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Harmen Houtman

Groot deur de gekte van de eerste fanatiekelingen...
Op 25 september wodde Simon ter Heide
keuzen as de nie veurzitter van de Schrieversronte. Veur een protte Stetlingwarvers is
hij gien onbekende as netaoris uut Berkoop.
Hi'j is van 1998 of aktief as bestuurslid van de
PvdA in Oost-Steltingwarf, o.e. as kontaktpersoon mit de fraktie. Eerder zat hi'j in lesselham zeuven jaor in de gemienteraod. Van
oorsprong komt Ter Heide van De Kuunder.
De Berkopers kennen him ok as veurzitter en
speulder van tenielgroep De Hoek van Zeven
Wouden en hi'] stopte van 't jaor as veurzitter
van Plaetselik Belang. As grote Iiefhebberi'je
nuumt hi'j et besturen. Veerder is hij een
lezer, een fietser en geniet hi'j van alderhaande sporten.
Simon is de vierde veurzitter van de Schrieversronte. Henk Bloemhoff was de eerste en
begon bi'j de oprichting van de Stellingwarver

Henk Bloemhoff was veurzitter van 1972 tot 1991.

Schrieversronte in 1972. Et gong doe nog om
een ploegien meensken dat de Stuurgroep
Stellingwarfs hiette. In 1991 stopte hi] as
veurzitter en wodde opvolgd deur Saakje
Berkenbosch-Hamstra. Zi'j het et veurzitterschop in 1994 overdreugen an Klaas van
Weperen, naodat ze at 10 jaor in et bestuur
zeten had. Nao zeuven jaor besturen dreegt
Klaas zien wark now clan over an Simon.
Et leek de redaktie van de Ovend een goed
idee om es mit de viere te praoten.
Elk nuumt uut heur/zien tied een peer
bestuursleden. Henk wodde 'naost-zeten'
deur Gerda van der Veen, Jan Betten, Piet
Oosterhof, Jannes Nijholt en Henk Kroese. In
Saakje heur tied weren dat Ybe Duursma,
Otto de Vent, Zwaantje Kuiters en Geert van
der Meuten. In de jaoren van Klaas zatten
Kees Nijboer, Fettje Atten, Koosje Hornstra,
Gerrie Koopstra en Roelof Dragt in et bestuur.
In alle besturen weren butendat Johan Veenstra en Harmen Houtman vertegenwoordigd.
In een vraoggesprek mit alle veurmaolige
veurzitters en die van now perberen we
gedaachten, visies en toekomstplannen
boven taofel te kriegen.
In et eerste pat hebben we et over de belangriekste besluten in heur/zien periode. Henk
nuumt de oprichting in 1972 en de struktuur
veur de, doe nog, veriening. Veerder et
anzetten tot een dokumentaosie-centrum, et
Harbargespul en et woordeboekwark.
Daornaost nuumt hi'] et opzetten van een
buro mit mankracht en et verschienen van et
rappot Veerder mit et Ste/Iingwarfs dat
anbeuden wodde an dr. Anne Vondeting. De
anvraoge van de eerste subsidie van
twieduzend gulden was wetoverweugen, want
burgemeester Oosterwijk van StettingwarfOostaende leut at vlot zien belangstelting
blieken. Wet mos atles in die tieden bescheiden blieven. West-Stettingwarfwot wet mit

Et doel wat de veurzitters veur ogen hadden
is vaeke uutkom men, mar pattietieden ok niet.
Henk zegt dat et Stellingwarfs boven de grond
tild is in de jaoren nao de oprichting. Zien
streven was, en is, om et tal sprekers groter te
maeken. Dat is nargens in Nederlaand lokt.
Toch is de wardering veur de tael wél stegen.
Saakje heur inzet was om et tal jongeren, dat
aktief was mit taelbevoddering en in de
Schrieversronte, te verhogen. Dat gong goed
tot begin jaoren negentig, omdat de leden doe
nog aorig jong weren. Op 't heden moet de
toenemende vergriezing aenlik ommebuugd
wodden. Et is spietig dat zoks, ondaanks alle
inspannings, o.e. middels Hiemkunde, nog
niet slaegt. Een meidegroep as Kot Geding
beston bi'jglieks mar kot.

Saakje Berkenbosch-Hamstra,
veurzitter van 1991 tot 1994.

Oost mitdoen. In West wus Jannes Nijholt de
interesse van wethoolder Jelle Woudstra te
trekken.
Saakje stelde begin jaoren negentig veur om
een reservefoons veur de risiko's van de
uutgeveri'je in te voeren. Van elk verkocht
boek komt iene gulden in et zonuumde
'Saakjefoons'. Aenlik moet dat kommend jaor
mar et 'Saakje-eurofoons' wodden, ok in
verbaand mit de inflaosie. Ze was ok slim
betrokken bi'j de anvraogen veur de subsidies
veur et Stellingwarfs Woordeboek.
In de tied van Klaas van Weperen kwam de
Erkenning diel II (oktober '95) van et Nedersaksisch tot staand nao o.e een bezuuk an
Den Haag. Een eer hoogtepunt was de ankoop van de oolde Veurschotbaank van Berkoop veur een kleine zes ton. Een koop die
hielendal betaeld wodden kon mit geld van et
bedriefsleven, sponsers, de leden, ere instellings en de overhied. Et veur mekeer boksen
van een perjekt veur een streektaelfunktionaris was veur him een dadde belangriek punt.

Klaas zicht as doel om rust in de administraosie te kriegen. De kontinulteit van meensken
die op regelingen bi'j de Schrieversronte
warken lat te weensken over. Et inwarken
veur de taek nemt daordeur een protte tied
van de vaaste mitwarkers. Spietig is dat et
kantoor soms onbezet is. Dr zollen aenlik
twie volledige vaaste krachten op kantoor
zitten moeten, naost de staf, die uut drie
personen bestaot. Et anvraogen van subsidies bi'j de overheden geft anleiding tot een
protte ondudelikhied. Gevoig is een barg
burokraosie en daordeur nogal wat onneudig
wark. Zoks past niet bi'j de vorm van efficient
warken, die dr deur de subsidiegevers zels
vraogd wodt.
De vraoge over hoe as de veurzitters heur
tied ofsleuten hebben komt an de odder.
'Feestelik' zegt Henk, 'mit et prachtige perjekt
van et woordeboek in 't veuruutzicht,'
waorover van 1986 of naodocht wodde en an
veurbereided is. Nao l9 jaor veurzitterschop
komt hi'j dan in dienst van de stichting die hi'j
mit opricht het. Saakje, die heur bestuurslidmaotschop nao 10 jaor verlat, vint dat d'r
deurstroming kom men moet. Veur heur was
et uutkommen van et eerste diel van 'de dikke
Bloemhoff' een mooi ofscheid. Spietig genoeg
was de uutrikkinge op de dag (24.06.94) dat
ze in 't vliegtuug naor Ierlaand zat.

Klaas zegt dat nao een bepaolde tied zien
ambisie weeromme lopt, mar dat hi'j betrokken blieven wil bi'j de Schrieversronte. Dat dot
hi'j o.e. as koördinaoter van de sutelaktie. Hi'j
vint et ok mooi dat iederiene zien elgen kaemer kregen het in et ni'je gebouw.
We kom men op et punt hoe as oonze
stichting zo groot wodden is. Neffens Henk
komt et deurdat de initiatiefnemers meensken
mit een goele visie weren. De poletiek het
vervolgens de draod op verschillende
terreinen goed opneumen. De opkomst van
de streektael, de 'dialektrenaissance', kwam
daordeur in de Stellingwarven al eerder op
gang as in ere dielen van et laand. Ok de
anstelling van een vaaste kracht in 1978 was
een belangrieke stap. Et eerder nuumde
rappot Veerder mit et Stellingwarfs gaf ok een
enorme impuls. De veriening wodde goed
dreugen deur et yolk. Saakje zegt dat de
stichting o.e. groot wodden is deur die eerste
'fanatiekelingen', die de tiedsgeest mit
hadden. Die bin allemaole mit mekere een
klein betien gek west en die gekte het d'r toe

Klaas van Weperen, veurzitter van 1994 tot 2001

leided dat de Schrieversronte zo groot wodden
is. Pieter Jonker zee zien baene in et onderwies op om bij de Schrieversronte in dienst te
gaon. Ok et enthousiasme van de speulders
van et Harbargespul was een faktor. Zi'j hadden mit vuuftien jonge meensken in een peer
seizoenen rond de tachtig optredens. Klaas
daenkt dat et tal leden, now roem 1300, veural een kwestie is van mond-op-mond-reklame.
Mit naeme nuumt hi'j de warkgroep Publiciteit
die een gerichte ledewinaktie per dorp instelde en die een groot sukses bliekt te wezen.
Simon daenkt de stichting veerder veuruut te
helpen deur tegere mit de poletiek een lijn uut
te zetten. Et bi'jholen en bruken van mederne
technische zaeken zol Ok bi'jdregen kunnen.
'De Schrieversronte moet midden tussen de
Stellingwarvers staon,' zo verklaort hi'j.
We praoten over de starkste punten van de
orgenisaosie. Henk vertelt dat et mit naeme
de kwaliteiten van de mitwarkers binnen.
Meensken bin bereid om veur ét doel te gaon.
Neffens Saakje is et de grote inzet van alle
vri'jwilligers, waordeur alles bried dreugen
wodt. Simon haelt de saemheurighied van de
meensken an, waordeur de kwetsberhied
minder wodt. En et vraogen van de juuste
meensken veur de juuste zaeken.
Klaas zegt dat we as 'underdog' vaeke een
positieve stried strieden mossen en dat ok
konnen. Hi'j vergeliekt et mit de stried van de
Friezen tegen et Nederlaans. Ere gebieden in
et noorden missen dat 'vechten-tegen' wat.
Op de vraoge wat de Schrieversronte goed in
de gaten holen moet, zegt oonze eerste
veurzitter, dat we kreatief blieven moeten. Et
streven naor Erkenning diel Ill blift een
belangrieke zaeke. Stellingwarfs moet Ok
struktureel in de schoelen, de media en et
eupenbaor bestuur kommen, daorbi'j gebruuk
maekend van de meugelikheden, die et
Haandvest van Europese Minderhiedstaelen
diel Ill oons geft. Saakje vint daj' niet bange
wezen moeten veur een kritische kiek van
eren. Zoks moej' niet vot-en-daolik negatief
opvatten. Simon daenkt dat de kursus Kreatief schrieven en et blieven uutgeven van
boeken een veurnaeme zaek blift. Klaas vint
de keuze om gien scheiding te maeken

De nije veurzitter mr. Simon ter Heide.

tussen beroepskrachten en vri'jwilligers
(vrunden van de Schrieversronte) een goele.
D'r moet een wisseiwarking wezen tussen
beidend. Ze moe'n betrokken bij mekaander
blieven. lederiene vint dat et doel van de
stichting niet veraanderd hoeft te wodden. Et
levendig in gebruuk holen zal iene van de
toekomstige punten blieven. Et (weer) aktief
praoten en schrieven van oonze tael kan
anvieterd wodden deur de uutgifte van een
haandboek Nederlaans-Stellingwarfs. Pattie
jongeren griepen rond heur twintigste soms
toch weeromme naor de eigen tael. Passieve
kennis kan leiden tot aktief gebruuk. Op
historisch gebied moet onderzuuk deurgaank
vienen, wat ok iene van de doelen is.
Op et punt van saemenwarking mit ere
orgenisaosies kan dr nog wel wat verbeterd
wodden, neffens Klaas. D'r is opni'j toenaodering kommen mit ere kulturele instellings. We
moe'n niet de hieltied opni'j et viel uutvienen,
we moe'n kieken naor de punten waor we
mekeer in steunen kunnen. De bieldvorming

van de stichting is goed, daenkt Henk. We bin
een prima instituut en moe'n de reglo meer op
'e kaorte zetten. De media moe'n we daor bi'j
bruken. De kraanten en de omroep kun
zaeken beter naor de meensken brengen.
Neffens Saakje moe'n we oons niet te
ienziedig naor buten prissenteren. Ok teniel
en et zingen in de tael moe'n we niet verweerlozen. Klaas nuumt kabberetgroep Evenpies
bijpraoten in dit kader Ok nog even. We
moe'n op alderhaande terreinen aktief wezen.
Et blievend infermeren van overheden, o.e.
gemienteraodsleden kan Ok tot een betere
bleldvorming leiden.
As laeste zegt Henk, dat hi'j bliede is dat et tal
sprekers van et Stellingwarfs niet aachteruut
gaot. Saakje hoopt dat as et goed gaon blift,
we nog es uut oonze 'baankvoegen' (oonze
huusvesting) basten zullen. Klaas vint dat dr
nog genoeg terreinen binnen om ommedaenken an te geven en hoopt dat alle goeie
zaeken heur as een eulievlekke uutbreiden
zullen. Simon, die de hieltied andachtig
luusterd het naor zien veurgangers, wet dat
d'r in zien toekomstige veurzittersschop nog
genoeg uut de wege te zetten is. Daor het hi'j
slim nocht an. De ni'je funktie is een uutdaeging. Hoe kuwwe dit vraoggesprek beter
ofsluten as mit zien enthousiasme.

Mooi veur joker
Verhaelen van Benny Holtrop

Op 22 september verscheen tiedens de Dag
van et Stellingwarfs et tiende boek van Benny
Holtrop. Et gaot om een bundel mit 36
prachtige verhaelen en columns. De ni'je
bundel het as titel Mooi veur joker, telt mar
liefst 160 bladzieden en kostf 24,90. Ft
omsiag is van de auteur zels.
Et gaot hier om et tiende boek van Holtrop.
Zeuven daorvan bin in et Fries en drieje in et
Stellingwarfs. De eerste Stellingwarver bundel
van Benny Holtrop was de gedichtebundel
Van We kaanten uut 1994; de twiede
Gezichten aachtermatg/as, een roman uut 1996.
De schriever van krek over de Kuunder sch rift
in et Fries, et Stellingwarfs en een inkelde
keer in et Nederlaans. Hi'j schrift veural in et
Fries as hi'j zien gevuultes op pepier kwiet wil.
Ft is veur him een uutdaeging die gevuultes
d'r al schrievende onder te kriegen. Dat lokt
him et beste in et Fries, omdat dat de tael is
daor hi'j in grootbrocht is. In et Stellingwarfs

Benny Holtrop geft et eerste exemplaor van
zien nije boek an zien omke.

speulen die gevuultes him of in een aander
dekor, dat slim inkleurd wodt deur de feguur
van Holtrop zien beppe; zi'j was en praotte
Stellingwarfs.
De ni'je bundel Mooi veur joker is d'r kommen
deurdat Holtrop odder an et scheppen was in
al zien publikaosies in et Stellingwarfs. Een tal
gooide hi'j vot, mar hi'j kwam ok materiaol
tegen waorvan hi'j votsmieten zunde vun. Ur
was nogal wat dat hi'j toch beweren wol en
waorvan hi'j docht dat et misschien de muuite
weerd wezen zol om te bundelen. Butendat
was d'r ok nog wel es vraoge naor een
verhael dat disse of gene es lezen hadde of
dat Holtrop es argens vertelde.
Over zien verhaelen zegt Benny Holtrop in
Twie pond 'n stuver (de boekekraante van de
Stellingwarver Schrieversronte) et volgende:
'In mien verhaelen staon twie zaeken
centraol:
* Ft hebben van een heit die fout was in de
oorlog en et ommeheisteren mit et taboe daj'
as gevoig daorvan mitslepen deur et leven. le
meugen de kiender d'r niet op ankieken, zegt
elkeniene...
* De gevolgen van een drege Calvinistische
opvoeding die me mit 'angst en beven'
omringde, zoda'k et karregien van mien leven
bi'jkaans altied mit de pote op de rem
bestuurde.
Disse twie items bin in een protte variaanten
in mien wark weeromme te vienen. De
verschillende problematieken in et leven
dringen heur soms slim an me op, zetten me
veur et blok. Da'k dus bewust veur disse
items kieze is op zoe'n meniere dan ok gien
spraoke van. Et kan gewoon niet aanders.
Gelokkig is d'r altied de humor (beppe) om et
en en aander te relativeren, zodat de verhaelen smeulger wodden dan daj' misschien
daenken zollen. 1k bedoel, d'r blift genoeg te
lachen over.' (Red.)

Winterlaand
Een ni'je bundel mit gedichten van Johan Veenstra

Oflopen 22 september verschenen d'r tiedens
de Dag van et Ste//in gwarfs drie ni'je Stellingwarver boeken. ten van die ni'je boeken is de
dichtbundel Winterlaand van Johan Veenstra.
Et is daormit zien zeuventiende boek en de
vierde dichtbundel. Eerdere dichtbundels van
de schriever uut Nijhooltpae bin As de wilde
roze bluuit (1979), De toren van de Lichtmis
(1988) en S/ete/ Parredies(1994). Attedrie de
dichtbundels bin liekewel uutverkocht, dat et
wodde neudig tied veur een nien iene.

Johan Veenstra overhaandigt et eerste exemplaor
van Winterlaand an drs. Tineke Steenmeijer van
Ooste,woo/de.

Johan Veenstra is in disse ni'je bundel
Winterlaand de dichter van de vergankelikhied, zo is d'r op de aachterftappe van et boek
te lezen. In de bundel staon een hiele riegel
ontroerende gedichten over zien in 1996
wegraekte mem. En hi'j is de dichter van de
Iiefde in alderhaande hoedaonigheden: de
hatstocht, de voldoening, et gemis, de zeerte.
Thema's die ok in veurige bundels veurkommen. Deur de seizoenen henne schottelt
Veenstra zien gedichten de lezers veur.
Ft dichten gaot bi'j him in rieten. Disse bundel
is de oogst van zoe'n aanderhatfjaor intensief
gedichten schrieven, omdat him in zien persoontike leven dingen veurdeden, die Veenstra altienig in gedichten verwoorden kan.
De titel Winterlaand is ok de titel van twie
series gedichten in de bundel. Op et omsiag is
et winterse schilderi'je Wümme im Winter te
zien van Otto Modersohn. Ft hangt in et Otto
Modersohnmuseum in Fischerhude. Daor
hangen de meerst prachtige schilderi'jen, krek
as in de museums in Worpswede. Beide
ptakken liggen vIakbi mekeer in NoordDuutslaand, even boven Bremen. Over et
mooie plak Worpswede is in de ni'je bundel ok
een cyctus opneumen.
Op de volgende bladziede kun jim twie
gedichten uut de ni'je bundel van Johan
Veenstra lezen. Winterlaandtett 56 bladzieden en kost f 14,90. (Red.)

Worpswede

Et dorp was vergeven
van de zute locht
van liendeblossem.
En 1k docht dat
liendeblossem de iiefde
symboliseerde.
De voegeis in de bomen
zongen om et hadste
de zoemer integen.
En ikdochtdat
voegeis de vri'jhied
symboliseerden.
Nooit eerder gedreug
ik me zo onbevangen,
was 1k zo mezeis.
Mar op 'e laeste morgen
vul aile symboliek
an duzend diggels.
Et därp was vergeven
van de zoerige iocht
van liendeblossem.
De voegeis in de bomen
zongen nog noolt zo vais
de zoemer integen.

Die Winterreise

As op et kotst van de daegen
die meziek deur et huus zweeft,
de poes op 'e baank iigt te slaopen
en de straotlanteerns al branen,
dan weet ik dat ik et aliemaoie
een keer iosiaoten kunnen zal.
Et huus tussen de hoge bomen,
et kiend mit de iochtige kru lien,
de moeder die onder de liendeboom
van de buren deur an fietsen komt.
Zoas sni'j die uut de iocht dwarrelt,
rook die uut een schostien kringelt,
een appel die van een boom vaalt.
As et duuster et dorp nog verbargt,
zal ik stiekem de deure dichtedoen
en zonder weeromme te kieken
onder dezelde boom deur votgaon.
En as de zunne opkommen is,
zal 1k et soms even weerzien:
mien eigen lange, bange reize
deur de winter van et leven.

Koop Gorte

Over boerderi'jen
Et varken
In de serie over boerderijen komt ok et wark op die boerderi7en an de odder. Vroeger weren d'r
in allejaorgetieden bepaolde warkzemheden te doen. Zo wodde d'r meerstal in de maond
november slaacht. In et verhael hieronder beschrift Koop Gorte van Hooltpae et slaachten van
een varken deur de huusslaachter. (Sab)

Et veurjaor en de zoemer weren vroeger, en
ok now nog, de tieden dat d'r zi'jd en oogst
wodde. Et naojaor en de winter was de
periode waorin leefd wodden mos van wat et
veurjaor en de zoemer opbrocht hadden.
De maond november was en hiet nog altied
de slaachtmaond. De meerste plattelaanders
die een betien ruumte hadden, hadden een
varkentien. Et dier wodde veural voerd mit
overbleven etensresten, ofval uut de keuken
en wat mael, totdat et varken vet genoeg was
om te slaachten. Dat slaachten gebeurde
aenlik altied in de novembermaond. Grotere
boeren slaachtten doe ok wel es een koe of
pinke of een bolle, want altied varkensvleis
was ok niet alles. Vandaege-de-dag komt et
huusslaachten niet meer veur; et mag
trouwens ok al lange niet meer.
In mien jeugd wus ik percies wanneer oons
varken slaacht wodden zol. Et was een
spannend mement bi'j oons op de boerderi'je.
De huusslaachter was bespreuken en ik zie
die man nog an kommen mit een slaachterskörf veurop de traansportfiets. Ft was een
imponerend feguur, niet deur zien pestuur,
mar wel deur zien verschiening, mit een
mesjester broek, een blauwe kiele en
klompleerzen an. Wat slim indrok op mi'j
maekt het as joongien was de leren koker mit
de verschillende messen die vliemscharp
weren en et staol waoras die messen mit
opscharpt wodden. De slaachter hadde de
koker an een briede riem hangen die hij om
de middel dreug.

De morgen dat et varken slaacht wodden zol,
gong ik naor de buren, want ik kon et niet
zien. Laeter, aj' oolder wodden, woj' groot
wezen en waj' d'r wel bi'j. Et varken wodde
mit een schietmasker doodscheuten. Et
schietmasker zat een koegel in dat et varken
veur de kop kreeg. Mit een haemer wodde d'r
op de slagpenne sleugen, zodat de koegel
deur de hassens drong en et varken op slag
dood was. As de levensgeesten bezweken
weren, stak de slaachter de halsslagaoders
deur en de boer of de boerinne vong et bloed
op. Dat wodde vot-en-daolik klopt, want et
mocht niet stollen, want clan was et niet geschikt meer veur lekkerni'jen zoas bloedwost.
Mit een nappe wodde et varken clan overgeuten mit kokend waeter. Bruuien' nuumden ze
dat doe en clan kwam d'r een soort krabber
over om et haor van et varken of te schrabben. Een sekure slaachter gong clan nog mit
een vliemscharp messien de laeste haoren d'r
ofscheren. Een roege slaachter keek daor niet
naor en zee: 'Dat raegt jow de keel schone'.
Et haor wodde bi'j mekeer veegd en opdreugd
en clan verkocht an een bosselmaeker die d'r
kwasten, bossels en scheerkwasten van
maekte. Zo gong d'r niks verleuren van et
varken.
As alle haor d'r of was, wodde et varken op
een ledder legd. De slaachter stak mit een
scharp mes een snee aachter deur de pezen
van de aachterpoten. Hi'j dee daor clan een
aachterhoolt (een groot soort kleerhanger)
deur en maekte dat vaaste mit een koetouw.

Ok de buren kwammen dan even helpen,
want et varken mos mit de ledder schuin
tegen een mure staon en wodde mit schoon,
koold waeter ofspoeld. Daornao maekte de
slaachter et varken los, wodde dan zegd. Dat
wil zeggen dat de ingewaanden en zo d'r
uuthaeld wodden. le konnen dan ok zien as et
varken wit was op de ribben. Was dat zo, dan
was et varken goed vet. De buren begonnen
dan te 'vetpriezen'. Dat was een oolde
buregewoonte en daor kwam een borrel bi'j
om et varken te bedrinken. De ingewaanden
wodden op een taofel legd en de daarms
wodden schrabbed. In die daarms kwam
vervolgens de metwost in. Ok de reuzel
wodde beweerd. Die reuzel braodden ze uut
en dan bleven de kaonties over. Die koj' dan
bi'jglieks op een plakkien roggenbrood doen,
heerlik. Et vet dat overbleef ruurden ze brune
suker deur en dan haj' Iekkere smoolt. Bi'j de
winterdag kregen we altied een peer smooltbroggen, want dat speerde botter uut.
As alle ingewaanden en de organen uut et
varken haeld weren, wodde alles weer mit
koold waeter ofspoeld. As alles dan naor
weens verlopen was, was d'r even tied veur
een stevige borrel. Et varken mos dan
'overluded' wodden. Aenlik kuj' dat haost
vergelieken mit de nog bestaonde gewoonte
in kleine plattelansdörpen om de klokken te
luden as d'r iene wegraekt was. Mar dit
verluden mit et varken gebeurde mit een
knipoog...
Et varken dat slaacht was, kreeg dan een dag
en een nacht om te bestarven. De twiede dag
kwam de keurmeester om te zien as et varken
goed was veur konsumptie. Hatte, lever,
nieren en zo wodden nauwlettend beke ken en
as alles goed was, kwammen de blauwe
stempels op de spekzwaore. De dag daorop
kwam de slaachter weer om et varken of te
houwen. De hammen en et spek gongen in et
zoolt, soms wel veertien daegen. Daornao
wodde alles dreugd an de zoolder in de
keuken of woonkaemer. As d'r een rookhokke
was, gong men et daor ok wel licht roken. Dat
rookhokke was op de zoolder.
Karbonade, ribbegies, de veur- en aachterpoties wodden weckt. De rest van et vleis gong

deur de vleismeule en daor wodde metwost
van maekt die Ok even in et rookhokke kwam.
As d'r kleine kiender weren, was de varkensblaoze een prachtig speulding. Hi'j wodde
opdreugd bi'j de kachel en over een bussien
spand. Dr kwam een rietien deur daor aj' over
henne strieken konnen en dat maekte een
bepaold geluud. De kiender gongen bi'jglieks
mit Sunte Matten mit de fluttepot Iangs de
huzen en dan mar zingen: 'Fluttepotteri'j,
fluttepotteri'j, geef me mar een centien, dan
gao ik je wel veurbi'j'.
As de slaachter et varken ofhakt hadde zoas
de boerinne et hebben wol, dan zat zien wark
d'r op. De boerinne was liekewel nog lange
niet klaor, want die mos nog wel een kleine
weke an et braoden, koken, bakken en
wecken. Daornao mos ze alles nog goed
schone maeken, want alles zat vanzels onder
et vet. As alles eindelik an kaant was, was et
een geruststellend gevuul daj' de winterpenode in alle vertrouwen tegemoet zien
konnen. Dit huusslaachten is ien van die
oolde gebruken die uutsturven binnen, krek
as zoveul ambachten of gewoonten, daenk
mar es an de dorpssmid, de waegenmaeker,
de schoemaeker en nuum mar op.

Doe gebeurde et
Gedichten van Willem Jan Teijema

Op de Dag van et Stellingwarfs verschenen
dr twie ni'je dichtbundels: Winterlaand van
Johan Veenstra (zie bladziede 8) en Doe
gebeurde et van Willem Jan Teijema.
Doe gebeurde et is de twiede dichtbundel van
Teijema. Zien eerste bundel was Interieurarchitekt. Antekens van een andaon gemoed en
wodde uutgeven in 1994. Een tat gedichten
uut die bundel bin ok te lezen op de ni'je
Ste/fin gwai'ver Spreukekelinder veur et jaor
2002. De bundel is tiekewel Ok nog te koop bi'j
de Stellingwarver Schrieversronte en de
boekwinkels.
Willem Jan Teijema komt van oorsprong van
Donkerbroek, mar woont at weer krapan
dattien jaor in et Limburgse Haelen. Hi'j warkt
daor as aktiviteiten- en woonbegeleider mit
verstaandelik gehandicapten.

Willem Jan Teijema.

Bi'j de bundel Interieurarchitekt. Antekens van
een andaon gemoed gong et aentik om een
soort van 'verzaemetd wark', wiets in Doe
gebeurde et veurat ni'j wark staot. Teijema
hadde nog wet et ien en aander tiggen an
vage idenen, losse woorden en halve riegets.
Doe hi'j wat meer tied hadde, is hi'j daor mit
an de slag gaon. Driekwat belaande in de
prutlebak, de rest staot in de bundel.
Et soort gedichten in de ni'je bundel varieert
wat. Op een stokmennig haiku's nao bin et
gien schriefsels votgens een bestaond
riegetment. Toch kiest de dichter vaeke veur
koepletten mit (vier) riegels. Willem Jan
Teijema interesseert him slim veur taet en de
wereld om him henne. Sommige van die
dingen wit hi'j graeg in woorden vangen.
Omdat dat meerstentieds om mementen,
ptaeties, sfeer en zo gaot, hoolt hi'j van de
kottere vorm en vri'jhied van et gedicht.
De titet van et boek is van iene van de gedichten. Dat gedicht het een tat dingen die
Teijema as persoon en schriever typeren. De
tekenings in et boek bin van Tom van H unset.
Van H unset is krek as Teijema woonachtig in
Midden-Limburg.
Doe gebeurde et tett 48 bladzieden en kost
f 14,90. Op de btadziede hiernaost kun jim
twie gedichten uut de ni'je bundel lezen.
(Red.)

doe gebeurde et
laestdaegs
gong 'k daor zo zitten
ja zo
zo ongeveerja
en doe gebeurde et
en ogenbllk mar
of ems
een hiel klein betien
van een tel
een flits
of nog minder
fits, fs
of s
ja aenhik
was 't niks

haast
wi'j zwalken deur de lanen
een mistbaank om oons henne
suterig schient de zunne
leidt oons naor et plak
in de veerte, onder kaehe toeken
tussen grieze stammen
een noflik stee
waarm holen deur rooiig zunnewaeter
in krek te dunne jassen
mekaander vaaste holende
stiefelen we deur nat grös
onderwegens naor de bos
galpende, uut et naekende hoolt
vhigt een reiger oons integen
zegt waoras wi'j henne moeten
rap, want langzem zakt de zunne

Waoromme d'r glen eerdmannegies meer in Frieslaand binnen
uut: Reade en wite roazen, folksferhalen, herskreaun troch E.B. Folkertsma. Vertaeling: Johan Veenstra

Vroeger hadden we hier in Friestaand
honderden, ja wet duzenden kebootters: hiete
kleine mannegies mit een rood jassien an,
een rood mussien op et heufd en mit een
lange grieze baord, die heur wet tot an de
middel an toe hong. Ze woonden in de grond
en daoromme nuumde et yolk heur eerdmannegies. Et weren vrundelike wezenties en
goeie meensken hoefden d'r dan ok hietendal
niet schoftig veur te wezen. Et was krek
aandersomme: ze hulpen goeie meensken
juust hatstikke graeg. As die bi'jglieks een put
wark niet op 'e tied daon kriegen konnen, dan
gebeurde et wet, dat een stokmennig van
zokke eerdmannegies naachs tot de grond
uutkwammen, de huud d'r op zetten en eer de
zunne uut et nust kwam, attes an kaant
hadden. Zo hulpen ze de meensken ok wet an
kruden veur atderhaande kwaoten en krupies,
of ze brochten wedevrouwen, wezen en
aarme meensken wat veur de kastdaegen, of
ze waorschouwden as d'r onheit op til was.
Mar minne meensken, daor hadden ze et niet
op staon, die konnen et beste mar goed veur
heur uutkieken.
Die eerdmannegies kwammen et meerste
veur in de Wootden en dan veurat in de
omkrieten van de revier de Kuunder. Op 'e
ktei en in et waeterlaand woonden ze niet zo
hiete yule, want daor was de grond heur te
nat. Ze mossen et van de dreuge zaandgrond
hebben, en butendat zat d'r op verschillende
ptakken iezeroer. En dat iezeroer hadden ze
stimme vertet van, want dat bruukten ze om
d'r in de grond huzen van te bouwen, starke,
btinkende huzen. Daoromme huusden ze ok
veerweg et meerst bi'j de revier de Kuunder,
daor et meerste en beste iezeroer in de grond
zat. Dat op die meniere hebben de eerdmannegies honderden en honderden jaoren
huushutten bi'j oonze veuroolden, en heur
hulpen. Mar hoe komt et dan, dat ze d'r now

niet meer binnen? Ja, dat hewwe an oonszets
te wieten.
In de veurige ieuw biwwe zo eigenwies en
graoperig wodden dat de eerdmannegies, die
goeie schepselties, et niet langer bi'j oons
hadden konnen. Want wi'j ontdekten ok dat
d'r iezeroer in de grond zat; en doe kreeg et
inklauwerige vat op oons en besteuten we,
dat iezeroer op te greven en naor boven te
haelen om d'r zels perfiet van te hebben. En
hoe as de eerdmannegies die zo goed veur
oons west hadde, heur dan veerder redden
mossen, daor maekten we oons niet drok
omme.
In de veurige ieuw ston d'r onder Berkoop,
stief naost de Kuunder, een flunk boerespul.
De boer die d'r woonde, hut zoe'n kteine
honderd schaopen. Die zatten naachs in de
schure, mar morgens, zo gauw et tochtig
begon te wodden, dreef een jonge scheper hi'j hiette van Pieter - de dieren de heide op,
daor ze dan teupen te weiden tot et schiemerig begon te wodden.
Dat zo hadde Pieter de koppet op een aovend
weer es naor huus toe dreven, mar doe hi'j ze
de schure inteut en ze intied tetde, kwam hi'j
tot de ontdekking dat d'r iene te min was. Hi'j
gong votdaotik weeromme en struunde over
de heide om et ontbrekende dier te zuken.
Eerst kon hi'j et schaop niet vienen at was 't
ok nog zo, mar op een stuit wodde hi'j boven
in een ruskepolte wet een eerdmannegien
geweer, dat wat somber veur him uut zat te
kieken. Pieter begon tegen et mannegien te
praoten en vreug waoromme hi'j op zoe'n
vremd plak zat en waoromme as hi'j niks niet
fleurig toekeek, en doe ktaegde et mannegien
intriest wat him atlemaote wet niet in de wege
zat. Et was now at zo tange een dreuge,
schraole riete west, d'r gruuide zuver niks, dat
hi'j en zien kammeraoden konnen et haost
niet etende hoten. Mar wat nog vute slimmer

was, d'r wodde tuntetd, dat de meensken
kommen zotten en hael et iezeroer uut de
grond. En as dat waor was, dan was d'r gien
raod an toe, want waor mossen zi'j, de
eerdmannegies, dan in 't vervoig heur starke,
blinkende huzen van bouwen? Zonder
iezeroer konnen ze ommes nog minder teven
as zonder eten.
Et begrootte Pieter am et goeie kereltien. Hi'j
perbeerde him wat uut de put te haeten deur
te zeggen dat et attemaale wet wat toevaten
zat, en moch et at zawied kommen, dan zol
hi'j wet veur raod en hutpe zorgen.
Hoe hi'j dat hebben maeten zot, daor hadde
hi'j vanzels glen benul van; tiekewet praotte
en troostte hi'j krek zolange, dat et mannegien
weer wat meer vertrauwen kreeg. Dat op die
meniere gangen ze as de beste maaten uut
mekaander, en even taeter vun Pieter et te
zuke raekte schaap en brocht et thuus.
Mar et kwam wet zoas et eerdmannegien
veurspetd hadde. Een weekmennig laeter
weren et len en at schippen in de Kuunder, en
op verschillende ptakken kwammen kiaften
mantuden op 'e wat mit batsen en schappen
en krojen en vremde mesienen. Ze began nen
te greven, krek zo diepe tot ze bi'j et iezeroer
in de grand kwammen, en greuven et op, en
brachten et naor boven toe, en kiepten et in
de schippen, en veerden d'r mit vat, de tange
Kuunder of.
De hiele streek raekte d'r averstuur van, en
Pieter wodde d'r Ok deur ansteu ken. Op een
aovend, naodat hi'j ktaor was mit et wark bi
de schaopen, zette hi'j opni'j et veld in, naor
zoe'n iezeroergreveri'je, am te kieken hoe dat
attegeer in zien wark gang. En hi'j vun et
attemaole zo aarig, dat hi'j taeter weerammeraekte as dat hi'j van doel west hadde. In et
duuster raekte hi'j et pad biester en kwam
veur een briede wetering te staon, daor hi'j mit
glen meugelikheid overhenne kon. Hi'j wodde
zuver wat benauwd, daor op 'e duustere,
ienzeme ruumte; daoromme reup hi'j zo
hadde as hi'j kon van -Huj! en -Jakke hej,
jokke how! krek as de schaaphuders wend
weren, am mekeer over de heide te beroepen. Doe wodde hi'j an de braekspiepe
trokken en daor zag hi'j etzetde eerdmanne-

gien dat hi'j eerder boven in de ruskepotle
troffen hadde. En hi'j schaemde him de ogen
tot de kop uut, want hi'j hadde noait weer an
dat hiete eerdmannegien docht en ok niet an
altes wat hi'j him betaofd hadde. Mar et
mannegien was tieke vrundelik as de ere
keer, en vreug him wat d'r an mekeerde. En
doe Pieter zien nood ktaegd hadde, wees hi'j
him een vossehot. Daor mas hi'j mar deurhenne kroepen, dan kwam hi'j wet an de
aandere kaant van de wetering.
Pieter valgde die raod op, mar halverwege et
hat kwam hi'j vaaste te zitten en began
schietende benauwd am hutpe te raozen. En
inienend weren d'r wet twiehanderd eerdmannegies bi'j him; die greuven de madder
am him henne weg, zodat hi'j meer ruumte
kreeg en veerderkraepen kon.
Zo kwam Pieter behoten an de aandere kaant
van et waeter en zot doe haastig op huus an.
Mar de eerdmannegies zwaarmden tiekewet
zomar inienend weer am him henne en hutten
him an de betofte, die hi'j iene van heur
indertied daan hadde. Hi'j mas now raod en
hulpe geven. De jange scheper was d'r glad
mit an, en zag sneu en wanhapig am him
henne. Wat kon hij an die iezeroergreveri'je
doen? Mar de eerdmannegies zeden: -Now
minne meensken oons iezeroer votveren, kun
en wilten wi'j hier niet tanger wezen. Ft zal
oanze daad wodden. Haet daoromme et
peerd en waegen van jaw boer op, en ne
aons hier van naacht nag weg, zoveer as 't
mar kan, et oast in.
En zo gebeurde et. Pieter kwam mit peerd en
waegen; daor sprongen alte eerdmannegies
op, en doe ree hi'j heur zo veer vat et oast in
as de naacht heur de tied gaf. Veerder zolten
ze mar lopen, naor een taand daor zat en zat
iezeroer in de grand zat, mar eer dat ze de
jonge scheper dag zeden, stokten ze him een
hoeke grand in de omkrieten van de Kuunder
uut, en zeden: -Dat is de beste en meerst
vruchtbere tappe grand van de hiete streek.
Kaap et van je opspeerde centen zo gauw aj'
weer thuus binnen.
Daankber began Pieter an de weeommereize.
En weer thuus kacht hi'j de hoeke taand die
ze him uutstokt hadden, began d'r op te
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boerken, en kwam zets as boer staorigan
aorig op 'e kiuten. Mar et yolk in die streek en
in hiel Frieslaand mos et belieden, dat ze deur
heur graoperighied de eerdmannegies, die
altied zo goed veur heur west hadde, votjacht
hadden.

Koosje Hornstra

Veuruutdrokten weeromme haeld

Op et mement da'k dit stokkien schrieve moet
de sutetaktie nog van start gaon, mar uut De
Ovend van december 1973 (2ejg. no. 4) dee
blieken dat d'r doe ok at suteld wodde, mar
dan deur een bakkiesman (zie hieronder).
In de Stetlingwarf Cantate wodde et lietien
over de bakkiesman trouwens nog zongen
deur et Anbo-koor van Wolvege en dat klonk
prachtig.
Bakkiesman verkocht veur goed duzend
gulden an boekies.
Veertien keer is et harbargesput Tussen
me/ken en op bedde gaon op 'e plaanken zet.
Bi'j tien van die veertien veursteltings bin d'r
Stellingwarver boekies verkocht. Dat
gebeurde deur bakkiesman Jan Betten die De
oo/de p00k en Een haandvol speulgoed in
zien bakkien had.
Mit mekeer het hi'j 97 exemplaoren van Een
haandvol speulgoed verkocht en 50 van De
oo/de pook. Tegere veur een bedrag van
f 1005,50.
Knap wark, bakkiesman.
Van beide boekies bin d'r duzend exemptaoren drokt. Wie De oolde p00k nog kopen wit
moet d'r bi'j wezen. Ze kotten aorig in. Dr bin
gien 25 meer over. Een kaortien naor et
gemientehuus in Oosterwoolde is voldoende.
De pries is f 7,50.
Een haandvol speulgoed kan bi'j de Schrieversronte besteld wodden. Van dit boekien is
goed de helte van de oplaoge de deure uut.
Et kost f 6,50. Al mit at gien slechte risseltaoten donkt mi'j.
Johan Veenstra

W.H. de Vries - historikus 40/45

De oorlog in de Stellingwarven - 30 We moe'n oflevering nr. 30 beginnen mit een zwaotwegende en stuitende fout, die in oflevering
nr. 29 sleupen is, recht te zetten. Hoe disse fout d'r in kommen is, is daenk' niet meer te
aachterhae/en. We schrieven op bladziede 17, rechts bovenan: 'Op et aende van de liedenspenode kwam dokter Verdenius op et adres an de He//in gstraote mit een bloempien'. Dit Iiekt
netuurlik nargens op en dit moet wezen, dat mevrouw Verdenius mit een bloempien kwam, want
heur man hadde himzels ommes van et leven beroofd op Crackstate in de naacht van 4 op 5
jannewaori 1945. Nog es, hoe disse fout, waor verschil/ende meensken heur an argerd hebben,
d'r in kommen is, we weten et niet, mar et blift aen/ik onvergeeflik. Oonze exkuses!

Die eerste maonden van de Duutse
bezetting, nao de meidaegen 1940
Die eerste maonden van de Duutse bezetting
in de zoemer van 1940, weren over et
algemien maonden, waorin de Nederlaanse
bevolking berustte in zien lot en et beste d'r
mar van hoopte. In eerste instaansie leek et
allemaole wat mit te valen mit de Duutsers.
Alderdeegst etjoodse diet van de bevolking
hadde nog niks te klaegen, wat de Duutse
bezetters angaot. Een uutzundering hierop
weren de N.S.B.-ers (Nationaal Socialistische
Beweging) en heur uniformeerde W.A.
(Weerafdeling). De relschopperi'je tegen de
joden kwam et eerst uut de hoeke van die
kollaborateurs, die mit de Duutsers heulden.
De Duutsers hoopten nog de hieltied via
Riekskommissaoris Seys Inquart die 'reinrassige' Nederlaanders, die ze as stamverwaanten beschouwden, middels mildhied te winnen
veur heur idenen. Ze zollen bed reugen
uutkommen. Oonze regio maekte op dit alles
gien uutzundering. In die eerste maonden dat
ze hier et scepter zwaaiden, hoefden oonze
mannen flog niet verplicht naor Duutslaand
toe om daor meerstal onder beroerde
omstanigheden te warken bi'j de boeren, in de
febrieken (oorlogsmateriaol) en as grondwarkers. Ok de joden konnen heur nog vri'j
bewegen, mar dat veranderde at gauw. Al
gauw wodde uutveerdigd, dat joden gien

overhiedsbetrekking meer uutoefenen
mochten en et wodde heur verbeuden heur
vri'je tied deur te brengen in eupenbaore
ruumten, o.e. kefé's en ok de eupenbaore
terreinen weren taboe, zoas parken en
voetbalvelden. Ok kwam al gauw as verplichting een zonuumde 'davidster' te dregen op
de revers van de jasse. Doe op bevel van de
Duutsers et persoonsbewies invoerd wodde
(dit was een twie keer volen kaorte mit de
hoolder zien foto, een vingerofdrok en een
gemientezegel mit stempel) mossen de joden
ok nog een stempel mit een grote 'j' op dit
persoonsbewies hebben. Bi'j kontroles
haelden ze op disse meniere zo de joden uut
de passerende meensken weg.
Mit ingang van je vuuftiende jaor kreeg iedere
Nederlaander een oproep om op et gemientehuus te kommen mit twie pasfoto's en dan
wodde daor ok de vingerofdrok maekt van je
in kerwiesvinger. Et persoonsbewies of et
'P.B.' zoas Ok bi'j de officiële instaansies as
ofkotting bruukt wodde, mos ie ten alle tiede
bi'j je hebben aj' butenshuus weren. De
Nederlaanders maekten van disse ofkotting
'P.B.' al gauw, daj' et 'piemeltje bloot' altied in
de buse hebben mossen.
Doe oonze 'beschermers' zoas ze heur zels
graeg nuumden, tot de ontdekking kwammen
dat de Nederlaanders, mit uutzundering van
de N.S.B. toch niet zo volgzem weren as ze
hoopt hadden, wodde heur holing at wat

grimmeger, en et weren weer de joden die
dat et eerst vuulden. Inienend wodde deur de
Duutsers uutveerdigd, dat et hoten van postdoeven verbeuden was, en d'r weren veurschriften bi'j die tot in 't kienderachtige deurdreven weren. Zo mochten de kiender gien
vlieger meer oplaoten en de rood, wit en
blauw vlaggies an de fiets mossen d'r ok of.
Netuurlik mochten we op daegen as bi'jglieks
de jaordaegen van et keuninklik gezin de
viagge absoluut niet uutstikken. Mar op 31
augustus, dejaordag van keuninginne
Wilhelmina (die in lngelaand zo goed
meugelik de regering votzette) wodde d'r,
neffens een gerucht, toch vlagd in Wolvege.
Dat gerucht hul in dat de zusterties van et doe
nog bestaonde 'Lykiama' huus an et schoonmaeken sleugen weren. Dit 'Lykiama huus'
was een oolden-van-daegen tehuus, mar d'r
was ok een huushooldschoele en een
kraomofdieling in onderbrocht. Alles wodde
naor buten sjouwd en op de hede te dreugen
Iegd. Mar et vremde was, dat bepaolde
stokken in de volgodder rood, wit en blauw op
de hede laggen. Niet viaggen van de
Duutsers, mar de was mos dreuge.
Doe kwam op alle gemientehuzen de odder
binnen, dat de inwoners alle bruukte veurwarpen die van keuper weren, inleverd wodden
mossen. De meerste meensken peinsden d'r
niet over om et keuper in te leveren en een
hiele hoop van dat spul wodde votstopt,
alderdeegst in de grond. Jammer is dat een
hieleboel van dat spul nao de oorlog nooit
weer vunnen is en daor vandaege-de-dag nog
zit. Warschienlik het die inleveringsaktie niet
genoeg opbrocht, want doe begonnen ze al
oonze karkeklokken uut de karktorens te
stelen. Aj' dat zaggen, hoe de klaankbodden
uut de klaankgatten sleugen weren om de
klokken d'r uut te haelen, dan kreej' nog een
grotere hekel an die Duutsers. Een hiele hoop
van die klokken weren hiel oold en deur heur
oolderdom onvervangber, mar daor trokken
de 'sleepkevers' heur niks van an. Ok oons
mooie zulveren geld was van hun gaeding en
wat kregen we d'r veur terogge? Een haandvol weerdeloze zinken munten.
En zo gong et mar deur. De boeren mossen

De klokken van de Nederlaans Hervormde
karke in Wolvege bin uut de toren haeld
en won oplaeden.

van heur peerden de besten ofstaon an et
Duutse leger, en ie weren et beste uut as een
mooie merrie drachtig was, want clan konnen
ze die niet bruken. Huj' mos d'r leverd
wodden, ok veur et Duutse leger, en as de
döskmesiene kwam, clan ston een konterleur
je op de hanen te kieken, dat d'r gien zaod
aachterover drokt wodde. Et luusteren naor
de Ingelse zender, waor wij ommeraek graeg
naor luusterden, wodde oons op straffe van et
koncentraosiekaamp verbeuden. Doe dat niet
huip, mossen de radio's inleverd wodden, mar
och heden, wat weren de Nederlaanders
vieningriek. Een hiele hoop radio's deuken
onder, mar wel zo, dat ze nog beluusterd
wodden konnen en de technische meensken
onder oons maekten zels een radiogien en ik
hebbe ze alderdeegst inbouwd zien in een
biebel. In een biebel zochten de Duutsers
absoluut gien onderdeuken radio en dit was
een aandere meniere om via de biebel et
'woord' an de meensken kenber te maeken.
Nao verloop van tied was et luusteren naor de
Ingelse zender hielemaole gebeurd, omdat de
stroom ofsleuten wodde. Wat hewwe vaeke
luusterd naor de uutzendings vanuut
lngelaand middels de Nederlaanse zender
'radio Oranje' en de zender veur de Nederlaanders op zee, via 'radio Brandaris'. Radio
Oranje eupende altied mit de volzin: 'Hier
radio Oranje, de stem van strijdend Nederland'. Radio Brandaris hadde ok een mooie
slagzin, waor een hieleboel leedvermaek in
opsleuten zat, temeensen veur de Duutsers
en heur anhang hier in oons laand. Anton
Mussert was hier de laandelike leider van de
N.S.B. en hi'j hadde over et algemien nogal
wat praoties as hi'j veur de radio te beluusteren was. En hadde hi'j now mar luusterd naor
wat radio Brandaris him via de uutzendings
an zien verstaand perbeerde te kriegen, clan
hadde hi'j misschien wat inbunnen. Nao de
uutzending sleut Brandaris altied of mit et
riempien: Van Den Helder tot Cadzand
(Cadzand ligt in Zeeuws-Vlaanderen) staan
hoge bomen in het land, en wat Mussert ook
kakelt, eens wordt hij zwijgend op getakeld.
Dan hadden we hier nog een Duutslaand- en
Hitlervereerder, die mit zien pro-Duutse

vertellegies d'r nog een scheppien bovenop
dee. We doelen hier op de propagandist Max
Blokzijl. Nao de oorlog kregen ze beide wat ze
verdiend hadden: de doodstraf. De Belgische
zender vanuut Ingelaand hadde ok een mooie
spreuke am de Belgen in et bezette Belgie
een opkikkertien te geven, n.l.: Belgen in ons
bezette vaderland, we zijn weer één dag
dichter bij de bevrijding en zonder er op te
boffen, we krijgen ze wel de moffen.
As ofsluting van disse oflevering vienen wij
dat we dat doen kunnen mit de twie eerste
koepletten van et gedicht: Zol Nederlaand nog
weten? van H.J. Bergveld uut de bundel De
oolde pook.
1.
Et zal oons Nederlaanse yolk
Naor 'k hope nog we! heugen,
Dat wij oons onder 't Duutse jok
Veur knoet en onrecht beugen,
Et was de tied van roof en moord,
Van laandverraod en leugen!
De tied, waorin soms heit en k/end
Mekaander niet verdreugen!
De tied van arbeidsdienst en zo
En warken in de vremde!
De tied van koncentraosiekaamp
En wat oons méér beklemde!
2.
Doe zochten wij om hulp en raod
En 'n ye/hg hennekommen!
En om een vals persoonsbewies
Om an 't geveer t' ontkommen!
D'r weren goenend uut 't verzet,
Die daor wel raod op wusten!
En die veur oons, uut phichtsgevuul
Heurleven waogen dusten!
En... vul d'r iene deur verraod,
Dan weren wij vershegen!
Wij zeden: 'Die vergeet ik nooit!'
En snokten... wat verlegen...

Karst Berkenbosch

Stellingwarf Cantate
In een stampvolle karke van Berkoop wodde
op 22 september de wereldpremière hullen
van de Stellingwarf Cantate, schreven deur
Johan Veenstra en Jan Brens.
Een prachtig initiatief dat zien weersiag
vunnen het in een prachtig uutvoerd boek mit
illestraosies van Peter Lazarov. As dr een
volgende keer ok nog even bi'] zet wodt wie
de meziek schreven het van de bekende
melodienen, is et hielemaole 'af'.
In een mooi schilderd lers andoend dekor mit
een gloedvolle opkommende zunne zong et
Anbokoor Zingen geeft moed uut Wolvege dat
et een lust was. Goed, ze mossen eerst even
op gang kommen, mar nao een vas of drie
hadden ze de zenuwen bliekber in bedwang
en zongen ze as kliesters.
De opzet van de Cantate was haost een soort
scheppingsverhael. 'En daor ligt et laand clan.
Et laand dat Iaeter Stellingwarf hieten zal, zo
begon Johan Veenstra zien inleidende tekst
volgd deur et Vrede en Rust van et Anbokoor.
'Vrede en rust bevri7den hiel de schepping. 1k
zing omda'k op eerde leven mag'.
In de twiede veurdracht van Johan kommen
de Stellingwarvers om de hoeke kieken en in
dit gedielte al geliek et versloeren van oonze
tael. En et koor zong: 'Tussen wolkens, wiend
en waeter, ligt et laand van Lend' en Kuunder.
A/tied Ste//in gwarvers, vroeger, now en Iaeter,
klinktjim eigen mooie tael as 't roezen in een
nuunder'. Mar zo stelde Johan in zien verhael,
'zol een nuunder die vol basten zit nog wel
roezen willen?'
Veerder kwam et vrotten van de meensken an
bod, meensken die ondaanks heur aarmoede
heur dromen hullen, de Lende, de Bakkiesman en vanzels et Stellingwarfs Volkslied.
Johan Veenstra vertelde daorover en et koor
zong daornao as een verlengstok van et
verhael daor een vassien over.
We kun niet aanders zeggen as dat elkeniene

in de karke een prachtige aovend had het. En
toch kun we wel een peer kaanttekenings
plaetsen. Disse Cantate hadde een groot
weemoed gehalte. Dit kwam tot utering in de
vassies as Laot oons now in Herinnering en
Aovend-hymne. Vassies waoraj' bi'j votmiemeren kunnen aj' zels et grootste pat van jow
even hier leefd hebben. En dat dee et pebliek
mit een gemiddelde leeftied van boven de
zestig mar al te graeg. Et geneut en daor is
niks mis mit. Mar we moe'n oons wel de
vraoge stellen blieven as we op disse meniere
deurgaon kunnen. Om et zwat-wit te stellen,
et pergramme hadde deur zien inhoold en
uutvoering ok een stigmatiserende warking.
En daor bedoel ik mit dat et een Stellingwarfs
pergramme was deur en veur oolderen. En
et Stellingwarfs het al genoeg een oolderwets imago.
Daornaost kan en moet d'r an et locht en et
geluud yule meer ommedaenken besteded
wodden. De stemme van Johan wodde
dudelik misvormd deur et luudspekerboxien
en hi'jzels ston de hieltied buten de schienwarpers. Een kleine muuite om daor een
volgende keer rekening mit te holen. Et het
mi'j en mit mi'j meerdere meensken die bi'j
mi'j in de buurt zatten kroeme ti'jen bezorgd.
Mar om een lang verhael niet langer te
maeken, ik hope oprecht dat Johan Veenstra
en Jan Brens deurgaon mit dit initiatief. En 1k
hope ok dat as Jan et Stellingwarfs Volkslied
weer op et pergramme zet, hi'j et wat leger
inzet. Want al hoe we de billen ok tegen
mekeer anknepen, we konnen de hoge tonen
niet berikken al was et nog zo.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Een wieze Raod... van Europa
Et Komitee van deskundigen van de Raod
van Europa dat zoe'n aanderhatfjaor leden
de situaosie van et Nedersaksisch onderzocht, het zien rappot uutbrocht en zien
bevienings rapporteerd. Et rappot is votgd
deur een anbeveting van et Komitee van
menisters van de Raod van Europa.
Ok o.e. et Fries en Limburgs bin onderzocht.
De kriteria bin te vienen in de deur NederIaand onderschreven dielen van et Europees
Haandvest veur regionaote taeten en taeten
van minderheden.
Wat et Nedersaksisch anbetangt, de toepassing van et haandvest kan zien wodden as de
eerste 'wettetik bienende poging' om et
Nedersaksisch een goed ptak te geven,
neffens de algemiene positieve principes van
diet II van et Haandvest.
Toch mient et Komitee dat de vastberaoden
stappen ter bescharming die bedoetd binnen
mit diet II, nog onvotdoende binnen. De lokate
en regionaote overheden zollen meer doen
moeten, mar et Riek stimuleert en steunt de
perveensies en gemienten niet. Van dat voert
et Riek onvotdoende uut wat deur et
Haandvest onder diet ti vaastelegd is. Wet bin
d'r alderhaande goeie aktiviteiten in en deur
de regio's, mar d'r is gien atgemiene tijn die
deur de Staot en de regio's mit mekeer
dreugen wodt. De Staot zot meer de perveensies anmoedigen moeten in een aktief beteid
om de Nedersaksische taeten votdoende geld
te geven en et gebruuk van et Nedersaksisch
te promoten, neffens et komitee.
In iene van de parregrafen van heufdstok II
wodt an de Rieksoverhied vraogd om
atgemien begrip veur de meertaelighied te
kweken. Et komitee het glen bewies vunnen,
dat in Nedertaand zoks ok gebeurt. In de
stotbevienings konstateert et Komitee dat d'r

in Nedertaand gien taetpotetiek op nationaot
nivo is veur de taeten die onder diet H erkend
binnen, dat bin benaemens et Nedersaksisch
en et Limburgs. D'r is gien wettelik kader
daetezet veur heur bescharming en promosie.
Veerder wodt konstateerd dat d'r een groot
verschit is in de maote van bescharming per
Nedersaksisch gewest. Oost- en WestSteltingwarf stikken d'r in positieve zin uut,
Getdertaand op een negatieve meniere. Et
Komitee vint dat de sprekers van et Nedersaksisch in die perveensie te min erkenning
hebben en niet dezetde meugelikheden tot
steun kriegen as in de ere Nedersaksische
perveensies, en zoks kan niet.
Et Komitee van Menisters van de Raod van
Europa beveett, op grond van de evaluaosie
van et Komitee van deskundigen an, dat d'r
veur et Nedersaksisch en de ere taeten die
onder diet ti erkend binnen, een atgemiene
taandetike taelpotetiek komt die baseerd is op
wat d'r onder diet II vereist wodt.
We kun tevreden wezen mit de bevienings en
de anbeveling. We zien van oons overteg dat
we tegere mit ere Nedersaksisch orgenisaosies mit et komitee had hebben, weeromme
dat de perbtemen van et Nedersaksisch
serieus neumen binnen. De rieksoverhied is
stof in maotriegets die heuren onder diel II. En
dat wiels de Stetlingwarver Schrieversronte
en de warkgroep erkenning van SONT at drok
doende binnen mit de veerdere erkenning
onder diet Iti, die de Rieksoverhied en de
oostetike perveensies Ok at tange veur
mekere brengen kund hadden.
Wat de Friese en Stetlingwarver overheden
angaot hoeft et glen perbteem te wezen, die
witlen et Nedersaksisch at wet dezelde soort
staotus geven as et Fries!

Een wieze raod... veur Stellingwarvers
Dat is netuurlik een goed ding, nao zoveul
jaor vrotten en vraomen meer steun van de
overh eden en alderdeegst van de Raod van
Europa. Wat oons Stellingwarfs anbetangt, de
perveensie en de gemienten hebben et de
taeste jaoren goed mit oons veur had. Mar de
Nedersaksische perveensies hebben et wel
wat ofweten laoten sund 1996, want nao de
erkenning onder diel II hebben ze et Riek nog
niet zo veer dat ok diel Ill d'r now at an komt.
Sprekers van streektaeten, ok van et Steltingwarfs dus, mienden in de twiede hette van de
jaoren zestig meer en meer dat de wereld om
heur henne groter wodde en daj' dus yule
meer op et Nedertaans overgaon mossen.
Eers heurde ie d'r niet bi'j, dochten ze, of, nog
slimmer, ze verstonnen je niet. Et Nedertaans
d'r bi'j leren, daor was netuurlik niks mis mit.
Et is now ien keer de algemiene omgangstaet
wodden van Nedertaand en Vlaanderen. Al
vraog ie je wet of hoe as et komt now et Ingels
de hiettied ok in Nedertaand in alderhaande
situ aosies nogal gauwachtig bruukt wodt.
Daenk bi'jglieks an de universiteiten en et
hoger beroepsonderwies.
Mar aj' Nederlaans teren, daoromme hoej'
netuurlik et Stetlingwarfs niet op te geven. Et
vaatt mi'j op dat d'r de taeste tied nogal es
liefhebbers van et Stetlingwarfs binnen die
daor naodrokketik op wiezen, en ik wol me
daor nog es naodrokkelik bi'j ansluten.
Hoe vaatt d'r wat an te doen, an dat minder
bruukt wodden van et Stetlingwarfs? Dat is
veurat deur zels een aktievere rotle te
speulen, donkt mi'j. Laot ik een riegeltien
punten numen die veur et grootste pat
netuurlik at hiet vaeke an de odder west
hebben, mar herhaeling is de beste reklame,
zuwwe mar zeggen.
1. Meensken die et Stetlingwarfs kunnen,
praoten et vaeke te min tegen meensken die
et niet praoten kunnen of die et misschien wet
kunnen, mar et niet doen. Zo kriej' gekke
situaosies dat meensken tegen mekeer in et
Hot taans praoten omreden ze niet van mekeer
weten dat de aander ok Stettingwarfs praot.

As zoks de hiettied vaeker gebeurt, clan gaot
et netuurlik aachteruut mit oons Stetlingwarfs.
Mar aj' gewoon tegen elkeniene in et
Steltingwarfs beg innen, clan is d'r meerstat
gien perbteem en clan heuren die meensken
toch Stettingwarfs.
2. Meensken praoten tegen kiender van
aanderen nogal gauwachtig in et Holtaans.
Dat is niet neudig, de meerste kiender
verstaon je toch wet ok as ze et thuus nooit
heuren. Aj' et niet tegen ze praoten, hoe
zotlen ze d'r clan wat van opstikken?
3. Meensken veraanderen te gauw van tael
as ze een aander praoten heuren in et
Hottaans of et Fries. Dan schaekelen ze in die
tael over. Aandersomme gebeurt dat tang zo
gauw niet. Vroeger was dat aanders:
sommige Hottaans- taetigen en een protte
Friezen gongen over op oonze tael. Dat kwam
omdat iederiene et gewoon praotte, d'r was
minder twiefet over en meensken van buten
deden clan yule eerder mit. Zo kan et netuurlik
weer meer wodden, as de Steltingwarvers
heur Stettingwarfs mar praoten blieven.
4. D'r bin nog attied meensken die wat
schaemet doen over oonze tael en oonze
omgeving. Dat moet en kan d'r uut. Oonze
tael is de muuite weerd krek liek as et Fries en
aandere minderhiedstaeten. En de weerde
van oonze omgeving moej' zien wilten. De
grote aarmoede van vroeger, daor meensken
at gauw over beginnen, is d'r niet meer; die
was d'r netuurlik, mar die gut tang niet veur
iederiene. Ok op aandere plakken was et
altied lang gien vetpot. We moe'n eerder een
betien trots wezen op oonze dörpen, netuur,
ruumte en... atte veurzienings die d'r wet
binnen. Neem now alte onderwies- en
sportveurzienings. En dat altes mit een eigen
tael en kuttuur, mit atderdeegst een streektaelinstituut dat d'r wezen mag.
5. Om kot te gaon, we moe'n staon veur
oonze identiteit en we moe'n oonze tael nog
vute meer praoten, meer schrieven en op
aandere men ieren zien gerak geven. Et moet
meer in de kraanten, op 'e radio, op 'e
tiltevisie en nuum mar op. Jim moe'n niet zo
bescheiden wezen, zeggen ze vaeke tegen
oons. Now, lao'we dat clan ok niet doen!

In de veurige Ovend schreef 1k over Doe Jan nog mit zien moeder huusde', en dat de heer Dirk Brouwer
nog een uutvoeriger tekst opsturen zol uut de Stienwieker kraante van 1892. Hier volgt die, et is de tael van
de omgeving Stienwiek docht oons. Wie van de lezers kan dat sekuurder zeggen?

De eerste vri'jeri'je van Janboer
Doe Jan nog mit zien moeder huusde,
En nooit orn rnooie rnaegies docht,
Maor a/tied mit de schaopen kruusde
En beestevoer of braandhoo/t zocht Doe was zien moeder soms at bange,
Dat hi] glen vrouwe kriegen zol,
Heur docht, et was zien tied a/lange,
H/f mos ééns weten, wat hi] wol;
Aileen - dat was toch 00k glen leven,
En dan - een vent van tw/nt/gjaor,
Dee zol nog om glen maegies geven,
Dat leek heur miseraobel raor.
Zee was mit zest/en jaor at wiezer,
Doe haz'al yr/f wat schik had, heur!
En Jan was]' ornrnes ok glen kniezer,
Heur docht, h/f mos d'r ies vandeur.
Zee wust wel, waor 't horn an rnankeerde,
Hi] was van lief en leden pront;
Maor noo/t glen ene dee horn leerde
Waorof horn 't vrifen in bestond.
'Wacht,' docht ze, "k zal 't horn wet vertelien!
Zeg Jan, gaot h/er/es b/f rn/f staon;
1k heb een plan oe veur te stelien,
Daor kan 't oe nog ies goed mit gaon.
le weten we!, 1k wodde zwakker,
Et warek vaalt rn/f meer as zoer,
Daor he 'k zo 'n grote boekwe/takker
En dan de schaopen, 't is een toer
Om alles goed In odder t' ho/en;
En draeg /e rn/f veur goed uut huus,
Dan ma]' gerust oen hanen volen
En bidden had orn kracht naor kruus.
Mif donkt, ie rnoe'n een wiefuutkieken,
Daor hoold ie]' ornrnes Ok we! van?
Dat zal oe veu/e beter /ieken,
As zoo a/léén te leven, Jan!'
'Och, moer! 1k bid oe, hoold oe st/lie,
Wat doe 'k toch mit een wiefzo vrog;
B/f rnaegies he 'k volstrekt glen wi/fe
Mi] donkt, a'k z' anzie he'k genog.'
He! Jonge, loop, dat zal wet wennen,
't is d' eerste keer een bet/en raer;

Maor a]' de rnaegies rnaor ies kennen,
Dan ku]' d'r schik b/f hebben, vaer!
Gewoon!/k bin z' een betien bange,
Terneensen, 't hef d'r wet wat van;
Dee lepers; maor dat duurt neet lange,
Dan haelen z'oen van zelles an.'
Och, moer! Mi] donkt, 1k mos 't rnaor laoten,
Et kan d'r]ao wet goed orn gaon;
Wat za'k toch mit de rnaeg/es praoten;
1k beef at, as ze bif rn/f staon.'
Och, gekheid - gekheid allemaole,
Ia doen veur disse keer mien zin;
le gaon ies naor Jan App/es Aole,
Dee zit d'r nog at warem In.
Eerst ku]' van 't rnooie weer begunnen,
Hoe of 't mit onze schaopen gaot,
En dawwe 't grus haost huj]en kunnen;
Vervoigens zeg ie: heur es, maot!
Mien moeder is d'r veur da 'k trouwe,
En zel/es bin 'k dat Ok van plan,
Now he'k toch Ok nog graeg een vrouwe,
Dee goed de boerder/fe kan.
Zo koern ie gaauw van 't een op 't aander,
En as heur vaeder 't bedde opzocht,
Dan yr/f ie nog ies mit rnekaander 0 man, glen wolkien an de locht.'
Now]ao, ik hoolde rn/f rnaor stilie,
Docht Jan, 1k wete now genog,
Veur 't oge doe 'k mien moer heur wilie,
Maor hengaon, dat verdi] ik toch;
1k zol daor gaauw een blauwgien lopen,
'k Zal wiezer wezen heur; mien moer
Zol rn/f verraoden en verkopen!
Jaowel, al bin 'k een dornme boer,
In dit geval bin 'k bif de pinken;
In ptaes, da 'k naor Jan App/es gao,
Gao'k b/f Geert Keep een s/okkien dr/nken,
Dee hoot d'r goe/e draank op nao
1k zal 't wet weten t' over/eggen,
En as mien moer rnif vrag, hoe 't steet,
Dan za'k heur doodeenvoudig zeggen:
Jan Apples Aoie wil nog neet'

Doe 't zundagaovend was ewodden
Mos Jan d'r hen; zif atten brif;
Zien moer deu gaauw de voele bodden,
Daor was hif disse keer van vrif;
Doe truk hij, op zien moers ver/angen,
Zien vaeders duffels buisien an;
't Was wel een bet/en muf van 't hangen,
Maor 't zat horn uut de k/ek; en Jan
Was toch neet braof op rnoo/e kieren,
H/f huid maor van een starek stok,
Daor kon h/f 't beste horn in weren
En kreeg h/f 't rn/nste een on ge/ok.
Geert Keep was drok an 't borrels schinken,
Et gonk horn aor/g naor de z/n,
Zien kiaanten wassen f/ks an 't drinken,
En Janboer sch/kte d'r tussen /n.
H/f eiste een s/ok - en nog /es éne;
'Et h/ndert j'ornrnes neet?' vreug Jan;
We/, b/f' now ma/!'zee d/s-en-gene,
Daor word ie net p/ifz/er/g van.'
Jan drunk zo veul as d' aanderen drunken,
En m/ssch/en nog we/ ene meer,
Te rneensen wodd-if moo/ beschunken,
En zakte b/f de taofei neer;
Daor wassen ook een paer schevuten,
Dee rnaekten horn zo zwat as roet;
Verv'o/gens dreugen z' horn d'r buten En daorgonk 'then: We Neerlaans bloed!'
Zien moeder zat op horn te wachten,
't Was iaete, maor zee huid heur kras;
Zif was 00k vaste van gedachten
Dat Jan rnit Ao/e an 't vr/fen was;
Maor toch, zee wodde in 't /este bange,
D'r kan zo i/cht een on ge/ok
Gebeuren, en appat, zoo /ange,
Dat gonk heur vot al vuus te drok.
Korn, docht ze, 'k w// ies even heuren,
Waor of h/f now zo /ange zit,
D'rkan een onge/okgebeuren
En dan heb /k 't d'r maor weer m/t.
En 't mot d'r ook neet zuver wezen,
Z/f praoten van een wit ken/en
Appat, al hef h/f n/ks te vrezen,
1k wil dan toch /es even z/en.'

Zee hadde 't woord pas uut-espreuken,
Of daor ontstond een groot gedruus:
De deure wodde /os-ebreuken,
En Jan kwam zwat en dronken thuus.
Doe rnos /e 't oolde meense /es heuren,
De stumper b/bberde as een b/ad:
'Och, och! Wat mot rn/f now gebeuren,
H/f hefzowaorjannever had!
Zegjonge! Waor he]' dat ekregen?
Dat is oe]ao nog noo/tgebeurd;
1k wod hoe /anger hoe ver/egen:
Zien he/e bu/s is op-escheurd.'
Maor z/f rnoch mooi of/eli/k praoten,
Jan zee g/en woord; h/f hui horn dom;
Zee mos horn we/ m/t vreden /aoten,
Al was z' ook nog zo kwaod op horn.
Dat gonk nog a/ - en d' aand're morgen
Verte/de Jan z/en heel geval,
H/f zee d'r b/f: '1k zai we! zorgen
Dat dat fleet weer gebeuren za!;
Maor rn/ts, /e moe 'n dee gekhe/d iaoten
Van rnaeg/es vraogen /ederkeer:
Want a]' rn/f van de vrouwlu praoten,
Dan he'k g/en sch/k in 't leven rneer.'

Op 24 september 2001 raekte weg
oonze trouwe woordeboekmitwarkster van Steggerde Vrouw

T.H.M. Vonk
in de leeftied van 88 jaor.
Heur trouwe inzet veur et Stellingwarfs
Woordeboek zal oons altied bi'jblieven.
Bestuur en passeniel van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte

Stellingwarver spreukekelinder 2002
Veul ni'j materiaol

Sund 22 september Iigt de Stetlingwarver
spreukeketinder veur et jaor 2002 weer veur
iederiene te koop. Veur et kommende jaor is
d'r krek as in de veurgaonde jaoren van atles
te tezen op de goed 180 btatties van de
scheurketinder. De kemmissie die de kelinder
saemenstetde zorgde d'r veur dat d'r veural
ni'j materiaol op te vienen is.
Op de veurkaanten van alte btatties bin, as
vanootds, atderhaande gezegden, uutdrokkings en bi'jgtieks spreukies die mit et weer te
maeken hebben, te lezen. Somstieden bin ok
de verktaorings van die gezegden en zo d'r
bi'j zet, omreden de betekenis misschien niet
veur iederiene (meer) dudetik is. Veerweg de
meerste uutdrokkings en gezegden kommen
uut et vierde diet van et Steltingwarfs
Woordeboek. We witlen jim atvast graeg een
peer van die prachtige gezegden tezen Iaoten:
Dat/s ok een moole menister van weer en
wiend (een eigenaorige keret; Peperge, De
Blesse)
De witte wieven schudden de Iaekens uut
(wodt wet zegd as et een betien sni'jt;
Langedieke)
Et is weer om lillikerds te vangen (et is mm
weer; Ni'jhooltpae)
Zonder wark hej' glen hunning (Makkinge,
Ni'jberkoop, Ootde- en Ni'jtaemer)
As de Zeuvensteern schient, het de koekoek
zien spraok ver/euren (in juni/juti heur ie de
koekoek niet meer; Berkoop)
Op de aachterkanten van de blatties is d'r dit
keer een protte ommedaenken veur de
dorpen in de Stetlingwarven. De iene keer kan
dat over de geschiedenis van een dorp gaon,
de ere keer is et een gedicht of nog wat eers.
De vaaste mitwarkers van de kelinder hebben
weer prachtig materiaol schreven. Zo het
netuurkenner Wiebe Scheenstra van
Oosterwoolde mar Iiefst 24 prachtige,
infermetieve stokkies schreven over een tat

netuurgebieden in de Stetlingwarven. Jan
Oosterhof van Steggerde tekende krek as de
oflopen twie jaor slim aorige, bidetiedse
strips over een piere en zien maot de stakke
(zie ofbeetding). Jan schreef tiekewet ok nog
twaelf biezundere gedichten.
Koop Gorte van Hooltpae schreef 24 biezundere verhaetties over et oolde boereleven in
de Stettingwarven, wiels Joop van Lier van
Zaandhuzen dit keer hiel interessaante
infermaosie geft over steerns. Daornaost
schreef hi'j een vuuftat stokkies over de
woongebieden om him henne.
Egbert de Jong van Burgum, mar vroeger van
Appetsche, schreef mooie en humoristische
stokkies over Appetsche en omstreken, wiets
Ube Duursma van Der tzzerd op zien
bekende wieze vertelt over oolde gebru ken
en gebruuksveurwarpen. Mar ok van de disse
zommer wegraekte Wube Lamers van de
Kuunderwal (pseudoniem van Wiebe Jaeger)
is d'r nog nij materiaol op de kelinder te
vienen. Jaeger warkte altied mit veut ptezier
an de kelinder mit en de kemmissie was ok
mit zien taeste wark slim inneumen.
Ni'j is dit keer de mitwarking van Hendrik
Betten van Else, bekend van o.e. de Iekaote
radio. Hi'j vertelt over (de omgeving van) zien
dorp en over de buurtschop Tronde. Vrouw
Btoemhoff-Seinstra schreef uut heur herinnerings over de omgeving bi'j heur geboortedorp
en over de vieverbossen bi'j Ni'jberkoop.
Daornaost schreven ok de kemmissieteden
(Jan Oosterhof sr., Joop Oosterhof en Sietske
Bloemhoff) een tat infermetieve stokkies veur
de ni'je kelinder.
As taeste onderd let staon d'r ok now weer een
twaetftal puzetties op de kelinder die in et
Stetlingwarfs optost wodden moeten. Mit
twieje daorvan bin weer aorige priesies te
winnen.
Op et schitd van de kelinder is dit keer een

oolde foto plaetst. Daorop is een stokkien
oold Wolvege te zien dat al lange niet meer
bestaot. In de volksmond wodde dat stokkien
De drie husies nuumd. De husies stonnen op
et plak daor now de Len naflat staot. Ok
daorover kuj' meer lezen op de kelinder.
De Ste/I/n gwarver spreukeke/inder 2002 is
drokt in een oplaoge van 900 stoks en kost
f 21,95. (Red.)

Klaas van Weperen

De slag bij Warns
(een kotte impressie)

Onder et motto Duzend taelen, len boeket
wodde d'r op zaoterdag 29 september de
jaorlikse bi'jienkomst holen op et 'Reaklif' bi'j
Warns. Et was 't zangkoor Auke Roukes uut
de Lege Geaen dat op een veurtreffelike
wieze inhoold gaf an die herdaenking. De
peer honderd opkommen vrouwluden en
manluden wodden, liekewel in praot as in
zang, mitneumen in een boeket van Friese
taelbloemen.
Et weer warkte mit en ie konnen daor genieten van de zunne, et zaachte wientien, et uutzicht over et leselmeer en van et zingen van
et koor en van een zeuvental kiender. Een tal
perveensiaole dialekten en taelen wodden
daor deur meensken uut de eigen regio naor
veuren brocht. Zo koj' luusteren naor:
- et Aasters (een Fries dialekt op Terschelling)
- et Westers (van Terschelling)
- et Hindelopers (wanneer een echte Hindelooper an et woord komt verstao ik d'r gien
bast van)
- et Bilts (et Bilts Iiekt nog et meerste op de
stadse streektaelen. In disse tael zitten
sporen van zowel et Noord- as van et ZuudHollaans)
- et Stads (in dit geval was d'r keuzen veur et
Snekers. Dat had netuurlik ok et Liwwadders
wezen kund)
- et Stellingwarfs (Pieter Jonker het veur disse
regio et woord voerd en angeven dat wi'j op
een eupen, eerlike en positieve meniere mit
mekere omgaon moe'n, wat de tael anbelangt)
- et Fries (daorin herkende men bi'jglieks et
Fries uut de woolden en dat van de klei)
Al mit al was et best de muuite weerd om disse keer naor et zuudwesten van oonze perveensie te rieden om naor een pergramme te
luusteren dat viot brocht wodde en de banen,
wat de taelen anbelangt, weer wat anhaelde.

Krummelties

Ni'jjaorsreceptie Stellingwarver Schrieversronte
Wij willen now al vast jim
ommedaenken vraogen veur
de ni'jjaorsreceptie van de
Stellingwarver Schrieversronte. Die receptie wodt
holen op zaoterdag 5 jannewaori, aovens van 20.00 tot
24.00 ure in zael Oostra,
Heufdstraote West 10 in
Noordwoolde.
Dr bin wel es jaoren west dat
de ni'jjaorsreceptie ommeraek goed bezocht wodde.
De laeste peer jaor is dat wat
minder wodden en wi'j willen
et graeg weer zo hebben as
veurhenne. We hebben
daorom veur de kommende
ni'jjaorsreceptie clan ok een
hiel antrekkelik pergramme
saemensteld!
In et eerste plak zal oonze
niie veurzitter Simon ter
Heide een praotien holen.
Daornao zal, zoas jim ok al in
de boekekraante lezen kund
hebben, de bekende verhaele-verteller Peter van
Pagee van de Oosterstreek
oons een ure vermaeken mit
prachtige verhaelen. Wi'j bin
hiel bliede dat we him veur
disse aovend bereid vunnen
hebben en kieken zels slim
naor zien optreden uut.
Nao de verhaelen is et tied
veur et schoft en wodt d'r, as
vanoolds, een verlotting holen. De meerste bezukers

zullen vast en zeker mit een
priesien naor huus toe gaon.
De verlotting wodt weer verzorgd deur leden van de
warkgroep Publiciteit.
Nao et schoft zal Henk
Bloemhoff een tal lieties zingen en speulen, waorbi'j hi'j
him op akkordeon begeleiden lat deur Sietske Bloemhoff. lederiene zal netuurlik
clan wel even mitzingen kunnen bi'j bekende lieties as
'Waor de Lende'.
Tot slot zullen Auke Smid
van Hollandscheveld en
Henk de Vries van Noordwoolde veur een live daansmeziekien zorgen. Zi] zullen
daorbi'j een peer keer instermentaol ondersteund wodden deur Gerrie Oostra op
trompet.
Netuurlik is d'r aovens ok alle
tied veur een praotien, een
happien en een slokkien. De
prissentaosie van de aovend
is weer in hanen van Martha
Hoekstra van Hooltpae.

winkels ligt.
len van de ni'je onderwarpen
veur et jaor 2003 is 'eten'.
Wi'j zollen graeg iedere
maond een blattien besteden
willen an een oold gerecht
uut oonze streek. Now hebben we d'r wel een stok of
wat, mar d'r zullen onder de
(ooldere) lezers van De Ovend
grif wel goenend wezen, die
daor nog wel wat meer van
weten. Die meensken zollen
we vraogen willen zokke
gerechten (en de meniere
van klaormaeken) an oons
deur te geven. Zo kuwwe in
2003 allegere elke maond
een oold streekgerecht
klaormaeken en opeten...
Jim kun jim gegevens
opsturen an de Stellingwarver Schrieversronte, Willinge
Prinsstraote 10, 8421 PE
Berkoop/Oldeberkoop, t.a.v.
Sietske Bloemhoff. Bellen
mag vanzels ok: 0516-451108.
Meugen we op jim - smaekelike - mitwarking rekenen?

De warkgroep Publiciteit van
de Ste//in gwarver Schrieversronte

Redaktie Ste//in gwarver
Spreukeke/inder
Tomke

Stellingwarver Spreukekelinder veur et jaor 2003
Ok al hebben jim vanzels
nog mar krek de ni'je spreukekelinder in huus, wi'j bin al
weer an de gang mit die veur
et jaor 2003! Zo hebben we
flink wat ni'je onderwarpen
en een tal mitwarkers is daor
al weer drok mit in t spier. Et
doel is om de kelinder nog
wat eerder klaor te hebben
as an now toe, zodat hi'j in
de vekaansietied al in de

Tomke is de naeme van een
leesbevodderingspergramme
in et Fries veur peuters in
Frieslaand dat deur een tal
instellings orgeniseerd wodt.
Et Tom keperjekt bestaot uut
een info-middag veur peuterleidsters, tillevisie-uutzendings (die ok op videobanen
verschienen), een bibeltheekpergramme en een
boekien. Et laeste wodt uutgeven deur uutgeveri'j Afuk
in Liwwadden.

Tomke is mitien de naeme
van een joongien dat mit et
hontien Romke een boel
aeventuren beleeft. De verhaelen, vassies en spullegies
over Tomke en Romke bin te
vienen in een riegeltien
prachtige boekies. De aeventuren bin ok te zien op 'e tillevisie bi'j Omroep Frieslaand.
Kotleden verscheen et
vuufde boekien in de serie.
Et hiet Tomke, Romke en
harren nife freondinne KorneI/a de Kangoeroe. In et
boekien staon drie verhaelties (van Auck Peanstra en
Riemkje Hoog land- Pitstra),
een peer vassies (van
Geartsje Douma) en een
peer spullegies. Et boekien is
veerder veurzien van
prachtige, kleurige tekenings
van Luuk Klazinga en Karin
Poiesz. De warkgroep die de
bundel veurbereidde, vun et
aorig am in et kader van et
Europese jaor van de taelen
ommedaenken te geven an
et Bildts en et Stellingwarfs.
Daorom bin dit keer de
verhaelties, behalven in et
Fries, ok in et Bildts en et
Stellingwarfs opneumen.
Veur et Stellingwarfs vertaelde hiemkundemitwarkster
Sietske Bloemhoff de verhaelen Een nuvere gliedebaene, Romke zingt en Pak
rn/f dan. Et boekien zicht d'r
prachtig uut, mar et hiele
Tomkeperjekt is slim de
muuite weerd en et zol mool
wezen as zoe'n saemenwarking dr in de toekomst nog
es weer komt. Veur de
Stellingwarver peuters was
d'rja an now toe aenlik niks!
(Red.)

Stellingwarver bodden

A]' van Noordwoolde naor Zaandhuzen rieden, ziej' dit bad staon.
De hieltied ziej' ze meer in de
därpen: bodden of spandoeken mit Stellingwarver teksten. Zoks is beslist aorig en
we hopen dat we ze vanzels
nOg meer zien gaon. Een tal
veurbeelden numen we hier
in dit krummeltien en iene
daorvan zien jim op de foto.
Bekend bin netuurlik al jaor
en dag de bodden mit de
Stellingwarver riempies van
Lamkje Hof-de Boer van
Berkoop. Zoks is hiel prachtig en zoks zol vanzels ok
veur een hieleboel ere dörpen mooi wezen. In Else
staot op de plaknaembodden
de dörpsnaeme ok in et
Stellingwarfs. Niet off icieel,
mar toch...
In West-Stellingwarf kuj' bi'j
de Vereniging voorkleine
dorpen een spandoek huren

mit de tekst Kiek uut, drokte.
Wi'j zaggen dat spandoek al
es in Blesdieke en vlak nao
de zommervekaansie bi'j de
schoele van Bull.
In Ooldelaemer staon vlakbij
basisschoele De Lamer
bodden mit de tekst Daenk
orn oonze kiender. Ok
dudelik zat, zoj' zeggen. En
aj' Noordwoolde uutrieden
bin dr op een tal plakken
mooie bodden mit kotte,
ansprekende teksten. Zo
staot dr op zoe'n bod tussen
Noordwoolde en De Oosterstreek Kaim an en aj' van
Noordwoolde naor Zaandhuzen rieden, lees ie, op krek
zoe'n bad Tot kiek es (zie
foto). As jim darp niet in dit
riegeltien veurkomt, hoe zit
datdan bi'j jim?? Laotoons
dat, eventueel mit een foto,
even weten! (Red.)

Pieter Jon ker

Dag van et Stellingwarfs
Zaoterdag 22 september wodde een biezunder aorige dag veur et Steflingwarfs en veur
de Stellingwarver Schrieversronte. Pattie bezukers hadden et gevuul dat ze weer op iene
van de Stellingwarver Daegen zatten, zoas
die in de tachtigerjaoren orgeniseerd
wodden.
Een ofwisselend pergramme, prissenteerd
deur Jan Berend van Elp uut Berkoop, mit zo
now en dan funk wat pebliek, dan weer es een
mement dat d'r een peer stoelen leeg bleven.
Veurzitter Klaas van Weperen eupende de
Dag mit de stelling dat d'r echt wel wat te
vieren vul. Et wodde een hiele opsomming en
hi'j kwam tot de konklusie dat hi'j mit een ge-

rust hatte de leide overgeven kon an de ni'je
veurzitter. Et eerste boek dat prissenteerd
wodde was de ni'je dichtbundel Winterlaand
van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor was
Tineke Steenmeijer-Wielenga, die bi'j die
gelegenhied zee, dat ze veural van et vitale in
de poëzie van Johan Veenstra hul. Ze zee: '1k
vuulde et verdriet om et ofscheid deur de
dood van Johans moeder mit wie de dichter
zo lange jaoren et leven dielde. De gedichten
die daor over gaon hebben vaort, et liekt of de
dichter ontwaekt is en beseft, dat et leven nog
hiel wat veur him in petto hebben kan. 1k hijs
et zeil, be veer et schip dat wondermooie
me/tied hiet. En 1k bezing de nije dag in een
hartstocht'Iik morgenlied. Zo beg mt et eerste

De Ste//in gwarf Cantate schreven deur Jan Brens en Johan Veenstra wodde uutvoerd deur Johan
Veenstra en et Anbokoor 'Zingen geeft moed' uut Wolvege onder leiding van Jan Brens. De eerste
veurste/ling was zaoterdagaovend 22 september in de karke van Berkoop.

Et Steliingwarver Diktee. Veur Jan KroI (I) uut Wolvege was d'r glen opreddensaende, want
Anne Mulder uut Wolvege (r) gong mit de ere strieken.

gethcht van de cyctus Dejaorgetieden.
De twiede aktiviteit was et Steltingwarver Diktee, dat bedocht was deur Henk Btoemhoff en
veurtezen wodde deur Johan Veenstra. In de
zaet deden ok een protte meensken nog mit.
Bi'j een protte woorden mos diepe naodocht
wodden, hoe aj' ze schrieven mossen:
wietebetied, raodsnotelen, schoefieslopers,
en zo wieder. En mossen d'r now wet of gien
strepies tussen vot-en-daolik? Et wodde een
spannende stried, die wunnen wodde deur
Anne Mulder uut Wolvege.
Veur et middagschoft wodde de ni'je ketinder
veur et jaor 2002 prissenteerd. Intussen was
d'r ok flog een busvot Friese gaasten antaand
in et gebouw van de Stetlingwarver Schrieversronte, wiels de Schrieversronte die uutvanhuus was bi'j Gaasteri'je 't Wapen in
Berkoop. Nao et middagschoft hut dr. Henk
Bloemhoff een boeiende teziflg over de StelIingwarver poëzie. Hi'j ston uutgebreid stilte
bi'j een naodere definitie van et begrip Stettingwarver poëzie. De tezing wodt nog in De
Ovend publiceerd. Nao de lezing was d'r een
dichtersure mit optredens van Zwaantje
Kuiters-Keizer, Harmen Houtman, Johan
Veenstra en Karst Berkenbosch. Et wodde
een ofwissetend ure.
Doe was et tied veur de prissentaosie van

atweer twie ni'je boeken. In et veurste ptak de
dichtbundet Doe gebeurde et van Willem Jan
Teijema en een ure taeter et boek mit verhaeten van Benny Hottrop onder de titel Mooi
veur Joker. Jan Berend van Etp hut mit beide
schrievers een goed vraoggesprek. Veur
Willem Jan Teijema was dit de twiede dichtbundet in de eigen tael. Tom van H unset uut
Limburg die as de tekenings maekt hadde
veur de bundet was d'r ok en wodde in de
feestvreugde betrokken.
Benny Hottrop was slim eupenhattig in de
beantwoording van vraogen die betrekking
hadden op de tijnen tussen de schrieveri'je en
zien persoontik teven.
Doe was et tied veur et aovendmaot en
wodden d'r veurbereidings truffen veur de
eerste veurstetling van de Stettingwarf
Cantate van Jan Brens en Johan Veenstra.
De karke zat goed vol. Naost de veurstetting
in Berkoop weren d'r nog op twie plakken
veursteltings: Wolvege en Oosterwootde.
Atte drie keer etzelde tat bezukers. Mitmekaander zoe'n 500 meensken. An et aende
van de veursteltings konnen de meensken
een cd-opname antugen en veur de veurstetting was d'r een pergrammeboek, dat ok deur
koren bruukt wodden kan om uut te zingen.

Klaas van Weperen

De sutelaktie
De sutelaktie 2001 is atweer een passeerd
stesjon. De veurbereidings wodden ditjaor
diets deur ere meensken uutvoerd as dat ze in
Berkoop wend weren.
Et geren van de adverteensies en et klaormaeken van de sutelkraante Twie pond 'n
stuver was dit jaor wet weer et wark van de
kemmissie Pubticiteit, in saemenwarking mit
Sietske Bloemhoff. Een dikke kraante mit een
steunkteur in de kop. Et vul wet op. Middets
een oproep in die kraante konnen de
sutelders heur anmelden om veur ien, twie,
drie of vier keer d'r bi'j te wezen.
Et tat anmetdings wat daorop binnenkwam
was mar hiel gewoonties. In de veurgaonde
jaoren kreup Lodewiek Hooghiemstra dan in
de tiltefoon en betde Jan en alteman op om et
tal sutelders wat op te krikken. Hi'j slaegde
daor attied mar meraokets goed in en et was
zien verdienste dat d'r etke keer weer een
kteine twintig meensken op stap gongen.
De kemmissie Pubticiteit kon hiet wat wark
verzetten, mar ontkwam d'r niet an dat een
pat van de veurbereidings deur de meensken
in oons gebouw uutvoerd wodden mos.
Daenk mar es an... 't ktaormaeken van de
suteltist, de bakkies mit wissetgetd en van de
bakken mit boeken. Welke, en hoeveul
boeken d'r in etke bak mossen, wodde mit
bepaotd deur de regio, waor as die keer
sutetd wodde. Oat tag altegere in hanen van
Pieter Jonker. Die ere ktussen wodden dit jaor
uutvoerd deur vri'jwittigers. Per keer mossen
d'r gemiddeld elf bakken ktaormaekt wodden.
Over de vier keer suteten henne bin d'r
krapan vuuftig vrouw- en manluden op stap
west en atte keren hebben wi'j et meraokets
troffen mit et weer. Op de eerste dag,
zaoterdag 6 oktober, wodde de aktie eupenbtaosd deur de direkteur van oons instituut,
Pieter Jonker. Op die dag hebben de dörpen
De Haute, De Fochtet, Appelsche en een pat

van Oosterwoolde bezuuk had. Op de daorop
votgende maendagaovend bin de inwoners
van Berkoop en Donkerbroek mit een bezuuk
vereerd. Twie daegen taeter wodde d'r vanuut
Noordwootde suteld en hebben de meensken
uut Makkinge, Ni'jhoottpae, een pat van
Hooltpae en een pat van Noordwoolde de
krojen an de deure had.
Op de Iaeste dag was et westen van WestSteltingwarf an bod. In Scharpenzeet, Munnekeburen, Ni'jlaemer, Ni'jhooltwoolde, Der
Izzerd en een pat van Wolvege wodden de
boeken uutvent. An et aende van etke dag
teup de spanning aorig op, omdat de vri'jwittigers beni'jd weren naor et risseltaot van
die dag. An et aende van de taeste dag moch
veurzitter Simon ter Heide et bed rag bekend
maeken wat as d'r in disse sutelaktie binnenkommen was. De man die as in zien totaliteit
et meerste geld binnenbrocht had, Hedzer
Seinstra van Wolvege, moch middets een stevige btaos op de toeter de aktie van dit jaor
ofblaozen. Wan neer we et bedrag van de
ofslutende dag in Drachten d'r bi'j optetten het
de sutelaktie 2001 een bed rag opleverd van
f 32.709,20. Dit is alweer een rekord.
Kom mend jaor meugen we btiede wezen as
we de 15.000 haeten, mar clan praoten we
over euro's.

Hedzer Seinstra van Wolvege blaost an et aende
van de sutelaktie 2001 op de suteltoeter.

Wat maekt
Bank Bercoop tot een
biezundere baank?
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.
Jow zien wel: een slim biezundere baank!

Bank Bercoop.
De baank die jow taelpraot.
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