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Koop Gorte

Bureplicht van veur 1900 onmisber
In oons Stellingwarver laand het haost
ieder dorp een karke of een eer plak waor
aj' zundags naor de preek van de domiiiee of pestoor luusteren konnen. Een ure
veur de preek luudde dan de klokke, dan
koj' heuren dat d'r preek was. Eerst vertel ik even wat over et klokkeluden. De
meerste karken hadden een klokke of
hadden een klokkestoel die in de meerste
gevallen naost de karke ston. Et klokkeluden was vroeger van betekenis veur de
dorpsgemienschop. Dat bepaolde ommes
et ritme van et dorpsleven. Veural van
belang was et klokkeluden as d'r iene
overleden was. 1k heb es, een oeroold
riem lezen, dat Fokke van Lute ooit in
een Stellingwarver kraante zet het, lezen,
waor as de klokke bi'j een overleden
meenske veur diende:
1k luid de kiok, toe luister dan,
Drie keer drie, flu is 't een man.
1k luister nauw,
Twee keer drie, flu is 't een vrouw.
Ik luid de kiok, hoor de wind,
't Is een keer drie, flu is 't een kind.
En luid de kiok voor U een keer,
Maar gj hoort hem dan niet meer
Wees daarom iedere dag bereid,
Voor de overgang naar de eeuwigheid
Vroeger in de dorpen kende iederiene
mekeer, et was aenlik iene grote femilie.
De dorpen hadden een hiele protte boeren. De meensken weren al hiel vroeg an
t wark, veur de boeren was vuuf ure
morgens hiel gewoon. Mar de dorpsklokke zorgde veur een kotte pauze. Hi'j
luudde dan morgens bi'jglieks om acht
ure, mar d'r weren ok dorpen daor de
klokke om zeuven ure luudde of om
negen ure.
Mit de middag om twaelf ure, dan was et
eterstied en aovens om zes of zeuven ure

luudde hi'j nog een keer, dat betekende
dat die dag goed west was. De klokke
van 't dorp had doe echt een betekenis.
Een gelozie bi'j jow hebben was aenlik
overbeudig, de klokkeluder was d'r j
wel.
De klokke luudde ok as d'r geveer was.
Veural vroeger doe de Zuderzee nog zee
was en d'r een zwaore storm op til was,
mossen de dieken bewaekt wodden. Ok
bi'j braand of oorlog wodde de klokke
luded. En as d'r iene trouwen gong of as
d'r een klein poppien geboren wodde. Zo
was de dorpsklokke van vroeger de
alarminstellaosie van 't dorp.
Wi'j blieven even in de tied van vroeger,
de bureplicht. As d'r een starfgeval was,
was de naoste buurman verplicht zoe'n
starfgeval te leiden en te verzorgen. De
naoste buurman was dan de heufdbuur,
die mos alles regelen. Et eerst mos hi'j
d'r veur zorgen dat de klokke luded
wodde, de timmerman wodde waorschouwd en bi'j de gemiente et starfgeval
angeven. Zien taeke was ok et verzorgen
van de dooie. Bi'j een man mos hi'j zels
mit een peer aandere buurmannen dit
klaoren; wasken en dan kleden in een
doodshemd. Was et een vrouw, dan dreug
hi'j tiedelik de taeke over an zien vrouw
en an de naoste buurvrouw. Dat doodshemd heurde vroeger al bi'j de uutzet as
iene trouwen gong. Bi'j hiel oolde
meensken was et tegen de tied soms al
versieten.
De heufdbuurman mos et liek kisten en
opbaoren. Dat gebeurde vaeke in de
mooie kaemer, die mar een peer keer
veur een jaordag in 't jaor bruukt wodde.
De gedienen of blienen weren sleuten, de
klokke wodde stille zet en de spiegel mit
een dock bedekt.
Zo hadde de heufdbuur zien eerste plicht
daon. Veerder was et de taeke van de

femilie zels. Mit vuuf daegen (in de
regel) was dan veur de femilie de begraffenis en de droevige daegen van rouw,
die bi'j inkelde femilies deur et dregen
van zwatte kieren wel een half jaor duren
kon.
De overledene wodde deur de buren et
huus uutdreugen, dat altied deur de veurdeure daon wodde. Die deure wodde zelden bruukt. Alliend bi'j een trouwperti'j
of d us bi jeen starfgeval. Was die meugelikhied d'r niet, dan wodde d'r een rute
uut et kezien neumen, zodat daor de kiste
deurscheuven wodden kon.
1k heb wel es zeggen heurd dat et een
oold heidens gebruuk is. Zo zoj' de geest
van de dooie, die et now misschien op
een levende veurzien hadde, misleiden
willen. Et bin oolde Stellingwarver
gebruken die niet zo gauw an de kaante
zet wodden.
Et vervoer van et liek gong altied mit een
boerewaegen, waor van de bojem bedekt
was mit een laoge lang roggestro. De
boerewaegen wodde bespannen mit een
zwat peerd, somsok wel mit twieje. Et
vervoer naor de karke of harbarge gong
allied over de eupenbaore weg. Zoe'n
weg wodde vroeger de Liekweg nuumd.
le kwammen die naeme o.e. tegen in Bull
en Ni'jberkoop (soms ok wel Dodenweg,
Dooienstraotien of Heiweg). Aj 'langs een
aandere weg of zaandpad gongen, dan
wodde dat ok een eupenbaore weg. As
d'r in dattig jaor gien gebruuk meer van
maekt wodde, dan wodde zoks ongedaon
maekt.
Toegelieke mit et naor buten dregen van
de overledene, gong vroeger ok de femilie uut huus; ze gongen een ure veur de
begraffenis naor de buren.
Et zwatte doodslaeken wodde over de
kiste legd. Vroeger bi'j et overlieden van
een kraomvrouw kwam d'r nog een wit
laeken in vieren vouwd d'r bi'j overhenne. Dan gong de kleine stoet, mit de
heufdbuur veurop naor de karke of harbarge. De heufdbuurman leup dan veur et
peerd of de peerden uut. In de karke of
harbarge wodde de kiste mit et voetenaende naor de uutgang zet. De heufd-

buurman inspekteerde dan nog et greven
graf. D'r wodde begreven mit et gezichte
naor et oosten.
Op et vaaststelde ure verzaemelden de
heufdbuurman mit de naoste femilie heur
in de karke of harbarge en gaf de leiding
over an de predikaant (dominee). Die hul
zien toespraoke en gong veur in et gebed.
Was hi'j uutspreuken dan kon d'r
ofscheid neumen wodden van de overledene. Ok hier had de heufdbuurman de
leiding en gong tiedens et ofscheid
nemen bi'j de kiste staon. Hi'j gaf vervolgens et sein an de dregers om de kiste
uut de karke of harbarge te dregen. Die
wodde weer op de boerewaegen zet en
mit ien of twie peerden d'r veur gong de
stoet naor et karkhof. De dregers leupen
naost de waegen. De heufdbuurman leup
as eerste aachter de waegen dan volgde
de dominee mit de naoste femilie. Dan
volgden de mannen en de vrouwluden
sleuten de stoet. Ze leupen twie an twie,
mar d'r weren ok plakken waor d'r
afliend lopen wodde.
As iederiene de karke of harbarge verlaoten hadde om naor et karkhof te gaon dan
wodde de klokke luded. Bi'j et karkhof
zetten de dregers (allemaole buren) de
kiste op de baore en gong de stoet twie
keer et karkhof rond. Dit was weer een
oold heidens gebruuk om de kwaoie
geesten te verdrieven. Bi'j et zwiegen
van de klokke dee de dominee nog een
kot woord en een gebed. Daornao dreug
de heufdbuurman de kiste over an de
burendregers. Daornao gong iederiene
weer, mit de heufdbuurman veurop, naor
de harbarge.
Bi'j et overlieden van een kiend beneden
de leeftied van een jaor, dan deden twie
buren bureplicht. In de aovenduren
wodde et kissien mit twie buren en de
vader naor et karkhof brocht en begreven.
Van al die plichten ston gien letter op
pepier. Et gong zo over van oold op Jong.
Ok een jonge buurman kon as heufdbuurman dienst moeten doen. Dat het bi'j verscheiden hiel veul zwietdruppels kost.
Nog even over et peerd dat veur de koets
leup, dat mos altied et zwatte peerd

wezen dat et dichtstbi'j woonde. Et moch
gien drachtige merrie wezen.
De kleur van rouw was zwat in de
Stellingwarven. De mannen hadden zwatte pakken, zwatte schoenen an en een
zwatte hoed of pette op. Dc vrouwen
hadden een zwatte jurk, maantel en
schoenen an. Een zwatte hoed, soms mit
een sluier veur de ogen. Niet iederiene
kon him dat in die tied permitteren. Wie
et een betien betaeien kon leut bi'j zien
trouwen een zwat pak macken. Mit dit
trouwpak was hi'j zien hiele leven onder
de kappe. Wel had de kleermaeker et
goed roem anmeten. Nao jaoren kon dat
pak d'r soms wat gruun uutzien, dat lag
dan an de stof.
In kleine dorpen kwam et wel es veur dat
de boereknecht ok dregen mos. Hi'j had
hier gien kieren veur en vreug die an een
dorpsbewoner te lien. Dit moch nooit
weigerd wodden en dat gui liekegoed
veur vrouwluden. Et grootste perbleem
was vaeks de hoeden van de mannen, die
weren nooit in overvioed in een klein
dorp. Et gebeurde nog wel es op een
begraffenis dat bi'j et plichtmaotig ofnemen van de hoed een Hepkema k.raante
(de Iaetere Liwwadder Kraante) over et
karkhof vleug.
Weer weerornme in de harbarge of et
kefé, hoe aj't ok mar numen wiilen,
kreej' dan koffie mit koeke en daornao
koffie mit krakelingen. Disse krakelingen, zeden ze vroeger, was et laeste symbool van de droeve dag. In de dri'jde
achtvorm praotten zi'j veur et laest van
de iewighied, onontkomber verbunnen
mit de now nog levenden. Daornao
kwammen d'r bolties; een gebruuk dat
soms nog in ere is. Hiel vroeger kwam
d'r een begraffenismaol dat was dan veur
de femilie die van heinde en veer kwam.
Vroeger wodde ok bi'j een begraffenis
riegelmaotig een starke borrel schonken,
zoas oolde klaore, kejak of branewien.
De draankflesse was in die tied hiei
gewoon ok bi'j een overieden meenske.
De naoste buren kregen bi'j et ofleggen
een peer slokkies. Ok de timrnerman ston
mit de flesse klaor en ok de klokkeluder

kreeg zien pat. De timmerman was doe et
duurste adres. In die tied (veur 1900)
kostte een ieken kiste zoe'n gulden of
tiene. Et kwam nog wel es veur dat de
speerpot van de kiender anspreuken
wodde om de kiste te betaelen.
De draankflesse kwam d'r bi'j te passe,
hebben jim wel lezen, mar d'r wodde ok
wel es te diepe in 't glassien keken. Et
idee van vroeger was, dat een starke borrel ziekten weert. De meensken kenden
doe gien virusziekten. Et ienigste om
zokke ziekten te weren was een starke
borrel, die veurkwam besmetting en
maekte de bacillen dood.
0m1900 henne was burepiicht in de kleine dorpen nog altied et gebruuk. Toch
kwammen d'r wel es bedaenkings, veural
van meensken van butenof, die hier in de
Stellingwarven kwammen wonen. Et
wodde wat zaekeliker. De grafdelver, een
boerearbeider die een gat spitte kreeg
daor een peer gulden van en ok wodde
wel es een dreger buten de gemienschop
antrokken, die d'r ok een peer gulden
beter van wodde. D'r kwammen ok
kiachten, over et begreven in de karke en
d'r omhenne.
1k heb wel es lezen van de grietman en
dichter Onno Zwier van Haren, wonend
in Wolvege dat hi'j een brief schreven
hadde naor de Staoten van Frieslaand.
Hi'j overdreef et soms wel es wat en
schreef dat d'r meensken soms flauw uut
de karke dreugen wodden, niet om de
preek die de dominee veurlezen hadde,
mar om de 'gedecideerde kadavereuze'
reuk. Et was dan vaeke ok zo dat as een
Van Haren him d'r mit bemuuide, d'r ok
andacht an schonken wodde. Zo is et
onderhaand meer as 175 jaor leden dat
d'r een keuninklik besluut kwam dat niet
meer in de karke begreven wodden moch
en ok niet viak om de karke henne. Zo
wodden dan ok deur plaetsgebrek ni'je
karkhoven buten de bebouwde kom
anlegd, mar ok mit et oge op hygiene. As
veurbeeld wodde in Wolvege in 1858 bi'j
de Ni'je Anieg een ni'j begreefplak
eupend.
In die tied kwammen d'r buurtverienings

en laeter wodden dat de begraffenisverieflings. Dat was liekewel een lange weg,
want de bureplichten zatten diepe wotteld
in de Stellingwarvers.
Hieronder lezen jim een gedichien van
Bergveld over een begraffenisveriening.
Et staot ok in Klaeterjaegers:
Vremde ofgeunst
Etfoons, De laatste eer"
Har slim verlet van centen.
Want alles wodde duur:
De dregers en de renten!
En daorom zee 't bestuur:
"Hier moe 'n wi j wat op vienen!
Wi j hoeven d'r beslist
Gien doekies om te wienen!
Wi] vraogen dus van Yjaor
Een omsiag van de leden!"
De bode gong op pad,
Mar heurde wat! Oe heden!
De iene zee van ditt
De ere van wat aanders!
Mar gienend was zo lelk
As Klaosien yan Jan Saanders!
Die zee: "Er is wat moois!
Bi] mi] is ni/cs te haelen!
Een aander gaot mar dood
En men kan mar betaelen!"
In feite is d'r niet zovule veraanderd. Een
begraffenis is nog net as vroeger. Ur bin
trieste begraffenissen van oolden die een
kiend naor et hof brengen. Mar d'r bin ok
die een hoge leeftied beriekt hebben,
waor as de keerze hielemaole van
opbraand was. Netuurlik wil gieniene
iene misten, et is altied et laeste.
Een oolde vrouw die een aentien over de
90 wodden is, zee es tegen mi'j: 'Maek
d'r nao de begraffenis mar een gezellige
middag van.' Zi'j had dat al zoveule
keren mit beleefd. Ze wol d'r mit zeggen,
ie zien meensken die aj' een hiele tied
niet zien hebben, bi'jglieks femilieleden
of kennissen of oolde buren. Toch blift
degene die wegraekt is leven onder de
levenden. Wi'j hebben hier nog wel et
gevuul dat een goeie buur beter is as een
vere vrund. Dat was vroeger zo en ik
geleuf dat dit nog zo is.

Johan Veenstra

De oever van de
revier
En we stonnen op een dag
in de zoemer op 'e oever
en we zaggen de revier
in de veerte verdwienen,
- in et dorp cirkelden
kxijen orn de karketoren,
d'r sjirpten gröswippers
tussen bluuiende bloemen,
et roezen van de wiend
speulde mit de rogge en we konnen niet bevatten
wat niet te bevatten is,
dat de wiend votvalen zol,
de rogge niet meer roesde,
gröswippers en torenkri'jen
de aosem inholen zollen,
en de oever van de revier
verdwienen zol in de veerte.

Koosje Hornstra

Van, Der Izzerd naor Der Schweiz
Lieve Anneke,
A] aiweer een peer weken thuus binnen,
liekt et mitien zo lange leden dawwe bi'j
jim op bezuuk weren. Wat een mooie flat
hebben jim daor in Wetzikon. Mooi wat
in een vlakker gedielte oostelik van
Zurich, mar om lekker te fietsen moej' al
wat an et zaedel van jow fietse doen,
want dat zat veur gien meter. Oons looptochien van vier uren de barg op en weeromme langs de waeterval het mooie
foto's opleverd, veural die van de boerkeri'je mit die koenen waor ze een biggien
as huusdier hadden. Ursula, de boerinne
het oons al uutneudigd om es weer te
kommen awwe weer bi'j jim weren.
Zwitsers bin toch ok wel aorig gaastvri'j,
dee dus blieken.
De weerommereize gong mooi viot. We
weren twie uren gauwer as op de hennereize en et ienigste wat we zien hebben
an ongelokken was et oprumen van een
uutbraande auto. Chiel was bliede dawwe
weer thuus weren en doe bleek dat de
jongen nog an et kuilen weren, het hi'j
mitien de overal antrokken en is op de
trekker et laand ingaon.
Deensdagaovend ha'k hier mien laeste
vergeerdering van oonze Dorpekraante:
't Kontaki. Mien warkkaemer boven mos
nog even grondig opruumd wodden, mar
doe konnen we d'r ok alle negen om de
taofel zitten. De deure naor et balkon
ston eupen want et was lekker weer en
wie roken wol trok him daor even weeromme en kon gewoon mitpraoten. Toch
vun ik et muuilik, et ofscheid. Veertien
jaor van et eerste begin of, bi'j de redaktie van de Dorpekraante betrokken wezen
is een groot stok van je leven. Et ofscheid
van de puzeirebriek en de trouwe inzenders gong me ok wel an et hatte. As
ofscheidskedo hadden ze veur mi'j een

'grote' melkbusse van een pottebakker,
mit 't Kontakt d'r op schreven en de jaortallen 1986-2000. Zoe'n busse krigt elkeniene die uut de redaktie gaot, wat een
aorig idee, hen?
Dc aovend d'r veur ha'k redaktie vergeerdering van De Ovend, dus je zien
wel, ik blieve doende.
Woensdagaovend biwwe naor een fesien
in Et Vene west. Buurman Geert Kuiper
wodde veertig en hadde oons een 'ludieke' op de komputer maekte uutneudiging
stuurd. We konnen van acht ure of terechte in 't Houtsje in Et Vene.
Kiedingadvies: Zwat/wit. Dat was even
zuken in oonze uutgebreide garderobe.
Gelokkig ha'k krek een zwat pak antuugd
en Chiel is in een hiel donkerblauw bloesien gaon. As kedo hebben we him een
grote zwat/witte parreplu geven. Geert
kreeg een geweldig grote taart mit veertig
keerzies op een ondergrond van gruun
marsepein, waorin de vorm van de
Thialfbaene drokt was, mit in de midden
drie grote koenen. Wat aorig bedocht,
niet? 1k wete niet of jim in Zwitserlaand
et schaetsen wel volgen, mar d'r weren
hiel wat bekenden uut die wereld, al herken ie ze wat muuilik as ze heur schaetspak niet anhebben.
Wat jammer trouwens, dat Nederlaand
tegen Italië zo de boot ingong, niet? Ze
weten ommes wel dat ze et niet op strafschoppen ankommen laoten moeten.
Hebben jim dat in Rimini ok volgen
kund? En hoe reageerden ze daor in
Italië?
Donderdagaovend biwwe weer naor Et
Vene west. Disse keer naor een grote
tente van et Russische Staotscirkus. In et
kader van Simmer 2000, traden daor
Friese artiesten op. 1k wete niet Anneke
aj' die allemaole wel kennen, nao krapan
dattig jaor in Zwitserlaand, mar Rients

Gratama weej' vaast nog wel. Veerder
deden mit: Pieter Wilkens, mit onder aanderen et nommer: 'Ze hie een bloeske
aon mei knoopkes', Maaike Schuurmans
en as kiapper de populaire band De Kast.
De zanger daorvan: Syb van der Ploeg
zong saemen mit Maaike et bekendste
nommer van Meatloaf zo goed daj' d'r
kiepevel van kregen. Et was wel wat jammer dat et now en dan zo had was,
dawwe et niet verstäon konnen, wat ze
zeden. Twieduzend man konnen d'r in de
tente, mar ze weren zeker de tel wat
kwiet raekt, want et het tot kwat over
achte duurd veurdat elkeniene te plak
was. Veur de lesten was dat op et middenpad en dat veur kaorten van omdebi'j
f 45,-- mit f 6,50 veur risserveringskosten
inbegrepen. Et was lekker weer en buten
weren d'r ok nog allegeer tenten mit drinken en eteri'je en haandel in c.d.'s en
zoksoorte spul. Nao ofloop wodde diekt
begonnen mit et ofbreken van de grote
tente want die mos in vier daegen weer
op een ander plak in Frieslaand staon en
dus zaggen we buten de mannen hoog
boven oons heufd over et tentdak lopen.
Et was een prachtig spektaokel om niet
licht te vergeten. 1k bin nogal van plan de
c.d. an te tugen dan kuj' him aj 'm hier in
september kommen et ok nog even
beluusteren. Veur we 't weten is 't alweer
zo veer.
Groeten dus, j zus Koosje.

Krummelties
25-STE SUTELAKTIE
De Warkgroep Publiciteit ropt vri'jwilligers op om heur an te melden veur de 25ste sutelaktie. Dat wodt een biezunder
feest. De krojen mit boeken, kelinders en
ere negosie gaon bi'j et pad op zaoterdag
30 september (Oosterwoolde en omkrieten), maendagaovend 2 oktober (Else en
Bull), woensdag 4 oktober (Noordwoolde
en omkrieten, Steggerde) en zaoterdag 7
oktober (Wolvege en de Westhoeke).
Wi'j' Aes mitdoen? Wi'j kim jow hulpe
bruken! Meld j even an bi'j de
Stellingwarver Schrieversronte, Willinge
Prinsstr. 10, 8421 PE
Oldeberkoop/Berkoop, till. 0516-451108.
(pi)
KULTURELE BUSREIZE
De kulturele busreize was anlcondigd
veur september, mar de reize gaot niet
deur van et jaor. (pj)
TADEMA
Jan Koops uut Oosterwoolde zol graeg in
kontakt kominen mit meensken die infermaosie geven kunnen over de femilie
Tadema die in Oosterwoolde woond bet.
De netaoris (Klaas Tadema) had daor een
praktiek van 1837 tot 1884 en is wegraekt in 1891, mar twie kiender hebben
heur leste daegen ok in Oosterwoolde sleten. Zi'j hadden veul kontakten mit de
plaetselike bevolking.
Butendat is deur heur beidend opricht et
Klaas Tademafoons.
Tillefoon (aovens nao zes tire):
0516 515390; fax 0516 513943
E-mail kan ok:stellingwarf wxs.nl

Pieter Jonker

Johannes Mulders: keunstschilder, graficus
en illestraoter

Johannes Mulders. Snigezichte mit kiender, eulievarve op spaonplaete 57 x 100 (foto
Fries Museum Liwwadden).
Et begrip Nederlaanse (beeldende) keunst
en et begrip Nederlaans keunstener wo'n
alom accepteerd, mar awwe et hebben
zollen over Stellingwarver keunsteners of
dé Stellingwarver beeldende keunst dan
vragt iederiene him of 'Is d'r dan zoks as
Stellingwarver keunst?' Aj' die vraoge
positief beantwoorden kunnen, dan hej'
weer een ni'j onderwarp binnen de briedere discussie angaonde de Stellingwarver identiteit. In die discussie wodde et
onderwarp veural belocht vanuut et historische, et taelkundige, et volkskundige en
et economische perspektief naost tal van
algemiene aspekten en een peer biezun-

dere onderwarpen wodden uutlocht (o.e.
boerderi'jbouw). De eerste studiedag op
26 feberwaori 1999 leverde een boeiende
bundel opstellen op, die inspirerend
warkt mar ok om een vervoig en anvullings vragt. Op die dag wodde niet
praot over de vraoge of d'r zoks as een
Stellingwarver literetuur bestaot of bestaon kan of dat d'r spraoke is van
Stellingwarver (beeldende) keunst. Bi 'j
Stellingwarver literetuur kuj' je nog makkelik verschoelen aachter et begrip
Stellingwarver schrieveri'je om de kool
en de geit te speren. Toegeliekertied kuj'
hiele discussies voeren over wat d'r al en

Johannes Mulders. Tekening kelinder 1958 Inst ituut voor Landbouwcooj,eratje (1LC).

niet onder vaalt. Bi'j Stellingwarver
keunst wodt et inienend verhipte stille.
Daor wil gien meenske him an branen.
Zoks liekt een wel hiel enge definitie van
keunst: Stellingwarver keunst. Wat zol
dat dan in oonze fantesie wezen kunnen:
keunst die alliend mar rnaekt wodden kan
in Stellingwarf en nargens eers veurkomt
en maekt deur keunsteners die geboren en
getogen binnen in Stellingwarf, de tael
kennen en praoten, heur inspireren laoten
deur heur netuurlike omgeving en heur

Boekhoudt, die as de helte van zien leven
al op 'e Hoeve woont, wel kennen en dat
in Stellingwarf d'r omtrent nog gien
woord over zien wark schreven is.
Waoromme mos et haost viefentwintig
jaor duren veurdat Wolvege een prachtige
droompoort van oonze eigen beeldhouwer Guus Hellegers uut Steggerde kreeg?
Zo is et een goeie zaeke dat Hannie Mein
al herwertsjaoren in Vinkege atelier hoolt
en niet argens in een klein dorpen boven
de Kuunder. Is dat dan Stellingwarver

Johannes Mulders, hooltsnede bil et verhael IJzeren koeien in de bundel Op naobervesiet (Het oude Drenthe) van H T Buiskool, Assen, 1940, pag. 63. Toegeliekertied
bruukt as omslagillesiraosie. Waore grootte.
beparken tot onderwarpen die heur ofspeulen binnen de Stellingwarver identiteit en de geschiedenis van Stellingwarf?
En lichtkaans kuj' dat riegeltien nog wel
langer macken, mar dat is niet neudig,
want an disse fantesie-definitie voldot et
wark van gien inkelde keunstener in en
buten Stellingwarf. Moet et heufdstok
beeldende keunst dan hielendal votstreept
wodden as d'r praot wodt over regionaole
tael en kultuur? Nee, zullen de meersten
zeggen, dat is een veraarming. Dc beeldende keunst in Stellingwarf is wis en
werachtig van betekenis en daor moewwe
ommedaenken veur hebben. Et wark van
een keunstener dreegt vaeke een universeel kerakter. Et is toch te gek dat ze in
Japan en in Londen et wark van Onno

keunst? Now in ieder geval keunst in
Stellingwarf en dat is al hiel wat.
Netuurlik bin d'r ok keunsteners die heur
naost heur universele wark meer deur de
omgeving zels inspireren laoten hebben.
Dat hoeven niet beslist meensken te
wezen die hier geboren en getogen binnen en de tael praoten, want dan daenken
we in et veurste plak an de grote drieje:
Johannes Mulders, Sierd Geertsma en
Dirk Kerst Koopmans. Veerder an Rinny
Siemonsma en Peter Hiemstra. Wat te
daenken van et wel hiel Stellingwarfseigen wark van de geboren en getogen
Amsterdamrner Jan Abraham Bakker.
Dan bin d'r ok nog keunsteners van buten
Stellingwarf die geern hier in et laandschop zitten te schilderen (o.e. Ben van

Voorn uut Yde en Jentsje Popma uut
Liwwadden). En somstieden is et universelere wark van de Stellingwarfspraotende keusteners minstens zo boeiend as
et wark inspireerd deur de eigen omgeving. Et wark van Dirk Kerst Koopmans,
dat hi'j van 1928-1932 o.e. in Argentina
maekte is een Masse appat. Bin de ontelbere eulievarfschilderi'jgies van de dennen in de zaandverstoeving in Appelsche
wel et beste wark van Sierd Geertsma? Et
wark van de graficus Peter Lazarov dat
hi'j maekte in opdracht van de Stellingwarver Schrieversronte is dat wel zoe'n
grote keunst as zien vri'je wark?
Et wark van de beeldende keunsteners,
die wonen en/of warken in Stellingwarf
of dat daon hebben, moet documenteerd
wodden en daor moet veerder onderzuuk
naor daon wodden en dat onderzuuk kan
leiden tot publikaosies, zoas de Stellingwarver Schrieversronte al een hiel riegeltien uutgeven het mit as hoogtepunten de
boeken over Guus Hellegers en Dirk
Kerst Koopmans. 11 Lao'we kiezen veur
een roeme omschrieving: beeldende
keunst in Stellingwarf, vroeger en now.
De beeldende keunst is een belangrieke
uteringsvorm van de kultuur. Daor moe'n
de Stellingwarvers oge veur kriegen. Niet
veur niks dat binnen et yak hiemkunde
d'r een heufdgroep is angaonde de beeldende keunst van Stellingwarf en dat d'r
bi'j de Schrieversronte documentaosie is
over dit onderwarp en dat d'r over dit
onderwarp publiceerd wodt. Daoromme
ok dat et terecht is dat de Schrieversronte
in de zommermaonden heur gebouw in
Berkoop wiedewaegen eupen zet veur de
beeldende keunst-expesisie Eupen Stal.
Gien boek

Et is slim opmarkelik dat d'r an now toe
gien monografie over Johannes Mulders
verschenen is. In In Memoriam:
Johannes Mulders in et Stellingwarver
tiedschrift De Ovend 3) had schriever
dezes et nog over: Johannes Mulders,
iene - naor mien overtuging - van de
grootste Stellingwarver keunsteners van

zien ginneraosie, en lichtkaans de grootste, is d'r niet meer. Now nao tien jaor
herhael ik: 'Mulders is lichtkaans de
grootste'. Des te vremder dat d'r over
Koopmans en Geertsma wel prachtige
boeken 4) verschenen binnen en dat d'r

I Mulders, linosnede uut De Holder, 3e
Jr no. 11, november 1928, pag. 170,
9,6 x 8,1 cm.
over disse belangrieke Stellingwarver
nooit een boek schreven is. Gelokkig is
d'r die mooie katalogus van et Fries
Museum bi'j de grote overzichtstentoonstelling in Liwwadden in 1979. Et zal
lichtkaans te maeken hebben mit de
bescheidenhied van disse aorige mar ok
eigenzinnige man. 6) Dit bescheiden artikel kan gien recht doen an et indrokwekkend oeuvre dat Johannes Mulders naolaoten bet, d'r zullen jaoren van studie
neudig wezen deur een grote groep kundige meensken om een kompleet beeld te
kriegen op 'e warkelike betekenis van et
wark van Mulders. Dit artikel is niet
meer as een saemenvatting van de belangriekste literetuur. D'r was gien tied
veur diepgaond bronne-onderzuuk, mar
d'r was verlet van een begeleidende tekst
bi'j de tentoonstelling van et tekenwark,
et grafisch wark en de boekillestraosies
van Johannes Mulders in et kader van de
Eupen Stal-tentoonstelling van 29 juli tot

en mit 27 augustus 2000. Lezer en schriever moe'n de beparkings van dit artikel
accepteren. Wel is perbeerd om zorgvuldig an bronvermelding te doen. In een
monograflé zol in ieder geva! een heufdstok opneumen wodden moeten over de
relaosie van Mulders mit zien netuurlike
omgeving. Hi'j warkte as illestraoter veur
de Drentse perfester Henk Prakke en veur
de Friese perfester Je!le Brouwer en toch
vuulde hi'j him slim mit de eigen streek
verbunnen. Et was beter west dat de
Schrieversronte al volop aktief west
hadde in de jonge jaoren van de keunst-

Levensschets

Omreden de katalogus Johannes Mulders. SchilderUen, tekeningen en grafiek
uutgeven bi'j gelegenhied van de tentoonste!ling van 27 juli - 2 september
1979 in et Fries Museum in Liwwadden
niet meer leverber is, liekt et van belang
om de daor geven levensschets van de
haand van Perf. Dr. Jelle Brouwer en now
in Stel!ingwarver vertaeling op de voet te
volgen. 7) Prof. Brouwer schrift: Tachtig
jaor leden (8juli 1899) is in Buil een
keunstener geboren, die zien hide leven

Johannes Mulders, tekening hi j et gedicht De Snieman van Jant Visser-Bakker uut
Frysk !êsboek, Foargonger-dieltsje, 1954, pag. 62.
schi!der, graficus en il!estraoter Johannes
Mulders. Pas in et alderlaeste van zien
leven kwam die toenaodering. Dat de
Johannes Mulders-tentoonstel!ing van de
Eupen Stalin et jaor 2000 onderbrocht is
in et gebouw van de Schrieversronte dat
is ok krek et ienige plak daor as die tentoonste!ling heurt. Et wark van
Schrieversronte-!id Johannes Mulders
komt thuus en et wark is daorvan 29 juli
t/m 27 augustus 2000 te bekieken; e!ke
middag van 13.00 - 18.00 ure. Hulde an
dit initiatief van et bestuur van Eupen
Stal.
In dit artikel gaot et naost algemiene
infermaosie over Mulders over zien
teken- en grafisch wark en dan mit naeme
in et locht van zien wark as boekillestraoter.

de Stellingwarven trouwen bleven is..
Johannes Mulders, al het hi] d'r even
over docht him in Twente te vestigen. Dus
niet in een grote stad, waor de keunsteners heur an mekeer optrekken kunnen,
wat zien veurdielen het, en niet in et
buterlaand, al was hi] alderminst een in
himzels besleuten feguur. Hi] moch
geern, veural doe zien vrouw nog gezond
was, een schoft in Amsterdam verblieven
en ni ]e indrokken opdoen. Tegere maekten ze zwarftochten. Doe hi] een ('kleine)
rieksbeurs kreeg trok hi] op 'efiets deur
Frankriek (Normandië, Bretagne) en as
de gelegenhied him veurdee, leut hi] him
niet ontgaon, om 'vekaansie' te holen in
Zwitserlaand en Italië. Die 'vekaansie'
betekende veur him meerstal 'warken',
want hi] kwam de hieltied mit een schat
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Johannes Ivfulders. Huus in de sni'j, hooltsnede uut De Holder, 4ejr no. 3 meert 1929,
pag. 41. Ok ojbeeld op Johannes Mulders kelinder 1989.

van schetsen en tekenings weeromme,
waoruut, vaekejaoren laeter schilderi jen en ni je tekenings ontstaon konnen:
zien herinnering was een iewig stromende bron. Dus: geboren in 1899. Zien heit
was heufd van de schoele. Van 1915-1920
was hi j leerling van Harm Ellens, de
bekende direkteur van de Rieivlechtschoele in Noordwoolde, in die zien huus
Mulders now al sundjaoren woont (De
Wilghorst op 'e Oosterstreek P.J.) Ellens
was ok lesgever an een kursus veur de
MO. -akte tekenen in Liwwadden, die
Mulders volgde mit, mit o. e. Jan Kraan,
E. Caspers, P Glazema, .1. Couperus. Van
1920 tot 1922 hul hij him doende mit
tekenen, schilderen en hooltsnieden om in
1922 leerling te wodden van de
'Keuninklike Akademie van Beeldende
Keunsten' in Den Haag, veural van de
lerer Henk Meyer. Et moe 'n heerlikejaoren west hebben die hi daor deurbrocht
mit zien kollega , as Jeanne Bieruma
Oosting, Dirk Bus, Claudine Doorman,
Joke Elias, Juul en Wibbo Hartman, Jan
Kraan, Fredrick Reitman, Sierk SchrOder,
Wim Sinemus. Mitmekeer vormden ze de
verieninge 'De Kiopper' en bleven ok
laeter mit mekeer verbunnen. Nog altied
kan Mulders mit grootplezier levendig
vertellen over die tied - want hi j is een
eerste kias verteller
1924 Brengt him weeromme naor Buil.
Dan gaot hi j echt an et schilderen, tekenen en hooltsnieden. D 'r kommen laandschoppen mitfeguren en ok inkelde
petretten tot staand; et wodt butendat de
tied, dat hi j mit zien slim kerakteristieke
hooltsneden et literaire tiedschrft De
Holder verlocht, tegere mit E. Caspers.
Baoten geft et amperan, mar hi j krigt d 'r
wel aander wark deur: nao 1930 ontplooit hi j him meer en meer as illestraoter In et begin veural veur Friese
uutgaoven. Hi j illestreert boeken, ontwarpt boekbanen, mae/ct prenten veur
riedschrften en kraanten, ontwarpt kelinders. Vaeke bruukt hi j nog de hieltied de
techniek van de hooltsnede. Hi mae/ct et
him daorbij hielendal niet makkelik.
Mulders is toch al niet gauw tevreden

over zien wark, vaeke mae/ct hi j van een
tekening een groot tal variaosies (ok in
zien schilderwark zuj' vaeke 'herhaelings') aenlik variaosies antreffen) veur et
eindrisseltaot him ienigszins bevredigt mar zien mark M is dan ok et kenmark
van overweugen en toch levendig en
artistiek verantwoord wark
Zien illestraosies uut die jaoren vormen
een ongelofelike rie/cdom. Alliend al de
katalogus van de Perveensiaole
Biebeitheek van Frieslaand vermeldt an
Friese uutgaoven, die Mulders verfraaid
het, zoe 'n Heine vieftig titels. Daor kommen dan nog een hiele protte ontwarpen
bij die hi veur Van Gorcum en Comp.
in Assen leverde (Drentse boeken, mar ok
hiele mooie veur boeken van de perfesters Baudet, Bouman, De Graafbi jglieks) wiels ok Noordhoff en Wolters him
wussen te vienen. Staorigan kreeg hi j as

J. Mulders, hooltsnede bij et verhael De
foekepot uut Nederlandsche Volkskunde.
Drente en Overijsel Groningen, 1931.
illestraoter een uutstekende naeme.
Perf. Brouwer citeert vervolgens Reinold
Kuipers in et Imp. TUdschrfl voor het
Nederl. Verbond van Boekenvrienden uut
1940. Interessaant is de opmarking van

Kuipers over et illestraosiewark van
Mulders: 'Deze bezit echt noordelijke
eigenschappen: openheid, eenvoud en
vooral in zijn houtsneden - stoerheid. Die
houtsneden zijn uiterst kundig vervaardigd en kunnen de vergelij king met andere - bijvoorbeeld van Groningsche collega's, Johan Dijkstra en Nico Bulder glansrijk doorstaan'.
Brouwer vervolgt mit: Naost al dat in
opdracht verveerdigd wark staot hiel wat
gelegenhiedsgraJiek: exlibris, riemprenten, tot geboortekaorties veur vrunden
enz. waorin Mulders zien veurliefde veur
fraaie lettervormen uutleven kon. Hi /
ontwurp ok inkelde decors en muurschilderings (Drachten, De Gediek, Noordwoolde). Gien wonder dat deur al dat
wark zien 'vri e 'perduktie soms wat op
et twiede plan kwam; hi j hadde toch al,
doe hi j et kassierschop van de boerelienbaank van zien hell overneumen hadde,
waordeur hij een betien een dreeglik
inkommen kreeg, ok daorin wel wat een
handicap. Mar bi j tussenpozen bleef hi j
tekenen en schilderen, ok doe zien vrouw
die ziek wodden was, zien grote toew/ding an heur verzorging vereiste.
In 1964 gaot hi'j as kassier mit pensioen.
Hi'j kan dat veerder mit zien vri'je wark
en nemt aenlik ok gien opdrachten meer
an, behalven veur vrunden die as him
trouw bleven weren. Brouwer geft ok
hoge op van de schrieftelenten van
Mulders: zien brieven bin levendig,
geestig en to the point. Hi'j onderschrift
A et uterst bescheiden kerakter van de
keunstener en vint dat et biezunder is dat
et de vrunden van Mulders lokt is om bi'j
die zien tachtigste jaordag in 1979 een
kleine overzichtstentoonstelling te prissenteren in et Fries Museum.
Mit Keuninginnedag 1980 krigt Mulders
uut hanen van burgemeester mr. L. G.
Boelens van West- Stellingwarf een
onderscheiding: hi'j wodt Ridder in de
Odder van Oranje Nassau. Op 26 december 1989 raekt hi'j weg in Wolvege en
wodt in Buil op et hof brocht.

Brouwer en Prakke

Veur et kriegen van opdrachten veur illestraotief wark weren een peer meensken
van grote betekenis veur Mulders. Deur
toedoen van zien aachterneve, netaoris
Bauke Tuinstra 8), die as schriever mitwarkte an et Friese tiedschrift De Holder
(1926-1929), kwam Mulders in de kunde
mit de dichter Jelle Hindriks Brouwer
(1900-1981). Brouwer speulde laeter ok
een belangrieke rolle in de Friese wetenschop. In 1941 wodde hi'j perfester en
bouwde et Frysk Instituut an de Rieks
Universiteit in Grunningen op. Sund
1956 was hi'j wetenschoppelik direkteur
van de Fryske Akademy in Liwwadden.
Et was een op-en-top een taelman, die
hiel wat van de grond tild het. Jelle
Hindriks Brouwer in memoriam, et
album amicorum posthumum onder
redaktie van Freark Dam en Sybe
Sybesma, dat in 1981 verscheen, geft een
prachtig beeld van disse veulziedige man.
Brouwer het een levenlaank kontakt
onderhullen mit Mulders en him slim
anvieterd in zien wark en zorgd dat

Peif Dr. J. Brouwer Tekening J. Mulders.

Mulders een protte opdrachten kreeg. De
briefwisseling van Mulders mit Brouwer
is hopelik beweerd bleven en die zal toch
nog es an een naodere studie onderwurpen wodden moeten, omreden d'r zo weifig over Mulders publiceerd is. Mar de
femilie Brouwer-Prakke kocht ok riegelmaotig eulievarfschilderi'jen en eer wark
van Mulders. Et hiele huus van Brouwer
hong d'r vol mit. 9)
Deur de vrundschop van Mulders mit de
femilie Brouwer-Prakke kwam Mulders
A in de kunde mit perfester Hendricus
Prakke (1900-1992), die in die tied mit
eigener was van drokkeri'je Van Gorcum
en Comp. N.V. in Assen. Ok van Prakke
kreeg Mulders opdrachten veur et ontwarpen van boekomslaegen en veur et
illestreren van boeken. Slim bekend bin
een drietal boeken in de reeks Nieuw
Drentsch Mozaik, de dielen 2 (1949), 12
(1950) en 13 (1950) en et boek OudDrentsch boerenleven van J. Poortman
(1941). Et eerstnuumde diel is de dadde
bundel Op naoberveziet van H.T.
Buiskool, een boek mit schetsen en vertellings over gebruken en gewoontes in et
oolde Drenthe. Dit boek is veurzien van
prachtige hooltsneden van Johannes
Mulders. Et twiede boek is ok een bundel
van Buiskool onder dezelde titel mit ok
weer hooltsneden van Mulders. Et dadde
boek het as titel Uut en urn oes olde
laandschop en is een bloemlezing onder
redaktie van J. Poortman en veurzien van
pentekenings van Mulders. Et as laestnuumde boek van Poortman OudDrentsch boerenleven telt ok een riegel
hooltsneden van de haand van Johannes
Mulders.
In et boek Hendricus Prakke en Het open
veld van Jan Kooistra (Meppel, 1983)
krigt de lezer een betien zicht op et veulziedige wark van Prakke, die zels ok in
tal van publikaosies van eigen haand
getuugt van zien tairieke kontakten en
aktiviteiten mit schrievers en beeldend
keunsteners. Twie van die eigen publikaosies wo'n ok deur Mulders van illestraosies veurzien, te weten Educatie in
drukinkt. Mernoirettes van een Drentse

Perf Dr. H. Prakke (1900-1992) tekend
deur Peter Lazarov op 24feberwaori
1991 op 'e Haule.
boekdrukker (195 8) en Drenthe Hoog
Opstoten! Gewestel/k-culturele redenaties en Prakkezaties van een Drentse
Boekdrukker (1959). Veural in de vieftiger jaoren van de veurige ieuw krigt
Mulders tairieke opdrachten van Prakke
veur baandontwarpen onder eren veur
boeken van Bouman (Revolutie der
Eenzarnen, T"7jfstrornenland), Lagerwey
(Helden Gods I, Helden Gods II, Boden
en Helden Gods), Baudet (Mt/n dorp in
FrankrUk, Het ParadUs op Aarde),
Hendrik de Vries (Groninger Symphonie)
en Polman (Uittocht). Et wark van
Mulders veur Van Gorcum vragt om een
naodere studie omreden op dit mement
gien kompleet overzicht beschikber is
van al datgene dat hi'j veur disse uutgeveri'je maekt bet.
Belangriek is et te melden dat Mulders in

een lange riegel van jaoren ok de omsiagontwarper is van de Nieuwe Drentse
Volksalmanak. In 1939 verzorgde hi'j
veur Van Gorcum et omsiag van et boek
Veenkolonialen van E.C. FrijlingSchreuder.
De Holder

De grafiek van Mulders begint feitelik in
de tied, as hi'j veur et Friese tiedschrift
De Holder (1926-1929) warkte. Al in et
eerste jaor warkte hi'j daor, van et zesde
nommer of, riegelmaotig an mit deur
linosneden en hooltsneden te leveren. De
alderbekendste linosnede van Mulders
uut De Holder is vaast-en-zeker die van
et Roje Dorp onder Noordwoolde (jr.
1929, no. 5, meie), omreden die prente
laeter ok bruukt is veur een tentoonstellingsaffiche en vaeker as len keer ofbeeld
wodde bi'j een receensie van zien tentoonstellings. Aj' een originele drok van
de haand van de keustener leggen naost
de drok in De Holder vaalt op dat et oorspronkelike echte rood vervongen is deur
et oranje dat ok in de typografie van die
jaorgaank deur de drokker/uutgever
bruukt is.
In De VrUe Fries, nr. 59, 1979 (pag. 518) verscheen een biezunder belangwekkend artikel van Peter Karstkarel over
bovennuumd tiedschrift onder de titel De
Holder Hoogtepunt in de grafische vormgeving in de eerste helfi der 20ste eeuw
in Friesland. Uut et artikel van
Karstkarel wodt dudelik dat De Holder as
et gaot om de vormgeving in de wereld
van et Friese tiedschrift doe en now een
unieke angelegenhied west het, ok al was
et idee om extra ommedaenken te geven
an de vormgeving beInvloed deur et verschienen van et Vlaamse tiedschrift 't
Fonteintfe en et Nederlaanse tiedschrift
Wendingen.10) Veur de illestraosieverzorging wodde een beroep daon op Evert
Caspers (die ok de vormgeving verzorgde) en Johannes Mulders. Beide hadden
les had van Harm Ellens (1871-1939).
Caspers krigt les van him in Liwwadden
an de MO-opleiding tekenen an de HTS
en Mulders krigt les van him in

Noordwoolde as prive-leerling en/of op
'e Rietv1echtschoele." Uut die jaoren
kennen ze mekeer niet, mar ze warderen
laeter mekeers wark.
De techniek van de hooltsnede het
Mulders him zels eigen maekt. Et eigenaorige is dat niet altied dudelik angeven
is in De Holder of et gaot om lino- of
hooltsneden. Of et moet zo wezen dat et
Friese woord printsnwirk altied dudet
op een hooltsnede, onireden bi'j linoleumsneden wel angeven staot linoleumfi'k. In ieder geval is Mulders op 'e hoogte van et wark van de kunstenaarsgroep
"De Vijf' uut Vlaanderen: Frans
Masereel (1889-1972), Jan Frans en Jozef
Cantré (resp. (1886-1931 en 1890-1957),
Henri van Straten (1892-1944) en Jorris
Minne (1897-1988). De hooltsnede is een
hiel gewild uutdrokkingsmiddel in de tied
van et expressionisme in Duutslaand. 12)
D'r zit vaeke vaort in et wark. De naodrok leit vaeke op 'e kontrasten tussen et
zwat en et wit. Dc hooltgravure (et graveren mit burijnen in kopshoolt) geft veul
meer meugelikhied veur details en veur et
benutten van tonen. De hooltgravure
wodde in vroeger daegen vaeke bruukt as
reproduktiemiddel, mar wodde laeter ok
deur keunsteners as zelsstandig uutdrokkingsmiddel bruukt. Aj' de hooltsneden
(mit messen en gutsen wodt d'r in langshoolt sneden) van Nico Bulder (18981964) 13 ) vergelieken mit zien laetere
hooltgravures (ok al warkt hi'j dan ok
nog louter in zwat-wit, zonder tonen) dan
vaalt op dat de hooltsneden veul direkter
binnen in heur uutdrokking en yule meer
vaort en zwier hebben. De hoolt- en linosneden uut de eerste jaoren van Mulders
kennen ok een grote zwat-wit-warking in
flinke vlakken, mar bin somstieden ok
hiel strak en minimaol in heur vorm. 14)
Zien laetere hooltsneden veur Van
Gorcum bi'jglieks bin yule decoratiever
van aord. De hooltsneden, die hi'j maekte
veur kienderboeken die zitten vaeke nog
vol mit vaort en expressie. Et aorige is
dat Mulders him mit zien tiedgenoten
goed meten kon.

Spahr

Naost Brouwer en Prakke moet d'r nog
een naeme nuumd wodden: dr. J.J. Spahr
van der Hoek van Beetsterzwaog. In
1958 schrift Spahr een artikel in et Friese
tiedschrift De Strikel over exlibris (boekmarken) '"die keunsteners maekten veur
Friese opdrachtgevers. Mulders komt d'r
goed van of Spahr schrift: Oonze meester van de bezielde letter is aanders
Johannes Mulders; Ic kun zowel in de
hooltsnede veur Douwe Tamminga as in
de tekening veur Elske Brouwer de slim
veraniwoorde en butendat charmante letters zien. An et aende komt Spahr tot de
conclusie: 1k stao d'r op dit mement zo
onder dat ik et hole mit et veurtreffelike
wark van Johannes Mulders, dat zowel
los van et bock as in et boek et opnemen
kan tegen et beste dat d'r op dat terrein
maekt wodt. En dan wil Mulders ok nog
volholen, dat in de regel een bock d'r niet
mooier van wodt.
In 1960 schrift Spahr een groot artikel in
De Strike! over Mulders onder de titel
Printsjebisjen op 'e "Wilghorst" 161 Et
artikel eupent mit echte Spahr-humor,
zoas dat ok kend wodt uut zien bi'jdregen
in de laeste jaorgangen van Dc Strikel
een peer jaor veur zien dood. Daoromme
even in een percieze vertaeling: Et lie/ct
zo makkelik om een stokkien over een
schilder en zien wark te produceren: ie
gaon naor de man zien atelier, macken
een praotien - neteren veural mit nederighied datgene dat veur uutspraoken angaonde keunsi- of levensopvatting deurgaon kan - Ic holen in de gaten of et snuten van de neuze een utering van emosie
van de man is, ie bekieken desnoods nog
een schi!deri ]e of een aander prentien en
macken van et gehiel een praotien bi]
een plaetien.
Dit perces vaalt bi] Johannes Mulders te
Noordwoolde goed of In ci veurste plak
het hi] gien verlet van publiciteit, in et
iwiede plak vint hi] publikaosie van zien
uutspraoken (et et laeter lezen d 'ryan) as
vri ]wat pienlik en wie het d 'r uuteindelik
wat mit te macken dat hi] al es mit de
pliesie in konflikt west het angaonde et

fietsen-mit-losse-hanen? Omdat d'r toch
een verhael over Mulders in dit nommer
mos, bin ik hielendal van et wark uutgaon; dat tekent ok de persoon van de
keunstener en die persoonlikhied verklaort veur een pat weer de aord van ci'
wark Bi] een niet-wetenschoppe!ik verhad kuf' zoksoorte van dri ]trappen bruken.
Spahr staot in dat artikel stille bi'j et
wark van Mulders veur et Friese tiedschrift uut de twintiger jaoren Dc Holder.
Neffens Spahr hael ie de hooltsneden van
Mulders d'r zomar uut. Ok al hadden
Caspers en Mulders aorighied an mekeers
wark gien meenske zol heur perduktie
deurmekeer haelen: En toch kuj' vu/en en
pruven, dat Mulders doe zukende was zien hoolt- of linosneden in dat tiedschrft
bin slim ongeliekes van kwaliteit en ze
vormen ok neffens de vorm gien ienhied.
Een in/ce/dc van die Holder-prenten (en
mit naeme de aldereerste) wist weeromme
naor een evenpies eerder valende, ienvormiger periode: hooltsneden en schilderi]en van om-en-de-bi] 1925 brengen
jow inkelde Vlamingen in de zin - mannen as Joris Minne en Dc Saedeleer. Dat
zit, lie/ct me toe, veur een groot pat in de
observaosie van et laandschop krek as de
haene op 'e karketoren ci' bekikt.
Verspreide boerehuzen en boomgroepen
binnen 'uut den hooge ' zodaonig over et
vlak verdield, dat d'r op 'e hooltsneden
een attraktiefpetroon van l/nen ontstaot,
daor daoken, boomfermaosies, wegen en
heden de middels toe vormen. Spahr vint
dat et wark van Mulders mild is as et
gaot om dat van bovenof bekieken van
meenske en wereld. Hi'j vint et ok argeloos en noflik van uutkomst. Laeter
dwingt de artistieke verantwoordelikhied
Mulders meer in de richting van et niet
mit zo min meugelik middels zoveule
meugelik te zeggen. De hooltsneden lienen heur daor neffens Spahr goed veur.
As veurbield nuumt hi'j et prentien van
Mata Hari veur et vuurpeleton 17), daor
niet teveul en niet temin opstaot en dat
trilt van spanning. Spahr: Mit spanning
bedoel ik minder de onrustige verwaachting naor anleiding van et gebeuren of et

onderwarp as wel et labiele liekwicht van
zwat en wit, dat de uutbielding in alle
elementen saemenbient tot een levendige
gehiel: ien strekien, dat niet op zien plak
staot, zol zoe 'n keunstwark tot een plaetien maeken - meugelik nog wel aorig om
naor te kieken, meugelik ok nog wel
'knap' mar krek niet in et hatte raekt.
Dat is 'hiel trefzeker angeven deur Spahr,
want disse hooltsnede hong een schoffien
in de vergeerderruumte van de Schrieversronte in Berkoop, mar wodde daor op
dringend verzuuk van iene van bestuursleden weghaeld omreden zi'j et niet langer an kon.
Spahr was degene die de Stellingwarver
Schrieversronte huip bi'j de uutgifte van
de Mulders-kelinders veur de jaoren 1989
en 1990. Dc eerste kelinder was in saemenwarking mit Uutgeveri'je Van
Nieuwenhoven van et ni'jsblad Anpakken en de twiede in saemenwarking mit
Bank Bercoop (doe nog Cooperatieve
Veurschotbaank BA Berkoop/Noordwoolde). Veur beide kelinders scbreef
Spahr teksten over Mulders en zien wark.
Veur de kelinder van 1990 schreef hi'j:
De beschikbere tied (Mulders was ommes
kassier van de baank) wodde veural
spendeerd an opdrachten van uutgevers:
illestraosies, baandontwarpen, boekomslaegen e.d. Dit betekent dat de tekeflings, hoolt- en linoleumsneden een hiel
schoft veurrang kregen boven de 'vri je
perduktie' van schilderi jen. Dat grafisch
wark /cwam onder de meensken en de
hoge kwaliteit daorvan verschafte
Mulders een grote reputaosie as boekversierder en minder bekendhied as schilder.
Spahr vervolgt mit: Mar wie zien ontwikkeling van dichtebi y mitmaekte - en dat
dee veural een roeme kring van vrunden wus intied allange dat et schilderen him
niet onverschillig leut. Hi'j vertelt veerder over et schilderen van Mulders: Op
riepere leeftied, staonde veur de ezel mit
een winterlaandschop mit kiender d'r op
dat hy niet meer echt naor zien zin ofmaeken kon, hul Mulders wat mismoedig
vol 'gien colorist' te wezen. Misschien
niet, of misschien pur-sang, mar dat nemt

niet weg dat hi j biezunder kleurgevulig
is. Hi j het dan ok mennig keer en hiel
zorgvuldig mit kleur warkt. Dit gebeurde
op speulse wieze mit waetervarve as verlevendiging van O.I.-inktekenings - mit
de verstuverde 'doomnee van Urk', dostig
in een wereld van stokvis en schoesmeer,
as iene van de hoogtepunten. Mit eulievarve is hi j hiel 'sonoor' begonnen in de
jaoren 20: de kleuren dienden doe nog
veurnaemelik de viak-indieling. De hieltied is et Mulders meer lokt om, niettegenstaonde et vaasteholen an een vri j
strakke kompesisie, een bliede sfeer te
scheppen om uutaendelik te belanen hi j
een stille verdroomdhied, die je zo now
en dan an Jan Mankes daenken dot. Et
laandschop en et dOrpsgezicht overheersen bij de onderwarpen. Beide bin nogal
es inspireerd deurzien eigen boomrieke
omgeving - en om zowel de bos as de
bomen te verantwoorden - meerdere
keren 'in voegelvlocht' weergeven.
Misschien ligt et kiezen van een hoog
waornemingspunt bi y hooltsneden wat
meer veur de haand (en in de tradisie) as
hi y schilderi jen, mar hi y Mulders liggen
zwat-wit en schilderwark herhaeldelik in
mekeers verlengde. Et streven naor perfektie leidde - krek as hi jglieks biy
Hokusai, de preens van de kleurehooltsnede - tot 'herhaeling' in dezelde of tot
'vertaeling' in een aandere techniek
Friese boeken

Ben boek dat vaeke weer nuumd wodt, is
de dichtbundel van D.A. Tamminga
Balladen en lieten (Kamminga Dokkum,
1942), mar ok et Frysk Sêgeboek van S.J.
van der Molen, dat in vier dielen uutgeyen wodde deur Van Gorcum en Comp.
N.y. in Assen en 1973 nog es in herdrok
verscheen bi'j Melis van Seijen in
Liwwadden. Et eerstnuumde bock wodde
veurzien van hooltsneden en et twiede
mit pentekenings. Van Gorcum gaf ok Ct
Frysk Jierboek uut, dat eerst (1937 en
193 8) deur toedoen van P. Sipma en J. H.
Brouwer verseheen, mar laeter overneumen wodde deur de Fryske Akademy

(1941 e.v.), mar wel as uutgifte van Van
Gorcum. De j aorboeken 1941, 1942 en
1943 hebben een prachtig omsiag van
Johannes Mulders.
In gien inkeld overzicht ontbreken ok
twie aandere titels: Twee eeuwen
Leeuwarder Courant, dat in 1952 verscheen mit hooltsneden van Mulders en
Zwaagwesteinde, het ventersdorp op de
Friese heide van K. Sikkema Sr en K.
Sikkerna Jr. Veur dat boek maekte hi'j et
baandontwarp en de illestraosies.
Biezunder fraai bin ok de baandontwarpen die hi'j veur Toer en Tsjerke van E.B.
Folkertsma (Dokkum 1934) en veur

bundel van Douwe Tamminga (Drachten,
1965) en Fryske Sketsen fen underskate
skriuwers (Boalsert, 1934) mit een
omslagontwarp en mit hooltsneden van
Mulders.
Ur is ok nog een ontwarp veur een
omsiag van een Fries tiedschrift onder de
titel De Weitsrop, waorvan in 1933 mar
acht nommers verschenen binnen.
Kienderboeken

Bi'j uutgeveri'je P. NoordhoffN.V. in
Grunningen verscheen een riegel schoeleboekies onder de titel Nederlandsche

40

P4

-

Johannes Mulders, hooltsnede b/f de ballade van Mata Hari van Douwe A. Tamminga.
Eachweiding ok van Folkertsma
(Dokkum 1950) maekte, beide uutgeven
bi'j de Fryske Bibleteek/Kamminga. Dat
gelt ok veur et boekien van J.J. Kalma By
us aide tsjerken láns, een uutgifte in de
riegel S/er en sled, onder redaktie van
J.H. Brouwer en Y. Poortinga. Wederom
een uutgifte van Van Gorcum. Ur zollen
mitmekaander zoe'n vieftig Friese boeken illestreerd wezen deur Mulders,
neffens opgifte van de Perveensiaole
Biebeitheek in Liwwadden. As laesten
wo'n hier vermeld: Floedmerk, een dicht-

Volkskunde voor de lagere scholen. Et
weren leesboeken en et diel Drente en
OverUsel (193 1) wodde deur Johannes
Mulders veurzien van hooltsneden. Bi'j
dezelde uutgever verscheen in 1932 et
boek Bartje van A. van de Heide in de
riegel Voor alien wat, een riegel leesboeken veur de legere schoele mit kleurde
prenties van de haand van Mulders. Bi'j
een ere uutgever in Grunningen, J.B.
Wolters, verscheen de riegel Frysk Msboek onder redaktie van J. Piebenga mit
prenties van Johannes Mulders (in ieder

.Johannes Mulders (1899-1989) Foto: Fred Plaije (1988)
geval bin bekend infoargongerdieltsje, in
earste dieltsje en in twadde dieltsje). Van
de beide laesten is ok een twiede drok,
uutkommen in 1954. D'r bin ok nog twie
bekende Friese kienderboeken deur
Mulder illestreerd, te weten Torda de sigeunerhiEn (verscheen in 1930 mar
wodde nog twie keer herdrokt, alderdeegst in 1983) van 3. van der Ploeg en
In Fryske Jongestiid van T. van der Ploeg
(Brandenburgh, Snits, 1935). Bi'j Van
Gorcum en Comp. N.V. in Assen verschenen ok twie kienderboeken, waor as
Mulders mitwarking an gaf, te weten As
de dagen koarte van J. Visser-Bakker
(een baandontwarp) en Stralen van een
licht. Verhalen voorjongens en meisjes,
verzaemeld deur R. Oostra. An et aende
van disse opsomming nog even een peer
titels: Gods trouforboun, krystteltsje fen
Piter Akkerman, For sjongende bern II

van C. Wielsma en P. Folkertsma en de
ontwarpen veur de de Perveensiaole
Onderwiesraod.
Kelinders en riemprenten

Mulders het ok wark leverd veur kelinders en riemprenten. Ok daor ontbrekt op
et heden et overzicht. Bekend bin in ieder
geval de kelinder van de Nillmij van
1859 - levensverzekering veur et jaor
1933 en de kelinder veur et jaor 1958 van
et Instituut veur Laandbouwkooperaosies
(in Frieslaand). Prachtige tekenings, ok
mit onderwarpen uut Stellingwarf bin op
disse kelinders te zien. Nao jaoren van
anholende drok van de kaante van de
Schrieversronte wodden mit hulpe van
Dr. J.J. Spahr van der Hoek twie kelinders uutgeven deur de Stellingwarver
Schrieversronte. De eerste kelinder veur
etjaor 1989 in saemenwarking mit

Uutgeveri'je Van Nieuwenhoven mit
veural hoolt- en linosneden uut De
Holder-tied en de twiede veur etjaor
1990 in saemenwarking mit de
Cooperatieve Veurschotbaank BA
Berkoop/Noordwoolde (now: Bank
Bercoop) mit veural reprodukties van
eulievarfschilderi'jen. Een kemmissie
bestaonde uut Sietske A. Bloernhoff,
Guus Hellegers. Remco Heite, Henk van
Olphen en Pieter Jonker maekten doe een
keuze. De prissentaosie van disse laeste
kelinder op vri'jdag 29 september 1989
maekte Mulders nog mit. Hi'j vreug doe
nog even et woord. Hi'j zee dat hi'j gien
spreker was en dat hi'j voiston mit de
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Tot besluut

In de al eerder nuumde katalogus van et
Fries Museum het Juub Bosmans et over
een goed en oprecht keunstenerschop, dat
him de hieltied ontwikkeld en vemi'jd
het. Perfester Henk Prakke lat weten dat
et veural de illestraosies van Mulders binnen, die et de muuite weerd maekten orn
de boeken te beweren, wiels keunstener
Wibbo Hartman (bevrund mit Mulders
sund de Haagse Akademietied) van oordiel is dat Johannes Mulders een belangriek schilder en grafleus is, niet alliend
veur Frieslaand, mar veur oons allemaol.
Al mit al is d'r nog een lange weg te
gaon as et gaot om naoder onderzuuk
naor et wark van Mulders, dat staorigan
hielendal verspreid zit. De beseheidenhied van Mulders ston somstieden publikaosies ok in de weg.19 Toch zal d'r ooit
es een boek verschienen moeten over et
unieke wark van disse Stellingwarver
keunstener en et is te hopen dat de
gemientelike overhied in saemenwarking
mit foonsen d'r in slaegd om ok wark van
Mulders in Stellingwarver eupenbaor
bezit te verkriegen. Die kaans dot him
lichtkaans op meerdere mementen veur
en dan zol twiefel de slechtste raodgever
wezen.
Daank komt toe an:
* de heer Jan Mulders uut Meppel veur de toestemming om wark van zien vader te reproduceren
* mevrouw Hannie Mein van Vinkege veur de
bemiddeling
* Otto de Vent van De Fochtel, die mithuip om
uut zien eigen boekebezit de vitrines mit Mulders
boeken in te richten veur de tentoonstelling van
Mulders tiedens de Eupen Stal van 29 juli tot en
mit 27 augustus 2000 en die een weerdevolle
anvulling vormen op 'e verzaemeling van Pieter
Jonker.

Boekomsiag Johannes Mulders
woorden: "Daank, daank, daank." Drie
maonden laeter raekte hi'j weg in een
verpleeghuus in Wolvege.'
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Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
'Europeanen' op vesite

Op vri'jdag 23 juni kwam d'r een groep
van veertien personen naor oons gebied
om geweer te wodden wat wi'j hier uut
de wege zetten veur et Stellingwarfs. Et
gong allemaole uut van et Europese buro
veur kleine taelen. Exkursieleider was
Koen Zondag, de bekende Friese kenner
van minderhiedstaelen en taeltoestanen,
eerder verbunnen as taeldeskundige an et
GCO. Dc hiele weke al weren ze te gaaste in et Friese Frieslaand, o.e. bi'j Omrop
Fryslân, op 'e Fryske Akademy en bi'j de
perveensie. Zels hebbe ik in et
Schrieversronte-gebouw een inleiding
veur ze hullen over de pesisie van et
Stellingwarfs en oonze aktiviteiten daorveur. De dielnemers kwammen uut alderhaande regio's, zoas Bretagne, et Zweeds
praotende pat van Finlaand, Kattelonië,
Wales en Ierlaand. le zien ze allegeer
staon op 'e veurkaante van et omsiag van
disse Ovend. Ze hebben ok inzicht kregen
in materiaol en saemenstelling van et
Stellingwarfs Woordeboek.
Sektor-direkteur weiwezen van de
gemiente Oost-Stellingwarf Hans van
Borselen het in een kotte inleiding angeyen hoe de legere overheden bi'j oons
heur streektaelebeleid zien en hoe ze
oons streektaelinstituut steunen. Butendat
gong hi'j ok nog even in op 'e identiteit
van oons gebied. Bi'j de rondleiding
bleek de belangstelling van de dielnemers
veural uut te gaon naor et onderwies en et
woordeboekwark. Mit naeme et feit dat et
woordeboek zo stark steunt op mondeling
taelgebruuk van infermaanten en niet
allienig op schreven Stellingwarfs kreeg
grote wardering. Ok de toepassing van et
Europese haandvest veur streektaelen en
taelen van minderheden leverde vraogen
op en uutwisseling van infermaosie. De

beide meensken uut Bretagne weren pessimistisch over de Fraanse regering, hoewel d'r wel over de pesisie van de streektaelen praot wodt in Frankriek in et kader
van de eventuele ondertekening van et
Haandvest. Nee, dan Engelaand en Italië,
die bin al zo veer. A]' et gehiel overzien
dan gaon de hieltied meer lanen et haandvest ondertekenen en ok eigen taelen
'angeven' in Straotsburg die onder et
haandvest valen moeten. Zo wodt et
Europese kader de hieltied starker en
brieder. Dat et Stellingwarfs/
Nedersaksisch nog niet onder diel III
vaalt, wodde niet goed begrepen, want et
is j de bedoeling daj' ok daor onder
kommen, aj' ien keer an diel II voldoen.
De gaast uut Kattelonië vertelde dat op
alderhaande nivo's et Kattelaans anveerd
is en een stok veerder kommen is. Daor
zollen wi'j oons nog een veurbeeld an
nemen kunnen. En ere gebieden in
Europa trouwens ok, dee blieken. Nao de
sprekeri'je was d'r gelegenhied om et
hiemkunde-materiaol van Sietske
Bloemhoff in te zien, dat van te veuren in
een kleine expesisie hennelegd was.
Daornao song de reize naor Ooldelaemer.
Dc orgenisaosie hadde me vraogd orn
toch mar veural et onderwies-in-de-praktiek niet te vergeten, en elokkig hadde
ik Lieske Schiere, schoeejuffer in
Ooldelaemer, bereid vunnen om in heur
schoele een hiemkundeles te dri'jen, mit
et Stellingwarfs daor in. Now, dat lokte
onimeraek daor in Ooldelaemer. Ok konnen de leden van de exkursie nog alderhaande hiemkunde-materiaol van de
schoele bekieken. Dat ze konnen vervolens voldaon weer op Liwwadden an, om
in et weekaende weer op huus an te gaon!

f

Op vekaansie... oonze tael, oons een zorg?

Nee toch, mag ik hopen. In elk geval kan
ik anraoden, waor aj' ok hennegaon, om
es rond te kieken wat d'r in de omgeving
van jow vekaansie-adres an aorigs
gebeurt op et terrein van de streektaelen
of taelen van minderheden. Veur mi'j
leverde dat vaeke ontdekkings op die
inspiraosie gavven veur 'thuus', oftewel
veur oonze eigen Stellingwarver kontreinen.
Now de meersten et d'r in de zommer
een betien van nemen of alderdeegst krek
as de gemiddelde Nederlaander op zien
minst veertien daegen in et buterlaand
zitten, wo'k es even een klein uutstappien
macken naor een appatte kaante van de
tad, de ofkomst van woorden. Dat is in
De Ovend trouwens niet hielemaole ni'j,
A in veurbi'je tieden he'k et wel es over
et komof van woorden had.

Et Nederlaans het niet krek zoe'n woord.
Van Dale het et wel - in de vorm 'schoer'
- mar nuumt et 'gewestelik', en dan weej'
et wel, dan is et is gien algemien
Nederlaans. Et Engels het etzelde woord
al, in de vorm shower, en et Duuts het
schauer Et Fries bliekt skuor te hebben,
een woord dat mi'j persoonlik uut et alledaegse Fries in de Zuudoosthoeke onbekend was. Weijnen nuumt 'schoer'
Oostnederlaans, en Van Dale moet dus
daor dan ok wel op doelen mit zien anduding 'gewestelik'.

Behalven de gewone Nederlaanse etymologische woordeboeken is d'r zoe'n jaor
of viere leden een etymologisch dialektwoordeboek verschenen, bi'j Van
Gorcum in Assen. Et is schreven deur
Perf dr. A.A. Weijnen, eerder hooglerer
in Nijmegen. Dat boekien geft vaeke
ankneupingspunten veur et komof en de
ontwikkeling van woorden uut oonze tad
die eerder niet of muuilik te vienen
weren. 1k wol een klein tal aorige woorden op 'e bodden brengen, en daor et len
en aander over zien laoten. Misschien
brengt dat een betien vekaansieplezier
extra, of misschien zet et an om zels nog
es veerder in dat boekien omme te blaederen. Of in aandere etymologische
woordeboeken, zoas dat van Jan de Vries:
Nederlands Etymologisch Woordenboek,
Leiden, uutgeveri'je E.J. Brill, of Van
Dale's Etymologisch Woordenboek,
Utrecht/Antwerpen, 1989.

Schobbe leek me ok zoe'n aorig woord
om even op te zuken. Ken ie et niet? Et
komt toch algemien in oons gebied veur.
Et hoolt in: een plaanke die an de ide
kaante zaegd is en an de ere kaante rond
is, mit de baste 'van de boom an die kaante d'r nog an. Naost dat woord komt de
vorm schabbe veur, mar dan veural in
West-Stellingwarf. Weijnen geft schobbe
en schabbe niet, temeensen niet in disse
of een slim vergeliekbere betekenis. In et
Stellingwarfs liekewel komt schobbe ok
veur in de betekenis van Ned. 'schub'.
Van Dale's etymologisch woordeboek
geft an dat et Nederlaanse schobbe een
'nevenvorm' van 'schub' is. Now, de
'schors' van de boom het ok 'schubben',
die is ok op die meniere robbelig, bedoel
1k, en op die meniere zal schobbe = et
soort plaanke dat ik beschreef, ok mit
Nederlaans 'schub/schobbe' in verbaand
te brengen wezen. Dc etymologische
woordeboeken die 'k naogaon kon, gaon
niet yule veerder as d'r naor raoden dat
'schub' wat et komof angaot verbaand
hebben zal mit 'schobben' = 'zich schurken'. Dat schobben is netuurlik niet allienig in et Nederlaans mar ok in et
Stellingwarfs bekend. En zo zien we dat
Van Dale's Etymologisch woordeboek in
dit geval et meerste te bieden het.

Et Stellingwarver woord schoere bi'jglieks of ok wel schore levert wat aorigs
op in Weijnen zien etymologisch woordeboekien. Zo kuj' d'r uut oflezen dat et
om een algemiener germaans woord gaot.

Lao'we een volgend woord nemen, et
woord schrom = schor. 1k herinner me dat
Vrouw J. Dijkstra uut Oosterwoolde, de
wedevrouw van de bekende iemker Atze
Dijkstra uut Oosterwoolde me dit ok wel

es nuumd het uut et verleden, dat heur
man dit \voord wel es opvongen hadde
bi'j oolde meensken. Now, dit woord
komt ok veur in Runen, neffens Weijnen.
1k hebbe et uut et Stellingwarver woordehoekrnateriaol veur de dorpen Blesdieke,
Hooltpae en Ct hiele gebied oostelik daor
van, dus ok veur Oost-Stellingwarf.
Weijnen daenkt dat schroin femilie is van
schrammen, dat oorspronkelik zoks as
'snieden betekenen kan. De ontwikkeling van de betekenis zal langs schraepen' naor et geluud van een schraepende
beweging gaon wezen. En zo zol schor
naost schoeren 'schuren' staon, zegt
Weijnen. Ook schor geftja et effekt van
schoeren an.
Et oostelike Stellingwarfs scheuvel wodt
A kot behaandcld. Et komt bi'jglieks ok
in et Drents van Runen veur. en Weijnen
brengt et in verbaand mit schoeven
•schuiven'.

aandere gebieden te wezen as
Stellingwarf.
tacitillefoon. tael-e-mail

As de vekaansies douk weer aachter de
rogge bimmen. kuj' weer volop gebruuk
macken van de taeltillefoon, maendags en
vri'jdags van 16.00 tot 17.00 ure. Via
internet kuj' mi'j ok vraogen stellen.
Mien e-mail-adres is:
drhbloemhoffyahoo.com. Gew one.
schriftelike vraogen bin netuurlik ok
altied welkom; die moe'n gewoon naor
Henk Bloemhoff bi'j de Stellingwarver
Schrieversronte.
Wie trouwens nog een aorige webziede
op et internet weten wil daor de hieltied
ni'jgies op verschienen over kleine taelen, kan ik et adres www.eurolang.net
anrikkemederen!

Oons scholk, dat ok wel as schulk zegd
wodt, en Fries skelk kommen (ongeveer)
van et woord 'schotteldoek'. Ok hier geft
Weijnen dus aorige infermaosie.
Mar lang niet alle 'biezundere
Stellingwarver woorden' vien ie op de
len of aandere meniere weeromme in etvmologische woordeboeken. ok niet in
Weijnen zien boekien. Dat is ok wel
begriepelik, want doe Weijnen zien publikaosie schreef, weren nog lang niet alle
streektaelen uutvoerig in woordeboeken
beschreven. Die konnen dus ok niet naogaon wodden. Zo vun ik niks over tjaank.
daor ik in de veurige Ovend over schreef
en veerder naor vreug, en ok niet over
pattie (= sommige, lichtkaans in verbaand te brengen mit 'partij'), over pee
(van de pee anhebben') en meer. Deur
de beparkte opzet kon zoks d'r niet allegeer in kommen. Dat is niet kritisch
wezen willen. mar gewoon konstateren.
Ic vienen in Weijnen zien Etymologisch
Dialeciwoordenboek een protte, mar ie
meugen d'r ok weer niet alles van verwaachten. En dat bliekt ok de ervering in

Op 24 april dit veurjaor raekte weg
oonze woordeboekinfermaant van
de groep van Spange

Vrouw P. de Boer-Oosten

in de leeffied van 92 jaor.
Heur inzet veur oons woordeboek
zal oons bi'jblieven.
Bestuur en passeniel van de
Stellingwarver Schrieversronte.

Henk de Vries

55 Jaor vrede in Stellingwarf
Elke dag die as zo mar weer veurbi'jglidt
staoj'daor niet altied bi'j stille. Et is ok al
weer zo lange leden dat de oolderen
onder oons vuufjaor in de ellende zeten
hebben deur de bezetting van '40-'45,
een wereldoorlog. Ok in de Stellingwaryen hebben we daor oons pat van had mit
diep aachterbleven wonden.
Oonze eigen historicus W.H. de Vries
uutWolvege het et in zien boek De regio
tUdens de Tweede Wereldoorlog goed
optekend.
Aj' naogaon wat disse man daor een
wark veur verzet het! Et liekt mi'j toe
dawwe him daor slim daankber veur
wezen meugen. Zo kwam bi'j mi'j de

gedaachte op om ter ere van him mar ok
ter ere van al die aandere Stellingwarvers
die heur bi'jdrege an et verzet leverd hebben een stokkien te schrieven. Daorin
wo'k et leven van een jonge Stellingwarver belochten. Jene die him vandaege-dedag inzet om de vrede in de wereld te
beweren. Et gaot om Ron Veidhuizen,
een F16-piloot in wodding. Ron is geboren in Noordwoolde op 7 augustus 1969.
Hi'j is trouwd mit Kim van den Heuvel,
een Gieterse schone. Ron is de ooldste
zeune uut et gezin van Roelof Veldhuizen
en Hennie Poutsma, beidend geboren
Stellingwarvers. Hi'j het nog een jongere
breur, Martin. Die leert nog en wil de

Piloot Ron Veidhuizen in de cockpit van de straoljaeger Zien vrouw Kim kikt toe,

komputerwereld in. Ron het de legere
schoele en de MAVO daon in
Noordwoolde. Daornao de HAVO en et
VWO in Stienwiek. Nao et VWO gong
hi'] een half jaor Ekeneniie studeren mar
dat voldee him niet. Dat zodoende gong
hi'] zien diensplicht vervullen, bi'j de
geneeskundige troepen van de lochtmaclit. Orndat hi'j d'r in die tied aachter
kwam dat hi'j vlieger wodden wol bi'] de
lochtmacht wodde zien diensttied eerst
mit vuuf jaor verlengd. In die tied het hi']
wel es bange west dat et him niet lokken
zol. Al die strenge keurings en die hoge
drumpels waor a]' deurhenne en overhenne kommen moeten. As je dat lokt bi'j al
een uutzundering.
'Is eenjongensdroom veur jow in vervullin gaon Ron?'
Lange hoeft hi'j niet nao te daenken:
'Haost elkejonge wil in zien jeugd vanzels piloot wodden dus ik ok.'
'Bi'] d'r goed van deurdrongen vat as et
laeter inholen kan? Et zol vanzels w& es
een kwestie wodden kunnen van leven en
dood.
'Ja, daor bin'k goed van deurdrongen,'
zegt Ron, 'aj'een dergelike opleiding volgen kunnen en meugen dan weet ie wat
as de gevolgen daorvan wezen kunnen.
Daor moej' dan veur staon.'
'Hej 'je makkelik anpassen kund an et
wereltien mit hoogweerdige techniek en
et scliarpzinnige yolk dat daor bi'j heurt?'
'Ja, ik yule me daor lekker en et dwingt
me ok om scharp te blieven.'
'Hoe zit et mit je karnmeraoden, kuj'
makkelik weer ommeschaekelcn aj'daor
weer mit ommegaon of ontgruui ie die?'
'Wat dat angaot is d'r niks veraanderd.'
antwoordt Ron beslist.
'Hi'] mos et ok niet waogen!' zegt zien
mem Hennie die in de veurkaerner zit en
oons gesprek volgt.
'Alle keurings hebben omtrent haost een
]aor in beslag neumen. Pas aj' daor deurhenne kommen gaot et locht veur je op
gruun,' vertelt Ron. 'Dan begin ie in
Breda bi'j de KMA as BBT-officier, laeter in de rang van vaandrig, dat duurt
zoe'n twintig weken. Daornao gaoj' naor

Woensdrecht, et EMVO, daor blief ie de
eerste twie maonden an de grond. De eerste mesiene waor aj' mit vliegen gaon is
iene mit een prepeller, de PC7. Pas nao
een jaor wodt et echt. Dan komt d'r een
kemmissie uut Den Haag te kieken en die
beslissen dan of ie richting F 16 meugen
of daj' de opleiding veur helikopterpiloot
doen meugen.'
Wien ie de opleiding zwaor?' onderbreek
ik Ron.
'le moe'n d'r een bulte veur doen mar ik
bin verschrikkelik motiveerd en interesseerd in alles dat d'r mit te maeken het.
De daegen vliegen veur rni'j veurbi'].'
Op 22 feberwaori 1999 is Ron naor
Amerike gaon, naor Shepperd airforce
base Wichita Falls in Texas. Daor gong
hi'j veerder an zien opleiding as F16piloot warken. Zien vrouw Kim moch
mit.
'Die hej' wel neudig bi'j zoe'n zwaore
opleiding,' zegt Ron, 'want honderd percent zekerhied da]' et tot een goed aende
brengen is d'r dan de hieltied nog niet. le
bin vanzels wel veurbesternd deur alle
testen die aj daon hebben, daor is wel
uutkornmen da]' fysiek wel goed in
mekere zitten mar ie moe'n de hieltied
presteren blieven. Een half jaor vlieg ie
daor mit een 137, daornao mit een 138,
dat bin echte straoljaegertrainers. En dan
komt et mement dad' je 'Wing' haelen, et
teken dat deur vliegers dreugen wodden
mag die heur groot militair vliegbrevet
haeld hebben.'
Trots lat Ron zien overal zien waoras dit
teken op zit, daor is hi'] dus deur. In et
begin van ]uli 2000 is veur Ron et laeste
pat van zien opleiding begonnen. Dat
laeste pat bestaot uut alliend nog mar F16
vliegen in Tucson Arizona in Arnerike.
Dit duurt tot feberwaori 2001. Daor in
Tucson heurt hi'] ok welke militaire
vliegbasis in Nederlaand hi'] detacheerd
wodt. Dat kan Liwwadden, Volkel of
Twente wodden. In de rang van twiede
luitenant vlieger begint hi'] dan an een
periode die acht ]aor duurt.
'Daornao moe'k zien wat de meugelikheden binnen.' zegt Ron.

Piloot Ron Veidhuizen inspekteert de mesiene, veurdat hij de locht in gaot.
'Wat kost zoe'n opleiding?' vraog ik.
'Inkelde miljoenen,' zegt Ron.
'En wat kost een F16?'
Ron dot een gooi, veertig miljoen daenkt
hi'j. Aj'disse bedregen vergelieken mit
wat d'r in de voetballeri'je omgaot vien
ik et nog wel wat mitvalen.
'Vien ie dit beroep geveerlik Ron?'
'Et is niet geveerliker as een aander
beroep,' vint hi'j.
'Bin ie al es deur de geluudsbarriere
gaon?'
'Ja,' wiels hi'j dat zegt, glimkt hi'j, 'in
vakterms numen ze dat "zoom en boom".
Op zoe'n mement gaoj' hadder as et
geluud. D'r bin in Amerike stokken
waoraj' dat uutperberen meugen.'
Ron tapt veur oons beidend mar weer es
een bakkien koffie in. Dan vertel ik him
een kleine anekdote. Vroeger hadden we
in Noordwoolde een jonge vliegenier:
Johnie Mulder. Die vleug somstieden mit
zien prepellertoestel zo lege over

Noordwoolde daj' et registraosienonimer
op 'e grond lezen konnen. We hadden
doe een veldwaachter op et dorp die zien
boekien uut de buse trok en dit nommer
daorin neteerde. Hi'j vun daenk dat
Johnie te lege vleug.
'Aj' bi'jkotten over Nederlaand vliegen
gaon, en ie vliegen over Stellingwarf en
Noordwoolde mit zoe'n verschrikkelike
sneihied, kuj' dan uutjow cockpit De
Lende en oons dorpien liggen zien?'
'Ja wisse wel. Vroeger gong ik altied mit
mien breurtien te visken naor Dc Lende
daor za'k grif nog wel es op letten.'
Mar drekt ok geft hi'j de discipline van
dit wark an en daj' j strikt an j vlochtschema's holen moeten.
'Hoe zie ie zels de algehiele militaire
beweging binnen de NAVO?'
'Positief, ie kun d'r de vrede mit beweren.'
'Wat zoj' as Stellingwarver nog tegen de
Stellingwarvers zeggen willen,' besluut

ik oons gesprek.
'1k hebbe et geweldig naor mien zin. As
d'r jonge meensken rondlopen die as
disse ambisie ok hebben. Perbeer et. Niet
bange wezen!'

Johan Veenstra

Haene
Eerste halverwege de dag
kri'jde de haene en begon
de zunne mit een vurige
tonge de mist op te slikken
Mar wi'j haostten oons niet,
we dobberden op oons viot
in de wiendstilte van een
zoele zoemernaomiddag.
Verkenden mekeers wereld,
begeuten de rozen en de
wetstien en sneden mit et
offermes et brood in twie
geliekese helten en wussen
dat et nooit té laete is
ok al kri'jt de haene
eerst halverwege de dag.
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De biezundere bieiing mit heu?* ktaant
regwnaole baank wl Bank Bercoop d-c)
heur klaanten staon Bank Bercoop kon
de streek is d r wotteld en kent da
meensken Zj praot de tael van aq. stree
terhk enfeguurhk
F

In 1902 oprkht 4 oereteve
baank in Berkoop rn een klene ieuii
gruuid tot cei volweerthge baank
Een bezudere baciiik want naost si ren,
hepetekn1 vers4h4lende aandere ikri4i Caci
hteLten en de gewoe baankthensten ku jow
d 'r ok terechte veur een beleggingsadvies.
Jow zien wel: een slim biezundere baank!
Willinge Prinsstraote 20
Postbusse 1
8420 AA Oldeberkoop

Bank Bercoop.
De baank die jow tael praot.
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