker .bi'j Ten Brink's uutgeveri'je. Et wo'n
d'r feitelik drieje: ,,Goudhaantje", ,,Goudbekje" en ,,Kriclkipje" wo'n bruukt op 'e
legere schoele. in 1961 gaot de serie van vier
boeken om de hoge brogge in Lutjegast
henne uut aende. Daornao verschient o.e.
,,Onraad in Alteveer." Alle boeken verschienen bi'j Kluitman in Alkmaar. Dan komt d'r
een serie van drie boeken die speulen op
Witterzomer bi'j Assen.
In 1966 verschient et eerste diel uut zien
twe!fdielige serie ,, Harm-Jan en Tieneke". Ft
eerste diel het ok al 10 herdrokken aachter de
rogge. Zoe'n 100.000 exemplaoren, a!!egeer
mitmekeer. Et !iekt d'r op. In 1972 komt et
eerste Stellingwarver bock van Jouk uut:
,,Een haandvol speulgoed". Et bock kreeg
veurig jaor een herdrok. En now een spliksplinter ni'j kienderboek veur de Stellingwarver kiender. D'r wodt opheden drokt an
warkt om et zo gauw meugelik in de
boekwinkel te kriegen. ,,Toch vien ik et
warken an een bock mooier as veur een
kraante, een kraante wodt weer votdaon, een
bock b!ift," vint Bakker.

Kereltien
Kwast

Zat Kere!tien Kwast in de vierde kiasse.
Vertelde de meester over vremde dieren in
vremde lanen. ..De neushoorn." zee de
meester, ,,da's om zo te zeggen een muzlkaol
dier. Dreegt altied een hoorn op 'e neuze!"
Stak Kere!tien Kwast mitien een vinger op.
.,Zeg Ct mar Kere!tien." zee de meester. ..D'r is
a!tied baos bóven baos. Meester!" zee
Kere!tien. .,Neem now es een doodgewone
koe! Die dreegt véuran twié hoorns en van
aachteren dri'jt hi) Iangspeu!plaeten !"

KOM LUUSTEREN EN KIEKEN - KOM LUUSTEREN EN KIEKEN - KOM LUUSTEREN EN KIEKEN

WUBE LAMERS
VAN DE KUUNDERWAL

Zaoterdag 8 november 1980:

Mien wegen bin
duustere paeden

S
DAG
bil Jan ,Bruna" Slinkman

Oolde verhaelen uut Stellingwarf

f 13,00
Van zaoterdag 18 oktober of
om 8.30 ure kuwwe de volgende twie
splikspl intern i'je boeken leveren
HENDRIK VONDELING

Haarm en Maatien
Boerken in goeie
en minne jaoren
f 13,00
Et veurige boekwas in drie weken tied
uutverkocht. Wees d'r bi'j!

Oosterwoolde - Passage
Alle Stellingwarver boeken en plaeten bin de hieltied bi'j oons in veurraod west, mar now staot oonze zaeke iene
hiele dag in et teken van et Stellingwarfs
MORG ENS

MIDDAGS

van 9.30-10.30 ure eerste optreden van
Henk en Sietske Bloemhoff in Steilingwarf
nao heur twiede pas verschenen Iangspeulplaete

van 14.00 ure of zet HENDRIKVONDELING zien
haandtekening in zien ni'je roman
HAARM EN MAATIEN: BOERKEN IN GOEIE
EN MINNE JAOREN

IN TWIELOCHTEN
Netuurlik ok bi'j oons te koop
En now kuj' haandtekenings kriegen!

OENE BULT

Om 11.30 ure komt de dichter OENE BULT
Hi'j zet zien haandtekening in zien ni'jste bundel
EU PEN IN GS
As hi'j d'r aorighied an het, lest hi'j d'r ok uut veur

Eupenings
dichtbundel

f 6,90

F

EEJ

Ok kuj' in de kunde kommen mit de Stellingwarver
schriever en dichter JOHAN VEENSTRA. Boeken
van him: WILDE GAANZEN, FLUITEKRUUD,
AS DE WILDE ROZE BLUUIT

Alle tItels leverberl Ok tassen, mouwhemden en
plakplaeties van de Steiingwarver Schrieversronte

JAN SLINKMAN
Stationsstraote 3, 8431 ET Oosterwoolde, till. 05160-5132

boeken - tiedschriften - kantoorartikelen - grammefoonplaeten - accessofres

Kefé-Restaurant Bar
NDVASflL

MEUBELCENTRUM
WOLVEGA

,,DeHanenburcht"

veur kiassemeubels f
zonder weergao

Appelsche, till. 05162-1376
Groot parkeerterrein

HOEKSTRA INTER IEURVERZORGING

Zee/en tot 350 person en

Heerenveenseweg 71, 8471 BB Wolvege, tillefoon 05610-2228

haormode

Batik kieren

Veur de
betere schoenen

is meer as even 'n boekien eupenslaon
en plaeties kieken

Mode-accessores
Kedo winkel - Tassen

wi'j richteri eons niet alliend op ni'jmoodse
en kommende modebeelden
We zorgen d'r ok veur, dat we tech nisch
honderd percent mit de hieltied wisselende
modebeelden uut de voeten kunnen.

Or-0-14
M.

pet renard

Kapsalon Snellinger
Snellingerdiek 20, Oosterwoolde
tillefoon 05160-5037

Stationsstraote 20 - Oosterwoolde
till. 05160-2372

Stationsstraote 22 - Oosterwoolde
Tillefoon 05160-4356

Installaosi"ebedrief
Jitze Hofstra by.
't Oost 15, Oosterwoolde, till. 05160-2702

I'l

Ofdieling
instal laosietechniek

Sprinterelectrowinkelman

elektrische locht- en krachtinstallaosie

wasmesienen

air-conditioning (de hieltied frisse locht!)

centrifuges
klein huushooldelike artikels

intercom
braand- en inbraokbeveiliging
centraal stofzoegersysteem

verlochting
doe-et-zels ofdieling
diepvriezers

locht- en technische raodgevings

koelkaasten

elgen service-dienst en warkp/aetse

oonze boeken en van de boeken die bi'jkotten verschienen
zullen. Jim kun ze clan mit de onderstaonde bon bestellen.
(Via de boekwinkel of rechtstreeks).
•

WOLVEGE. Desuteiploeg komt mar in een dadde pat van
Stellingwarf.Dus niet iederiene die disse kraante in de busse
vint, krigt de krojevol boekenveurdedeure. Pattie meensken
bin ok niet thuus, daoromme even een compjeet overzicht van

. . . . . S • • S • • • S • • • • • • • • • * • • • • • • . . . . S • • S S • • • S • • • I'• S•

Hier bin oonze boeken

-..-

1I
I

Wilde gaan:en.

.'

.
9. Peggy Klinkhaemer
(ps. van Vr. G. Hento-Stoker).
.Verhaelen en gedichten in et
Stellingwarfs: f 9,50.
96 pag. ISBN 90 6466 016 6.
Papillin-omsiag.

Een haandvol speulgoed.

Veertig riempies en een
stokmenning kotte verhaelen in
et Stellingwarfs. Oosterwoolde,
twiede drok, 1979 80 pag.
Pries f 8,50,
ISBN 90 6466 004 2.

.-.
, .

.

. -.
. .,- .

', .

12. Oene Bult.

.

Vassen. 48 pag., ni'jd brocheerd.
Mit hoo}tgravures, tekenings,
omsiag van Dirk Kerst
Koopmans.
ISBN 90 6466 019 0.
Pries f 6,90.

.
"

;

______________
eupenlugs
. ...
.
•:Joej

-- -:

2e drok is d'r !
Zangbundel veur de
schoelekiender. Nog veur de
oolde verkooppries
2,75. ISBN 90 6466 01 07.

.,,.

-:_,'•

13. Hendrik Vondeling.

LViLIJ

Pieprnoe.s.

---P

-

Eupenings.

:

PItPM()ES

3. Johan Veenstra.
Fluitekruud. Verhaelen.
Oosterwoolde, 1977 120 pag.
Pries f 9,50,
ISBN 90 6466 006 9

Boek mit volksverhaelen en
verhaelen mit volkskundige
inslag, 178 pag. Veurzien van
inleiding van drs. H. Bloemhoff
en drs. J. van der Kooi, mit
woordelissien. Omslag en
.
tekenings van Sietske
A. Bloemhoff.
ISBN 90 6466 015 8,
ni'jd brocheerd.
Pries f 13,00.

oenehult

-

Sprokkels en spraankels.

2. Jouk (ps. M. Bakker).

Mien wegen bin duusiere
pczeden.

begin 20e ieuw.
Oosterwoolde, twiede drok
Eerste drok in ien weke tied
uutverkocht.
Pries f 13,00.
ISBN 90 6466 011 5.

"l

Verhaelen en riempies in de
Stellingwarver tad.
Wolvege, twiede drok, 1977
102 pag. Pries f 9,50,
ISBN 90 6466 003 4.

Vube Lamers van de Kuunderwal

II.

-

Haarm. Verhael uut el
Siellingwarver Boereleven,

i
i
i

-'

1 i.

I. Johan Veenstra.

......

8. Hendrik Vondeling.

i

Haarrn en Maatien. Boerien in
goeze en ,ninne tieden.

:

Disse roman is et vervoig op
ni'jd
Omslag en tekenings van
Hendrik Jan 'van Veen.
ISBN 9064660182.
Pries 13,00.
Haarifl.

k

+4 "
fi

-

-,

op k

-

14. Jouk (ps. van M. Bakker): Et kienderboek.
IS. G. P. Mulder: De voorgesehiedenis van de Ver%'eningen in Appelsehe door degezamenli/ke Compagnons
der Opsier/andsehe en Oost.ste//ingwerfcche Veenen en Vaarien f /3,00.

4. Fokke Middendorp.
Her en der deur et oolde
Wolvege. Verhaelen in et

Stellingwerfs. 160 pag. mit 38
zwat-wit foto's (mit foto's uut de
veurige ieuw!). 2 kaorten.
Mit een had omsiag en
- inbunnen.
ISBN 90 6466 017 4.
Ornslagontwarp:
Frits Goovaerts.
Pries f 19.50.

5. Ondereigen vo/k.
Wark uut de jaoren
1970-1976 van 24 versehillende
schrievers. Oosterwoolde, 1978.
112 pag. Pries f I 1,50,
ISBN 90 6466 007 7.

-

In et honderd.

.
..:

.
.
;. .:
•.

INLT}WNDLRD
LNLBULT

Een boekien vol mit eigenwiesheden. Oosterwoolde, 1979.
48 pag. Pries f 4,75,
ISBN 90 6466 009 3.

-

-
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BESTELBON
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Willen jim oons via boekwinkel .. .................................................... in .................................................-----/rechtstreeksdevolgende .
boeken leveren:
ex. 1. Johan Veenstra, Wi/tie gaanzen, ISBN 90 6466 003 4.
f 9,50
ex. 2. Jouk (ps. M. Bakker)
Een haandvo/ speu/goed, ISBN 90 6466 004 2.
f 8,50
ex. 3. Johan Veenstra, Fluitekruud, ISBN 90 6466 006 9.
f 9,50
ex. 4. Fokke Middendorp. Her en der deur et oolde Wolvege,
f 19,50 = ........................
ISBN 90 6466 017 4.
- f 11,50 - ............................
--------------- ex. 5. Onder eigen yolk, ISBN 90 6466 007 7.
f 6,50
ex.- 6. Johan Veenstra, As de tilde ró:e hiuuit. ISBN 90 6466 008 5.
ex. 7. Oene Bult, In et honderd, ISBN 90 6466 009 3.
- f 4,75
f 13,00
ex. 8. Hendrik Vondeling, Haarni, ISBN 90 6466 Oil 5.
cx. 9. Peggy Klinkhamer (ps. Vr. G. Hento-Stoker).
f 9,50 = -------------------------------Sprokkels en spraankels, ISBN 90 6466 016 6.
--------------------------------f
ex. 10. Piepmoes, ISBN 9064660107.
ex. I 1. Wube Lamers van de Kuunderwal, f 13,00 - ---------------------------Mien wegen bin duustere paeden, ISBN 90 6466 015 8.
ex. 12. Oene Bult, Eupenings, ISBN 90 6466 019 0.
f 6,95
ex. 13. Hendrik Vondeling,
ex. 13. Hendrik Vondeling. Haarin en Maatien.
Boerken in goeie en minnejaoren, ISBN 90 6466 018 2.
f 13,00 - --------------------- -.
ex. 14. Jouk (ps. M. Bakker) Kienderhoek
. s.
P. Mulder De 'oorgeschiedenis van de Veiveningen in AjpeIsehe door de

-

:
:

7. Oene Bult.

-

Alle boeken via de boekwinkel leverber, daor kuj' de onderstaonde bon ok inleveren !
In een aander hoekien van disse kraante vienen jim een overzicht van de boekwinkels.

:
6. Johan Veenstra.
As de wilde roze h/uuii.
Gedichten. Oosterwoolde, 1979.
48 pag. Pries f 6,50
ISBN 90 6466 008 5.

16. Hendrik Vondeling: Oosterwoolde doe en now f 13.00.
17. Harm Houtman: Weerzien (dichtbundel) I 6,90. 48 pag.

-

G.

ex.
ex.

gezamenli/ke Con7pagnons der Opsterlandsche en Oost-Ste/Iingu'erfiche
Veenen en Vaarten.
f 13,00
16. Hendrik Vondeling, Oosterwoolde doe en now
f 13,00
.
17. Harmen Houtman, Weerzien
f 6,90

-

.

:
:
:
:
:
:
:
:

:
- -------------------- .

Totaal
Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stel-lingwarver Schrieversronte,
Antwoordnommer 42, 8400 XC Oosterwoolde. (Fr.)
Gien postzegel en in een eupen kevot. .
.
-

-

Naeme......................................Adres. ................................:
.
Postkode + p1ak .............................................

.Haandtekening

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

:
:
:

Bi'j et bakken daele zitten
Now en of dat schilt. . ./e hebben bo/le die, krek as in een computer,
programmeerd maekt wodt. Mar maekt een e/ektronisch oge
et peerd vet ..... .2

Qk
t is toch gemakkelmm
- _zoe'n eigen streekbaank.
jildsaken.
fdar a

I

Goeie bakte bolle ken et oge en de haand van de meester niet missen
Jow waarme bakker Hielke Stroetinga zit niet bi7 et bakken daele,
mar máékt low daegeliks brood persoonlik
Brood mit een haandtekening

En ok zo vertrouwd, want wi'j kennen de situaosie in oonze
omgeving. As ze!sstaandige baank op coöperatieve basis kun we
viot ofwarken, in et belang van de ktaanten. En dus in jow
beang. Alle belangrieke baankdiensten hebben we in oons
pakket. En alderdeegst meer: ,,Een goeie service en viotte
ofwarking". Wi'j zullen jow graeg vri'jbJievend raod geven en
begeleiden. Kom gerust even bi'j oons an of bel veur een
ofspraoke bi'j jow thuus.

Keur uut omdebi'j
60 soorten brood
Dat is et veurdiel van een eigen streekbaank.
Viak bi'j huus en de hieltied bi'j de haand.

_

Specialiteit:
FRIES ROGGENBROOD

Stationsstraote 28, Oosterwoolde
tilt. 05160-2401
COOPERATIEVE VOORSCHOTBANK BA., 8421 PE OLDEBERKOOP, WILLINGE PRINSSTR.10, TEL 05164-441

In een n17 gebouw wodt
deur vakmeensken mit mederne
apperetuur jow drokwark
tot in de ....... verzorgd
Drokkeri'je Van der Meer
vest/gd in Qosterwoolde,
't Oost 13a,
tilfefoon 05160-3093

O!N

INSTALLAOSIEBEDRIEF

DREES & DE HAAN B.V.
Goeie raod veur een anleg van

centrale verwaarmingsinstallaosies
gas-, waeter- en sanitaire installaosies.
Wi'j doen alle zink- en Ioodgieterswark

"
.a
Appelsche - Postbusse 34
Kantoor en warkplak: Industrieweg 11 b
till. 05162-1727, b.g.g. 1631

Drokkerile Van der Meer

Wi'j drokken o.e.:
femiliedrokwark
haandelsdrokwark
folders
j a o rye rs I a e g en
kraanten
boeken, veural Stellingwarver boeken
en....
disse boekekraante

BRENGT SCHAE
WEER IN 'TGOEIE
Lange Marktstraote 26
Liwwadden
TUlefoon 05100-41313

verzekeri ngs

. Spe. renall.e
i

.

Die wat speert
Die wat het.....

a

a.

geld en goele raod

