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Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
.zingendewieze!
Hoe pas le mit een taelrebriek in een Ovendnommer over zingend Stellingwarf? Et zol
gaon kunnen over et zingen, vroeger en now.
Wanneer zongen ze, hoe zongen ze, waoromme? Daor hebben we netuurlik niet een
goed beeld van. Netuurlik bin d'r bi'j pattie
meensken herinnerings van zommeraovenden onder de liendeboom, mar bi'j aanderen
zongen ze onder de appelboom en weer
aanderen zongen allienig in de huuskaemer
bi'j de moenieke of as ze an 't koken weren.
De kiendertied is weer wat aanders; bi'j et
toolteren zong ie wel et toolterlietien (zie
bi'jglieks De Ovend jg. 3, en et Stellingwarfs
Woordeboek diet IV onder toolteren toolteren) en bi'j et fluitiesmaeken et sepiepenlietien (zie bi'jglieks De Ovend jg. 2, disse
Ovend blz. 40 en et Stellingwarfs Woordeboek diet IV onder sapiepen I).
1k heb d'r hier veur keuzen de teksten van
een peer van de aorigste lieties op te nemen.
In 1969 ston ik an 't begin van mien aktiviteiten veur et Stellingwarfs, en in dat jaor brocht
ik een oold Stellingwarfs riem op meziek naor
veuren (zie bi'jglieks De Ovend van jannewaori 1997).
In De Ovend 2e en 3e jaorgaank sch reef ik
over een oold vri'jerslied mit de titel 1k gao
nooit weer uut vri'jen. Et dee in die tied blieken dat d'r nogal wat oolde lieties weren daor
de meensken nog van wussen, mar meerst
weren et clan lieties in et Nederlaans of mit
es een inkelde riegel Stellingwarfs d'r deur,
of et weren brokken van lieties.
Et lied 1k gao nooit weer uut vri'jen heb ik
zodoende indertied deur knippen en plakken
van stokken tekst die bi'j infermaanten
bekend weren, weer een ni'j leven geven. D'r
hebben doe wet zoe'n zeuven oolderen infermaosie over geven. Jim kun de opknapte

variaant beluusteren op de LP In Twielochten
van Henk en Sietske Bloemhoff (Universe
DLS 57). 1k gao nooit weer uut vri'jen kwam
overal in Nederlaand veur, alderdeegst ok in
Zeeuws-Vlaanderen, en ik mien ok in et
angreenzende Duutslaand. De oorspronkelike tekst liekt in et Grunningers west te hebben, en in de verschillende streektaelen
wodde dat anpast. Zodoende haj' d'r ok in
Stellingwarf verschillende variaanten veur.
Een biezundere zeldzemhied is et twiede
lied, Doe Jan nog mit zien moeder huusde,
een lied daor ik omdebi'j 1978 de meziek van
in ien keer te heuren kreeg van Vrouw
Hogenberg uut Wolvege. De komplete tekst
kreeg ik in die tied van Vrouw De Boer uut
Ni'jberkoop, eerder van Appelsche.
Variaanten van aandere plakken moe'n in
Drenthe bekend west hebben (o.e. De
Smilde) mar allienig in Wolvege was d'r
meziek bi'j. De aanderen zeden et ritmisch
op. Ok et twiede lied staot in zien gehiel op
de at eerder nuumde LP In Twielochten.
Mar eerst een binnenkommer: zommers,
swingend en sexy uut de oolde deuze!
Staorigan beginnen en clan de hieltied hadder zingen, zo vaeke aj' mar volholen
kunnen:
Jan Troedelt Triene
En Triene troedelt Jan
As Jan dan niet meer troedelen kan
Dan troedelt Triene Jan!
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Mien vader zee
(trad.: zie De Ovend, jg. 3; disse versie is hiel Iicht bewarkt)

Mien vader zee laest tegen mi']
1k weet een goeie raod veur di7,
le moe'n uut vri']en mien jonge 2x
Och vader zee 'k, ik bin zo bang'
1k weet nog van gien vri'jen van
1k dud gien deem an te raeken 2x
Och jongeling, wees niet zo Iooi,
Et is een dochter van Bets en Kooy,
Een knappe jonge deem 2x
En doe et zundagaovend was
Dee ik mien piepien al in mien lass'
En 'k gong a/ ofmacheren 2x
1k kwam al dichter bi'j et huus
1k leup zo zaachies as een muus
En ik keek es deur de b/ienen! 2x
De oo/de heer, die zat bi'] 't vuur,
De torenk/okk' sleug krek acht uur',
daorop trad 1k naor binnen 2x
Goeienaovend /u, hoe gaot et nog,
'k Hoop in de beste gezondhied flog,
De groet'nis van mien vader 2x
We! Siemen ]ong, zo bin ie daor,
Wel gao mar zitten in et hoekien daor
Dan zuwwe tegeer' es praoten 2x
1k raekte mit him an de praot,
Die man kon rabbe/en as een advekaot
1k docht niet meer an vri'jen 2x
De oolde /u die gongen naor bedd'
En doe begon veur oons de pret,
Doe zo//en wi'j an 't vri'jen 2x
Zi'j p/uusde ml'] wat in et haor,
1k docht wat wil dat maegien daor
1k dust et niet te vraogen 2x
't Hatt' sleug ml'] as een /aomerstat
Et hemd dat tri/de ml'] veur 't gat,
'k Dust heur gien tuut te geven 2x

'Och Stientien,' zee 'k "k Krieg pien' in 't lief,
Et linkerbien wodt ml'] zo stief,
'k Krieg zinkens in de kni']en.' 2x
1k bin doe gauw naor huus toe gaon,
'k Kon op mien bienen ja niet meer staon,
1k docht niet meer an vri']en! 2x
Al bin 1k long, al wor ik oo!d,
Al wok Ok honderd jaoren oo/d,
1k gao nooit meer uut vri']en 2x

Doe Jan nog mit zien moeder huusde (trad.)
1. Doe Jan nog mit zien moeder huusde
En nooit om mooie maegies docht,
Mar a/tied mit de schaopen kruusde,
Wat biestevoer en braandhoolt zocht,
Doe was zien moeder wel es bange,
Dat hij glen vrouwe kriegen zoL
Heur docht et is zien tied a! lange,
Hi'] mos es weten, wat hi7 wo!.
2. Zij wus we! waor 't him an mekeerde,
Hi'] was van lief en leden pront,
Mar nooit niet iene die him /eerde
Waor as et vri'jen in beston
Mar, docht ze, 'k za! 't him we! vertel/en,
Zeg Jan, gao hier es bi'] mi'] staon,
1k heb een plan jow veur te ste//en,
Daor kan 'tjow nog es goed mit gaon.
3. le weten we!, 1k worre zwakker,
En 't wark dat vaalt miy meer as zoer,
Daor he]' die grote boekweitakker,
En dan die schaopen, 't is een toer,
Om al/es goed in odder Cho/en,
En dreeg ie ml'] veurgoed uut huus,
Dan ku]' gerust ]ow hanen we! volen,
En bidden 't hatt' om kracht nao kruus.
4. Mi'] docht ie moe'n naor 'n wief uutkieken,
Daor hool ie ommes Ok wel van,
Dat zal]ow veule beter lieken,
As zo a/lien te leven Jan.'
'Och Moer, ik bid low, hoo/]ow sti//e,
Wat moe'k toch mit een wief zo vrog,
Bi'] maegies he'k vo/strekt gien wil/e,
Mi'] donkt a'k z' anzie he'k genog.'

5. 'Och Moer, 1k mos et dus mar Iaoten,
Et kan d'rja wel goed om gaon.
Wat za'k toch mit die maegies praoten,
!k beef al as ze veur ml'] staon!'
'Kom gekhied, gekhied, allemaole,
!e doen veur disse keer mien zin,
le gaon mar naor Jan Apples Ao!e,
Die zit d'r nogal waarmpies in.
Eerst ku]' van 't moole weer beginnen
En hoe 't mit oonze schaopen gaot,
En dawwe 't grOs haost mijen kunnen,
En veerder ze]' heur waor 'top staot.
Mien moeder is d'r veur da'k trouwe,
En zels bin 'k dat ok wel van plan.
Dan ha'k toch ok nog graeg een vrouwe
Die goed de boerkeri']e kan.

9. Zundags kwam op zien moers verlangen
Zien vaders duffels buisien an,
't Was een bet/en mof van 't hangen,
Mar zoks hindert niet, vun Jan.
Geert Keep was drok an 't borrels schinken,
Dat gong him aorig naor de zin.
Zien k!aanten weren fiks an 't drinken,
En Jan-Boer schikt' d'r tussen in.
10. Jan dronk zo veu!' as d' aanderen dronken,
En misschien nog wel iene meer,
Temeensen, hi'] was mooi beschonken,
En zakte bi7 zien stoe!tien neer.
Daor weren doe een peer schavuten,
Die maekten him zo zwat as roet,
Vervolgens dreugen ze him naor buten,
En daor gong 't henn': 'Wien Neerlands Bloed!'

7. Zo ko]' a! gauw van 't len op 't aander,
En as heur veer et bedd' opzocht,
Dan vri'] le nog es mit mekaander,
Oe man, glen wolkien an de locht.'
Now, dochte Jan, 'k hool mij mar stille,
Mar 'k zal wel wiezer wezen, moer,
'k Zol ml'] verraoden en verkopen,
Al bin 1k dan een domme boer.

11. Zien moeder docht: '1k wil es heuren,
Waor as hi'] now zo lange zit,
D'r kan een onge!ok gebeuren,
En dan zit 1k d'r mar weer mit!'
Ze had et krek over de !/ppen,
Of daor ontston een groot gedruus,
Dc deure wodde eupen smeten,
En Jan kwam zwat en dronkend thuus.

8. In zoe'n geva! bin 'k bij de pinken,
In p!aets da'k naor Jan Apples gao,
Gao 'k bi'] Geert Keep een s!okkien drinken,
Die hoo!t d'r goeie draank op nao.
1k zal 't wel weten t' overleggen,
En as mien moe ml'] vragt hoe 't stiet,
Dan za'k heur doodienvooldig zeggen:
'Jan Apples Ao!e wil nog niet!'

12. Doe mos ie 't oolde meensk' es heuren,
De stumper bibberd' as een blad,
'Och, och wat moet d'r now gebeuren,
Hi'] het zowaor]enever had!'
'Och Moer 1k zal zoks veur a!tied laoten,
Mar plaog miy dan ok noolt zo weer.
Want a]' m17 ooit nog van vrouwlu praoten
Heb 1k glen schik in 't leven meer.'

'Doe lj
D

zer moecer kuu5de.

Pieter Jonker

Stellingwarf Cantate NJ initiatief
Een prachtig saemenwarkingsverbaand wodt
van de grond tild. De laeste jaoren was d'r
vaeke een verzuuk van koren in Stellingwarf
dat ze wel es wat meer in et Stellingwarfs
zingen wollen. D'r is aenlik te min materiaol
geschikt veur koren. Bij do veurbereiding
van een groot projekt in et kader van
Zommer 2000 in Frieslaand kwammen Johan
Veenstra en Jan Brens mit mekeer in de
kunde. Eerst zol d'r een groot concert holen
wodden in Thialf in Ft Vene, mar dat wodde
laeter verplaetst naor Workum, daor as op 4
juli o.e. Margie Dijkstra, Thijs van Leer,
Johan Veenstra, et koor Laus Deo en et
Anbo-koor optraden. Beide koren staon
onder leiding van Jan Brens.
Johan Veenstra en Jan Brens gongen uut
aende mit een saemenwarking om materiaol
te ontwikkelen in et Stellingwarfs dat geschikt
is om te zingen veur koren. Johan Veenstra
gaf an et koor ok es even tekst en uutleg
over de uutspraoke van et Stellingwarfs. Jan
Brens ontwikkelde et idee om te kommen tot
de uutvoering van de Stellingwarf Cantate.
Hi'j vreug Johan Veenstra opni'j om de teksten veur de Cantate te leveren. Jan Brens
maekte arrangementen your de lieten.
Somstieden bin et bestaonde melodienen mit
een ni'je tekst. De cantate wodt zongen deur
et Anbokoor Zingen geeft moed uut Wolvege
en duurt aanderhalf ure: alle lieten bin in et
Stellingwarfs en do verbienende teksten ok.
As verteller zal Johan Veenstra optreden,
wiols Jan Brens ok zorgd dat d'r instrumentaole interpretaosies geven wodden op et
thema.
Do bedoeling is dat in september verspreid
over hie[ Stellingwarf een drietal uutvoerings
geven wodt. Et biezundere is dat et pergramme-boek toegeliekertied ok bruukt wodden
kan deur alle koren, die de lieten laeter zels
ok zingen willen. Et pergramme-boek zicht

d'r prachtig uut: naost de bladmeziek en de
teksten van de lieten bin ok de verbienende
teksten van Johan Veenstra opnoumen. In et
boek dat 48 pagina's telt en op A-4-fermaot
uutgeven wodt, is bi'j elk lied ok een prachtige hooltgravure van Peter Lazarov opneumen. Peter Lazarov ontwurp ok et omslag
van et boek, et raembiljet, de struuifoolder en
do toegangskaorte.
Et projekt wodt financieel steund deur et
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de perveensie Frieslaand en et bedriefsleven. De
Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert et
hiele projekt.
Jan Brens
Jan Brens wodde in 1947 geboren in Sneek,
daor as hi'j now ok weer woont. Nao een
hbs-opleiding gong hi'j naor do kweekschoele in Snook. Hi'j ston eon jaor in Lollum veur
do kiasse en gong doe theologie studeren in
Kaampen, mar zion opvattings strookten niet
mit de opvattings van de opleiding. As 7-jaorige speulde hi'j al in eon drumband. Do hiele
femilie zat wel in de meziek. Slagwark en
saxofoon wodden do favorieten van Jan
Brens. Hi'j belaande in 1974 bi'j et leger
onderwies op 'e Gediek. Al jong was hi'j dingent van et Sneker jongeskoor (Edoza). Hi'j
gong MO-Pedagogiek studeren en laeter in
aovendopleiding de Muziek Pedagogische
Academie mit as specialisaosie AMV (algemene muzikale vorming). Van 1974-1980
warkto hi'j bi'j et onderwies in Drachten en
legde him veerder toe op et ontwikkelen van
lesmateriaol. Et wodde een slim drok baozion, mar halvenwogo de tachtiger jaoron
wodt hi'j ziek. Laeter dot blieken dat hi'j
manisch-depressief is en wodt ofkeurd. Over
zion loven kan hi'j staorigan wel eon book
schrieven en dat dot hi'j lichtkaans ok nog

Johan Veenstra en Jan Brens.

wel es. Mar altied bleven de meziek en de
koren slim belangriek veur him. Hi'j het slagwarkinstrukteur west en was ok dirigent van
fanfares.
De laeste jaoren is hi'j dirigent van et
Fonteinkoor in Drachten (at vief jaor), et koor
Laus Deo in Workum (at veertien jaor) en
sund twie jaor et Anbokoor Zingen geeft
moed in Wolvege. Dan is hi'j nog in et spier
veur een koor in Emmeloord. Mit disse koren
het hi'j at tat van grote koncerten geven en

d'r bin van die koncerten ok allegere eigen
cd-opnames maekt. Ft Anbo-koor in Wolvege
bestaot dit jaor 25 jaor en daor is ok at een
biezundere jubileu rn-cd van opneu men mit
een drietal lieties in et Stellingwarls, o.e. et
bekende De bakkiesman, een tekst van Henk
Bloemhoff.
Brens wit de kwaliteit in de koren anvieteren
zonder etitair te wodden. Ft te zingen materiaol moet dichte bi'j de meensken staon.

Johan Veenstra
Johan Veenstra (1946) het al een peer keer
een optreden had mit et Anbo-koor in
Wolvege. Dat het him goed voldaon. Hi'j het
mit genoegen lieten vertaeld in et
Stellingwarfs en ok et schrieven van de verbienende teksten veur de Stellingwarf
Cantate weren veur him een uutdaeging. Dr
moet een roje draod vunnen wodden en et
aorige is dat hi'j zels as verteller optreden zal
as de cantate uutvoerd wodt. Op de dag van
de eerste veursteHing verschient d'r ok een
nij boek van zien haand: Winterlaand, een
bundel gedichten. Johan Veenstra schreef
begin dit jaor ok nije liedteksten veur et duo
Jeannette en Vroukje. Veur et seizoen 20012002 het hij ok al weer een klelne honderd
optredens in et boek staon. Tegere mit Karst
Berkenbosch uut Berkoop het Johan Veenstra een vaast kontrakt mit de Liwwadder
Kraante veur de wekelikse rebriek Kiunderen
in de zaoterdagbijlaoge. Elk jaor zegt Johan
Veenstra dat hij et kalmeran doen wil, mar et
liekt et d'r eerder op dat hi'j et de hieltied
drokker krigt.
Uutvoering
De orgenisaosie hoopt dat d'r een hiele protte meensken op de Stellingwarf Cantate
ofkommen, die uutvoerd wodden zal in
Oosterwoolde, Wolvege en Berkoop.
Kaorten kun now al besteld wodden bi'j de
Stellingwarver Schrieversonte (kantooruren)
of van 7 augustus of ofhaeld wodden bi'j
boekwinkel Zwikstra in Wolvege en boekhaandel BahnmUller in Oosterwoolde.

Et begin van de Stellingwarf Cantate,
et begin van Stellingwarf

Et eerste lied van de Stellingwarf Cantate wodt
inleided mit de tekst van een verteller.
En daor ligt dat laand dan. Et laand dat laeter
Stellingwarf hieten zal. Mar now hiet et nog niet
zo. Et het nog glen naeme. Niks het nog een
naeme. Een beer hiet nog glen beer. Een wolf
nog glen wolf. Want naemen wo'n deur meensken geven, naemen won deur meensken bedocht. En d'r wonen nog glen meensken.
Stellingwarf is nog een onbekend laand. Een
terra incognita. Een toendra. Een kaele vlakte
mit wat polleboel.
De verteller staot veerder stille bi'j de eerste
bewoners van Stellingwarf in een bloemrieke
tael.

Vrede en rust
Vrede en rust bevri'jden hiel de schepping.
1k zing omda'k op eerde leven mag.
De bloemen pronken en de voegels zingen.
Et is een lofzang op een mooie dag.
De bloemen pronken en de voegels zingen.
Et is een lofzang op een mooie dag.
Vrede en rust bevri'jden hiel de schepping
1k zing omda'k op eerde leven mag.
De bomen roezen en de vlinders daansen.
Et is een lofzang op een mooie dag.
De bomen roezen en de vlinders daansen
Et is een lofzang op een mooie dag.
(een koraal uut Finlandia, woorden: J. Veenstra; arr.: J. Brens, hooltgravure P. Lazarov)

Harmen Houtman

't Is niet altied etzelde liefien...
Dat zol niet best wezen. Zangers wilten reget maotig wat eers zingen. Ze witlen et tat
vassies van jaor tot jaor verni'jen. Ze willen
heur optredens van seizoen tot seizoen
opfrissen. Daor bin meziekmaekers/kompenisten veur vanneuden en tekstschrievers.
Een goeie en vaaste kombinaosie is ideaol.
In dit artiket wil ik mien erverings opschrieven
mit et maeken van lieties.
Een liet maeken is een kwestie van je inleyen en nocht kriegen. Et in je ommegaon
laoten van waj' witlen is de eerste stap van
de perduktie. Et onderwarp, de sfeer waor as
et in zongen wodden moet, de zanger(s) en
et doet, zweven vaeke at een posien onder
mien hassenpanne. Dat kan gebeuren tiedens een autorit, tiedens et wark, vlak nao
een uutvoering of drekt nao et kriegen van
een opdracht. Aekelig is et as et naachs
omhogens borrelt. 1k heb nooit een kladbtokkien op et naachtkassien tiggen, mar in een
inkeld geval, as de ingeving te stark wodt,
staop ik niet eerder clan as et op pepier staot.
Pattietieden gaon dingen verleuren as ze niet
votdaolik opschreven wodden. As ze goed
binnen onthoten jow ze liekewel en kommen
ze in een ere vorm terogge.
De tied diej' an een liet besteden moeten, is
verschiltend. Et begint dus at bi'j et daenken
d'r over. Et opschrieven gaot rapper at nao
getang bi'j dat daenken riegets ontstaon binnen. ten koeptet en et refrein, die deur de
penne of de tekstverwarker et pepier op stromen, bin at een goeie basis. As een liet hielemaole schreven is, gao ik et kritisch nao.
Zoks doe ik een dag of wat. Omdat ik zets
gien meziek schrief, ik heb wet een wiesien
in 't heufd, let ik veurat op et tat teftergrepen
waor de zinnen uut bestaon. As hutpe veur
de kompenist schrief ik die d'r aachter.
Andachtig kiek ik of et ref rein wet goed bi'j

alle koeptetten anstöt. Soms veraander ik
iene, meerstal et laeste. Betangriek is Ok hoe
lange et liet is. Et wit nog wet es veurkommen dat et te lange is. Dat btiekt vaeke pas
bi'j de uutvoering. Et votk gaot clan naor de
laampen of longerende naor de bar zitten te
kieken! Aj' veur een wedstried schrieven is
de tied vaeke angeven. Een goeie saemenwarking tussen tekstdichter en meziekmaeker is clan van belang.
Een liet moet Ok boelend btieven. Ft pebliek
moet niet in 'e soeze raeken. Daoromme kiek
1k of de koeptetten verschitlend binnen en/of
d'r veuruutgaank in zit. Veur een bespiegelend vas is dat eers as veur een verhaelend
liet. Een vas moet 'staon', mar ok lopen. tk
perbeer de hiettied weer ere vorms te vienen
in et tat riegets en de lengte d'r van. De taeste jaoren wodt d'r hiettied meer warkt mit een
broggien; een peer tosse riegets tussendeur,
meerstat op et aende van een liet. Daordeur
kriej' even een variaosie in et strakke ritme
van koeplet en ref rein. Wat rietpotlegies in
een stromend bekien dus. Ritme en gaank
kriej' Ok deur goeie ktemtonen te schrieven,
een vtotte overgaank van et iene naor et ere
woord, een goeie volgodder van woorden en
et ofbreken van zinnen op de juuste meniere.
Techniek is de eerste vereiste van een goed liet.
Ft kiezen van een onderwarp is niet altied
makketik. Bi'j de Fryske Krite van de Jouwer
hebben we elk jaor een vaast thema, waor
omhenne attes schreven wodt. Daon he'k at
es een liet schreven dat speutde in de sauna,
een vas over een guillotine, een zegeunergevecht (mit stechte ofloop) en een rosse-buurttiet. Zokke vassen wodden clan as een soort
klein tenielstokkien opvoerd. Veun solisten of
duo's, waor 1k vaeke glen vaaste opdrachten
van knieg, perbeer 1k veur een diet op de persoon te schrieven. 1k knieg wet es opdracht
veur een bepaotd onderwarp. Et is in beide

Harmen Houtman - Muren

Oonze straoten wodden tunnels,
waor de aangst de naacht regeert,
waor et yolk him in zien schoelplak
nog al/lend naor binnen keert.
En de deuren blieven dichte,
want glen stemme ropt h/er meer:
'Kom d'r in, zuwwe wat drinken,
wanneerpraoten we es weer?'

8
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ref rein: Sloop de muren om je henne,
bouw een huus van vrundschop op,
gao niet deur mit zo as 't west het,
neem et veurtouw, neem de kop...
Laot et weerde voile blieven,
Laotje niet deur eren dr/even,
mar die muren, die moe'n vet,
want et leven is te kot.
Ok een glimk kan stienen breken,
en die haand dat is een teken...
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11
Oonze steden wodden getto's
waor et duuster is en koo/d,
waor et mes en de geweren
elkeniene binnen hoolt.
En de monden b//even dichte,
want we kun niet meer verstaon,
za/ oons oog' en zal eons hatte
nog een keert/en eupen gaon?

8
7
8
7
8
7
8
7

ref rein: Sloop de muren om je henne,
bouw een huus van vrundschop op,
gao niet deur mit zo as 't west het,
neem et veurtouw, neem de kop...
Laot et weerdevoile b//even,
Laot je niet deur eren dr/even,
mar die muren, die moe'n vet,
want et leven is te kot.
Ok een glimk kan stienen breken,
en die haand dat/s een teken...
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Elke mure die kan omme,
as 1k now es bi'j jOw komme,
as ik now es naorjow heur,
want we moe'n tegere deur..

8
8
7
7

(Dit liet is zongen deur et duo Vroukje en Jeannette op de cd Lendelaand)

Tekstschriever Harmen Houtman (in de midden) in gesprek mit dichteresse Anke Hoornstra
en streektael-funktionaris dr. Henk Bloemhoff.

gevallen een uutdaeging veur mi'j, mar die is
bi'j een vaast thema groter. Et origineel
wezen speult daor een grote rolle bi'j. Et is
de keunst om tôch weer op ni'je onderwarpen te kommen en bestaonde op een ere
meniere uut te warken. Veur gelegenhiedswark, wat ik niet vaeke doe, vraog 1k eerst
om infermaosie veurda'k et uutwarke. 1k yule
me bi'j zokke vraogen in een strak keursilef.
D'r moet tevule in een liet van vier menuten.
Opdrachten over onderwarpen waor 1k niks
bi'j vuul, neem ik niet an. Veur teksten op
bestaonde meziek kies ik haost altied een
eer onderwarp clan et origineel. Bi'j letterlike
vertaelings kan riemdwang ontstaon. Wel
komt et veur, dat 1k een eigen tekst, die ik
eerst in et Stellingwarfs schrief (Flying Stars)
laeter omzet in et Fries (Fryske Krite). Omdat
et mien eigen liet is kan 1k et gevuul wat 1k
daor in stoppe toch in de ere tael overbrengen.
Belangriek bi'j et schrieven is ok om et

pebliek te kennen. Dat heurt een nommer
vaeke mar lene keer. Et moet dus drekt goed
en dudelik overkommen. Een poëtisch liet mit
een protte diepgaank, waor 1k een protte van
hole, zal beter op een cd overkommen clan
op een teniel. In een zael kan deur techniek,
ofleiding deur Iocht en kieding en mindere
artikulaosie een diel verleuren gaon. Zoks is
spietig veur een tekst. Een liet zal et liekewel
bi'j et pebliek zeker ok haelen as et ondersteund wodt deur de bi'jpassende meziek. Et
beste liet is de juuste kombinaosie van tekst,
meziek en de uutvoering d'r van.
Veur een liet, daj' kritisch bekieken, hej' van
daenken tot en mit et tevreden uutwarken
wel zoe'n vier tot zes uren neudig. De maeker van de meziek zal d'r clan zeker ok nog
hiel wat tied an besteden moeten. Wat in drie
tot vuuf menuten uutvoerd wodt, het clan een
veurbereiding van acht tot tien uren neudig.
De zwietdruppen kriej' d'r clan vergees bi'j.

Harmen Houtman - Niks biezunders?
Aenhik bin et mar zes wegen
en die kruzen mit mekeer.
't Is een dOrpien krek as eren,
mar in disse kom ik weer.
Om 'e karke staon de huzen
en de klokke lödt de tied.
Zoks gebeurt in alle dorpen,
mar dIt p/ak vergeet 1k niet.
Refrein:

0/f dörp gaf me voeten en hanen,
en wegen om veerder te gaon,
gaf me weerden en kost'ber gedaachten
om a/tied st/lie te staon.
0/f dorp gaf me waarmte en zunne
bescharm/ng en troost bovenal,
et vertrouwen in meensken en toekomst,
dat diep' in mezels b//even za/.

Mar een haand vol boerker/ yen,
tussen gre/den, tussen bouw,
n/ks appats en n/ks biezunders,
mar dIt plakkien bl/ef 1k trouw
Schoele, bakker, smederije,
kroegien, meu/e, krudenier,
't kon zó argens aanders wezen,
mar 't gevuulte, dat higt hier.
Refrein: as boven.
3.

Storm en w/end en regen, haegel,
nattigh/ed op h/em en huus,
mar 'k onthool de waarme zunne,
h/er vuul 1k me alt/ed thuus.
Op 'e kaorte mar een st/pp/en,
vuuf menuten b/7' d'r deur
mar de naeme ligt mien leven
d/epe in mien hatte heur.
Refrein: as boven.

4.

Zoas h/er de huzen praoten
over b//even, over gaon,
za/ een aander niet begriepen:
mar oons yolk dat za/ 't verstaon...

(Disse tekst wodde zongen deur de Muiters op heur cd Mi Amor).

Karst Berkenbosch

De Dörpsrevue
Een revue zoas wi'j die hier in de Stellingwarven kennen is een typisch dorpsgebeuren, waorbi'j de inzet vraogd wodt van tientallen meensken. Een prestaosie van jewelste,
mar wel mit een slim grote kaans op sukses.
Hierveur bin een peer redenen an te wiezen:
1. Omdat et een dörpsgebeuren is, mit
alliend meensken uut et dorp vienen meensken et gauw goed. Een huusdokter die een
dron ken kerel op et teniel speult hoeft echt
gien groot akteur te wezen om sukses te
hebben.
2. De situaosies op et teniel bin vaeke herkenber.
3. Omdat et hiel vaeke een kleurriek gehiel
is mit mooie jurken en pakken.
4. En omdat zowel jong as oold mit dot het
et ok iets 'vertederends'. Kleine kiender die
een vassien zingen over et dörp in een mooi
dekor kun zo vals zingen as kri'jen, mar nao
ofloop zal iederiene de kiender de hemel in
priezen.
En zo heurt et ok bi'j een revue. Zingen in de
Stellingwarven en clan zingen in een revue in
't biezunder. Now dat laeste is bepaold niet
altied makkelik.
In et veurste plak moet et altied wat overdreyen dudelik, omdat lang niet elkeniene veur
een mikrefoon staot.
In et twiede plak is zingen in een groep die
normaal niet mit mekeer zingt al muuilik,
omdat d'r onder de zangers en zangeressen
ok wel wat minder grote telenten zitten en as
laeste is de meziek soms niet goed te heuren
of staot d'r weer een geluudsbox te piepen.
En toch is de verstaonberhied van een revue
iene van de belangriekste dingen. D'r mag
van alles an mekeren, mar as meensken et
niet verstaon kunnen, won ze onrustig en
kan et de sfeer echt verpesten. Kotomme
een kapitaol investeren in een goeie geluudsverstarker is gewoon noodzaekelik om een

revue tot zien recht kommen te laoten.
Mar mit een goeie verstarker bi'j' d'r nog niet.
De man of vrouw aachter de knoppen het
iene van de belangsriekste taeken van de
aovend. Op 'e tied de mikrefoons eupen en
weer dichte as et teniel veraanderd wodden
moet. En dan hej' ok nog as aarme geluudstechnikus te maeken mit meensken die absoIuut niet overweg kunnen mit een mikrefoon.
Sommigen toeteren d'r zo hadde in dat et
geluud daonig misvormd wodt en sommigen
bin zo schruten veur dat ding dat ze die mikrefoon einliks et liefste zo veer meugelik van
heur ofholen willen. Kotomme et beste is een
hiele batteri'je mikrefoons boven et teniel of
een peer hiele goeie mikrefoons in de hoeken en veur et teniel. Veural in een tente hej'
niet gauw mikrefoons te yule. Schetsies die
bi'jglieks zittend speuld wodden, bin vaeke et
kiend van de rekening omdat de bouwploeg
in heur iever et teniel te veraanderen de taofel en stoelen krek wat te wied van de mikrefoons ofzet het, zodat et mit de beste wil van
de wereld niet te verstaon is. In een zael koj'
d'r vaeke zo ok nog wel overhenne, mar in
een tente slat et geluud ogenblikkelik dood
tegen et tentedoek. Et bin van die kleine
rampen veur een geluudstechnikus, omdat
hi'j daor ok niks an doen kan. Netuurlik wodt
et nog even perbeerd, mar as de boxen tot
twie keer toe staon hebben te piepen en de
meensken al verwietend' naor de man of
vrouw aachter de knoppen kieken, kan hi'j
alliend nog mar stief veur him/heur uut kieken.
En clan hej' ok nog te maeken mit et orgeniserend komitee. Die schieten vaeke viak veur
de premiere in de stress omdat et krek nog
niet lopt zoas et lopen moet. Now en dat is
now krek de charme van een revue. Die lopt
nooit veur een premiere. Meensken die daor
ervering mit hebben weten dat, mar meensken die zoks nog niet eerder mit maekt heb-

ben weten niet wat ze d'r an hebben. Kotomme vaeke een profte gezeur, mar nao
ofloop is alles vergeten en vergeven en won
alliend de mooie dingen d'r uuthaeld.
1k wil jim now even een overzichien geven
van de revues die d'r in Berkoop opvoerd
binnen:
Viak nao de oorlog het Imkje Jansen de
revue Nederland in strijd en vree schreven.
Een deurslaond sukses, omdat de Berkopers
mit disse revue alliend al zoe'n vuuf keer in
Noordwoolde optraden. En dat et niet altied
Iolbroekeri'je hoeft te wezen bewiest wel et
prachtige nommer Voor hen die vie/en.
In 1950 hebben we nog de CAV-revue had.
Dit naor anleiding van et ofscheid van de
direkteur de heer Van Rosmalen.
In 1955 beston Sport Vereent 25 jaor en ok
dat feest wodde opluusterd mit een grote
revue, schreven deur Imkje Jansen en
Lamkje Hof-de Boer. Et het daornao goed
tien jaor duurd veurdat d'r weer een soorte
revue maekt is veur de tenielveriening. Die
beston in 1966 honderd jaor. 1k dee doe zels
mit mien vader en moeke et lietien Opa kijk
ik vond op zolder een variaosie op de
Zuiderzeeballade. De meensken weren letterlik tot traonen toe ruurd omdat we dat mit
'n drienend zongen. En zoas iene van de
bezukers zee: "t Was af'.
Daornao hebben we in Berkoop in 1970 een
revue had van de Plattelaansvrouwluden (En
flu kukeleku) mit tekst van Lamkje Hof, in
1980 gong Sport Vereent op herhaeling en in
1982 hebben we hier de iesrevue had. In
1987 kregen we de revue van VVV/Plaetselik
belang (De revue voor U) en Iaeter nog een
keer van de Tenielveriening doe ze 125 jaor
beston. En de laeste revue was de bevri'jdingsrevue van 1995 mit daorin et optreden
van et Onderdukerskoor. Wat opvaalt is wel
dat d'r mar een vuuftal kompleet ni'je revues
in zitten en dat de rest daankber gebruuk
maekt het van oolde lieties en schetsies. In
goed vuuftig jaor dus zoe'n vuuf kompleet
ni'je revues. Gemiddeld dus om de tien jaor.
Vule meer kan een dorp nauweliks an omdat
et een geweldige inspanning vragt van
schriever(s), speulers, meensken die de kie-

ren maeken, meensken veur de belochting,
grimeurs en niet te vergeten de dekorbouwers, die weken van te veuren elke aovend
al doende binnen om et spul op te bouwen.
Mar een revue is nog altied de meniere om
een hiel dörp in et spier te kriegen en betekent veur de lokale artiest onstarfelike roem,
een bos bloemen en weken nao de tied nog
school derkloppies. Et mooiste mement is dan
Ok aj' nao ofloop op et podium staon en de
staonde ovaosie over je henne kriegen en
dan as toegift nog een keer et ofscheidsnommer zingen. Alles vaalt dan van je of. En dan
de zael of de tente in. Och, och, ie kriegen
drekt wat bier of wat aanders in de hanen
drokt en vulen jow veur even een groot
artiest of nemen de kompelmenten veur et
dekor of de kleraosie in ontvangst. Een zalig
mement. En as d'r dan Ok nog in de regionaole kraante een foto staot mit een stok
tekst waorin de superlatieven nauweliks toeriekend binnen om et sukses van de revue
weer te geven, dan vuul ie je een trotse dOrpeling die diel uutmaekt het van dat gedaenkweerdige gebeuren. Want zoas de
Fries, Tetman de Vries, mi'j ooit een keer
aachter op et teniel toefluusterde: 'Karst
jonge, moast sa mar tinke, we dogge et nooit
sa goed as de plaetselike tenielforieniging.'
Mit aandere woorden, niks is mooier as dat
de iene helte van et dOrp optreedt veur de
aandere helte. Sukses verzekerd.

Harmen Houtman

Ur zingt meer as de ketel...
Gelokkig wel! In de Stellingwarven hebben
wi'j de Iaeste jaoren de hieltied meer lieties
en zangers kregen. Stellingwarvers kun en
willen in heur eigen tael zingen. Dat doen ze
in alderhaande saemensteflings en op verschillende menieren. Deur een toenemende
belangstelling veur optredens kun zangers,
meziekmaekers en Iietiesschrievers heur
steeds veerder ontwikkelen.
In dit artikel zal ik een overzicht geven van
de meerst bekenden uut oonze streek.
Ongetwiefeld bin d'r nog meer die zo now en
dan in et Stellingwarfs muzikaole klaanken
over heur stembanen rollen Iaoten. Kompleet
zal dit overzicht dan ok niet wezen. Overal
wodden deur meensken initiatieven neumen
veur et schrieven van revues of bi'jdregen
veur bepaolde gelegenheden. Meensken die
een vas een persoonhiker tintien geven wihlen
deur de tael. Een goed initiatief, waor gelokkig ok vaeke jonge meensken bi'j betrokken
binnen.
Henk en Sietske Bloemhoff
Henk Bloemhoff is iene van de eerste zangers in et Stehlingwarfs. Zien 'meziekloopbaene' begon in zien studentetied in Grunningen.
Eerst zong hi'j alhiend in et Nederlaans. Hi'j
kwam begin jaoren '70 in een pergramme
van Rients Gratema en in de negen pergramme's van Op 'e schostienmaantel van de
Rono, waor hi'j mit Stelhingwarfs begon. In et
seizoen 72-73 sch reef en zong hi'j lieties
veur Et Harbargespul, et eerste kabberet dat
deur oonze streek trok. Zangers doedertied
weren Rennie Krediet, The Koopman,
Grietje Schurer en Karst Berkenbosch. In die
tied zong en speulde zuster Sietske ok de
hieltied vaeker mit. Naost et kabberet, wat
twie keer een pergramme op 'e plaanken
zette, traden ze op in Folk-klubs deur et hiele

Iaand. Sietske zat daornaost bi'j de Grunninger groep Ton. De intensieve optredens wodden minder nao 1980. Nao 1985 was d'r nog
mar zo now en dan een optreden van de
Bloemhoffs (o.e. bi'j et 25-jaorig bestaon van
de Schrieversronte). Ze zongen naemelik
Iuusterlieties en ballades. In 1977 verscheen
heur eerste LP Singeliers. Bekende vassies
daorop, die nog zongen wodden, bin Aarme
Doeve, et SteI/ingwarver Onzinnig Draankliet
20731 /2 en Wilde gaanzen. Drie jaor Iaeter
kwammen ze opni'j mit zoe'n grote ronde
plakke. De LP In twielochten mit de nommers
Jaorgetiedenronte, Scheper van Bull en Doe
Jan nog mit zien moeder huusde. D'r bin
plannen om de beste nommers op CD te zetten. Et is et doel om disse an te vu lIen mit
een peer die nog niet op 'gehuudsdreger' uutkommen binnen. De titel zal Waor de Lende
wodden. Doe de Schrieversronte 10 jaor beston wodde de streektael-LP Wiendeldaore
opneumen op een feestelike aovend. Daor
kwam de prachtige ballade van Hille van de

Lange//lie op te staon. Sietske was bi'j een
protte vassies de maeker van de meziek.
In '74 kwam et boekien Foddeipenneri'j uut
mit de teksten van een stokmennig vassies.
Prachtige kiassiekers kuj' daorin lezen, zoas
de Bakk/esman, Hujjinge, Ooide piaets en
Jan Meiske. Tot an vandaege-de-dag wodden lieties van dit twietat zongen. Zi'j legden
een basis onder et grote tat vassies wat d'r
tot an now toe verscheen.
Karst Berkenbosch
Karst was at aktief veurdat hi'j bi'j Et Harbargespul kwam. Midden jaoren '60 zong hi'j at
stokkies uut een revue bi'j et 75-jaorig bestaon van tenielveriening De Hoek van
Zeven Wouden uut Berkoop. Doe hi'j in
dienst zat in Assen was hi'j bi'j et soldaotekabberet. Et doet was om mit vri'j radikaole
teksten op te treden veur 600 man. Een feest
wat liekewel niet deurgong, omdat et deur de
kommedaanten tiedens de proefveurstelling
ofkeurd wodde. Deur zien vrouw Saakje
belaande hi'j bi'j Et Harbargespul, waor hi'j
zong en teksten schreef. Wie heugt him et
liet Rekreasie nog? Titel van et eerste pergramme was Tussen me/ken en op bedde
gaon. Hi'j hadde him daorveur opgeven tiedens de Iegendarische bi'jienkomst in de
kantine van de ULO in Wolvege, waor de
Schrieversronte uutaende gong.
Karst hadde et veurrecht om tiedens een 5
meie-koncert in Liwwadden in 1986 tegere
mit et Frysk Jeugd Orkest op te treden veur
de keuninginne mit et liet Lott/e van Johan
Veenstra.
Tegenwoordig-de-dag het Karst zien eigen
theater Kijkkast in zien huus in de oolde
Laandbouwschoele van Berkoop. D'r is plak
veur 65 meensken. Hi'j treedt d'r op verzuuk
zoe'n twie tot drie keer in de maond op. De
saemenstelling van zien pergramme hangt
van zien pebliek of. Soms zingt en speult hi'j
in zeuven taelen. Een praotien of kotte diskusie mit zien toeheurders gaot hi'j ok nogal es
an. Karst vuult him in 't veurste plak kabberetier. Nao de veurstelling kan et yolk wat drinken in zien gelachkaemer mit ch. Een

Karst Berkenbosch mit begeleider Doeke Dokter.

'Goolde Ooldie aovend' mit een Iekker possien Rock & Roll gaot hi'j Ok niet uut de wege.
Buten zien theater treedt hi'j nog een peer
keer in de maond op. Op jaordaegen of bepaolde gelegenheden, waor ze him vraogen.
Hi'j begeleidet him meerstal zels, mar gaot
soms mit gitarist Doeke Dokter op stap.
In 1987 kwam zien LP Zaandgrond uut, waor
hi'j en Doeke de meerste meziek en teksten
veur schreven. Bekend wodden de nommers
Berkoper Mark, de Prikkedam en As zi'j mien
mem west was. In eigen beheer kwam de
CD Lu/I/ge Liederen uut in et Nederlaans.
Veerder is zien stemme te heuren op twie
Tjsoch CD's, een CD mit Frans Verschoor
(zoemer '93 op Amelaand opneumen). Op de
CD RWC muziekaféesten zal hi'j Ok te heuren wezen. Zien plannen liggen liekewel in
eerste instaansie op filmgebied. Een script
veur de eerste Stellingwarver film ligt at bi'j
Steven de Jong. Now et geld nog.

De zangers en zangeressen van Uut oonze koffer, de CD van de The Flying Stars: V.I.n.r. Lieske
Schiere, Jan Oosterhof, Jeannette Roe/es, Joop van der Meer en Vroukje Bakker.

Jan Oosterhof en Lieske Schiere
Jan en Lieske troffen mekeer bi'j The Flying
Stars, de revue- en kabberetgroep uut
Hooltpae. Jan zong en maekte daorveur zo
now en clan kiendervassies. Zoks is mooi en
van nut in de onderwieswereld, waor beidend
heur bestaon in vienen. Lieske zat meer as
tien jaor as speulster en zangeres bi'j de
groep. Veur de Steerns sch reef Jan
Stellingwarver lieties en maekte ok een protte meziek veur et hiele pergramme. Hi'j
speulde daornaost mennig rotten in de schetsen. Mit Joop van der Meer maekte hi'j een
prachtige parodie op 'e Blues Brothers en
brocht de sfeervolle Meikevers veur et voetlocht. Ok naodat beidend op et aende van
seizoen '96-'97 stopten bi'j de Stars, bleef
Jan nog meziek maeken.
Jan en Lieske gongen deur as duo en streyen dr naor om zovule meugelik eigen nom-

mers te zingen. Heur lieties bin veur 't overgrote pat in et Stellingwarfs. Naost luusterlieties doen ze een protte kabberetachtige dingen. Bi'j heur optredens zitten Ok een stokmennig kotte stokkies. Ze treden zoe'n 25
keer in 't jaor op verzuuk op. Hiet aorig was
heur optreden as verjaorskedogien an een
vrouw op 'e Jouwer, die van oorsprong uut 'e
Steltingwarven kwam. Bi'j de festiviteiten
rondom de Milieu-pries van West-Steltingwarf
prissenteerde Lieske en zongen beidend
heur rippertoire.
In de tied van The Flying Stars wodde de CD
Uut oonze kofferopneumen. Zowet op et
gebied van meziek as arrangement was Jan
slim me aktief bi'j disse perduktie. Topper en
nog een protte dri'jd veur de radio wodt
Vrouwen an de macht. Oonze trein wodde
zongen in een reportage van Van gewest tot
gewest. Alhoewel et Jan wet es muuilik lokt
om tied te maeken veur et schrieven en kom-

peneren van ni'j wark, slaegde hi'j d'r toch in
om begin dit jaor een CD mit 12 eigen nommers te maeken. F-Ii'j dee dit op de meerst
briede meniere in eigen beheer. De CD
begint mit et sfeervolle Dwaelen. Et komische Karkbazar het een oolde vri'jster, die
een doomnee an de haoke slat, as onderwarp. In Kortjakje locht Jan een peer oolde
schoelelieties es even grondig deur. Bi'j et
schrieven van de meziek het hi'j veur een
grote variaosie zorgd. Jan kreeg een stokmennig jaor leden De Oolde Pook anvieteringspries mit de kiendermusical Keuning
Hum is uut zien hum. Veerder schrift hi'j,
soms mit eren, zo now en clan een revue.
Vroukje en Jeannette
Infermaosie over dit duo staot in een aander
stok in disse Ovend. Et wodde al schreven,
in verbaand mit heur ni'je CD, veurdat dit
thema-nommer op staepel ston.

The Flying Stars
De groep mit disse Ingelse naeme ontston
vlak nao de oorlog, doe dit soorte van naemen slim in de mode was. De groep begon
as mandeline- en akkordionorkest. Op 't
aende van de zeuventiger jaoren begonnen
ze mit kabberet- en revue-achtige dinkies. Ze
vreugen Jannes Nijholt, siktaoris van de
Schrieversronte om heur schetsen in geef
Stellingwarfs over te zetten. Nao zien verstarven in 1984 nam Harmen Houtman die
taeke over. Naost et ommezetten van teksten, begon hi'j mit et schrieven van originele
stokkies en vassies. De groep wodde daordeur haost hielendal Stellingwarfstaelig. De
keuze om dat te doen bleek een goeie. Et tal
optredens deur Noord- en Oost Nederlaand
steeg beheurlik. D'r bin seizoenen dat ze
rond de twintig keer mit elk pergramme votgaon te speulen. Ze nemen de hieltied heur
eigen tenielopbouw mit.

'Evenpies bi'jpraoten' zingt heur eupeningslied.

Wat teksten anbelangt leverden naost
Harmen, Jan Oosterhof, Henk Bloemhoff,
Johan Veenstra en Jaap Penn heur bi'jdregen. Veur de meziek zorgden deur de jaoren
henne Jan Oosterhof, Yska de Leeuw, Gert
Heeringa, Jaap Penn, Frank Booy en Aukje
Steeman.
In 1996 kwam de CD Uut oonze koffer uut.
Et was een overzicht van de beste vassies
uut de jaoren daorveur. De Ziepsop, zaand
en sode-blues uut et begin bi'jglieks. Et
gevulige nommer Ge/ok en et komische
Beppe 's Rock.
Veur et kommende seizoen is de kemmissie
alweer volop doende. Ni'je zangers en speulers, die bi'jkaans allegeer oonze tael beheersen, bin elk jaor weer beschikber.
Kabberet Evenpies Bi'jpraoten
Zoe'n jaor of viere leden nam Roel Oostra
(oold-direkteur van De Lawel) et initiatief veur
een ni'je groep. Drekt bi'j heur eerste pergramme Korkien bri'jen hadden ze al sukses.
In een protte dorpen in de Stellingwarven
praoten ze et yolk een peer uurties bi'j. Dit
jaor beginnen ze alweer an heur vierde pergramme. Heur speulgebied is ok beheurlik
uutbreided. Et laeste seizoen stonnen ze van
Drachten tot Zuudwoolde op et teniel. Ze
wodden zoe'n kleine twintig keer vraogd om
heur keunsten te tonen. Ze kun op zanggebied een protte kaanten uut. Luusterlieties en
ballades vormen de basis. Mar een uutstappien naor country (inklusief daans) is heur ok
niet vremd. Krek as een knipoge naor et licht
klassieke. De teksten kommen veur et grootste diel van Roel Oostra. As meziekmaeker
kuj' pianist Johan Kuipers een tekst goed
toevertrouwen.
Ze warken op 't heden drok an et ni'je pergramme, wat Kiek es an, daor bin we weer
hiet. Et eerste optreden zal op 17 oktober in
Runen wezen.
De Muiters
Vufentwintig jaor bestaot dit daans- en stemmingsorkest uut Wolvege al. Deur de jaoren

henne in verschillende saemenstellings. Man
van 't eerste ure is Jan de Vries. Zien dochter Petra dri'jt alweer zoe'n elf jaor mit en
drummer Chris Hummel is vier jaor bi'j disse
suksesvolle groep. Sund een jaor of zesse
zingen ze vassies in et Stellingwarfs. Petra
zong al eerder in oonze tael bi'j De V/iegende Steerns. In 1995 kwam de CD Noorder
Muzement 1 uut. Dat was een verzaemel CD
van groepen en solisten uut Noord Nederlaand. Bij oons in Stellingwarf was heur
nommer op die geluudsdreger. Et jaor daorop verscheen op de twiede verzaemel-CD's
et liet As de stemme ropt. De Appelschester
meziekuutgeveri'je VECO was zo enthousiast, dat d'r de jaoren daornao twie eigen
CD's van de Muiters uutkwammen mit tien
vassies in et Stellingwarfs. Naost (vri'j) vertaelde nommers ok een flink tal originelen.
Riegelmaotig dri'jt Radio Drenthe heur Kleine
Dreumes, N/ks biezunders of Waor de Lende.
Van de laeste CD bin al rond 3000 exemplaoren de teunbaank overgaon. De Muiters
speulen naost Country en intennationaole
populaire nommers de 'Stellingwarver
Schlagen'. Toch penberen ze de tekst wat
meer diepte te geven. Jan de Vries zorgt mit
zien studio-appenetuun veur meziek en arrangementen. De teksten in et Stellingwarfs
wodden schreven deur Harmen Houtman.

Koor Langedieke
Et koor van Langedieke, onder leiding van de
enthousiaste Loes Hoekstra, het ok Stellingwails op zien rippertoire. Et zingen daorvan
begon in 1986 mit een peer lieties uut een
revue. Et koor, dat uut ongeveer 25 zangers
bestaot, kreeg d'r deur de jaoren henne meer
nocht an. Dat kwam onder eren deur Evert
de Boer, die naost et gitaar speulen, ok lieties begon te arrangeren (Hi'j is ok ien van
de leden van et kabberet Evenpies bi'jpraoten). Et koor treedt een kleine tien keer in 't
jaor op. Zo weren ze al es op een Ni'jjaorsbi'jienkomst van de Schrieversronte. Vaeke
bruken ze bestaonde teksten van Henk
Bloemhoff en Johan Veenstra, zoas Waor
de Lende, Aarme Doeve, Jan mit de pette
en Jaorgetiedenronte. Mar ok Hennie Koops
(alweer Evenpies Bi'jpraoten) schreef een
eigen tekst veur heur over Zoemergaasten.
Algemien
In de Stellingwarven bin d'r nog meer koren,
die in oonze tael zingen. Zoks was te heuren
bi'j de prissentaosie van diel IV van et Woordeboek, waor et ANBO-koor uut Wolvege
een peer Ileten van Johan Veenstra naor
veuren brocht. Ze bin now doende mit de
Stellingwarf Cantate. Et Wolvegester mannekoor had in 't verleden Hujjinge op heur rippertoire. Shantykoor de Stuyvesantsailors uut
Wolvege zingen, krek as meer koren, et
Stellingwarver Volkslied. In de jaoren tachtig
zong een meidegroep (Kotgeding) een
singeltien vol mit vier nommers, o.e. Et komplete uutzet-trauma lied. Tiedens de StelIThgwail-story, op iene van de Keuningginnedaguutvoering van Euphonia, zong Rients
Gratema een liet van Johan Veenstra. Op
zoe'n uutvoering zong Tine Stolte trouwens
ok es een vas van Johan. Op hiel wat dörpen
wodden d'r de oflopen jaoren gelegenhieds
revues in et Stellingwarfs opvoerd. Zo nuum
ik de iesrevue Koold he? bi'j gelegenhied van
et honderdjaorig bestaon van iesklub Naar
Buiten uut Hooltpae. De revue veur de 100jaorig Darpsschoele van Wolvege van Jan

Oosterhof. Hi'j schreef in '95 ok die veur de
100-jaorige schoele van Ni'jhooltpae. Krek zo
as een aovendvullend pergramme, doe dit
dorp zien 600-jaorige bestaon vierde. In 1991
speulden ze in Buil de dOrpsrevue Hoe oolder hoe jonger van Harmen Houtman. Veur
een peer jubilea van körfbalklub VIOS (Ni'jhooltpae) schreef Harmen mit eren ok een
peer revues. Eertieds wodde d'r in Berkoop
nog al es een revue opvoerd, die schreven
was deur Lamkje Hof-de Boer en vrouw
Jansen. Aorig is et ok om een groot tal
meziekmaekers/kompenisten te numen, die
meziek schreven bi'j Stellingwarver teksten:
Frans Booy, Jaap Penn, Yska de Leeuw,
Gert Heeringa, Jan de Vries, Jan Oosterhof,
Else Bakker, Sjoerd van de Ley, Rob van der
Ark, Henk en Sietske Bloemhoff, Karst Berkenbosch, Martin Gevers en Ton Meyer.
Ongetwiefeld bin in bovenstaond overzicht
naemen van meensken en zaeken vergeten.
De redaktie zol dat graeg weten willen. Bi'j
een opsomming over naor schatting tussen
de drie- en vierhonderd nommers in oonze
tael ziej' wel es wat over de kop.

Roel Zijistra - van 'De Compagnonsvaarders'

Shantykoor het de wiend mit
21 Feberwaori 2000 wodde et koor opricht.
Daor was vanzeis wet wat an veurof gaon.
Arend de Vries wol wel es wat minder eernstig zingen en dee een oproep in de kraanten
en op 'e prikbodden van de supermarken.
Doe hi'j zoe'n 25 reakties hadde, betegde hij
een vergeerdering waorbi'j et koor opricht
wodde. Et koor hadde at vlot zoe'n 50 zangers, twie accordeonisten, iene gitaarspeutder en een dirigent die een butte instermenten
bespeulen kan. Dr is zeis een waachtiiest veur
zangers (wi'j moe'n at in een touringcar passen mit 'n alien awwe naor een optreden
gaon). Et rippertoire bestaot uut shanties
(warkiieten uut de tied van de zeiivaort) en
vri'jetiedsiieten over de zeevaort.
Op 22 oktober 2000 vun et eerste eupenbaore optreden piak in 'e Hervormde karke van
Appeische en op 11 november et twiede bi'j
de winkeibouievard in Oosterwoolde.
Ft dadde vun op eigen initiatief piak in de
sporthal in Oosterwoolde op 24 meert 2001.
Ok is d'r at optreden in Steliinghaven en
Rikkingahof in Oosterwoolde en veur oonze
sponsor in de Station sstraote, Ok in
Oosterwoolde.
Waoromme zeerippertoire?
Disse tieties liggen goed in et geheur. Ze bin
daordeur makkelik an te leren en meerstemmig te zingen. De herkomst is vaek lers of
van de negers uut de Verienigde Staoten van
Amerike. Veurat ierse meziek is op et heden
populair. De melodienen bin vaeks fieurig,
mar de teksten vaeks een anklacht, mar mit
humor.
Shantykoor
De Compagnonsvaarders bin dus een shantykoor. Daor bin d'r at veut meer van en d'r

kommen d'r de hieitied nog meer bi'j, Ok in et
iaand van de iaandrotten. Oosterwoolde is
niet bepaotd een haevenpiak mit een protte
biening mit de zee. in de tied van de turfwinning kwammen de schippen deur de turf route
uuteindetik in de Zuderzee. D'r is dus wet
een historische biening.
Rippertoire
Haost elkeniene kend de shanty What shall
we do with the drunken sailor? De voertaei
op 'e schippen wodde Ingets omreden de
bemannings slim internationaoi van saemenstetiing weren. Daoromme is de taet van de
shanties meerstentieds Ingets of breuken
ingets. Ur bin nog wet wat Duutse, Nederiaanse en Fraanse shanties. De ptatduutse
(Hanzeduuts) hebben vaeks een ingeis refrein en zutien dus vaeke iiend en veur een
pat vertaetd wezen. De Liverpooise zeeman
en shantyman (sotozanger) Stan Hugiii
(1906-1992) het de meerste ingetse shanties
verzaemeid, mit at heur variaosies een dikke
vierhonderd en daorover een protte infermaosie bi'j mekeer gadderd in zien boek
Shanties from the seven seas. Ok an de wai
ontatonnen tieten over de zeevaort, die onder
eren Ok te vienen binnen in bundets mit
votksiieten. De meerste iieties staon in 3/4
maot (wais) of et sneitere 618e Veul tieties
hebben refreinen en solo's. De solo's wodden meerstat zonder begeteiding zongen en
kennen vaeke een protte meiodienen en
tekstvariaosies en improvisaosies.
Shanties wodden ok wet as forebitters zongen. Ze wodden clan anpast: minder ref reinen, een minder strak ritme en maot.
Forebitters bin vri'jetiedsiieten, die as in de
verbiieven van de bemanning zongen wodden: et veuronder en et veurdek. De mannen zatten clan op 'e bolders (= forebitters)

et to hopen dat de shanties ok weer zongen
wodden gaon op die schippen. Ok now nog
wodden d'r zeemanslieten schreven en kompeneerd. Ze hebben vaeks et kerakter van
forebitters. Ok hier weer veul leren en
Britten. In Frieslaand ok: bi'jglieks Nanne
Kalma van onder eren 'Kat yn 't Soil' en
Hans Faber van 'Rolling Home'.
De Compagnonsvaarders

en zongen daor hour toppers: balladen (verhaelen), grappige lieties, gevulige vaeke
melancholische lieties, lieties over et zwaore
even an boord: et wark, et eten en drinken,
lieties over vrouwluden en thuus. D'r wodden
Ok daansen speuld waorbi'j Ok wel daanst
wodde, somstieden as vrouw verkleded.
Instermenten
De begeleidende instermenten weren kompakt en Iuud, veural de trekzak (harmonieke
of schippersklavier) wodde slim populair en
nam nao omstreeks 1850 de rolle van de
vedel over. Bi'j de Keltische volken, zoas de
leren en de Schotten haj' ok nog kleine doedelzakken, vedels, trommen en fluiten (onder
eren de tinwizzle, een blikken fluit, of de pennywizzle, een fluitien van een stuver).
Shanties now
D'r was nooit yolk bi'j shanties, behalven clan
een inkelde passagier, waorvan trouwens
verwaacht wodde dat hi'j Ok de hanen uut de
mouwen stak as d'r 'all hands' reupen
wodde. Et is dan ok uutkieken om bi'j arrangementen veur koren et nautische en 'zilte'
kerakter to beweren, kotomme et ienvooldige, et pure en somstieden et rauwe.
Omreden de 'grote' zeilvaort weer opleeft, is

Wi'j begonnen mit ienvooldige Nederlaanse
lieties. Now hebben we ok muuiliker nommers. Et koorklaor maeken van de nommers
nemt vaeks een protte tied. In de hierveur
nuumde bundel staon de lieties ienstemmig.
Oonze dirigent schrift clan een meerstemmige versie. De baritons zingen vaeks de melodie, de bassen een basperti'j en de tenoren
een oktaaf hoger. Ok moot d'r een keus
maekt wodden uut de verschillende koepletten. Dan moot de meziek op blad zet wodden
en as 't om een vremde tael gaot ok vertaeld
wodden en fonetisch (op uutspraoke) neteerd
wodden. Daordeur kun de lieties wel vlogger
anleerd wodden, zodawwe al een kleine dattig nommers op et rippertoire hebben.
Somstieden hebben we alliend de tekst en
moet de dirigent de komplete meziek neteren. As iene van al die koren die as d'r binnen, wi'j' toch wel herkenber blieven. Oons
'lijflied' is dour de dirigent schreven. Ion
Ingels nommer zingen we in een eigen
Nederlaanse versie. Ion Duutse shanty hebben we vertaeld in et Stellingwarfs. Een aander Duuts nommer zingen we in et Fries.
Ingelse nommers laoten him wat muuiliker in
et Nederlaans of et Stellingwarfs ommezetten. We willen wel meer nommers in et
Stellingwarts zingen en kun daor wel wat
hulpe bi'j bruken.
Et antrekkelike van et koor is et spontaone,
waordeur d'r ok aorige variaosies ontstaon
tiedens et zingen (haost twie uren in 'e
woke), de ongedwongen sfeer en et enthousiasme. Dat leidet ok tot kwaliteit en levert
kundige solisten op. Kotomme et is een feest
om in dit dynamische koor to zingen.

Theo van de Bles

Koop Kakkedorus (de Pilleman)
De redaktie kreeg van Theo van de Bles een liedtekst in hanen over Koop Kakkedorus. Een lied inspireerd op de legendarische Thaddy Mc Guilt uut lerlaand, die op alle gebied een baos was: drinken,
vri'jen, sport en meensken bi'j de pote nemen. Theo van de Bles zorgde d'r veur dat Stellingwarf zien
eigen Koop Kakkedorus (de Pilleman) kreeg. Theo van de Bles schreef oons dat een kakkedorus niet
alliend een vremd, nuver persoon is, mar Ok een rondreizend genezer, een soortement kwakzalver. Hi'j
at oons ok weten dat overienkomsten mit nog levende personen d'r niet binnen...

'n boer van Blesdieke kon glen meter meer lopen
zat tweif lange jaoren stramstief op 'e stoel
had van al/es perbeerd en dust niks meer te hopen
zien e//endige /even kende glen doe/
de zalve die Koop op de B/esdiekiger smeerde
stonk as 'n mudde, de hond vul haost f/auw
mar hi'] kan weer van a//es en draeft as 'n voo!
1k zag 'm vannaacht nog mit de neuze goed b/auw
Refrein: veur... zweren en poesten
stieMngerige knoesten
is d'r mar lene
die as jow he/pen kan
staoj' wat briek op 'e bienen
zie]' de zunne niet meer schienen
roep Koop Kakkedorus de Pilleman
'n kapper van Noordwoo!de had slim last van de zenen
hi'] knipte nog a!, mar niet mit vaaste haand
zien zaeke leup leeg, lederiene verdwenen
dat Koop was die morgen de ienigste k!aant
hi'] trok de barbier eerst es f/Ink an de oren
en snee doe 'n podde mit len' hae/ dwas deur
hi7 kneupte de daarms bij de man om 'e nekke
dat hi'] scheert now zien k/aanten mit 'n poddestrikkien veur
Refrein: veur... zweren en poesten
stiefvingerige knoesten
is d'r mar iene
die as jow he/pen kan
staoj' wat briek op 'e bienen
zie]' de zunne niet meer schienen
roep Koop Kakkedorus de Pilleman

'n kefébaos van Else had trillende hanen
en vreug op 'n aovend om 'n goed mediesien
zag et niet meer zo zitten, had et kefé al in de kraante
kon zels mit de brilie op glen kiaant meer zien
now Koop had 'm deur en vreug zien vergunning
zeup al zien jenever in 'n half ure op
h/el Else lag kroem en doe Koop an et bier sleug
ston et kefé veur et laest, mar wel goed op 'e kop
Refrein: veur... zweren en poesten
stiefvingerige knoesten
is d'r mar iene
die asjow helpen kan
staoj' wat briek op 'e bienen
ziej' de zunne niet meer schienen
roep Koop Kakkedorus de Pilleman
'n vrouw van De Hoeve had heur man laest verleuren
zat now zonder, mar d'r veerder wel waarmpies bij
doe Koop op 'n aovend ok daor es kwam heuren
zat et frommes allienig en net an de bri']
ja yolk... dat was et aende van Koop Kakkedorus
in Stellingwarf bekend as de Pilleman
zi'j van De Hoeve had 'm slim strak in de zille
dat iederiene zee: 'Koop... wat bi'j' st/lie man!'
Refrein: veur... zweren en poesten
stiefvingerige knoesten
is d'r mar iene
die as jow helpen kan
staoj' wat briek op 'e bienen
ziej' de zunne niet meer schienen
roep Koop Kakkedorus de Pilleman

Sietske Bloemhoff

Et Kroontien
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Stellingwarver lieties op schoele
Binnen et yak hiemkunde in et basisonderwies is d'r vanzels ok plak veur Stellingwarver lieties. Meziek is niet iene van de zes
heufdrebrieken van et yak, mar vint zien
plakkien binnen iene daorvan, de streektael.
(De ere vuuf heufdrebrieken bin geschiedenis, saemenleven, keunst, Iaand en yolk en
de netuur.)
Veurdat et yak hiemkunde in 1988 van start
gong, weren d'r al wel kienderlieties in et
Stellingwarfs. Zo gaf de Stellingwarver
Schrieversronte in 1975 et bundeltien
Piepmoes, een bundeltien kienderlieties in et
Stellingwarfs uut. In et boekien staon veertien lieties, o.e. Piepmoes, Stiekelvarkentien,
et Sunte Mattenlied, een kastlietien en een
peer vertaelings van Sunderklaoslieties. De
meziek en de teksten bin o.e. schreven deur
Jouk, H.E. Roersma, Johan Veenstra,
Harmen Houtman, J.W. Nijholt en Henk
Bloemhoff. Dr wodden 1000 exemplaoren
van drokt en in 1980 kwammen daor nog es
500 bi'j. Daoruut bliekt wel, dat d'r best verlet
van zoks was en naor mien weten is et bundeltien al weer jaoren uutverkocht.
Een schoffien laeter sch reef Harmen
Houtman de kiendermusical Laot him niet
va/en, die indertied, ok al veur 1988, op verschillende schoelen in oonze kontreinen
bruukt is.
Aenlik bleef et doe, wat de ontwikkeling van
ni'je Stellingwarver kienderlieties anbelangt,
een posien stille, totdat in 1988 et yak hiemkunde op de Stellingwarver basisschoelen
invoerd wodde. Veur et Stellingwarfs binnen
hiemkunde wodde doe at gauw et kienderboek Ze weren d'r echt van Zwaantje KuitersKeizer naospeuld en opneumen op een
videobaand. Veur bi'j et verhael op de baand
wodde een speciaol lied schreven dat krek

as et nao te speulen verhael ok op pepier
anteverd wodde an de schoelen. Bi'j et lessepakket kwam ok nog een speciaole 'praotplaete', een prente mit daorop zes onderdielen uut et verhael. Mit behuip van die
ptaete kun kiender et verhael naovertelten en
kan de leerkracht mitien vernemen as et
verhael goed begrepen is. Om et verhael op
de schoelen naospeulen te kunnen, kun
butendat de kleren van de keboolters die ok
speciaol veur et videoverhael maekt binnen,
liend wodden deur de schoelen. Et verhael
wodde en wodt nogat es zien laoten en naospeuld en clan wodt ok et lietien over de
keboolters Ulf, Alf en Olf bruukt. Etzelde lietien wodde laeter ok bruukt bi'j et vervolg van
et verhael. Dat verhael wodde op verzuuk
van de Intergemientetike Begeteidingsgroep
Hiemkunde speciaol deur Zwaantje Kuiters
schreven en hiet De bos van Ulf, Alf en 0/f.
Et lietien en et at eerder nuumde lietien
Piepmoes bin ok te heuren op een kassettebaantien, tegere mit een tal verhaelen, altegere weer bedoeld veur et basisonderwies.
Ok in et schoelekraantien Uut de buse, dat
ontwikketd wodt veur de middenbouw van et
basisonderwies, staon now en clan kienderlieties. Zo wodde een peer jaor leden ommedaenken geven an et Sunte Mattentied. Aorig
was om taeter te vernemen dat een tal schoetekiender in Oosterwoolde et lied op elf november bruukt hadde op heur rondreize langs de
deuren. En wat dee blieken? De kiender hadden nog nooit zoveut in heur ptestiek poeden
en roggezakken kregen, want iederiene
hadde et zo prachtig vunnen dat ze zoe'n
mooi en oold lied zongen! Daornaost ston d'r
een tat jaor leden ok een prachtig Sunderktaoslied in et kraantien dat schreven is deur
Jouk (Martinus Bakker). Doe ik him indertied
vreug veur bi'jdregen an et kraantien, kwam
hi'j o.e. daormit op de proppen.

Een groepien schoelekiender van Oosterwoolde zong de lieties van de musical Keuning Hum
is uut zien hum in op een CD.

Een tal van de hier nuumde lieties staon of
wo'n nuumd in de bundel Stellingwatverpoezie in et heufdstok meziek. Stellingwarver
poezie wodde een stokmennig jaor leden
ontwikkeld veur et yak hiemkunde.
En dan sch reef in 1995 Jan Oosterhof Jr. van
Steggerde de kiendermusical Keuning Hum
is uut zien hum. Hi'J wun dat Jaor mit die
musical de literaire anvieteringspries De
Oolde Pook-pries. Op de middag van de uutrikkinge van die pries speulde een groep
kiender van de DOrpsschoele van Wolvege
een pat uut de musical en et was een lust
om d'r naor te kieken en te luusteren. De
musical wodde daornao vermeerderd en uutdield op alle basisschoelen in de beide
Stellingwarven. Jan schreef veur de musical
zeuven lieties en die verschenen allegere op
een CD. Alle lieties staon daor twie keer op:
ien keer mit de tekst en ien keer is alliend de
meziek te heuren. De schoelen kun zo zels

bepaolen as ze de eigen leerlingen de lieties
zingen laoten willen, of dat ze gebruuk maeken van de zongen lieties op de CD. len van
de lieties staot hierbi'J ofdrokt, mar et is vanzels hiel Jammer, daJ'm et mitien niet heuren
kunnen!
Zo bin d'r deur de jaoren henne toch al hie]
wat Stellingwarver kienderlieties (bi'J)kommen. Mar d'r is altied nog wel verlet van meer.
Dat bliekt Ok wel es tiedens de jaorlikse prissentaosiemiddaegen van ni'j hiemkunde-lesmateriaol, en ik heur dat Ok a'k zo es op een
schoele kom. Mar waor misschien nog meer
verlet van is, is meziek veur de wat ooldere
kiender en Jongeren van rond de twintig. Wat
zol et mool wezen as d'r een Stellingwarver
variant van Twarres, Skik of de Kast was. En
dat zoks echt niet onmeugelik hoeft te
wezen, weeJ' aj' nog es naor et EP-gien van
Kot geding van Wolvege luusteren.

Even veurstellen - Jan Oosterhof
die! I:
Jow zullen mi'j wel niet kennen, ik stel me even veur
1k bin Eduard, ik bin een bard
en reize de wereld deur
1k vertelle veul verhaelen, over alles wat 1k zag
Soms mooi, soms gek, soms mit een traon
Mar vaek' ok mit een lach
Et keuninkriek Monotonië, daor bin wi'j vandaeg'
De keuning en zien drie menisters vergeerderen nogal graeg
De keuning hiet Humeurius, Humeurius Saggarinus len
Die naeme is nogal laank, dus keuning Hum zegt iederien'
Dan bin d'r de menisters, et bin d'r drie in tal
Die iene is van Belastingen, mar dat dochten jim zeker al?
Dan iene van Onfeest'likheden, die zit daor an die kaant
De dadde is van Instermentenverdelging, slim haat in 't hiele laand
Ja, hier in Monotonië, hier is et lang niet pluus
Gien voegel fluit, gien sni'jklok bluuit
d'r knabbelt zels glen luus
Meziek is streng verbeuden hier,
op keuninklik bevel
Da's veur een bard, nogal appat
dat snap ie zeker wel?

refrein:

die! 2:
Now, hier in Monotonië is echt wat an de haand
Ft is stille, ientonig, saai
gien note meziek in 't laand
En dat is echt niet mar sund kot, nee, nee, zo is 't al een tied
Mar waoromme? Gien idee
et is een eigenaorige eigenaorighied
Keuning Hum is altied uut zien hum, da's algemien bekend
En zien vrouw, Triestante, is meerstal triest, ok daor bin we al an wend
Oh ja, en clan is d'r nog disse kwiebes, die is echt een betien reer
Zien naeme is Valsaricus, een duuster feguur, hi'j is de hoftovener
ref rein
die! 3:
Mar laot mi'j jow vertellen, hoe et zit en hoe et zat
Hoe alles begon, hoe alles kwam en ofleup butendat
Dus doe jow ogen mar dichte en daenk et je es in
Saemen reizen we weeromm' in de tied
om te beginnen bi'j et begin
ref rein

Johan van der Zee

Margje Dlikstra:'Vule meer as de maote slaon'
1k hebbe heur noolt zingen heurd. Mar ze
zingt vast hiel goed. 1k hebbe heur nooit mitmaekt as dirigent. Mar ik wete zeker dat de
koorleden slim bliede mit heur binnen.
Ze is heurzels en dus inspirerend en overtugend. As ze et over dirigeren het, wat ze al
haost vufentwintig jaor dot, zegt ze: 'Et is
yule meer as de maote slaon, ie moe'n
respons bi'j jow koorleden kriegen, deur jow
eigen bewegings, deur jow mimiek.'
Meziek speult een hiele grote rolle in et
leven van Margie Dijkstra, dat begon in
Munnikeburen. Ze was tiene, wodde lid van
de mandolineclub 'De Krontjongclub' in heur
geboortedörp. Nao de legere schoele kreeg
ze blokfluitles. Doe de lerer heur daor een
keer zingen heurde, vun hi'j dat 'dit meisje
zangles moest hebben.' Dat gebeurde, eerst
in Wolvege, waor de femilie naor toe verhuusde doe Margje dattien was, bi'j Jo
Rotgans. Daornao bi'j Adrie Huizinga in Et
Vene. Doe die ni'je lerares bi'j de meziekschoele an De Fok in Et Vene ansteld
wodde, gong Margie mit. Dat was ok yule
goedkoper veur heur oolden, die et belangriek vunnen dat zi'j meziekles kreeg.
le kun zeggen dat de meziekkarrière van
Margje op de meziekschoele begonnen is.
Direkteur Cor Nijdam luusterde wel es an de
deure as zi'j an et zingen was. Hi'] was ok de
dirigent van et befaamde Wolvegester
Mannekoor. Hi'j vreug heur om bi'j dat mannekoor kommen te zingen. As solosopraan.
Margje Dijkstra wodde op heur achttiende
een zangeresse die al een protte vraogd
wodde. Zong klassiek zoas Ständchen van
Schubert, stokken van Verdi, mar ok een
protte karkelike lieten. Van et iene kwam et
aandere. Ds. Glashouwer van de E.O. heurde heur een keer zingen. Ze kon zo bi'j de
meziekofdieling van die doe nog hiele jonge
omroep kommen. Mar zoks was veur een

jong maegien uut Wolvege te duur. Ze was
intied an et wark bi'j de Rabo-baank in
Wolvege en zol veur et Hilversumse aeventuur in et Gooi in de kost moeten. Dat was te
riskaant. Toch trad ze wel op veur de E.O.,
op radio en tillevisie. Uuteindelik kwam d'r
een botsing mit de strenge riegels die de ni'je
omroep an heur mitwarkers stelde. De radioen tillevisiecarrière was veurbi'j. D'r is nog
wel een grammofoonplaete uut die tied.
Mar de echte meziekloopbaene mos aenlik
nog beginnen.
Dirigeren en zingen
'Al moej op jow kop staon, et is echt neudig
dat ze jow begriepen,' zegt Margje Dijkstra
over et dirigeren, waor ze drienentwintig jaor
eden an begon bi'j et Stienwieker
Mannekoor. Ze hadde daor een stokmennig
keren solo zongen. Et koor zocht een ni'je
dirigent en Margje wol et wel tiedelik doen.
Ze dot et nog. Et is hiel vermuuiend mar geft
ok wel een protte voldoening. As dirigente
hej' een idee over de meniere waorop de
meziek die aj' uutvoeren willen, klinken moet.
Dat moej' overbrengen op de koorleden.
Zodat zi'j jow meziekbeeld an et pebliek heuren laoten. Daor is Margje Dijkstra de hieltied
mit doende. Doe ze begon hadde ze al dingeerlessen volgd. Bi'j Maria Pluister in Et
Vene. Van heur het ze hiel lange les had. Tot
mevrouw Pluister veur vief jaor wegraekte.
Intussen kwammen d'r koren bi'j. Eerst et
Gemengd Koor in Stienwiek, daornao et kleine man nekoor Vox Humana in Et Vene en et
dameskoor in Noordwoolde. Overal komt ze
enthousiaste zangers tegen, die et nao heur
gewone wark toch de hieltied weer opbrengen om mit een protte discipline mit et zingen
doende te wezen. As ze mit Vox Humana
een koncert geft dat om acht ure begint, dan

Margie Dijkstra.
is lederiene om vuuf ure persent om et koncert veur te bereiden.
De koren zingen van atles: geestelike tieten,
kiassiek, ticht, opera, operette. Margie
Dijkstra is operettetiefhebster. D'r zutten dus
zeker operettetieties op et repertoire van de
koren staon, want ze speutt een betangrieke
rotle bi'j de keuze van de stokken.
Ze treedt ok nog de hieRied op. As de sopraan die een soloperti'j bi'j een koor zingt of
atliend. Deur de goeie schoting en de
beheersing van stem- en aosemtechniek
zingt ze atderdeegst hoger as doe ze begon.
Ze bepaolt ok de hiettied meer zets van wat
ze zingt. Vroeger moch et niet te muuitik en
te zwaor wezen. As ze now Mein Herr
Marquis van Johann Strauss zingt, vint
lederiene et mooi.
Conservatorium
Wie et verhaet van de toopbaene van Margie
Dijkstra heurt, vragt him of of disse vrouw
niet een conservatoriumopteiding votgd hebben moeten zot. Cor Nijdam opperde dat
zoe'n vufentwintig jaor leden at. Mar et was

te duur. Ze hadde lichtkaans een beurs kriegen kund. Mar die mos dan wet weerommebetaeld wodden. Et gong niet deur. Ze vuutt
heur beslist niet minder as at die jonge dingenten die wet zoe'n opteiding geneuten hebben. Ze het intussen genog zetsvertrouwen
opbouwd. Ze vertett over de keer dat ze
optreden mos mit et Urker Mannekoor. 'De
consul is d'r ok,' wodde d'r ftuusterd. Stief
van de zenen begon ze an et optreden. Tot
ze ontdekte dat de consul een koortid uut
Stienwiek was. Zoks zat heur niet meer overkommen. Ze is gruuid. Een dirigente mit
overwicht en bewondering veur de koorteden. Een zangeres die wet dat ze heur yak
beheerst en ontspannen op et podium staot.
En sund vief jaor is ze ok lerares. Mit een
hiele protte genoegen. Omdat ze d'r zets zovute van teert. Ze het een teertinge van 72
jaor, die ze weer hetder zingen teert. Aj' de
tied d'r mar veur nemen en jow stemme, jow
aosemhaeting en jow hiete lief mar goed bruken.
Jow kun tot hoge teeftied zingen, vint Margie
Dijkstra. "Wat hiet aorig is,' vertelt ze an et
aende, is dat drie buurmaegies uut Munnikeburen now bi'j mi'j op tes kommen.'

Koosje Hornstra

Zingen op Stellingwarver schoelen
As redaktie vreugen we oons of, hoe gaot et
mit et zangonderwies op de schoelen en doe
Jimmy zee dat ze Lydia Jongbloed es troffen
hadde op ien van die schoelen, wiels die de
kiender meziekies gaf, leek et oons een goed
idee om es mit disse vrouw te praoten.
Dus belde 1k mit een nommer in Mildam en
doe Lydia van heur verbaozing bekommen
was, wol ze geern mitwarken en dus bin 'k
op een donderdagmiddag op bezuuk west in
de schoele van Hooltwoolde. De schoele
waor ok mien beide jongen op zeten hebben
en juf Froukje was d'r nog altieten. Juf Anja
bleek 1k zels nog in de klasse had te hebben
in de Tuundorpschoele in Wolvege.
We begonnen in groep 6, 7 en 8, waor de 24
kiender nogal roezig weren, niet alliend deur
de hadde wiend, mar ok deurdat d'r miens
een hond binnen lopen kwam en die wollen
ze zo niet weer votsturen, mar de kiender
wodden d'r slim deur ofleided. Juf Lydia
hadde et dus nogal zwaor, mar ze sleug heur
d'r dapper deur henne. In een mum van tied
hadde ze de kiender an et zingen mit een
Ingelse kanon. Daornao vertelde ze over de
aktie van de Friese pelisie, die veur de kiender van Tsjernobyl geld bi'j mekeer fietsten.
Twie van die kiender hadde ze troffen op de
schoele in Noordwoolde en doe een Russisch lietien mit ze zongen en dat wol ze
disse kiender ok even anleren. Et gong viot
en dit was et:
nina naja (nina = niet of gien)
nina pararosjka (roken)
nina njet (botter)
nina molokaj (melk)
Juf Lydia is d'r niet alliend veur et zingen,
mar ok veur de aandere onderdielen van
meziek. Dus wodde ok nog even praot over
naomaek-CD's, zonuumde covers mit as

veurbield et nommer van Slimme Schemer,
die De Kast naodeden. En as Iaeste wodden
d'r blatties ronddield en mossen de kiender
an de haand van plaeties bekieken wat, herhaeling, kontrast en variaosie was. Doe mossen ze dat bekieken bi'j et lezen van een
gedicht en ok nog bi'j et luusteren naor een
kassettebaantien. Kotomme een slim ofwisselende drie kertier.
De 23 kleuterties kregen mar een half uurtien
de tied, mar wat was dat mooi om die kleinties doende te zien mit zingen en daansen
en wat durven die van vier en vuuf jaor al
een boel. Alliend in de kring rondlopen en
clan kuj' al gauw zien welke kiender gevuul
veur ritme hebben, die bruken heur hiele lief
en aanderen weten heur gien holing te geven
en gaon wat baldiezen. Juf Lydia hadde ok
disse kleuters in een mum van tied in aktie.
As Iaeste disse middag nog drie kertier veur
groep 3, 4 en 5. Daor begon et mit twie maegies, die een lietien over Afrike maekt hadden en dit wel even veur de klasse zingen
wollen. Daornao zongen alle kiender alle
coupletten van et lied: Drie Schuintamboers
en ok disse kiender kregen een blattien
pepier en mossen an de haand van geluden
uut de rekorder, invullen welk insterment
heurd wodde en of d'r wel of glen mit toon
was. 1k kon me veurstellen dat ze de piepe
uut hadde nao disse middag, veural ok
omdat ze morgens al op De Striepe in
Hooltpae deurbrocht hadde. Toch wol ze nog
wel even mit me praoten.
Lydia Jongbloed komt uut Delft en is trouwd
mit een man uut Wilhelminaoord. Ze het
eerst warkt as kleuterjuf en doe de Gehrelsopleiding in de meziek volgd en dat omdat ze
altied al yule mit meziek doende was en
thuus ok o.e. blokfluitles gaf.
Ze geft meziekles op acht schoelen in WestStellingwarf: Steggerde, Bull, Wolvege,

Lydia Jongbloed.

Noordwoolde, Hooltpae, Hoottwoolde,
Zaandhuizen en De Hoeve en daor komt ze
en keer in de veertien daegen een morgen
of een middag. Dat vint ze prachtig wark,
mar omdat ze van heurzels nogat yule vragt
en zoe'n hiele dag dan in aktie is vaalt et niet
altied mit. Ze vint wel dat blieken dot dat
kiender graeg zingen meugen. Alliend
Stellingwarver lieties bin d'r veur de legere
schoele haost niet. D'r staot wet es wat in
Piepmoes en mit Sunte Matten is d'r ok een
Stellingwarfs liet, mar ok al is ze gien
Stellingwarfse, ze wol best wet in 't
Stellingwarfs mit de kiender zingen.
Muziek voor de basisschool is de methode
die ze bruukt, die bestaot uut kassettebaanties, blaeden pepier en meziek en bewegen.
De toekomst ziet ze eigenhiks nogal duuster
in, want de kiender moe'n zo yule. Veurlezen
is ok belangriek en les op de komputer en

wat niet al. Een weke het mar zovule uren en
daorin moe'n ze al hiel wat leren en clan
schiet meziek d'r wet es bi'j in. Wel kriegen
alle kiender an et aende van et jaor een boekien mit, wat ze leerd hebben.
An juf Lydia Jongbloed zal dat trouwens niet
liggen want 1k hebbe disse middag mitmaeken kund, hoe enthousiast ze mit de kiender
doende is en hoevule plezier die an et zingen
hebben. 't Was dat de schoeleschoonmaekster et lekaal schone maeken mos, mar aanders hadden we et wet tot eterstied praotende holen kund.

W. H. de Vries

- historikus '40145

Lieten uut oorlogs- en mobilisaosietied
Op verzuuk van de redaktie deuk oonze vaaste mitwarker Wiebe H. de Vries in zien archieven om an et
thema-nommer over et zingen in Stellingwarf een passende bi7drege te leveren. Uut de oor/ogsjaoren
mar ok van veur die tied bin d'r alderhaande lieties beweerd b/even en bij een protte /ezers zal et vonkien van de herkenning overspringen. Et weren aI/iend mar Iiedteksten in et Ho//aans, die deur et
Stellingwarver (long-) yolk zongen wodden.

Liii Marleen was van oorsprong een lied uut
de Eerste Wereldoorlog. Et wodde tiedens de
Twiede Wereldoorlog oorspronkelik uutzunnen deur de Duutse soldaotezender Radio
Beigrado en zongen deur Lala Anderson. Et
wodde deur de Ingelsen overneumen en zongen deur Sally Douglas en veur de Amenkanen deur Marlene Dietrich. Een Duutse in
de Venienigde Staoten.

Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus,
Das wir so /ieb uns hatten,
Das sah man gleich daraus,
Und alle Leute so//en es sehen,
Wenn wir bei der Laterne stehen,
We einst, Li/i Mar/een,'
We einst, Li/i Marleen.'

LIII Marleen

Underneath the lantern by the barrack gate,
Darling / remember the way you used to wait;
Twas there that you whispered tender/y,
That you loved me, You'd always be,
My Li/ of the /am/iht, My own Li/i Mar/een. (bis)

Voor de kazerne bij de grote poort,
Onder de /antaren, ze staat nog voor de poort,
Daar spoeden wi] ons weder heen,
Bi] de /antaren dicht bijeen,
Met jou Li/i Mar/een,
Met jou Li/i Mar/een.
Kun je van me houden,
Kom dan sne/ bij ml].
/k moet je iets toevertrouwen
Doe er een zoentje bij,
En ieder kan ons zul/en zien,
Met jou Li/i Mar/een (bis)
De Duutse tekst ludede
Von der Kaserne vor dem Grossen Tor,
Stand elne Laterne,
Und steht s/e noch davor,
So wollen wir uns da w/edersehen,
Bei der Laterne wollen wir stehen,
We einst, Li/i Mar/een,'
We einst, Li/i Mar/een.'

ingelse tekst: Liii Marlene

Time would come for roll ca//, time for us to part,
Darling /'d caress you and press you to my heart,
And there 'neath that far of lantern light,
/'d hold you tight, We'd kiss goodnight,
My Li/i of the lamplight, My own Li/i Marlene.
De Nederlaanders maekten et volgende spotlied hierop:
Voor de industrieschoo/ In de Meeuwen/aan,
Zie je a/lemaa/ meiden,
Die met moffen gaan,
Als 1k ze zie, schrijf ik ze op,
En knip ze straks een kale kop,
Met een hakenkruis erop. (bis)

Een protte maegies die mit Duutsers gongen,
wodden bij de bevni'jding kaelscheerd of doe
et de Duutsers minder goed gong in
Ruslaand:

Voor de poort van Moskou staat een Duits soldaat,
Met bevroren tenen en kogels in 't gelaat,
Hi] staat te ri/len van kou,
En denkt: 'Waar bli]ft de Führer nou,
Die ons toch he/pen zou.' (bis)

We wie heeft er suiker in de eiwtensoep gedaan,
Wie heeft dat gedaan,
Wie heeft dat gedaan,
De hele compagnie die heeft zi]n eten laten staan,
Wie heeft er suiker in de euwtensoep gedaan.

Aandere bekende soldaote-Iieten van de
Nederlaanse soldaoten in de mobilisaosiepenode 1939/1940 weren:

Ki Ka Kolonel

1k sta op wacht en denk aan jou,
Jij schreef mij af, bleef mij niet trouw
00k een soldaten hart is niet van steen,
Waarom schreef jij die brief en liet mij zo alleen,
1k sta op wacht, mijn hart doet pi]n,
Bi] dit verlof, staat er niemand bij de trein,
1k had gehoopt, dat]!] op ml] zou wachten,
Maarji] kreeg plotse/ing andere gedachten,
1k heb mij vergist in jou mijn MarjoIin,
Het valt niet mee, om weer alleen te zi]n,
1k sta op wacht en denk aan jou,
B,] de kazernepoort, sta ik nu steeds te dromen,
En zie daar meisjes gaan en ook weer komen,
Ji] bent er niet meer buy, miin Marjoliin,
Zo a/s het was, zal het nooit meer zi]n

Voorop daar stapt de kolonel, ki ka kolonel,
Daar achter komt het hele stel van onze kolonel,
Daarna komt de kapitein, ki ka kapitein,
One sterren in de zonneschin, dat is de kapitein,
Daarachter loopt de luitenant, li/a lu/tenant,
De sabel moedig in de hand, dat is de lu/tenant,
En dan komt de sergeant majoor si sergeant
majoor,
Die gaat ons in de model dienst voor, dat doet
sergeant majoor,
Vervolgens komt de korporaal k/ ka korporaal,
De meeste praats van allemaal, dat heeft de
korporaal,
Dan komt het hele regiment ri ra regiment,
De ziekendrager ook present, die sluit het regiment,
Die sluit het regiment!!
1k denk aan jou

Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad,
Blijf maar thuis prikkeldraad.
En die vesting overwint niet één soldaat,
Het is en bli]ft prikkeldraad,
Alle jongens maken haar het hoofd op hol,
Maar zi] lacht en voor de rest neutraliteit,
Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad,
BIu]f maar thuis prikkeldraad,
Van soldaat tot sergeant, adjudant, lu/tenant,
allemaal zo smoorverliefd op blonde Mientje,
is ze blond, is ze bruin ze ku]kt en ze lacht
maar niet eentje heeft het tot een kus gebracht.

1k denk aan jou, terwu]I mu]n ogen turen,
Over de hei waar ik op schlldwacht sta,
1k denk aan jou in lange bange uren,
1k bli]f je trouw, o mu]n Veronica,
De avond daalt Veronica, het zllvermaantje lacht,
Vetweg klinkt één harmonica en ik sta h/er op wacht,
1k luister naar dat kleine lied en voel wat heimwee is,
En in mujn hart is stil verdriet omdat ikjou zo mis,
1k denk aan jou terwUl mn ogen turen,
Over die hei waar ik op schildwacht sta.

Rats kuch en bonen

Vraag niet mUn jongen, dat wat niet gaat,
Vaste verkering is niets voor een soldaat.
Al watje hebt aan liefde en trouw,
Hoort aan je vaderland en niet aan jou.

Rats kuch en bonen is een soldaten diner,
Rats kuch en bonen doe daarje maaltje maar mee,
VrU is ons streven,
Vr,heid van grenzen tot strand
Ho/lands soldatenleven voor het vaderland.

Vaste verkering

Marietje vrijt
Maria die vrt met één huzaar,
Een hele t,/d, al haast een jaar,
En a/s hij komt, die ileve heer,
Dan krgt hij haar hart en nog veel meer

Mit ingang van 19 oktober 1941 was op
Hilversum te beluusteren et slim propagandistische zundagmiddagkabberet van de mit de
Duutsers heulende Paulus de Ruiter. Een tophit
in heur pergramme was (doe de Duutsers nog
overwinnings behaelden in Noord-Afrike) een
loflied op de daor bevelvoerende Duutse veldmaarschalk Erwin Rommel, die de Ingelsen tot
in legypte teroggesleug.
'Wat dromme!, wat drommel, wat is dat met die
Rommel?
Die rommelige Rommel in de Lybische woestijn!
Wat romme!, wat dromme/, wat is dat met die
Rommel?
Die rommeilge Rommel, rommelt alles kort en klein.'

Nao de meidaegen van 1940, tiedens de
Duutse bezetting, nao de vuuf daegen oorlog
tegen de Duutsers wodde as eerbetoon an
de Nederlaanse soldaoten, die sneuveld
weren in de Grebbelinie et Grebbetied op
pepier zet deur Plato en Van Tot.
Et wodde prompt deur de Duutsers verbeuden, mar in et geniep zongen.

Koop eens een handvo/ b/oemen en leg die neer
op dat graf,
Want daar rust een held, die op het Grebbeve/d,
Zijn leven voor het vader/and gaf. Zi] die in vrede
hier slapen,
Hebben hun offer gebracht. Zachtjes ruist de
wind. Voor ye/en moeders kind.
Dat zijn leven voor het vader/and gaf. Sluimer,
sluimer zacht.
Ver van het gewoel der steden, waar de
Grebbestijd werd uitgestreden,
Rusten tussen 't sti//e groen. Zij die door hun
pliGht te doen,
Nimmer meer terug gekomen zijn.
Een variant hiervan
Bij Rhenen zijn ye/en geva//en: bi] Rhenen stroomde 't Hol/andse bloed:
Daar zwoeren twee Hollandse jongens elkaar
trouw in de dood.
Zi] hadden elkander gezworen, zij hadden elkander zo lief:
A/s één van hen beiden zou va/len, schreef de
ander zijn moeder een brief.

Koosje Hornstra-van Elselo/Pieter Jonker

Fernilie Post zol et weer percies zo over doen
ben, clan heurt daor aenlik Ok dochter Mientje
Ernst-Post bi'j. die 25 jaor et koor op piano
begeleidde. Ze kwam daorveur alderdeegst
uut Heerhugowaard vliegen.
Et wodt een fleurige maendagmorgen op 'e
Oosterstreek. Rejaole ontvangst mit eten en
drinken. Dr wodt een hiele protte lacht, dr
bin mementen van ontroering, dr wodt praot
mar dr wodt ok riegelmaotig zongen tiedens
dit vraoggesprek. Op verzuuk wodt d'r veur
de fotosessie et Angelis zongen deur et drietal. De rillings gaon je over de rogge. Wat
een veurrecht om nog len keer mit de femilie
Post zo om de taofel te zitten en tegere mit

Mieke Oosterhof-Post.

Awwe et hebben over zingen in de Steilingwarven, clan kuj' dr niet omme toe:
Gemengd Koor Bull' en de femilie Post.
Krapan tien jaor leden zette de femilie Post
een punt aachter heur glaansrolle bi'j et koor.
Wilt Post (76), Mieke Oosterhof-Post (krapan
74) en Sijke Wijbenga-Post (krapan 74) kommen nog alle weken op deensdag op 'e
Oosterstreek bi'jmekaander, tegere mit
moeke Ernst (de schoonmoeder van Wilt's
dochter Mientje). Mieke Oosterhof uut Peize
(trouwd mit de bekende schoelemeester
Roelof Oosterhof): Ja, we bin slim femilieziek, mar wel op een plezierige meniere.'
Awwe et over de femilie Post en et koor heb-

Sijke Wijbenga-Post.

Wilt Post.

heur herinnerings op te haelen. Een morgen
is aenlik vusen te kot.
Mieke en Sijke bin een twieling. Sijke
Wijbenga-Post uut Grunningen (trouwd mit
de bekende Friese dichter Jan Wijbenga): 'Et
was vroeger een grote huushoting: tien kiender, drie soorten, mar de femilie hong slim
anmekeer. Et begrip halfzuster kennen we
daoromme niet. Moeke zong hiet vaeke. Ze
het oons een protte lieties leerd. Bi'j de ofwas
wodde altied zongen (mitien wodt d'r een lied
zongen dat Moeke heur vroeger teerd
hadde). Opoe van Moeke's kaante hadde ok
heur eigen verzuuknommer en nao ofloop
zee ze clan altied: 'Now moe'k even goelen.'
Wilt Post nam as jongkerel zangles bi'j zangpedagoge mevrouw Van Veen-Rotgans in
Wolvege: '1k was boerezeune en et was
lichtkaans niet zo gebrukelik, mar ik wol dat
gewoon: zangles. 1k mos bi'j heur veurzingen
en doe het ze me anneumen.' Thuus weren

ze daor eerst niet zo veur. Hi'j het een peer
jaor zangles had en doe wodde hi'j in 1947
vraogd om dirigent te wodden van et koor
'Crescendo' van De Oosterstreek. Mevrouw
Van Veen vun et aenlik nog wat te vroeg
veur him om dirigent te wezen, mar Wilt Post
zette deur. Hi'j wodde deur et eigen dOrp as
dirigent hietendal accepteerd. Kwammen
koorteden te taete, clan mossen ze veurzingen. Now clan kwammen ze tiever op tied. 'In
die tied zongen we al operette,' vertelt Post.
In 1948 wodde hi'j dirigent in Buil, laeter
kwam Else daorbi'j en nog een dameskoor in
Bull. Vroeger was et vaeke zo dat aj' trouwden daj' clan bi'j et koor weggongen. Zo het
dat vrouwludekoor heurzels opheven.
'Vroeger haj' trouwens gien opteidings veur
dirigenten. le gruuiden d'r gewoon in. Laeter
he'k tegere mit mien dochter nog een opleiding volgd in Liwwadden, mar doe was ik al
jaoren dirigent west. 1k zocht altied zels de
meziek uut. 1k leut een zichtzending kommen
van Ganzevoort en clan bestelde ik datgene
dat 1k keuzen hadde. 1k was boer en doe
hebben we op een bepaotd mement besleuten om zommers twie maonden te stoppen
mit et koor, aanders kreeg ik et huj niet binnen. Veur mi'j was beide belangriek: et boerewark en et zingen. 1k dee eerst saemen mit
mien breur de boerderi'je. Mien vrouw Annie
hulp vaeke mit melken. As die aovens mulk,
kon ik gauw huj-oppers opzetten en clan kon
ik aovens temeensen naor et koor. Die concoursen weren vroeger taete in de zommer,
dus clan moj' zommers deurdoen mit et koor.
Laeter doe de kiender groot weren, zong
mien vrouw ok mit in et koor.'
Sijke en Mieke Post begonnen al mit
peblieksoptredens doe ze vief jaor weren:
stonnen ze tegere at te zingen in de karke
van Buit. Dat nommer wodt votopstag even
zongen. 'Weej' nog wet dat we dat veur juffer
De Jong ok altied zingen mossen, die zat in
een karregien. As die d'r ankwam, deuken
we ok wet es vot. Mar ze hadde ok altied
zuurties bi'j heur, dat maekte een protte
goed,' vertelt Sijke Wijbenga-Post. 'We hebben een hiete protte naor Witt tuusterd, van

Koosje Hornstra en Pieter Jonker (beide op 'e rogge) praoten mit v.I.n.r. Sijke Wijbenga-Post,
Wilt Post en Mieke Oosterho f-Post.

him hebben we een hiel yule leerd. We heb
ben zels gien zangles had doe, wel gitaar- en
mandolineles. We hebben 32 jaor bi'j et koor
in Buil zongen, wel 25 jaor hebben we elke
weke de reize van Grunningen en Peize naor
Buil maekt,' zegt Mieke Oosterhof-Post.
Beide zongen vroeger bi'j et koor van De
Oosterstreek. Sijke zong in Wolvege laeter
bi'j et bekende koor Internos onder leiding
van juffer Rotgans. Wilt trouwens ok. Doe
gongen Sijke en Jan naor Ni'je Biltdiek. Jan
was daor onderwiezer. Sijke gaf zangles op
schoele. Jan kon niet zingen. In Sint Anna
zong ze al solo bi'j et koor. Van Wommels
gong et naor Franeker en doe naor Grunningen. Doe bin 'k bi'j et koor in Buil begonnen
mit solo's en duetten mit zuster Mieke. Sijke
het ok es een keer een glas kepot zongen.
An gruzelementen.
Mieke gong mit heur Roelof naor Delfstrahuzen. Doe hi'j onderwiezer in Den Huist

wodden was, zol hi'j een koor leiden, mar de
eerste aovend hadde hi'j koezepiene en zee
dat Mieke et die aovend mar overnemen
mos. Dat het ze daon en doe wol ze de leide
niet weer uut hanen geven en wodde dirigente. In Peize het ze et Mannekoor opricht (ze
is 17 jaor dirigente), eerst trouwens
al et bejaordekoor et Hoprankkoor (daor ze al
dattig jaor dirigente van is). Ze is veerder dingent van Volkszang Peize (38 jaor) en tegere
mit Sijke dirigeert ze Volkszang Groningen
(120 zangers/zangeressen). lenstemmig en
iederiene mag mitdoen.
An et koor in Buil gavven ze alle drie tegere
mit Titus de Boer en Hiltje Blumers heur
beste krachten. Ze kregen d'r ok een protte
veur weeromme. Ze hadden et niet missen
wild. Ze zollen et zo weer over doen. Op de
vraoge of ze clan niet liever beroeps wodden
wild hadden. Nee, in et ameteurwark is zoveule enthousiasme en wille te beleven, dat

kan haost niet aj' beroeps binnen. Toch stopten ze mit et koor in Bull in 1992. Doe Wilt
stoppen wol, wollen de zusters ok niet Ianger. Ze zongen van alle grote kompenisten
wark, mar ze hadden glen veurkeur. Wilt
Post: '1k zocht meziek uut die 1k zels mooi
vun en die ik geschikt vun veur et koor. Hiltje
Blumers zet heur stempel ok, now is et ok
een prima koor en zo heurt et.' Hi'j het eerst
nog wel mit zongen mit et koor mar een goed
jaor leden is hi'j daor ok mit stopt. Ze gaon
mit mekaander nog wel naor de koncerten
van et koor. Bi'j veurkeur as ze in de karke
van Vledder optreden.
Applaus en wardering vunnen de vrouwluden
Post heerlik, Wilt nuumt et wel mool. De hieltied kommen de kwaliteiten van Wilt en zien
dochter Mientje naor veuren in et gesprek.
Zi'j hebben veur de hoge kwaliteit van et koor
zorgd, vienen de zusters. Hoogtepunt veur
Wilt Post was et felt dat ze in de Friese Bond
in de super ere ofdieling kwammen. In et
begin mochten ze aenlik gien operette zingen, dat was glen repertoire veur koren was
de opvatting. Mar doe Bull zovule succes
had mit operefte, zongen alle koren een jaor
laeter ok operette. Zo het Wilt Post mit zien
zusters een stempel drokt op de zang in dit
pat van Stellingwarf.

Stellingwarf Cantante
D'r bin drie veurstellings van de Stellingwarf Cantate en wel op zaoterdag 22 september om 20.00 ure in de Ned. Herv.
Karke van Berkoop (deuren los om 19.30
ure, op woensdag 26 september in R.K.
Karke in Wolvege om 20.00 ure (flog even
onder veurbehoold, deuren los om 19.30
ure) en op zaoterdag 29 september 20.00
ure in de Ned. Herv. Karke van
Oosterwoolde (deuren los van 19.30 ure).
Entree: f 10!-- en de kaorten kosten in de
veurverkoop f 7,50 (van 7 augustus of op
de veurverkoopadressen: boekhaandel
Zwikstra, Wolvege; Boekhaandel
Bahnmüller, Oosterwoolde en Schrieversronte, Berkoop (i.vm. vekaansie tied van
te veuren even bellen: 0516-451108).
Vol = vol.
Et pergramme-boek kost f 5,-- (in de winkel laeter f 10,--) mit alle liedteksten, elf
hooltgravures van Peter Lazarov en de
verbienende teksten van Johan Veenstra.
Dit projekt en dit thema-nommer van De
Ovend wodden wat de centeraosie angaot
mit meugelik maekt deur

provinsje frysla""'n
provinci e frysl a^n
Prins Bernhard
1cuurfonds Frytân

De Stellingwarver Schrieversronte is d'r
netuurlik verhipte wies mit dat en de perveensie Fryslân en et Prins Bernhard
Cultuurfonds Fryslân dit projekt rejaol
ondersteunen.

Al jaoren toert Johan Veenstra mit zien optredens deur Fries en Saksisch Nederlaand.
Zangduo Jeannette en Vroukje reizen ok
deur die kontreinen mit heur lieties. Beidend
trekken voile zaelen mit heur veurstellings.
Ok veur speciaole gelegenheden wodden ze
nogal es vraogd.
De aktiviteiten van Johan Veenstra bin alom
bekend. Jeannette en Vroukje bin nog mar
vier jaor doende as duo.
Vroukje Bakker van De Hoeve begon te zingen in et kefé in Zaandhuzen. Daor speulde
de accordionklub Con Brio onder leiding van
Lood Hoekstra. Tiedens de jaorlikse uutvoering zong ze tegere mit Carla Hamstra. Van
heur negende of kreeg ze gitaarles. Laeter
dee ze mit in de playbackshow op 'e Hoeve
mit o.e. Sylvia Lochten berg. Ok zong ze mit
Izie Hogeveen, die zels lieties schreef. Zoe'n
jaor of viere verstarkte ze The Flying Stars.
(Bekende nommers: De specht, Jow ogen,
Lende). Daor ontston heur muzikaole baand
mit Jeannette Roeles van Der Izzerd. Die
zong Ok al in een Soundmixshow op 'e
Hoeve. Bruinenberg zag heur daor en vreug
of ze nocht had om bi'j zien kabberetgroep te
kommen. Eind jaoren tachtig was heur stemme op 'e plaanken te beluusteren bi'j et
gezelschop uut Hooltpae. Daor zong ze tientallen lieties en speulde in hiel wat schetsen.
(Toppers weren: Steerns, Ge/ok, Duzend
Ieerzen). In 1998 stopten ze beidend om as
duo deur te gaon. Heur eerste optredens
hadden ze liekewel al op et streektaelfestival
in Berkoop (1996). Tiedens Liet '97 en Liet
'98 (et Friese songfestival) traden ze ok op
mit een Stellingwarver liet. Veerdere hoogtepunten van et duo weren et optreden mit een
speciaol liet bi'j de eupening van et kantoor
van de Coöperatieve Rundveeverbetering
CR Delta (de k.i.) in Et Vene. Ok an et optre-

den bi'j et Rabofestival in Noordwoolde hullen ze goeie herinnerings over. Veurig jaor
zongen ze in de karke van Ni'jhooltpae tiedens Et zoemer 2000 - concert.
Misschien we[ et ienigste liet over Stellingwarvers die terogge kommen in heur geboortestreek. In meert traden ze op in Wolvege
op de Internationale Dag van de Vrouw. Op
heur rippertaoire staon zoe'n kleine dattig
vassies in et Stellingwarfs en Nederlaans. Op
de CD Uut oonze koffer bin heur stemmen ok
te heuren.
Fred Rootveld van Ivory Towers uut
Bennebroek kwam op et spoor van Johan
Veenstra en van Vroukje en Jeannette. lene
van de doelen van zien maotschoppi'je is om
alle streektaelen op CD te zetten. Hi'j brengt
o.e. de CD's van Taeke van der Meer uut.
Veurig jaor legde hi'j kontakt mit Johan om
ok van him een geluudsdreger uut te brengen. Et leek de schriever op zien beurt wel
aorig om lieties tusssen zien verhaelen te
zetten. Omdat Johan zo now en dan mit et
duo op stap gaot lag et veur de haand om
heur te vraogen. In de veurbereidingstied
wodden de mooiste stokkies selekteerd. De
dames zochten in heur rippertaoire en vunnen dat d'r best een peer ni'je vassies op de
CD kommen mochten. Naost een tekst van
Izie Hogeveen (Et Stellingwarver Iaand over
de ontginning van eertieds) zorgde Harmen
Houtman veur ni'je lieties. Toon Meijer, die in
de buurt van Kontermaans woont, wodde
vraogd om meziek te schrieven. De beroepsmuzikaant maekte een sfeervolle kompesisie
bi'j et liet Muren. Een nommer over de kontakten, die in oonze maotschoppi'je niet
altied lieke vlot tot staand kommen. Rob van
Ark, Ok uut Hooltpae en de maeker van de
ni'je Journaal-tune, maekte al speulende op

Koosje Hornstra

zien gitaar meziek bi'j Op stap en Mag 1k bi'j
Jow blieven (wat spietig genoeg niet op 'e CD
kwam). Et duo warkte al een peer jaor tegere
mit Yska de Leeuw van De Jouwer. Hi'j
maekte meziek bi'j et altied aktuele liet Geld
en festival-vassien 't Lie fste zwurf 1k.
Johan Veenstra keus et verhaeltien
Wlldplassen, een aktiviteit die je in de stad
een boete opleverd, mar op et plattelaand
nog zo 'lekker' is. In Aktiverend huisbezoek,
hoolt hi'j oons veur hoe een overhiedsmaotregel nogal indringend ingriepen kan in et
Ieven van de ooldere, krebentige meens. Een
klassieker op de CD is De vrouw van de burgemeester. Veerder de column over de CD
zels Hype en Tessel as een geite.
Begin feberwaori wodden in de studio de
zangnommers opneumen. Een weke laeter
was d'r een optreden van de schriever en et
duo, waor alles mit pebliek opneumen
wodde. Een dikke 150 meensken geneuten
die aovend van een stokkien prachtige
Stellingwarver kultuur. Een weke Iaeter
wodde deur Rootveld en de artiesten bepaold wat d'r uuteindelik op de CD kommen
zol. Op et aende van meert kwam 'Lendelaand' uut. De CD mit vuuf verhaelties en
vuuf lieties is dé gelegenhied om thuus in de
luie stoel nog es te genieten van disse pracht
artiesten.

In et septembernommer van De Ovend in
1974 staot een stok van Henk Bloemhoff
over 't Sapiepenhied.
Vroeger zongen de kiender in de meitied een
mooi vassien bi'j et maeken van fluities van
et sapiepenhoolt. H.J. Das van Noordwoolde
en H.J. Bergveld uut Oold-Appelsche bin d'r
vroeger es mit doende west. In De Dreijer
het in jg. 9, nr 5 ooit de tekst uut et materiaol
van Bergveld staon en aachter disse 'variaosie' komt d'r lene van Johan Veenstra.
In de december-Ovendwodde d'r deur B. de
Vries, doe Noordwoolde, vroeger Ni'jhooltpae
en deur R. Zondergeld doe Oranjewoold en
vroeger Noordwoolde reageerd op de vraoge
of d'r nog meer variaosies weren en die wodden doe Ok plaetst. Doedertied vreug Henk
ok al om ere oolde kienderlieties!
Hieronder et sapiepenlied zoas Johan
Veenstra et schreef Sap-sap-piepen enz.
sap-sap- piepen
Wanneer bin Jim riepen
Ankem, toekem meie
As de voegels eier leggen
Vi va vouwe
Kwattel op 'e douwe
Staot een kattien op 'e diek
Bit de haene de kop of
Kop an bloeden
Bloed, bloed varken
Ried d'r mit naor Marken
Ried d'r mit naor Ossenziel
Ossenziel staot in de braand
Wie het dat gedaan
Twee loze hanepieken
Waar zIjn die gebleven
Qosten, westen
Alle kraaienesten
Hippe, hippe, wij' d'r nog niet of
SIao'k Je de kop of
Kop of, kop of.

Johan van der Zee

Spange: daor zit meziek in
De tittefoon gaot in kefé De Veehandel' in
Spange. Et is Ds. Ter Linden: £Zus we gaon
t'aovend naor de opera. Mit 'n achten. We
wilten bi'j jow eten kommen. Mar wel buten.'
Zus Huizinga is niet gauw verbaosd. De
doomnee is wet vaeker west. As die zegt dat
hi'j buten eten wit, dat moet dat gebeuren.
Ok at wi'jen de bodden haost van de taofel.
Zus Huizinga zit at zoe'n dikke twaelf jaor in
et prachtige kefé 'De Veehandel' viak an de
Pieter Stoevezaandweg bi'j de ofslag naor
Spange, et Verona van West-Stetlingwarf,
zoas dat an et begin van et dörp te lezen is.
Tegere mit heur vader drift ze dit keférestauraant dat zowel buten as binnen hiet
dudetik zien tat dat et sund 1870 bestaot. De
Huizinga's hebben respekt veur de hoge teeftied van heur bedrief. Et ootde kefé aosemt
de sfeer van doe. Et hiet ok nog de hiettied
De Veehandel' en niet 'Operacafé' zoas
boven de deure te lezen is. 'Dat he'k daon
doe de jongen van de Opera twie jaor leden
veur en tiedens II Trittico, de drie kotte opera's van Giacomo Puccini, hiel vaeke in et
kefé kwammen,' vertett Zus Huizinga. Ze is
toch stark in opschriften; doe de opera nao
een uutstappien naor Zwotle in 1995 weer
weerommekwam in Spange, ston 'Wetkom
terug in Spanga' op de gevel te lezen en de
ni'je hoolten anbouw an et kefé hiet 'Vuurvlinder' naor de zetdzeme soort die vtak in de
buurt opni'j ontdekt wodde.
Is et een vorm van profiteren van wat d'r in
de omkrieten gaonde is? Zus Huizinga wodt
aenlik mar een betien Ietk as ik et zo vraoge.
'Zonder opera weren we d'r beslist ok nog
west. Mar et is mooi om d'rop in te speulen.'
Dat dot ze at jaoren. Mit genoegen, hoewel
ze zets in de twaelf-en-een-half jaor in
Spange mar iene keer een opera zien het.
Mar et wark gaot veur. Want ze vint et een
uutdaeging om op de daegen dat de opera
speutd wodt, de meensken die at vroeg rich-

ting Spange kommen een Iekker maol veur
te zeften. Meensken die as ze an rieden
kommen nog daenken dat et wel een ootde
boet wezen zat en die, as ze d'r inkommen,
noflik verrast wodden deur de anklieding.
En over de menukaorten. Et affiche van de
opera dient as omsiag en an de binderkaante
vul an now toe te lezen dat d'r twie operamenu's weren. tene veur vegetariers en iene
mit vleis. Et is attied tokt. Zus ston die daegen as ienige in de keuken, zeuven vrouwtuden hulpen mit in de bediening. De iene keer
was dat tevule, de aandere keer weer vusen
te mm, want d'r was gien peit op te trekken.
Dit jaor zat et aanders wezen. Bi'j een bezuuk an Utrecht maekte Zus Huizinga een
topend buffet mit. Dat brocht heur op et idee
veur de anpak van dit jaor. Et jubileumjaor
van de opera in Spange. Now d'r veur de
tiende keer een opera opvoerd wodt. En wat
veur iene: Alda van Verdi. En opni'j zal et
prachtige affiche van de opera de menukaorte sieren. Gien twie menu's disse keer, mar
een opsomming van attes wat d'r lopend
tangs et buffet te haelen vaatt. Zus Huizinga
is atlange vergeten dat ik et woord profiteren
bruukt hebbe. Ze schetst een beetd hoe et
d'r uut kommen zat te zien in et taeste van
juli begin augustus in kefé 'De Veehandel'.
Een ptak waor de bezukers van de opera hiel
goed terechte kunnen. Om te eten. Niet om
kaorties te bestetlen, want dat gebeurt ok
mar at te vaeke. '1k wit kaorten bestetten veur
de opera.' Daor bin aandere tiltefoonnommers veur. Et nommer van 'De Veehandel' is
veur de Ds. Ter Lindens en at die aandere
operagangers. Ze meugen opni'j best buten
eten, mar ze moe'n et now wet zets even
haeten.

Klaas Boersmal Piet Soorsma/ Jimmy Visser

Koren in Stellingwarf
Hoeveul koren bin d'r In de Stellingwarven? Waor zitten ze? Hoeveul leden hebben ze? Al disse dlngen
vreugen wi'j (de redaktie) oons of. Mar hoe kom ie daor aachter? De zangfederaosies. Zollen alle koren
daorbi'j ansleuten wezen? De gemientegidsen. Zollen alle koren daor in staon? WI'] dochten van niet.
Daoromme vreugen wi'j twie man, Klaas Boersma uut Oosterwoolde en Piet Soorsma uut Wolvege, beidend niet onbekend in et wereltien van de koren, of zi'] et wussen. Of zi'j veur respectievelik Oost- en
West-Stellingwarf een overzicht maeken wollen. Now dat wollen ze wel, mar waor ze an begonnen dat
wussen ze niet. Mar toch zetten ze uut aende. Et bleek al gauw dat niet alle koren ansleuten weren bij
de zangfederaosies en dat niet alle koren vermeld stonnen in de gemientegidsen. En dee ok blieken dat
gemingde koren veural een perbleem hebben van een tekot an mannen, dat d'r spraoke is van vergriezing, dat d'r bi'] de ]eugd weinig animo is om lid te wodden van een koor, dat meensken lid binnen van
meer as len koor en dat neffens oolde netulen et koor in Else de bi']naeme Drink en Vri'jgenot kreeg. Mar
et dee ok blieken dat ze mekere wel aorig kennen daor in dat wereltien van de koren. Zo kwam ie van et
iene koor bi'] et aandere telane. Uutaenlik het dat leided tot et overzicht hiernao. Jimmy Visser maekte
een overzicht van de kiender- en ]eugdkoren van Stellingwarf.

Appelsche

den. Rippeteren om de veertien daegen en treden
een keer of viere op. Ze zingen Nederlaanstaelig.
Ze hebben twie begeleidende muzikaanten.

Gemingd Koor 'Looft den Heer', opricht in 1938.
Dirigent is de heer Van der Laan. Et koor telt 31
vrouwluden en 8 manluden. Ze zingen karkmeziek, ok we! kiassiek. Rippeteren iene keer in de
weke en treden tien keer jaors op.

Et Koor van de Bond van Plattelandsvrouwen is
opricht in 1988. Staot onder leiding van dirigent
mevr. A. de Jong-de Vries. D'r bin 23 leden.
Elke weke rippetisie en drie keer in et jaor een
optreden. Ze zingen alle genres.

Zanggroep 'Sjamasj' is opricht in 1995. Dirigente
is Carola de Jong-Tavenier. Ta!leden: 34 (23
vrouwluden en 11 manluden). lene begeleidende
muzikaant. Rippeteren iene keer in de veertien
daegen en treden zes keer in et jaor op. Zingen
heufdzaekelik lichte koorwarken mit een liturgisch
kerakter en in verschillende taelen.

Appelsche-Boven

STELLINGWARF OOSTAENDE

Ft Vesperkoor onder leiding van mevr. A. de
Jong-de Vries is opricht in 1992. D'r zingen acht
vrouwluden en zes manluden mit. Geestelik rippertoire. Elke weke rippeteren ze op de vri'jdagaovend. Ze treden een keer of zesse op in vesperdiensten. Naost geestelike lieten zingen ze onder
de naeme 'De Avondklokjes' ok wel veur brulloften
en perti'jen. Treden clan zoe'n keer of drieje op.
'MuZaDa' uut Appelsche is dattien jaor leden
opricht. Zestienleden: 10 vrouwluden en 6 manlu-

The Damlocksingers', opricht in 1995. Onder elding van de heer D.A. Nijhuis. lene muzikaant
begeleidet heur. D'r zingen veertig manluden zeemanslieties, smatlappen en nostalgische lieties,
zoas oolde kiendervassies. Zoe'n vief - zes keer in
et jaor treden ze op en ze rippeteren len keer in
de veertien daegen.
Berkoop
Et koor van de Bond van Plattelandsvrouwen in
Berkoop is opricht in 1981. Dirigent is Jan Anne
Dijkstra. Dr bin 18 vrouwluden lid van et koor.
Deensdagsmiddags rippeteert et koor en treedt
vier keer in et jaor op. Zingt licht rippertoire.
In Berkoop is ok et 'Onderduikerskoor' dat in

1995 opricht wodde. De heer Lukkes is leider van
et koor. D'r zingen 35 heren mit en d'r bin twie
begeleidende muzikaanten. lene keer in de vier
weken is d'r een rippetisie en ze treden een keer
of viere in et jaor op. Ze zingen zeemanslieten en
oold-Hollaans rippertoire.
De Haule
Et koor van de Bond van Plattelandsvrouwen
onder leiding van mevr. Nel Rinzema-Biesma
zingt in alle taelen. Et koor bestaot uut 10 vrouwluden. Et koor bestaot al langer as vieftig jaor.
Zongen in et begin onder leiding van iene van de
koorleden Geesje Tiesinga-Stelma.
Donkerbroek
'Evangel isatiekoor Donkerbroek' staot onder leiding van dirigente mevrouw T. Betten. D'r zingen
9 vrouwluden en 6 manluden mit. Rippeteren alle
weken en treden acht keer in et jaor op. Heur rippertoire is et geestelik lied.
'Sinjael' uut Donkerbroek bestaot uut twie vrouwluden en vier manluden. Ze bin uut aende zet in
1995 en ze zingen geestelike lieten en treden
jaors wet twintig keer op. Rippeteren alle weken.
Ok in Donkerbroek et Chr. Gem. Koor 'Looft den
Heer', dat at in 1908 opricht wodde. Dirigent is de
heer G. Zigterman. Et koor telt 25leden: 18
vrouwluden en 7 manluden. Rippeteren op deensdagaovend en treden acht keer in et jaor op.
Zingen geestelike meziek, ok b.g. oolde en bekende nommers van Joh. de Heer.

Chr. Vocaal Ensemble, opricht in 1966, dirigent
Philip Feij telt 22 leden: 16 vrouwluden en 6 manluden. Ze zingen geestelike lieten, rippeteren op
de woensdagaovend en treden een keer of zesse
in et jaor op.
In Haulerwiek rippeteert elke donderdag et Noord
Nederlands Jagerskoor, dat al een grote bekendhied geniet en dat in 1990 opricht is. Dirigent is de
heer Bruggink. Ze zingen netuur- en jachtlieten.
Vieftien leden: 14 manluden en iene vrouw. En ze
trekken d'r vaeke op uut veur een optreden: 15
keer in et jaor.
Langedieke
Zanggroep Langedieke is opricht in 1986 staot
onder leiding van de altied enthousiaste Loes
Hoekstra. D'r bin 24leden: 16 vrouwluden en 8
manluden. D'r bin twie muzikaanten. Ze zingen in
et Stellingwarfs, et Fries, et Grunnings, et Drents,
mar Ok in et Nederlaans, Duuts, Ingels, Fraans en
as et moet in et Russisch. Treden acht keer in et
jaor op. Rippeteren ien keer in de veertien daegen.
Makkinge
Et koor 'De Vriendschap' in Makkinge is opricht op
31 meie 1919. Dirigente is mevr. Leny Talsma. Et
koor bestaot uut zeuventien vrouwluden. Ze zingen een bried rippertoire en in alderhaande taelen. Rippeteren iene keer in de weke. Treden vier
keer in et jaor op.
Ni'jberkoop

Et koor 'Zanglust' uut Else is opricht op 5 april
1929 en staot onder leiding van dirigent Albert
Spa. D'r bin 33leden: 24 vrouwen en 9 mannen.
Treden een keer of zesse in et jaor op en rippeteren alle weken. Zingen een bried rippertoire in verschillende taelen.

Et koor 'Zang en Vriendschap' van Ni'jberkoop is
opricht in 1948 en staot onder leiding van mevr.
Hiltsje Blumers van Et Vene. D'r zingen op et
heden tien vrouwluden en vier manluden mit.
Ze zingen butenlaanse volkslieten en veerder
nommers in et Ingets, Duuts en ltaliaans.
Rippeteren ien keer in de weke en treden een
keer of drieje in et jaor op.

Haulerwiek

Oosterwoolde

Et koor van de Bond van Plattelandsvrouwen 'Nim
it sa 't is' is opricht in 1975. Dirigente is mevr.
Vegelien. Et koor telt 13 vrouwluden. Ze zingen
populaire nommers en ze zingen in et Fries, et
Duuts en et Nederlaans. Rippeteren iene keer in
de weke en treden twie keer in et jaor op.

De Cantorij' van de Saemen-op-weg gemiente
Oosterwoolde-De Fochtel is opricht op 9 jannewaori 2001. Dirigent is Philip Feij. Tien leden: zes
vrouwluden en vier manluden. Ze zingen geestelike lieten, mar Ok klassieke nommers. Rippeteren
op de deensdagaovend van 19.15 - 20.30 ure.

Else

Ze treden twaelf keer in et jaor op.

mer van De Ovend opneumen.

D'r is in Oosterwoolde ok een zanggroep onder
leiding van Carola de Jong-Tavenier mit twaelf
vrouwluden. Ze zingen lieties uut alle lanen en tieden, meerstemmig en veur vrouwludestemmen.
lene keer in de weke rippeteren ze en de groep is
in 2000 uut aende gaon.

R.K. Cantory 'De Heer die wederkeert' is opricht
op 22 november 1956. Dirigent is K. Steen. Ze
zingen geestelike lieten. Et koor telt 18 eden: 9
vrouwluden en dus ok 9 manluden. Ze rippeteren
ien keer in de weke en ze treden mar liefst 45
keer in et jaor op. Ze bin dus koploper.

Zanggroep t Akoordtje is opricht in 1985 en
bestaot uut twintig vrouwluden. Zingen onder leiding van Joop Masselink driestemmige lieties.
In et Nederlaans, Ingels, Duuts en musical-nommers. Rippeteren op deensdagaovend van 20.00 22.00 ure. Treden in ieder geval len keer in et jaor
op.

Oost-Stellingwarf

Et DIO-oolderen-koor is opricht in 1972 en dirigente is mevr. Reinalda. Dr zingen 17 vrouwluden en
4 manluden mit. Ze zingen in verschillende taelen
en een fleurig rippertoire. Rippeteren een ure in
de weke en treden twie of drie keer op in et jaor.

Bekend en hiel Oost-Stellingwarf as warkterrein is
et Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor onder
leiding van dirigent Piet Soorsma. Tal eden: 60.
Zes tot acht keer in et jaor verzorgen ze een
optreden. Ze zingen geestelike en populaire lieten.
Et koor wodt begeleid deur pianiste Heleen Ietsma
en organiste Janny Oostingh.
Rippeteren elke deensdagaovend.
STELLINGWARF WESTAENDE
Buil

Chr. Gem. Koor De Lofstem' is opricht in 1935.
Dirigent is Albert Spa en et koor telt mar liefst 42
eden: 31 vrouwluden en 11 manluden. Lieten mit
een geestelike strekking en in et Nederlaans,
Duuts, Ingels, en gao zo mar deur. Rippeteren
wekeliks en treden zoe'n vief keer in et jaor op.
S.O.W.-zanggroep onder leiding van Arend
Doornhein. De groep is opricht in 1989. Bestaot
uut 44 eden: 27 vrouwluden, 17 manluden.
Ze rippeteren op vri'jdag- en zaoterdagaovend van
19.00- 20.00 ure. Et gaot om et anleren en begeleiden van gemiente-zang. D'r is glen kontribusie,
gien speciaole zangopleiding neudig. Elk die van
zingen hoolt, is van hatte welkom.
In Oosterwoolde in De Es rippeteert elke vri'jdagmiddag onder leiding van Martin van der Hurk et
Shantykoor De Compagnons-Vrouwlu'. Dat koor
is opricht op 19 jannewaori 2001 en daor zingen
47 vrouwluden mit. D'r bin twie muzikaanten. Ze
zingen zeemans-vrouwluden-lieten en smatlappen.

Et 'Gemengd Koor Boyl' is een begrip. Et koor
staot op et heden onder leiding van dirigent Hiltsje
Blumers uut Et Vene. Ze rippeteren alle weken op
de maendagaovend in de N.H. Karke van Buil. Et
hiele koor rippeteerde van 20.00 - 22.00 ure.
Daornaost rippeteert d'r een Mannegroep van et
koor en de Vocaigroup Con Amore'. Beide bin
aktiviteiten van et 'Gemengd Koor Boyl'.
Naost et traditionele Ni'jjaorsconcert in Buil bin d'r
staorigan vaaste optredens in de vorm van koffieen theeconcerten in Appelsche, Berkoop, Noordwoolde en Vledder. Veerder doen ze mit an aktiviteiten van de Federaosie van Zangkoren in WestStellingwarf en van de Bond van Zangkoren in
Frieslaand. Aspiraant-Ieden kun eerst een maond
mitzingen zonder kontribusie-betaeling. Ze zingen
van operette tot musical, mar ok lieten uut opera's
en filmmelodienen. Ze staon in de tradisie van
ere-dirigent Wilt Post. De Mannegroep Iegt him ok
toe op negro-spi rituals en volkslieties. 'Con Amore'
zingt o.e. een Beatles-selektie en musicallieties.
Hooltpae

In Oosterwoolde wodde een jaor eerder op 21
feberwaori 2000 et Shantykoor De Compagnonsvaarders' opricht. Zingen ok onder leiding van
Martin van der Hurk. D'r zingen 50 mannen mit.
D'r bin wel vier muzikaanten. Rippeteren iene keer
in de weke en treden zoe'n vief keer in et jaor op.
Over heur is een appat verhael in dit thema-nom-

Gemengd Koor Oldeholtpade 'Ons Genoegen' is
opricht op 17 jannewaori 1939. Et koor telt 35
eden. Deensdagaovens rippeteren ze in de karke
van Hooltpae. Dirigente is Hinke Wagenaar.
Ze hebben een bried rippertoire. Ze willen zingen
wat mar aorig is: musical, filmmeziek en Iicht klassiek.

Munnekeburen, Spange, Scharpenzeel
Et Koor van de Bond van Plattelandsvrouwen
wodde in 1954 opricht deur de dirigente van doe
mevr. H. Hofstee-de Hoop. Et koor telt 18 leden
en de dirigent is de heer H. Dantuma van
Ooldetriene. Et koor zingt lieten in et Fraans,
Ingels, Duuts, Nederlaans, Fries en Stellingwarfs.
Ze rippeteren op de donderdagaovend in et
Poolderhuus in Munnekeburen.
Noordwoolde
t Dameskoor Noordwolde telt 26 leden en dirigente is Margie Dijkstra uut Wolvege. Op een eer plak
in disse Ovend vint de lezer een vraoggesprek
van Johan van der Zee mit Margje Dijkstra.
Et rippertoire is licht klassiek en et koor rippeteert
in 'Het Vlechtwerk' in Noordwoolde.
Ooldelaemer-Ni'jlaemer
Zangver. Olde en Nijelamer het as dirigent Mevr
Riet v.d. Berg uut Ooldelaemer. Ze rippeteren in
et 't Griffioentje in Ooldelaemer.
Steggerde
Chr. gem. koor 'Looft den Heer' uut Steggerde
zingt onder leiding van dirigent Adriaan Oudkerk
uut Vledder. Et koor het een knap lede-tal: 39
leden. Et koor is iene van de ooldsten en vieren
feest van et jaor, want et koor is opricht op 1
december 1911. Woensdagaovens van 20.00 22.00 ure rippeteren ze in Het Anker in Steggerde.
Wolvege
Chr. Gem. Koor 'Jubilate' is opricht in 1990 nao
een fusie van twie koren, te weten Wolvega's
Evangel isatiekoor en et Gereformeerd Kerkkoor.
Et koor telt op dit mement 56 leden en staot onder
leiding van Wim Boersma van Et Vene.
Deensdagaovens wodt d'r rippeteerd in De Mirt in
Wolvege.
Shantykoor Stuyvesant Sailors is opricht op 31
jannewaori 2000. Ur bin veertig leden, twie accordeonisten en twie gitaristen inbegrepen. Et koor is
succesvol mit heur optredens en rippeteert elke
donderdagaovend in et Korfien, et klubhuus van
de KV SIOS in Wolvege.

Et ANBO Koor 'Zingen geeft moed' uut Wolvege
timmert de laeste jaoren onder leiding van dirigent
Jan Brens slim an de weg. Et koor bestaot uut 43
leden oolder as 65 jaor en tien leden beneden de
65. D'r wodt wekeliks op woensdag rippeteerd in
Wolvege. Et koor is opricht in 1976. In september
brengen zi'j drie keer de Stellingwarf Cantate, een
projekt van Jan Brens en Johan Veenstra. Op een
eer plak in disse Ovend lezen jim daor alles over.
Our Choice' is een biezunder koor. Et was eerst
een interkarkelik jongerenkoor, mar de leeftiedsgreens scheuf mit de jaoren op. Et koor wodde
opricht op 3 oktober 1990. Et koor telt 30 leden:
10 sopranen, 10 alten, 4 bassen, 6 tenoren. Et
koor staot nog de hieltied onder leiding van dingente Grietje Dam-Riemersma uut IJIst. Alle
meziek wodt 'a cappela' zongen. Et rippertoire
bestaot uut Ingelse hymnes en carols, psalms en
lieten uut et Lietboek, klassieke warken, gospels
en spirituals. Rippetisieaovend op woensdag in
Sickengaoord. Ze treden zoe'n ien keer in de
maond op.
Et St. Franciscuskoor Wolvege telt 32 leden en de
dirigent is de heer E. van der Kolk.
Maendagaovend is de vaaste rippetisie-aovend.
Ze zingen karkmeziek en geven mitwarking an de
diensten.
Wolvege-Et Vene
Op 5 feberwaori 1973 wodde uut twie zelsstaandige koren (et Hervormd Karkkoor van Wolvege en
de Chr, Gem. Zangver. 'De Lofstem' van Et VeneZuud) ien ni'j koor opricht: Chr. Gem. Koor 'Door
Eendracht Verbonden'. Beide koren hadden
dezelde dirigent mar hadden beide ok perblemen
mit de verdieling/kwaliteit van de stemsoorten.
Sund 1995 is Piet Soorsma dirigent en ze rippeteren wekeliks om en om in Et Vene Zuud en
Wolvege. Et koor telt 55 leden. Et koor geft mitwarking an karkdiensten, et verzorgen van zangaovens in Zorg-centra en dr is inbreng in de
Federaosie-aovend in Et Vene.
KIENDERKOREN IN STELLINGWARF
Kienderkoor 'De Lendesingerties'
Meer as 25 jaor leden bin ze begonnen mit een
musical. Vanuut de schoele in Hooltpae. Nao
disse uutvoering veur et dörp wodde besleuten
om deur te gaon as kienderkoor. Hinke Wagenaar

is de dirigent. De kiender oefenen elke deensdag
bi'j kefé Van der Meer. Ze kommen uut de vier
wiendstreken om Hoottpae henne,
Een keyboard begeteidet heur. Heur rippertoire
bestaot uut vtotte tieties. Biezunder is dat ze alles
uut et heufd zingen. Atte jaoren treden ze op veur
heur ootden en de ootdere meensken van et dorp.
Kienderkoor 'De Fluitekruidjes' Noordwoolde-Zuud
Vrouw Thea Koorman is zestien jaor teden begonnen mit et geven van meziekiessen. Eerst mit de
blokfluite, mar at gauw kwam d'r gitaar, keyboard
en accordeon bi'j. Om een aorige uutvoering te
geven kunnen, zongen ze Ok bi'j de optredens. Ze
zingen en speuten votkstieten, mar mit de kastdaegen netuurtik kastlieties.
Ok Stettingwarfs doen ze graeg. De tieties van
Piepmoes bin een sukses. Daor is attied vraoge
naor van et pebtiek. Ok treden ze alte jaoren op in
Krommestede, et wooncentrum veur ootderen in
Noordwootde.
Kienderkoor 'Happy' uut Oosterwoolde
Et koor is opricht in 1980. Ze hieten ems kiendercantori'j. Carola de Jong-Tavenier het et dirigeerstokkien in hanen. Ze zingen mit een dikke twintig
kiender heufdzaekelik Nedertaans. Et koor zingt
bi'j de vieringen in de karke. Ze oefenen ien keer
in de weke en treden zoe'n zes keer jaors op.
Kienderkoor Griftermeerde Karke Noordwoolde
Vrouw V.d. Pot is een bekende naeme op meziekgebied in Noordwootde. Zi'j begon as organiste bi'j
de diensten te speuten. Ze komt uut een muzikaole femilie. Meziek maeken en zingen was vrogger
bi'j heur thuus as eten en drinken.
Zi'j het dan ok de getegenhied grepen om de vieringen mit een koor van kiender op te tuusteren.
Et Iokt heur hiettied weer de kiender en heur 001den enthousiast te hoten. Ur is een protte kontakt
tussen heur en de ootden en kiender. Ze zingen
vaeke in de karke mar treden ok op in verzorgings- en verpleeghuzen. Dat geft ze een protte
votdoening. Veurat et optreden veur lichametikeen verstaandetike handicapten brengt ze zingplezier.
R.K. Kienderkoor Wolvege
Jaoren leden uut nood ontstaon. In de karke was
groot vertet van zingen bi'j de viering. Et ripper-

toire was karkkoormeziek. Optredens atliend bi'j
de erediensten. Bi'j gebrek an leden bin ze saemen gaon mit et votwassenenkoor van de
St. Franciscuskarke.
R.K. Jongerenkoor
Ze bestaon at roem 26 jaor. De heer Damhuis is
de enthousiaste dirigent van dit koor. Dr bin wet
een veertig jongeren bi'j dit koor, zi'j zingen veurnaemetik tieten op top-veertig melodienen. Ok treden ze een protte op. Meerst in karken. Jow kun
ze ok betuusteren op een CD van regiokoren van
Oost en West.

Wat maekt
Bank Bercoop tot een
biezundere b
De biezundere biening mit heur klaanten. As
regionaole baank wil Bank Bercoop dichtebi
heur klaanten staon. Bank Bercoop komt uut de
streek, is d'r wotteld en kent daor de meensken.
Ziy praot de tael van de streek, letterlik en
feguurlik.
In 1902 opricht as Koperetieve Veurschotbaank
in Berkoop en in een kleine ieuw uutgruuid tot
een voiweerdige baank. Een biezundere baank,
want naost speren, hiepeteken, verschillende
aandere krediezfaciliteiten en de gewone baankdiensten kun jow d'r ok terechte veur een beleggingsadvies.
low zien wel: een slim biezundere baank!

Bank Bercoop.
De baank die jow taelpraot.
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