Stellingwarfs tiedschrift

•

2

•

Kolofon
De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes
keer in et jaor over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein
van de Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
Redaktie Koosje Hornstra, Henk Kroese en Jimmy Visser
8uro-redakteur Sietske Bloemhoff
Zetwark Trijnie Telkamp
Omslag Sietske Bloemhoft
Drok Van der Meer, Oosterwoolde
Administraosie Stichting StellingwarverSchrieversronte, Willinge Prinsstraote 10,
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop till. (051 6) 451108, fax 451109
E-mail stellingwarfs@hetnet.nl
Lidrn./Ab. € 11,50 in etjaor
Losse nommers € 1,95
ISSN 0166-7351
Dr mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

Inhoold
Henk Kroese

Etveuroffien

2

Henk Kroese

Mit Sjoerd Hoogenkamp en Dennis Worst
en heur metao/detektors op zuke naor..

3

Weer ofwhere

8

Liegen

11

Krummelties

12

Harmen Houtman

Et/eketisdichte...

13

Jan nes Westerhof

Indianeverhae/en

15

Ofscheid

15

Kotte boekbespreking

16

Pimmegien is groot

17

Jan Veldhuizen winner van De Stellingwanier Schrieverspries

18

EtKroontien

19

Pieter Jonker

Eerste dichtbunde/ van Christine Magour

21

W.H. de Vries

De oorlog in de Ste//ingwarven - 41 -

22

Ste/Iingswarfs

25

Oonze tael, oonze zorg

26

Grote Dorus speult Ste//in gwarfs

29

Krumme/ties

30

Ste//ingwarver Spreukeke/inder

31

Veuruutdrokt en weeromme hae/d

32

WiebedeJong
Lily Köhler

Jan Veldhuizen
Koosje Hornstra
Sietske Bloemhoff
Van de redaktie

Sietske Bloemhoff

Jan Veldhuizen
Henk Bloemhoff
Van de redaktie

Van de redaktie
Koosje Hornstra

Foto's

Foto omslag

b/z. 3 Henk Kroese
ofbee/dings b/z. 4, 5, 6. 7 uut de kollektie
van Sjoerd Hoogenkamp
foto oms/ag, b/z. 17, 29, 30 Sietske B/oemhoff
b/z. 23, 24 archiefWH. de Vries

Augustus op e Weper bij Oosterwoolde

As jim dit veuroffien lezen dan hoop ik, mar daor gao'k mar van uut, dak et gevuul dak now bi'j et
schrieven hebbe weer kwiet bin.
Dat gevuul daj'm grif ok wel kennen. Daj nog van alles moeten, zoas et schrieven van een veuroffien, en
daj' de kontrole kwiet driegen te raeken.
De hieltied spoekt me een riegel uut een lietien van et Stellingswarfs kabberet deur et heufd: Stress,
stress, stress, stress, stresse!" Mar aj'm dit lezen biwwe alweer haost twie maonden veerder. Dan bink
weer thuus van vekaansie, alweer lang en bried an 't wark en dan is et grif wel weer wat rustig in mien
heufd wodden.
Mar now nog niet, now moet dr nog van alles regeld wodden. Et hiele jaor deur he'k daor glen last van, mar
hoe dichterbi'j as de vekaansie komt, hoe slimmer et gevuul wodt.
Vekaansie! Help! Wat moewwe daor allemaole nog veur doen?
Bin alle verzekerings ofsleuten? Een reisverzekering, iene veur vervangend vervoer, iene veur vervangend
verblief, iene veur as et weer te min is, iene veur as et weer te mooi is, iene veur as de camping te vol is,
iene veur as et waeter van de revier te koold is, iene veur aj' aovens niet bij de tent zitten kunnen omdat de
moggen je lekstikken, iene veur as de mooiste plakken op 'e camping weer es bezet binnen deur vutters
die as die hiele zommer staon blieven. lene veur...
En wat moet dr nog meer? De auto moet een beurt. Bin alle tentespullen van zoolder kommen? Lekken de
lochtmetrassen ok? Zit dr nog gas in de gaspotten? Is regeld dat de beesten genog te vreten kriegen
awwe votbinnen? Hebben de vissen genog waeter? Wie geft de post waeter en haelt de plaanten uut de
brievebusse? Hewwe ems nog geldige pepieren? Staot dr nog genog geld op 'e rekening? Vergeten we
niks? Gek woj' drvan.
Et hiele jaor he'k gien verlet van vekaansie. Tussendeur pak ik genog rustmementen, om mar es een
betien een mederne uutdrokking te bruken. Mar deur die verrekte laeste weken veur de vekaansie he'k et
as de vekaante begint hielendal had. Zit dr finaal deurhenne.
Nog een peer daegen en dan stap ik in mien auto. Dan jaeg ik mit een perti'j stress in de huud over die
Fraanse toiwegen mit een gang van meer as hondervieftig kilemeter in et ure. Toeterende en mit de
lochten knipperende naor elkeniene die as niet hadde genog ruumte veur me maekt. Op weg naor mien
vekaansiebestemming, om tot rust te kommen. Nao twie daegen reizen kom ik daor dan hatstikke bekof an
en daordeur bin 'k de hiele vekaansie niet meer bi'j de tente weg te kriegen. As de vekaansie oflopen is
doewwe dat nog een keer. Al gaot et dan al wat makkeliker. Wat awwe op 'e hen nereize mitneumen
hebben moet weer weeromme, en wat we op de hennereize vergeten hebben dat kuwwe ok niet weer mit
weerommenemen. Dat scheelt dan mar weer.
Mar et duurt nog even veur et zoveer is. Eerst nog mar even deurbieten. Mar in augustus hen, as jim dit
lezen dan...
Blinder! De tenteherings! 1k moet nog een hiele flutte rechtslaon. Die he'k veurig jaor kroemhouwd in die
verrekte Fraanse rotsgrond.
Votdaoliks mar doen.
Jusqu'a aoUtlTot augustus.
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Henk Kroese

Mit Sjoerd Hoogenkamp en Dennis Worst en heur
metaoldetektors op zuke naor...

Rechts Sjoerd Hoogenkamp, links Dennis Worst.

Et is goed zeuven ure in de aovend a'k mit
mien auto van Langedieke naor Else riede.
Onderwegens schöt et deur me henne da'k
niet veul verstaand hebbe van et onderwarp
waora'k een verhael over schrieven moet.
Niet veul is ems flog vusen te positief, ik
hebbe dr hielendal gien verstaand van. 1k bin
dus onderwegens naor Else omreden ik daor
een ofspraoke hebbe mit Sjoerd Hoogenkamp
en Dennis Worst, beidend fanatieke detektorammeteurs. Riegelmaotig kuj' ze mit heur
metaoldetektor antreffen op zuke naor... Ja,
naor wat ems?
Et is verleidelik en Iaot de fantesie op 'e loop

gaon. Stel now es dawwe krek as die
detektorammeteur in Engelaand, die een
jaormennig leden op een kaampe bouwlaand
een flutte oolde goolden en zulveren
Romeinse munten vun, t' aovend ok zoe'n
grote voonst doen. Een voonst waor we de
publiciteit mit haelen, waormit we Else in iene
klap op 'e wereldkaorte zetten.
Ze dochten doe dat et gong om soldij, geld
om soldaoten mit te betaelen. Geld dat een
centurion, zoe'n Romeinse legeranvoerder,
misschien in de grond verstopt hadde. Geld
waormit hi'j zien legionairs, zien soldaoten,
betaelen moeten hadde mar dat hi'j eerst mar
even in 'e grond votburgen hadde. Dat betaelen dat was dr niet van kom men en daordeur
hadde dat geld dik twintig leuwen legen op et
plak waor as hi'j et begreuven hadde. Totdat
die detektorammeteur veurbi'j kwam.
Sjoerd hadde me veur de tillefoon verteld dat
hi'j zuken gaon wol op een stok laand waor as
Dennis kotleden zien grootste voonst an dan
toe daon hadde, een zulveren twie realenstok
(zie blz. 4), een biezunder Spaans muntien
uut de zestiende ieuw. En stel now es dawwe
daor t' aovend een pat van de zulvervloot
weeromme vienen, dat zol toch fantastisch
wezen.
Intied bin 'k de Heufdweg in Else inreden en
stopt bi'j et huus waor Dennis woont. De beide
mannen staon al klaor. We praoten even en
zetten dan mit de auto of naor de boer om
toestemming te vraogen om op zien laand te
zuken.
'Doej'm dat altied, toestemming vraogen an
de eigener of de gebruker van de grond?'
vraog 1k an Sjoerd.
'Altied. Doej' dat niet, dan gooi ie je eigen
glaezen in, mar verpest ie et Ok veur eren.
Over et algemien vienen meensken et niet
slim dawwe op heur laand zuken gaon.'
Vat is veurjim een reden om op een bepaold

plak zuken te gaon?'
lange grös. Te lang, neffens Sjoerd.
'De verwaachting dawwe d'r wat vienen zullen.'
Et is nat van de regen die as die dag al valen
'Mar waorom daenken jim daj'm argens wat
is en an de driegende wolkens te zien, die
vienen zullen?
vanuut et westen opzetten kommen, kon d'r
'Oonze hobby bestaot ems uut
nog wel es meer regen an zitten te
Lcommen.
drie patten. Ft zuken mit de
detektor is daenk' mar een
Sjoerd en Dennis lopen mit
dadde pat daorvan. We
staodige stappen deur et
beginnen mit een
laand, onderwiels bewegen
veuronderzuuk. Boeken
ze de zuukschieve van
lezen, kaorten bekieken,
heur detektors mit lange
archieven bezuken en
ritmische haelen lege over
uutpluzen en veldverkenet
grös henne-en-weer.
Zulveren twi
alenstok
nings, kieken dus hoe as et
Dennis zien detektor piept
d'r bi'j ligt. Goeie plakken om te
riegelmaotig. Ze daen ken dat et wel
zuken bin d'r niet zo veul. We hebben dus de
es kommen kunnen zol van et signaal dat
hieltied ni'je plakken neudig om mit oonze
Sjoerd zien detektor ofgeft en daoromme gaot
hobby deurgaon te kunnen. Awwe een plak
hi'j mar een aentien veerder van oons of lopen.
vunnen hebben, moewwe toestemming
'Hoe warkt zoe'n ding,' vraog ik Sjoerd wiels ik
hebben. Hebben we die, dan kuwwe kieken
naor zien metaoldetektor wies.
gaon welke stokken van et laand interessaant
'De zuukschieve onderan de detektor zendt
binnen.'
een signaal uut en vangt dat Ok weer op. As d'r
'Waor let ie dan op?'
metaol in de grond zit dan wodt dat signaal
'Of de grond schone is. As d'r puun ligt of
onderbreuken en dan begint de detektor te
aandere rommel dan kriej' een protte detektor- piepen.'
storing. We kieken as et toegaankelik is. Is et
'Hoe diepe gaot dat signaal de grond in?'
grös te hoge of staon d'r maIsstoppels dan
Net zo diepe,' antwoordt Sjoerd, 'dat hoolt mit
moej' de zuukschieve...'
een centimeter of vuventwintig wel op'.
'Zuukschieve,' onderbreek ik vraogend.
'Et ding reageert op alle soorten metaal?'
'Da's de schieve onderan de detektor die et
'In principe wel. Mar ik kan die van mi'j wel
signaal uutstuurd,' antwoordt Sjoerd. 'Deur
instellen. Hij wodt dan wat minder gevulig veur
hoog grös of maIsstoppels moewwe die te
iezer en zulverpepier'.
hoge holen en dan gaot et signaal mar een
'Stel da'k de smaek zo te pakken kriege en me
klein aentien de grond in. En awwe an et
Ok een detektor anschaffen wil, wat bin 'k dan
zuken binnen dan bekieken we wat we d'r
kwiet?'
vienen en hoe de kwaliteit is.'
Veur€400,-- hej'
'En as et laand daor niet an voldot,
al een goete
gaot et dan over?'
detektor. Mar
;Q
Dat now ok weer niet. Kiek, aj'
et is mit
mooie dingen vienen dan neem ie
N
wat mindere omstanigheden veur
as mit alle
lief. Daor wi'j' dan wel wat meer
aandere
I
iIv 'ren munties, vermoedelik
muuite veur doen.'
dingen die aj'
ULitdejaoren 1280-1340
kopen kunnen, ie
Intied biwwe bi'j de boerderije ankommen. Et
kun altied duurder.'
duurt even veurdat d'r iene vunnen is om
'Hoe bin ie d'r toe kommen om disse hobby
toestemming te vraogen. Mar et zuken is niet
uutoefenen te gaon?'
veur niks west: et mag.
'1k was een jaor of dattien doe 'k mien eerste
Even laeter lopen we mit 'n drienend deur et
detektor kreeg. 1k was altied al slim interes

seerd in wat aj' in de grond vienen kunnen.
goed schone te kriegen, mar dat perbeer 1k
Veurda'k een detektor hadde zocht 1k al
now alliend nog mar as et gaot om de betere
exemplaoren,' vertelt Sjoerd. 'Deur de jaoren
stienen en fossielen. Et is dus vanzels gaon,
henne he'k ok al een protte votgeven. Wa'k
et was ems een Iogisch vervolg.'
nog wel vaeke doe, is zien hoe a'k ze et beste
Inienen hoolt hi'j op mit praoten. Zien detektor
schonemaeken kan en kongeft an dat d'r wat in 'e
serveren. De beste techniek
grond zit. As hi'j et plak
kan 'k dan weer bruken bi'j
bepaold het waor as wat
zitten moet, stikt hi'j de
biezundere voonsten.'
'Bin dit dan glen biezundere
schoppe in 'e grond en spit
een groszode los. Even
voonsten?'
gaot hi'j mit de detektor
'Op himzels bin ze stok veur
stok wel interessaant. Deur
over de zode om te heuren
de jaoren henne he'k honas et metaol hierin zit of
derden duiten vunnen. Zo
dat d'r nog een stok Iosspit
wodt et gebrukelike keuperwodden moet. Dat is niet
geld uut de 17de en 18de
neudig. Et ding piept en as
ieuw vaeke nuumd. Et bin
hi'j de zode mit de hanen
niet alliend mar duiten, d'r
naozocht, dot blieken
waorom: een metaolen
zitten somstieden ok oorties
en pennings tussen. Ze
tubegien. De zode legt hi'j
weer weeromme en drokt
zeggen ok een protte over et
hi'j mit de hakke te plak.
geldverkeer in oons laand:
de duiten kommen uut alle
1k bestudere et tubegien
patten
van oons laand en d'r
dat as Sjoerd mi'j in 'e
bin d'r een hiele flutte van.
hanen drokt het. In een
De munten hadden weinig
zwat balkien op 'e tube
weerde en meensken
lees 1k 'dents' of 'deats' en
sprongen d'r dus makkelik
in heufletters 'PATE' en
mit omme.'
'OR'. Zol 'dents' betekeJacobsschulpe
nen dat d'r tanepasta in et
As de regen opholen is
tubegien zeten het? Zol
maeken we nog even een
dat 'PATE' bed uden dat
peer slaegen deur et stok laand. Dat levert
daor patent op anvraogd is of zol et yolk in
Dennis nog een duit op en Sjoerd een
Else jaoren leden al an de pate zeten hebben.
Willemcent, een cent uut de periode 18171k komme d'r niet uut.
1877, de periode waorin een Willem (I, II of III)
De eerste tubes bin van omdebi'j 1930/1940,'
keuning was.
zegt Sjoerd, as hi'j mien poging om ien en
Et lange gros blift een hinder. Et duurt dan ok
aander te determineren verwonderd bekikt.
niet lange as de beide mannen bin d'r flauw
Naor et tubegien kikt hij niet meer omme.
van. Ze besluten om op een aander plak
Awwe even laeter onder de aachterkleppe
zuken te gaon.
van de auto staon te schoelen veur de regen
Zo biwwe evenpies Iaeter op een stok laand
wodt me dudelik waoromme.
an de westkaante van Else an et zuken. Et
In de aachterbak staot een bak vol mit mungros is d'r kotter mar al gauw dot blieken dat
ten, vleisloden, kleine gewichten, spelties en
d'r stroom op 'e draoden staot. Stroom waor
alderhaande aander spul dat as hi'j vunnen het.
de detektors op reageren. Et gevolg daorvan
'Moej' dat allemaole nog schonemaeken?'
is weer dat ze uut de buurt van de draoden
vraog 1k mi'j of.
blieven moeten.
'In et begin dee'k nog wel mien best om ze

Et weer is intied
vienen we een
een betien
zulveren exemopknapt en de
plaor, die bin
zunne dot veur et
.
.
meerstentieds niet
ondergaon nog
____
zo oold mar wet zo
mooi.'
een pogingom
deur de wolken
'Meugen jim wat
henne te breken.
aj'm vienen altied
Knife fibula, broons. be ieuw
Wat mar hiel now
holen?'
en dan lokt.
'Zolange we oons
Ft vienen wit niet echt lokken. As dr neffens
an de regels holen wet. Wat biezunder is
de detektors wat in de grond zitten moet,
moewwe anmelden. Munten bi'jglieks bi'j et
bliekt dat toch vaeke niet zo te wezen. Nog de
penningkabinet. Mar de kwaliteit is meerstenhieltied et schrikdraod, neffens de beide
tieds te min om dr wat mit te doen. Ft bin echt
mannen.
uutzunderings die as in de vitrinekaaste of in
Ze besluten om in een aander stok laand
et muntenalbum telane kommen.'
zuken te gaon, een klein stokkien veerderop.
'Wat hej' vunnen in die twintig jaor die aj' now
Eerst wodt vuuld as dr stroom op 'e draoden
zuken?'
zit. Dat is niet et geval. Ft duurt even, mar dan
Dat is zoveul. 1k zol et niet weten, dan zo'k
doen we de aorigste voonst van die aovend:
gokken moeten. De aorigste dingen die as ik
een vingerhoetien.
vunnen hebbe wee'k vanzels nog wet.
'1 8de leuw,' gokt Sjoerd. Dat et wat meer
'Now, brane mar los.'
biezunder is as et aandere sput dawwe
Et ooldste wa'k vunnen hebbe is een fibula.
vunnen hebben, bliekt as hi'j him votdaolik of
Die komt uut del Ode ieuw en die hek vunnen
begint te vraogen hoe as hi'j et vingerhoetien
in Oosterwoolde. Mien mooiste munten bin
vochtig opbargen kan. Een plestiek bussien
een 2/3 ruter uut de 14de en een goolden
waor een fotorollegien in zeten het en een
Fraanse Ecu uut de 1 5de ieuw. Die Ecu is
toppien nat grös bieden uutkomst.
spiettiggenog nogal beschaedigd. En veerder
Sjoerd legt uut: Op et vingerhoetien zit een
nog honderden munten. (Op de bladziede
patinalaoge, die grune oxydaosielaoge die aj'
hiernaost is de ofbeelding van een ere
bi'j keuper en broons vaeke ontstaon zien. As
Fraanse ecu te zien.) len keer vun ik een
die Iaoge opdreugt, kriej' baasten en dan
muntschattien dat beston uut zeuven munten
kuj'm dr hielemaol ofhaelen. Mit laoge vien ik
die as nog in een leren
et mooier, dat daoromme perbeer 1k bi'j
muntvormig hoesien
et konserveren die patinalaoge
zatten. Veerder
altied mit te konserveren.'
alderhaande
'Is et vienen van een vingerverschillende
/
spuUenzoas
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Nee dat niet. Vingerhoaues
ni'jringen en ni'jschilden die
vienen we een protte.'
'Was et vrouwvolk zo roeg mit heur
spul dan?' vraog ik mi'j of.
'Nee. Vrouwluden hadden vrogger een
kompleet ni'jgerei. Om zien te laoten dat ze
een goeie vrouw was sjouwde ze dat ok
overal mit naor toe. Daoromme wo'n dr vri'j
veul vingerhoeties vunnen. Somstieden
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ansteker, een
oolde ANWBANWB-spelde en ansteker
spelde, die vun ik
in Waskemeer,
broches, zonuumde keuperen Jacobsschulpen, waorvan ik nog mar
kotleden ontdekt hebbe dat ze bestemd
weren om de plaete van de heerd te plak te
holen, een penning van Wilhelmina en
Henderk, uutgeven bi'j gelegenhied van heur

trouwen, Iaekenloden (een marklood dat
(www.Geocities.com/shoho). Via et
vrogger an stof zat waoran de kwaliteit en et
detektorforum op internet wodt een protte
plak waor et votkwam an oflezen wodden
infermaosie mit kollega detektorammeteurs
kon), klootschietbalskeletten (et loden skelet
uutwisseld. Somstieden publiceer 1k ok in een
dat overblift as et hoolt votrot is), spelties,
detektorblad. Op dit mement biwwe tegere mit
fietsbelastingplaeties en now hek et alliend
de gemiente doende mit de veurbereiding van
nog mar over de dingen die as 1k mit de
een lesboekien dat bruukt wodden kan bi'j et
detektor vunnen hebbe.
yak hiemkunde. Mit aandere detektoramme'Hoe bedoel ie, ie zuken toch alliend mit de
teurs hewwe de DAF opricht. DAF staot veur
detektor?'
detektorammeteurs Frieslaand. Via mien
'Ja, mar we vienen niet alliend mit de
internetpagina kuj' op de internetpagina van
detektor. Wi'j hebben ok een protte
de DAF kommen, waor aj' onder
eren een stokmennig
oogvoonsten, zaos we dat
numen. an moej' daenken
voonsten van Dennis
an potscharven, piepebekieken kunnen. En
koppen, griffels, stienen
somstieden wor ik
knikkers en zok-zo-wat.
vraogd om over et
Daor is soms slim
onderwarp een
ni'jsgierig spul bi'j. In
aovend te verzorgen.'
Der Izzerd vun ik een
keer een krusien van
De tied dat Sjoerd praot
Goolden Fraanse Ecu
marmer en laestdaegs in
zwiegt zien detektor, we
Ooldetriene vun ik nog een
vienen niks meer. Now ja,
spinstien, ikschatuutde 15de
niks, haost niks. Een donkerieuw. Tegere mit een stokkien vormde dat een
blauw mit wit NIVEA blikkien, wat votdaolik in
haandspindel (een spindel is een klosse) en
mien buse bi'j et tubegien te lane komt. Disse
waor ze draoden mit maekten uut vezels.
aovend he'k een protte leerd over detektoramZokke voonsten bin slim aorig en ze zorgen
meteurs en over wat as dr zoal in de grond
veur wat variaosie in de kollektie.'
zit. Serieus yolk ok, die Sjoerd en Dennis. En
'Lokt etje om alle spul wat aj' vienen te
nog de hieltied op zuke naor ni'je zuukplakdetermineren?
ken. Dat as d'r lezers binnen die een geschikt
'Meerstentieds wel. Deur de jaoren henne leer
plak weten, geef et heur clan even deur.
ie vanzels de hieltied meer.
Aovens laete zit 1k thuus an de taofel mit mien
antekenings, een tubegien en een blikkien. Et
'Wat veur hulpmiddels hej' daorbi'j?'
is me dudelik dawwe d'r t' aovend niet in
'Boeken. Boeken over alderhaande onderwarpen. 1k bin de hieltied op zuke naor boeken
slaegd binnen en zet Else in iene klap op 'e
wereldkaorte.
die as me van pas kommen kunnen bi'j et
determineren, mar ok bi'j et zuken naor ni'je
1k bekieke et blikkien nog es beter en leze de
zuukplakken. Somstieden bieden ok oolde
witte letters op et lit: 'ter versteviging van de
prenten of schilderijen uutkomst en vanzels,
huid' en 'beschermt in elk jaargetijde'. Now,
wat de laeste jaoren de hieltied belangrieker
dat is clan een schraole troost.
wodt, op internet. Daor kuj' een protte
infermaosie weghaelen.
'Wat doej' mit de dingen die aj' vunnen
hebben en die de muuite weerd binnen om te
determineren en te konserveren?
'1k beweer thuus et mooiste spul in een vitrine.
Een protte van et spul wa'k vunnen hebbe kan
bekeken wodden op et internet

Wiebe de Jong

Weer of where
Doe Henk Bloemhoff mi'j opbelde mit de
vraoge of ik een praotien holen wol over et
onderwarp weer wus 1k even niet hoe 1k et
hadde. Weer, wat mos 1k daor mit? Dat et niet
gong over regen of zunneschien was mi'j
drekt wel dudelik, mar veerder! As hi'j now
drekt were zegd hadde dan was ik al een
aende op weg hulpen, veur in et Stellingwarfs
moej' toch onderscheid maeken tussen et
weer en een where. 'Now,' zee hi'j, 'wi'j
hebben et d'r toch over had datjow daor wat
van uutzu ken wollen.' Nao wat henne-en-weer
praoten kwam 1k d'r aachter dat et sleug op
oons gesprekkien over de Iaandweer en dat 1k
daor niet drekt docht an beveiliging tegen
oorlog mar dat d'r nog aandere meugelikheden wezen mossen. Niet dat 1k de held haftighied van de Stellingwarvers onderschatten
zol, mar dat de altied anwezige waeteroverlast misschien ok wel een rolle speulen kon.
Mar laoten we eerst mar es even naor et
begrip weer kieken. As ie daor et grote
Middelnederlaans woordeboek veur opslaon,
en dat moej' toch wel doen as ie mit et
Stellingwarfs doende binnen, dan woj' mitien
verwezen naor were.
Dat dit begrip uut de oolde deuze komt wodt
al gauw dudelik. Daor staot een hiele riegel
betekenissen veur et begrip in, die wi'j now
niet meer daegeliks bruken. le zollen zeggen
kunnen datetbegrip zoom 1200 henne op
zien hoogtepunt ston en dat wi'j et vandaegede-dag niet meer zo goed plaetsen kunnen. In
et nuumde woordeboek kommen we vuuftien
meugelike betekenissen tegen:
1.verdediging, ofi'veer (ok niet weopend);
2. weerstaansvermogen, kracht;
3. dapperhied, moed;
4. hoede, bescharming;
5. behoedzem, mit onweerstaonbere kracht,
6. stried, gevecht;

7. drokke bezighied;
8. Iegermacht;
9. starkte, verschaansing, ok persoon op wie
men steunen kan;
10. verdedigingswaopen, laans;
11.ve,'weermiddel, geriedschop, geneesmiddel;
12. ofwering, hede, diek, wal;
13. visweer, daelehangend net of vlochten
iezerwark om waeter of te sluten, waorin
vongen vis beweerd wodt;
14. verdediging in rechten, antwoord op een
eis, ve,'weer:
15. bezwaor, tegenspraok, verzet.
De eerste betekenis: verdediging, ofweer, kan
op een hiel gebied slaon, zoas bi'jglieks in
Doniaweerstal. De twaelfde betekenis, die
van ofwering, hede, diek of wal, zol 1k et Iiefst
eerst ofwikkelen willen omdat dat et onderwarp was waor wi'j et over had hadden, et
begrip Iaandweer. 1k hadde zegd dat dit
begrip in Hollaand veurkomt onder de naeme
Iandscheiding en dat we dit wat beter
bekieken moeten.
Now is mi'j bi'j et naolopen van mien gegevens over de Stellingwarven opvalen dat in de
archieven veur Iandweer ok wel Iandscheiding
nuumd wodt en dat wi'j die beide begrippen
wel onder len noemer behaandelen kunnen.
Ft begrip Iaandweer, dat zal dan de betekenis
hebben van laand dat bescharmd wodden
moet. Mar tegen wat?
Dat hangt aenliks een betien of van wat mit
laand bedoeld wodt. Laand kan slaon op de
staot (Riek) of een aandere orgenisaosievorm. Et kan ok slaon op de grond zonder een
orgenisaosievorm. le willen dan allienig mar
de grond bescharmen. In et hierveur al
nuumde woordeboek vienen we veur laandweer lant were mit de volgende verklaorings:

1. Iaandverdediging; tegen de vijaandelike
anval, Ok verdediging tegen et butenwaeter
2. verdedigingswarken, ok de veur verdediging opreupen maanschoppen, et
diekieger; een verdedigingswark Ok
dienende tot greensscheiding, barrière
We kun wet zeggen dat we hier mit een
speciaol geval te maeken hebben. En ik krieg
de indrok dat at de aandere toponiemen die
wi'j in de Stellingwarven tegenkommen daor
los van staon. En dat wi'j dit hiermit wet
ofsluten kunnen.
Et beg rip weer mit wat d'r aachter staot, zoas
in weerman, of wat d'r veur staot zoas in
veiweeren, krigt zien betekenis van wat d'r
veur of aachter staot. En dat dot d'r vandaege
hier niet zo veul toe. Ok dit kun we laoten veur
wat et is.
As wi'j et toponiem wheerwat beter bekieken
clan kun wi'j wet zeggen dat et eigenlik altied
wet wat in him het dat in verbaand staot mit
wat van jow ofhoten. Zoas tegen iene die je
wat andoen wit, of et tegenhoten van waeter.
Jow verzetten tegen. We kun Ok zeggen dat
d'r attied wet wat in zit dat ie niet zo goed
vienen. Of daor ie wat an doen moeten, wit et
goed kommen. te kun niet warkloos toezien,
aanders wodt et attemaot niks mit niks.
Et begrip wheervienen we meerstal terogge
in benaemings veur laand dat zo tege tigt dat
et goed ofwaeterd wodden moet of alderdeegst bemaeld. As et wat tegen zit mit et
weer clan krieg ie d'r gien opbrengst van. In
een dreuge zoemer bin et goolden stokken,
mar in een natte zoemer kun we wet zeggen
dat et hietemaot verweerd is.
Gaon we naor de situaosie van vandaege-dedag en nemen wij de dikke Van Dale d'r bi'j,
clan zien wi'j dat et tat betekenissen in
vergetieking mit de middeliewen at aorig
inkrompen is. Et kriegshaftige is d'r wat of.
Mar d'r komt wet weer wat bi'j dat veur oons
doet van betekenis wezen kan. We tezen
daor: weer(weren) in oorsprong etzetde

woord as weer (ofweren; verschaansing).
1. (gew.) stroke taand tussen twie stoden.
(verzaemetnaeme) (gew.) at de taanderi'jen
die tussen twie stoden tiggen
2. verkaveting
Dit komt aorig dichter bij wat we vandaege in
et taand antreffen. Ok hier dus weer een antat
meugetikheden zonder dat dit tot iendudighied teidet.
As veurbeeld kan iene boerderi'je dienen.
Bi'jveurbeetd iene in Sunnege. We vienen
daor een opsomming van hoge naor lege van
akkers, kaampen, wheren. De wheren
wodden hier en thor weer onderverdietd in
voo,'wheren, wheren, wilde wheren.
Van zoe'n wilde wheerwodde zegd dat et
bestaot uut waeter as hujtaand. Et Iiekt een
betien butendieks te tiggen.Veur de ofwaetering kan niet goed zorgd wodden.
Ok de kwatiteit van et taand kan deur et woord
wheer bepaotd wodden as et anduded wodt
mit wheren/aand. Dit kan betekenen dat et
taand niet van de atderbeste kwatiteit is. Mar
soms wodt d'r bi'j zegd dat d'r wat ktei in de
grond zit en de kwatiteit daordeur een stok
verbeterd is.
De vraoge btift waor wi'j now tussen kiezen
moeten. In een akte van verkoop van stokken
taand in de wheerribben onder Paostoo wodt
et wat dudetiker maekt. Et taand wodt anduded as de 29e wheer. Dit maekt de betekenis
van verkaveting in stokken taand mit stoden in
dit gevat et minst veur de haand tiggend. Dat
wit nog niet zeggen dat in atte gevalten dat wi'j
mit de vetdnaeme wheerte maeken hebben,
wi'j uutstutend mit disse betekenis votstaon
kunnen. Aandere betekenissen meugen we
nooit hietemaot uutstuten. Zo kan et ok wezen
dat men et taand toewezen kregen het nao
een vonnis van de rechtbaank en daor bi] de
verkoop van et taand nog es even op wiezen
wit dat et eigendom echt wet op de goeie
wieze verkregen is. Daor bin wet inketde
veurbeetden van.
En now nog mar es even naor de Stettingwarver naemen zoas die uut de archieven btieken.

In et veurste plak wil 1k d'r op wiezen dat de
schriefwieze in ootde stokken een betien
aanders is as op de uutneudiging veur disse
bi'jienkomst staot. D'r mos nao de w nog een
h tussen, zodat le een wheeren where kriegen.
Veerder vaatt et op dat van hoge naor lege et
tat vermeldings van wheren fors toenemt. Zo
kom le in et noordoosten in Appelschemaoden mar een peer wheren tegen. Mar in
et zuudwesten tegen de Kuunder an bin d'r
hiet veut. Vaeke mit naemen van personen
zoas in de Boelens Wheer (bij Makkinge) of
de Lange Pieters Wheer.
In de beschrieving van de toponiemen van
Der tzzerd en omgeving wodt zegd dat de
tigging niet bekend is. Mar in een akte van
verkoop wodt zegd dat de wheer an de
Jonkersvaort bi'j de Ooldetaemsterbrogge tigt.
En daor tiggen wet meer wheren. Grote
komplexen vienen we bij de Hetomastuus en
an de zuudkaante van de revier de Kuunder
onder Ootdeschoot.
Hier votgt nog een tat toponiemen zoas 1k die
vunnen hebbe in ootde akten. De angeven
tekaosies moe'n beschouwd wodden as 'in de
buurt van'. In et boek over de toponiemen in
de zuudwesthoeke zat len en aander wet
beter angeven wezen.

Paostoo

Scharpenzeet

Spange
Der tzzerd
Wotvege

het grote weer 'Het buisemaad'
Wheerribben
Wheerribben gelegen in de
29e wheer
het weer
het weertje
het voorwheer
het weer
de wilde weeren
Weeren strekkende tot over
de Slingerweg
Weeren

En now nog de vraoge waor as dit toponiem
buten de Stettingwarven nog meer veurkomt?
Now, wi'j kom men et toponiem op veule
ptakken tegen, mar kun niet naogaon welke
betekenis as et het. Over et algemien kun we
wet zeggen dat et toponiem in de betekenis
waor ik de veurkeur an geef veurat veurkomt
in de teegtiggende gebieden rondom et
vroegere Flevomeer. Zowet in Frieslaand as
in Noord-Hotlaand as in et Gooi. Et gebied
van de kteine Friezen dus zoas de Romeinen
dat anduded hebben. Wi'j hoeven d'r dus niet
zo hie] bange veur te wezen.
(Dit is de tekst van de lezing die de heer De Jong hu! op
4 apr11 2003 bij gelegenhied van et verschienen van
die! Vin de riege/Veldnaemen van Stellingwarf. Dat was

Appetsche,
De Kuunder
Makkinge
Ni'jhoottpae

in Et Poolderhuus in Munnikeburen.)

et brede weer
oevetwheer

Kerkeweer aachter de
Slingerweg
Meine Karsten weer 'tot
noordwaarts in de Hemsloot'
Elzingawheer
In het grote weer op de
Hemsloot
Ni'jhooltwootde het grote weer
Berkoop
het weer
Ooldelaemer
de Weer
Ootdemark
het Hogeweer
het Wheer gelegen achter
Zwartenhof
Ootdetriene
Wheeren bij de Helomasluus
het weer

Lily Köhler

Liegen
Krek veur mien neuze ridt de bus vot.
Dr zit niks aanders op as zitten te gaon op
een baa nkien, dat in et bushokkien staot en
gelaoten te waachten tot de volgende bus
komt.
Grauwe wolken vliegen langs de Iocht en
legen heur mit bakken vol waeter op et
donkere asfalt.
Wat ongelokkig zit ik veur me uut te steren.
Inienen stoft d'r een driefnat vrommes et
hokkien in.
Ze schuddet de druppen uut et haor, gaot
naost me zitten en konstateert nochter: 'De
bus is zeker krek vot. Wat een misselik weer.'
Ja,' zeg ik en kan d'r ok niks an doen.
Auto's spatten mit heur goed profileerde
banen et regenwaeter hoge op, wat et
vrommes naost me de uutspraoke 'zeikerds'
ontlokt.
'Waorom moe'n die kerels now altied viak bi'j
je langes rieden! Ze doen et gewoon om je te
pesten. Holen jow aenlik van mannen?'
Net van atlemaole,' zeg ik tachende en hoot
me op 'e vtakte.
'Van mi'j meugen jow ze, ien veur iene,
ophangen an de hoogste boom. 1k lusse ze
wet rauw. Wat 1k altemaole mitmaekt hebbe,
mevrouw, dat is mit gien penne te beschrieyen. Ze deugen gien van at ten. Die vent van
mi'j teug zo, dat de gtaezen in de kaaste
d'rvan kepot knapten.'
'Tsja...,' mompel ik zachies. 'D'r wodt wat
ofteugen in de weretd.'
'Weten jow wat die vent van mi'j me ftikt het?'
'Nee,' zeg ik.
'Tien jaor taank het hi'j me, in mien eigen
huus, mit mien beste vrundinne bedonderd
waor 1k bi'j zat. Kocht hi'j et duurste ondergoed veur heur, de duurste tochies, de
duurste kleren, wiets 1k etke euro omme zat te
dri'jen om de aenties an mekaander te
kneupen. Leup 1k de hakken schieve om

kopies te haeten in de goedkoopste supermarken. Speerde ik zegetties om et geld veur
een broodrooster bi'j mekere te scharrelen.
Lao'k d'r mar over ophoten, mevrouw,
aanders hg 1k hier douk nog in duzend
stokkies veur jow, omda'k uut mekaander
knapt bin van telkens.'
Een keurige man stapt et bushokkien in, ktapt
mit een vies gezicht zien parreptu dichte en
ropt op 't schik: 'Wat zitten jim hier gezelhig!'
'Daor hej' d'r weer zoe'n iene,' hispelt et
vrommes smeets en nemt him van boven naor
beneden op. 'Douk vertelt hi'j thuus dat hi'j zo
hadde warkt het.'
Veurdat d'r argere dingen gebeuren kom 1k
overaende, loop naor buten en zie dat de bus
d'r ankomt.
Mit 'n drienend stappen we in. Al riedende
wo'n we zo deur mekaander schudded, dat et
niet meugelik is om veerder nog een woord te
wisselen.
Veurda'k uutstappe drok 1k op een knoppe,
gao de bus uut en loop de straote in.
Op de hoeke heur 1k een groepien kiender
tegen een klein joongien roepen: 'Liegbeest...
hiegbeest!'
'Wat doen jim now?' vraog 1k veraldereerd.
'Hi'j het heugen, mevrouw,' zegt een maegien
eernstig. 'Hi'j het zegd dat zien bruur een auto
optithen kan en dat is niet waor.'
1k loop deur.
A'k thuuskomme schop ik de schoenen uut,
smiet mien dweitdeurnatte jasse op de grond
en heur de tiltefoon rinkehen.
'Mevrouw, zohlen jow mitwarken wilten an een
enquête?' vragt een maegien mit een
vrundehike stemme.
Waor gaot et over?'
'Over tanebossets.'
'Hoe lange duurt zoks?'
'Zoe'n tien men uten.'

'Neem me niet kwaolik, mar 1k heb glen tied.
1k zol krek vot, zie.'
1k leg de hoorn henne, schink me een
glassien sherry in, plof op 'e baank en daenk:
Leugenbaste daj' binnen.

Krummelties

Johan Veenstra schrift internetdagboek
Sund april het de Stellingwarver schriever Johan
Veenstra een eigen website. Een fan van de
schriever, Jan Meijer uut Et Vene, wol zoks graeg
veur Veenstra maeken. De thuusbladziede het een
Stellingwarfstaelige en een Nederlaanstaelige
versie. Dr staot een biografie op en alderhaande
ni'js. Ok kuj' him een stiekelstokkien vertellen
heuren. Andacht wodt o.e. geven an et projekt
Ode an de Stellingwarven daor Johan, tegere mit
keramist Peter Hiemstra uut Berkoop, mit doende
is. Sund aende juni hoolt Johan Veenstra ok een
internetdagboek bi'j. Dit in naovolging van de
Friese schriever Joop Boomsma die zoks al een
jaormennig dot. Interesseerden kun kieken op
internet op www.genset.nh/johanveenstra el clan
van alles over de schriever an de weet kom men.
(red.)
Ni'je cd: Karst zingt Berkoop
Op vri'jdagaovend 13 juni verscheen in zien eigen
theater in Berkoop de ni'jste cd van Karst
Berkenbosch. Op de cd bin vassies te heuren die
as allegere mit zien woonplak Berkoop te maeken
hebben. Sommige van de lieties speulen in de tied
van de jongesjaoren van Berkenbosch, ere teksten
stammen uut Iaetere jaoren. De tekst van et lietien
Zundagmorgen is van Lamkje Hof-de Boer. De zo
bekende schriefster besch rift daorin de sfeer op de
boerderi'je zoas die was an et begin van de veurige
ieuw. Karst zingt Berkoop is slim de muuite weerd
om te beluusteren en dus daorom in huus te
hebben. De cd kost€ 10,00. (red.)

Harmen Houtman

Et leket is dichte...
Op et aende van jannewaori gong ik mit de
trein naor Wolvege. 1k stapte uut om mien
mem op te zuken in Lycklamastins. 1k keek
naor et kleine, mooie stesjon mit zien witte
muren. Et rechte dak mit de kappe in de
midden. De ienvooldige raemen op de eerste
verdieping. Een stesjon dat de NS nog niet
lange leden in heur tillevisiereklame bruukte.
Veur et behoold van dit mooie gebouw is een
stokmennig jaor leden nog beheurlik streden.
Mit sukses. Et ienige wa'k minder aorig vun
was de glaezen waand veur de aachteruutgaank.
1k besefte dat et iene van de Iaeste daegen
was, dat et leket eupen was. Et was al een
schoft beparkt in gebruuk, mar op ien
feberwaori kwam et bottien 'Sleuten' d'r veur
te hangen. Gien 'Tickets en Service' meer op
de verlochte balke in de hal. Aenlik had daor
'Kaorties en hulpe' staon moeten. Mar
alderdeegst in et Stellingwarfs weren d'r dan
glen plaetsbewiezen meer te koop west.
Een stesjon hoolt mien gedaachten doende
In juni 1984 schreef 1k dit gedicht:
Stesjon
Stesjon,
waor mennig re/z' begon
van br/even, meensken, pakkies,
naor steden, dorpen, plakkies,
mar hi
kwam niet weeromme...
Stesjon,
lang en koold perron
mit schoenen, kiompen, hakken,
mit koffers, tassen, pakken
mar z/i
kwam niet terogge...

stesjon,
daor 'k zo vaek' kieken kon
naor hanen, traonen, tuten,
in 't hokkien deur de ruten.
daor 'k
elke dag haost komme...
Stesjon,
waor 'k uren, daegen ston,
ik niet begriepen kon,
mar goed de tael verston
van al die joodse stakkers,
die deur de Duutse rakkers
ok reisden over rails en brogge
.en veerder, veerder... vlogge...
ze kwammen niet terogge
- now drijde ik mien rogge
op 'e baank van et perron Stesjon
Veur mi'j was dat leket et beginpunt van
mennige reize. As klein kiend gongen we mit
mien pappe en mem een peer keer in 'tjaor
naor Liwwadden. len keer was op Goele
Vri'jdag, naor de grote mark op et Zaailaand.
Ok iene keer in 'tjaor naor Harlingen en dan
mit de boot naor Vlielaand, waor mien mem
eertieds warkte. Dat weren nog es tochten.
Mit verwondering keek ik naor de weg die in
Hooltwoolde de greide deurkruuste naor die
boerkeri'je. 1k geneut van de hoge flats van Et
Vene, die as wereldwonder bi'j de raempies
langes goesden. De febriek van Batavus mit
de fiets d'r op. As we de wonderlike siepel op
'e toren van Deinum zaggen, dan wussen we
dawwe d'r haost weren.
Mien mem kocht Ok de twie kertonnen half
lochtigbrune en half witte kaorties naor
Amsterdam an dat leket. 1k was achte en mien
breur moet zesse west hebben, doe we

alliend naor oonze tante in de heufdstad
gongen. Mem zee, dat we niet overstappen
hoefden en zwaaide oons nao. 1k weet niet
hoe vaeke we an ere passegiers vreugen,
over hoevule stesjons Amsterdam kwam.
Toch kwam men we netties op oonze
bestemming. 1k weet nog dat we mit omke en
tante deur et hekkien van de kaortieskontrole
op dat grote stesjon leupen. Lichtkaans et
begin van mien reislustige leven.
Jaoren laeter kocht ik iene keer in de maond
mien kaorte naor Liwwadden omda'k daor op
schoele zat. Aj' laete weren en d'r ston een
riegel veurje, dan staoj d'r niet gerust bi'j.
Mar et slaegde altied weer. De tienertoer
kwam aende jaoren zestig in zwang en mien
kammeraod Johan en ikke kochten zoen
kaorte bi'j dat leket. We reisden naor Den
Haag en naor Emmen en naor Utrecht. De
niet te stuiten Iachbujje tussen Winterswiek en
Zuth pen heugt me nog goed. Elk woord
dawwe zeggen wollen smoorde in een lach en
zoks duurde wel een klein half ure.
Ft eerste half jaor da'k in et ziekenhuus in Et
Vene warkte, gong 'k winters ok mit de trein.
1k heur op zaoterdagaovend nog de kerels,
die naor de peerdekoersen west weren. Ze
schepten allemachtig op en daor geneut 1k
van en argerde me toegelieke.
Dat leket in dat witte stesjon was laeter et
begin van vere vekaansies. Ft weeIge ofscheidsgevuul verminderde aj een plaetsbewies kochten naor 'et Centraal' en mit je koffer
de hal uutzeulden. As de trein de Lende over
dinderde was et zo goed as verdwenen.
Ak hiel goed naodaenke roek ik de geur van
de waachtkaemer nog. Veural op daegen mit
een protte regen. De reuk van waeterpakken
en parreplu's vulde de ruumte. De grote
raemen besleugen, zodaj' de trein uut et
zuden niet goed an zien kommen konnen. As
kiend wodd' ie ok de hieltied waorschouwd
om niet bi'j et perron daele te valen.
Stesjonsleketten veraanderden in de loop van
de jaoren. De laegies, waor aj' et geld in
leggen moesten, zaggen d'r weer eers uut.
Een rontien waor aj' deur praoten mossen

kreeg een mikrefoontien. De kaorties kregen
een aander uterlik. Now staot d'r een paol op
et perron in Wolvege. lene mit een rooie SOS
knoppe, waor aj' op drokken kunnen aj je niet
veilig vulen. De ere is blauw en hier kuj'
infermaosie kriegen over kaorties en zo
henne. Ft is nog 'koolder' wodden op dat
prachtige Wolvegester stesjon. Et leket is
een automaat, waor aj' je pinpas indrokken
kunnen. Ft kaortien komt uut een hollegien
mit een laampien. De stemme van de
meenske is van blik wodden.
Alliend Super de Boer bödt now en dan nog
uutkomst, he'k begrepen.
De paol
Glen woorden meer en ok glen glimk
glen praotien over huus en kwaol.
't Leket veur a/tied s/euten
en op 't perron een grote paol!
Glen vraoge meer van meens an meens
glen steuntien meer, mar stao/.
't Leket. een dichte mure
en op 't perron een grote paol!
Glen waarmte meer, een strakke wiend,
niet lens een zunnestrao/,
de meenske is weerommebrocht
tot lene stao/en paol!

Jannes Westerhof

Indianeverhaelen
'De eerste pries,' galpte de boomlange Klaas
doe hi'j in de hal van zien flat ston mit de
deure nog eupen. Net doe hi'j him ofvreug wat
ze toch dee, kwam zien kammeraodske dr
mit heur lienige lichem anspringen, gaf him
een dikke tuut en fielseteerde him.
'Das meraokelse reklame veur oonze kiub,'
zee Nynke, die dat as jeugdtreenster wel
bruken kon, want et volleybal zat wel wat in
een dippe.
'We gaon et vanaovend vieren. Maek je dr
mar klaor veur. le zien d'r niet uut mit die
oolde kleren an. Wat hej' toch daon vandaege?'
'lene van mien klaanten belde vandemorgen
dat de ofspraoke niet deurgaon kon. Doe bin
'k an et oprumen gaon. 1k wone hier now
haost een vorrels jaor bi'j jow in disse
vri'jgezelleflat. Mien spullegies bin dr bi'jkommen en an oprumen biwwe nog nooit
toekommen. Uut de bargruumte he'k een
hiele zwik in de kontener mieterd. Dr stonnen
nog een peer deuzen mit oold pepier. Die he'k
an de diek zet, want de voetbalkiub kwam
krek langes.'
'Oold pepier? In de bargruumte?' vreug Klaas
verheerd. 'Daor staot hielendal gien oold
pepier.'
'Ja, twie deuzen mit van die flodderige
indianeboekies en nog meer van dat spul.
Waorom hej' dat allemaol hier nog mit naor
toe toogd?'
'Flodderige boekies? Mien Karl Mayverzaemeling zuj' bedoelen,' kreunde Klaas
en hi'j trok wit weg. 'Weej' wel wat dat veur
mi'j betekent? Jaoren verzaemelen. Die krie'k
nooit meer kompleet.'
Evenpies bleef et doodstille en doe zee Klaas
iezig: '1k gao now vot. Jow rumen jezels en je
rommel mar op. A'k hier van naacht weeromme kom, wi'k jow en jow rommel niet meer
zien.' Hi'j vleug de trappen van de flat daele
en scheurde mit zien auto vot.

Koosje Hornstra

Kotte boekbespreking
De gedichtebundel Myn hert dat tn/let mi
(Mien hatte dat trilt mi'j) bestaot uut 103
gedichten. Ft bin dr zovule omdat et boek in
etjaor 2003 uutgeven is. En et was bi'j
gelegenhied van de 400ste geboortedag van
Gysbert Japiks, die in 1603 in Bolsward
geboren wodde.
In oktober 2002 het de uutgeveri]e Frysk en
FrUeen schrieven uutgaon Iaoten naor
dichters en aandere Iiefhebbers van poezie,
mit de uutneudiging om een gedicht op te
sturen. De keuze van et onderwarp was vri
en de vorm ok. De eindredaktie beston uut
Titia Dykstra en Hetty Runia-Algera.
Uut de verschillende (streek)taelen van
Frieslaand bin opneu men: drieje van
Amelaand, iene uut Et But, twieje in et
Bolswadders, ienentachtig in et Fries, twieje
in et Hollaans, iene in et Liwwadders, twieje in
et Schiermonnikoogs en achte in et SteHingwarfs. De titel van disse bundel is de eerste
riegel van Wobbeke, een vas van Gysbert
Japiks.
De volgodder van de gedichten is op alfabet
neffens de naeme van de schriever. De
Stellingwarver bi'jdregen bin van de volgende
dichters: Harmen Houtman: Storm op
V/ie/aand, Cees Koopstra: protest, Jan van
der Meuten: Hoe zol et west hebben, Joukje
Postma: Op et karkhof, Roely Bakker: K/end,
Stien van Anne (Christine Magour): Asjeblieft,
Tuller (Ate Mulder): Et schaarm, Johan
Veenstra: Een p/ak om van vot te gaon.

As veurbeeld uut disse bundel zien jim
hiernaost et gedicht van Joukje Postma, wat
zi'j zels veurdregen het in de Martinikarke in
Bolsward op de dag dat de bundel prissenteerd wodde.

Op et karkhof

De zunne bl/kkert
op de naeme van rn/en man
Die uutbikt op eon st/en staot
/k viene h/er n/ks
Mien andaenken
Schoelt in mien kienden
Dour eon gebaor
Een wood/en
En hondendduzenden
Kleine dingen
Waon /k now al//end veun stao
Zeerst - zeerden - zeen
Staon/gan
Went etommit
Een d/epe groede te leven

Sietske Bloemhoff

Pimmegien is groot
nij kienderboek van Lily Köhler

Lily Köhler en heur dochter Ellen Anvellnk-Zoer

VIak veur de jaorlikse sutelaktie verschient d'r
eindelik weer es een prachtig ni'j Stellingwarfs
kienderboek. Et is schreven deur Lily Köhler
uut Tuk en et omslag en de illestraosies bin
van heur dochter Ellen Anvelink-Zoer uut
Apeldoorn. Jim kennen vanzels allegere wel
de mooie kolumns van Lily Köhler zoas die al
weer sund een hiele poze te lezen binnen in
De Ovend. Daornaost is de schriefster
vanzels ok bekend deur heur boekien
De winter is veurbij, waorin zi'j op een
gevulige meniere heur verwarking van et
verlös van heur man Fred beschrift.
In Pimmegien is groot vertelt de schriefster

over alderhaande aeventuren die et joongien
Pimmegien in en rond huus mitmaekt. Soms
is Pimmegien aenlik best nog wel een klein
joongien, dat ok nog wel es een betien bange
is. Mar meerstal wil hi'j toch ok wel flink
mittellen, hij isja al een hiele vent!
Et boek is veural geschikt veur kiender van
acht tot elf jaor. Et doel is dat douk alle
kiender uut de groepen vufe en zesse van et
hiele basisonderwies in de beide Stellingwarver gemienten et boek ommenocht mit naor
huus kriegen. Dat gebeurt om et lezen in et
Stellingwarfs deur kiender nog meer an te
vieteren. Daornaost komt et boek vanzels ok
in de verkoop. Schoelen kun butendat via de
stichting Schrijvers School Samenleving een
bezuuk van Lily Köhler anvraogen, waorbi'j ze
verhaelen uut de ni'je bundel veurlezen zal.
Meer infermaosie daorover is te vienen op
www.sss.nI.
Pimmegien is groot gaot 88 bladzieden tellen,
de pries is op et mement van dit schrieven
nog niet bekend.
In et oktobernommer van De Ovend is dr
meer ommedaen ken veur dit boek en alle ere
schrieveri'je en aktiviteiten van Lily Kähler
d.m.v. een vraoggesprek dat Pieter Jonker
eerdaegs hebben zal mit oonze zo aktieve
mitwarkster uut Tuk.

Van de redaktie

Jan Veldhuizen winner van De Ste//in gwarver Schrieverijepries
De ni'je anvieteringspries veur et Stellingwarfs
De Ste//in gwarver Schrieverijepries is
wunnen deur Jan Veldhuizen uut Apeldoorn.
Veldhuizen wodde liekewel geboren op De
Hoeve en gruuide op in De Miente bi'j
Noordwoolde.
De pries die uut een oorkonde en een
geldbedrag van n500,00 bestaot, zal op
maendagaovend 22 september deur borgemeister Lesterhuis van Oost-Stellingwarf an
de winner uutrikt wodden in et gemientehuus
in Wolvege.
Om veur de pries, die ien keer in de drie jaor
uutrikt wodt, in anmarking te kommen, kan tot
1 meert in et jaor van de uutrikkinge wark
instuurd wodden. Daornaost komt ok wark dat
in de drie jaor veurofgaonde an de uutrikkinge
verschenen is in anmarking. Butendat mag de
jury zels signaleren en kan alderdeegst deur
dadden tipt wodden. Vuuftien meensken
stuurden disse eerste keer wark in, waoronder ok de uuteindelike prieswinner. Een
prachtig risseltaot waor de beide Stellingwarver gem ienten die de pries insteld hebben
slim wies mit wezen kunnen.
Tot veur zeuven jaor warkte Jan Veldhuizen
bi'j de massiesee. Veur et grootste pat voerde
hi'j zien wark uut bi'j peleis 't Loo in Apeldoorn. Veldhuizen en de vrouw hebben drie
kiender, waorvan iene dochter in Frankriek
woont. Zeuven jaor leden gong Veldhuizen
mit 'Funktioneel Leeftieds Ontslag' en kreeg
hi'j tied veur zien hobby's zoas visken, lezen
en et maeken van video's. Naodat hi'j een jaor
of wat leden een slim zwaore opperaosie
ondergaon mos, het hi'j een hiele tied neudig
had om daor weer wat van bi'j te kommen.
Jammer genoeg kan hi'j vandaege-de-dag
alderhaande dingen niet meer, zoas bi'jglieks
et warken in de tuun of et tillen van de
bosschoppen veur zien vrouw. Zoks is
vanzels muuilik te accepteren, mar Veldhui-

zen gong niet bi'j de pakken daele zitten en
kreup aachter de komputer. Omdat hi'j eerder
ok wel aorighied had in et schrieven van
bi'jveurbeeld stokkies veur et passenielsblad
van zien wark, en laeter een dagboek bi'jhul in
de tied dat hi'j in et ziekenhuus lag, pakte hi'j
die draod weer op. Hi'j kreeg d'r aorighied in
om in de tael van zien jeugd te schrieven en
leerde him de spelling zels an deur De Ovend
en Twie pond 'n stuver, de jaorlikse boekekraante van de Schrieversronte, goed te lezen
en uut te pluzen. Daornaost had hi'j hiel yule
an et boekien van Henk Bloemhoff Hoe schrUf
je 't Ste//in gwerfs.
Jan Veldhuizen is bi'j de lezers van De Ovend
vanzels al aorig bekend. Al een hiel posien
kun we van zien zo humoristische verhaelen
en zien mooie gedichten genieten. En dat blift
ok nog wel een hiele poze zo, want de
schriever is aorig aktief. En dat hi'j de spelling
goed beheerst kun wi'j as redaktie hier mitien
wel even kwiet, daorveur krigt Veldhuizen van
oons een hiele grote ploeme. Et doel is
vanzels dat zien winnende wark binnen niet al
te lange tied ok in De Ovend verschienen zal.
De redaktie van De Ovendfielseteert van dit
plak of Jan Veldhuizen alvast van hatte mit et
winnen van de Stellingwarver Schrieveri'jepries. Mooi deurgaon, Jan!

Sietske Bloemhoff

Et Kroontien
PIEPMOES HET VEKAANSIE
Een veurleesverhael van Sietske B/oemhoff
Op een morgen wodt de molle wakker. De
molle is de buurman van Piepmoes, dat
weten jim vast nog wel. Hi'j rekt him es
evenpies goed uut, wrift de slaop uut de ogen
en dot die clan eupen.
Nuver, daenkt de molle, et vuult nog zo vroeg.
Duuster is et in zien huus dag en naacht, hij
woont ommes onder de grond. Hoe laete zol
et aenlik wezen? De molle knipt de laampe an
en kikt op zien wekker. Hedenhitskes, et is
nog mar zes ure in de morgen, waorom is hi'j
now al wakker.
Inienend heurt hi'j een geluud. Kiop, klop,
kiopperdeklop. En even laeter nog een keer:
klop, klop, kiopperdeklop. Dan is et een
posien stille, mar even laeter begint et geklop
opni'j.
Dáór bin ik wakker van wodden, snapt de
molle. Mar wat is dat veur geklop. Et is niet an
mien deure, mar et is wel in de buurt. De molle stapt van bedde, hoolt even een nat washaantien om de snute en trekt de kleren an.
'Eerst even butendeure kieken,' mompelt hi'j
clan. '1k wil eerst weten wat veur geklop as dat
is, en clan gao 'k wel eten.'
As hi'j krek boven de grond is, heurt hi'j et
geklop weer. Et kon wel bi'j Piepmoes
wegkommen. Wat is die moes in vredesnaeme zo vroeg in de morgen an et doen? De
molle besluut om mitien te kieken wat as d'r
an de haand is.
Bi'j et kesteel van Piepmoes zicht hi'j dat de
deure van et schuurtien waegenwied Iosstaot.
En daor komt et geklop Ok weg. Luuster mar
es goed, clan heuren jim et misschien ok wel.
Kiop, klop, kiopperdekiop. En nog es weer:
klop, klop, kiopperdeklop.
As hi'j et schuurtien instapt, zicht de molle wat
as Piepmoes an et doen is. Piepmoes is an et

timmeren. De moes het een grote haemer in
de haand en naost him staot een poede vol
mit spiekers.
'Goeiemorgen, buurman,' zegt de molle tegen
de moes. 'Waor bin ie toch zo vroeg in de
morgen mit an de gang?'
'Hee, molle,' antwoordt Piepmoes opgeruumd. '1k bin an et timmeren, ik maek een
boot, ziej' wel? Et is ja vekaansie en now wol
ik te veren op de Lende. Mar ik had gien boot,
dus docht ik vandemorgen vroeg, d'r uut, dan
maek ik d'r zels iene.' Mitien haemert hi'j weer
een riegel spiekers in de boot. Nog even en
de boot is klaor. Wil le mi'j clan wel helpen om
him naor de Lende te slepen?'
'Da's goed,' zegt de molle, 'mar clan gao 'k
gauw nog even naor huus, want ik moet nog
eten, zie.'
As de molle een schoffien laeter weer bij et
kesteel komt, het Piepmoes de boot klaor. Hi'j
zit d'r trots naor te kieken.
'Hoe vien le mien boot, molle?' vragt hi'j, 'is et
niet een prachtboot?'
'Ja now,' pocht de molle mit de moes mit. '1k
heb nog nooit zoe'n mooie boot zien,
Piepmoes. Mar is hi'j wel goed waeterdichte?'
De molle twiefelt toch een betien kuj' wel
heuren.
'Netuurlik is hi'j waeterdichte,' mient de moes.
'Kiek mar, d'r is nargens een gattien te zien.
Nee, dat zit wel goed molle, zit mar nargens
over in. Mien boot is zo veilig as wat.'
Dan gaon de beide buren an de slag om de
boot naor de Lende te trekken. Dat vaalt nog
hielemaole niet mit, want hi'j is best zwaor. En
in de paeden naor de Lende toe zitten
allegere hulten en bulten.
Mar nao een uurtien kommen ze toch bi'j de
Lende an en drokken veurzichtig de boot et
waeter in. Piepmoes wil vanzels zo gauw
meugelik veren. In de bos het hi'j een peer

geschikte stokken vunnen om mit te roeien.
Kerdaot stapt de moes de boot in en staot as
een echte kaptein om him henne te kieken.
Hi'j is heer en meester van zien schip, wat
daenken jim!
'Hej' gien nocht om mit te gaon, molle?' vragt
hi'j an zien buurman.
'Nee, Piepmoes,' zegt die. '1k heb now
ienkeer gien zeebienen. Mar weej' wat, ik
waacht hier wel op jow. Dan gao ik zo lange
noflik in et zunnegien liggen te soezen.'
Daor dobbert Piepmoes al henne. Et roeien
gaot him eerst nog niet zo best of, en de boot
schommelt geveerlik henne-weer. Mar nao
een posien gaot et een stok beter. De moes
zwaait nog es naor de molle en raost dat et
poerbest gaot.
Een schoffien laeter dri]t de moes him es
omme om te kieken hoe veer hi'j is. Aj' roeien,
zit ie ommes mit de rogge naor de kaant toe
die aj' opveren.
'1k gao disse eerste keer an dat gindse
broggien toe, daor bi'j dat wallegien,' mom pelt
de moes in himzels. 'Ak daor dan onderdeur
bin, gao 'k even an laand en dan veer ik weer
wee ro mm e.'
'Wat een heerlik weertien, niet Klaos,' spint
Miep tegen de zwatte kaeter mit de witte
punte op de stat. 'En wat een mooi plakkien,
hierzo in et wallegien.'
'Zeg dat wel, Miep,' vint Klaos. 'Dat he'k toch
mar mooi veur oons uutzocht. Zuwwe zo es
even pies over dat broggien lopen om te
kieken as d'r an die kaant van de Lende Ok
nog wat te eten is? 1k heb zo staorigan wel zin
an wat, ieje dan?'
Now, Miep lust ok wel wat. Miep lust aenlik
altied wel wat, krek as Klaos. Dat ze stappen
overaende en toffelen naor et broggien toe.
'Oe here, moej' daor es zien,' zegt Miep tegen
Klaos, en geft de kaeter een por. 'Daor komt
een botien an veren, en kiek es wie d'r in dat
botien zit. Oons eten veur vandaege!'
Ja heur, jim hebben et al deur. De katten zien
et botien mit Piepmoes ankommen. En de
moes het niks in de gaten. Die zit een betien
bange naor de bojem van de boot te kieken,
waor een betien waeter deurhenne siepelt.

Hoe kan dat now, daenkt Piepmoes, de boot
is zeker toch een betien lek. Was de molle
now mar mitgaon, dan had die et waeter d'r
uutscheppen kund. 1k zal perberen da'k an et
broggien toe kom, dan loop ik wel weeromme.
De moes dri'jt him omme om te kieken hoe
veer hi'j is en schrikt him een hoetien. Hi'j is al
vlakbi'j et broggien, mar hi'j zicht Ok wie as
daor op staon. De katten. En ze wrieven heur
in de poties en slikken heur om de mond.
'Ha, die Piepmoes,' mierken ze. 'Now ontkom
ie oons niet, now pakken we jow en eten je op!'
Klaos en Miep staon al veu rover om Piepmoes te griepen. Et moesien perbeert uut alle
macht de boot te keren om zo an de katten te
ontkommen. Mar et lokt him niet. Langzem
drift et moesien in de richting van de katteklauwen...
Dan gaot inienen de boot van Piepmoes een
aentien omhogens en vligt as et waore de ere
kaante uut. Vot van de brogge en de katten,
de kaant van de molle op. Et gaot verschrikkelik hadde. Et liekt wel as zit Piepmoes in
een speedboot. De katten staon hielendal
verstuiverd op de brogge te kieken. De mond
hangt heur d'rvan eupen. Ze snappen d'r niks
van. Jim dan?
D'r is nóg iene die d'r niks van snapt. En dat is
de molle. Hi'j zicht de boot mit een rotgang
ankommen en begript niet dat Piepmoes zo
hadde roeien kan. Piepmoes snapt d'r
trouwens zels ók niks van.
As de boot an de molle toe is, zakt hi'j weer
naor beneden in et waeter en blift dan liggen.
Dan begint et waeter naost de boot een betien
te brobbelen en stikt d'r zomar een vissesnute
naor boven. Et is een snoek. Hi'j kikt Piepmoes en de molle es an, schuddet et waeter
van zien snute en zegt:
'Zo jonges, wat zeggen jim, kan ik veren of
niet?'
'Och heden, snoek,' piept Piepmoes. 'le
hebben mien leven redded, wat bin ie een
poerbeste snoek!'
'1k had zoe'n betien in de gaten wat ie van
plan weren, Piepmoes,' vertelt de snoek. '1k
zwom hier al een posien in de ronte. Mar ik
wus Ok dat de katten bi'j et wallegien laggen.
En ik hadde al es van jim kammeraod de

kikkerd heurd hoe vervelend die soms wezen
kunnen. Dus bin 'k de hieltied mar een betien
bi'j jow in de buurt bleven, zie. En ik vertrouwde jow botien aenlik ok niet zo...'
'Wat bin 1k bliede dat ie dr weren, snoek, zegt
Piepmoes. 1k weet niet hoe 'k je bedaanken
moet. Weej' wat? 1k trakteerje bi'jkotten op
een lekker pottien mit vissevoer!'
Da's goed, Piepmoes,' vint de snoek. Mar aj'
weer es veren willen, geef mi'j clan mar een
seintien, dan meuj' wel bi'j mi'j op de rogge.
Dat is veul veiliger as mit jow boot, kiek mar!'
As Piepmoes en de molle de kaant opkieken
daor de vis naor toewist, zien ze wat hi'j
bedoelt. Ze zien nog krek et laeste tippien van
Piepmoes zien timmerkeunsten onder waeter
verdwienen...

Pieter Jonker

Eerste dichtbundel van
Christine Magour
Donderdag 17juIijI.
verscheen et 106e
boek van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Et gaot om
een prachtig debuut
van Stien van Anne.
Een bundel mit
roem vuuftig
gedichten, die
opdreugen is an
heur vader Anne Mulder. Et boek is mooi
vormgeven deur Sijtze Veldema, die niet
alliend et omslagontwarp maekte mar Ok et
binnewark vormgaf en de typografie verzorgde. Et eerste exemplaor wodde deur de
dichteresse anbeuden an heur moeder
Wiesje Mulder-Nijholt. Johan Veenstra las
een achttal gedichten uut de ni'je dichtbundel.
Hier volgt et titelgedicht:
Storm in et leven
De wiend is drijd
1k hadde et veur de wiend
Opheven heufd
Wiend in de rogge
Now vecht 1k
Mit gebeugen heufd
Tegen een zwaore storm
Onveurstelber
Dat disse storm
Niet le wig wiit
Dat de wiend lens liggen gaot
Ondaenkber
De gedaachte
Dat et colt weer
Veur de wiend gaon zal.

W.H. de Vries - historikus '40/45

De oorlog in de Stellingwarven -41 De Ovend no. 3 van juni 2003 lag nog mar net
in de brievebusse doe de tillefoon gong. 1k
hadde een vrouw an de lijn die zee: 'Dat van
Appelsche, dat het mien man rnitmaekt.'.
Ze maekte heur bekend as Vrouw Kuiper-De
With van Hooltwoolde en we maekten de
ofspraoke dat ik eredaegs even bij heur daele
kommen zol. Ze vertelde dat heur man, die
een peer jaor leden wegraekt is, doe een
jongvent was van twintig jaor en ze hadden
doe nog gien kunde an mekeer. De femilie
Kuiper hadde een boerespul an de Rieksstraotweg vlakbij de doe nog bestaonde
harbarge 'De Ooievaar'. Zeune Barteld
Warner kreeg in 1944 een oproep van de
Duutsers veur de Arbeidsinzet. Dat hul
greefwark in, zoas schuttersputten en
versperringsgrachten anleggen. Barteld
peinsde d'r niet over om dat te doen en deuk
onder bi'j zien oom en tante in Oolde Willem.
Op de 12e augustus 1944- de dag van de
razzia in Appelsche dus - wodde hi'j deur een
neve waorschouwd, morgens al om zes ure:
'Maek daj' votkommen, de bos in, want d'r
komt een razzia.'
Barteld is drekt de bos in gaon en neffens
zien vrouw het hi'j him as et waore ingreven in
een slotien. Et gong om een scheidingsslotien
tussen de bospercelen en hi'j had him
hielemaole toedekt mit takken en roegte. Daor
heurde hi'j ok de Duutse auto's over de weg
rieden en dat was al drekt nao de tied dat hi'j
goed en wel in et slotien lag. Hi'j heurde de
auto's stoppen en een hiele hoop geraos van
die kerels. An de geluden kon hi'j opmaeken
dat ok et perceel bos waor hi'j in lag, omsingeld wodde en dat de geluden de hieltied
dichterbi'j kwammen. Op een gegeven
mement heurde hi'j een Duutser vlakbi'j him in
de bos strunen en die sprong percies boven
him over et slotien henne. Hi'j vertelde laeter:
'1k heurde zien leerzens kraeken'.

Barteld het et die mementen vanzels niet
makkelik had. Hi'j heurde daor ok de pistoolschotten die een aende maekten an et leven
van boswaachter Van Ernst. Hi'j het de klokke
rond in et slotien legen en doe klonk et
ofspreuken fluitien dat alles weer veilig was
en de Duutsers vot weren.
Wat 1k in dit gesprek mit Vrouw Kuiper veur de
aldereerste keer heurde was dat Barteld
Warner waorschouwd wodde dat d'r een
razzia kommen zol. 1k bin nog niet eerder
tegenkommen, dat d'r rneensken weren in
Appelsche die wussen dat de Duutsers
kommen zollen. Wie hier meer over wet,
graeg een tillefoontien! (0561-613102)
We gaon now weer veerder mit de ansluting
op de veurgaonde Ovend. In oons veerdere
gesprek mit Vrouw De Boer-Van Emst
vertelde ze, dat heur vader onderdeuken zat,
mar op 12 augustus 1944 even thuus kwam,
omdat zien vrouw jaorig was. Hier kommen
we laeter nog even op weeromme. Juust die
dag was daor de razzia, waor ok et veurrnaolige hongerkiend Hans Paul Küter an mitdee
en hi'j was bi'j de arrestaosie. De getugen
verklaoren, en ok et verbaol van Paulusma.
dat de knallen aachter rnekaander vullen en
dus deur iene persoon ofvuurd binnen. Van
Emst wodde verdocht in de bos joden te
hebben verburgen. Neffens zien eigen
verklaoring in een briefwisseling mit kennissen wus hi'j hier liekewel niks van. Hi'j wodde
ok verdocht te weten waor een zekere
burgemeester Zwart onderdeuken zat, en dat
wus hi'j wel. De op-en-top christelike man
peinsde d'r niet over dat te vertellen en dus
scheut Küter de ongewaopende en weerloze
boswaachter lafhattig daele. Dat was clan de
daank dat hi'j as hongerkiend uut Duutslaand
deur Nederlaanders naor oonze regio haeld
wodde en hier een goed tehuus kregen hadde.
Nao et lezen van et verhael van de heer
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In de oorlog vu/len d'r bommen bif et begreefplak
van Oold-Appelsche, /ene was een b/iendganger,
dus een niet ontp/ofte born. Marianne, now Vrouw
De Boer-Van Ernst, is doe op de foto zet bi7 de
waorschouwingsbodden.

Duursma kwam men bi'j Vrouw De Boer-Van
Ernst uut Appelsche twie kardinaole
vraogen naor boven, die heur hiele daenken
beheersten: het de moordener zien straf had
en leeft hij nog? Et was en is begriepelik dat
dat laeter een rolle speulen gong, want ze
was nag mar een kiend doe dit allegere
gebeurde en tot an et verhael van Duursma
het ze nooit weten wie de moordener van
heur vader was. Mit disse vraogen kwam
Vrouw De Boer destieds bi'j oons en wi'j
deden heur de belofte am te perberen de
juuste antwoorden op heur vraogen te vienen,
aihoewel we oons realiseerden, dat zoks nao
al die jaoren een drege klus wodden zol.
Küter, neffens Duutse opgaove zonder
punties op de u, was volgens Duursma
geboren in Hamburg. Oat kiopt neffens de

gegevens, en wel op 21 oktober 1914. Doe
hi'j as kiend wees wodde, kwam hi'j as wees
en hongerkiend naor Nederlaand en kreeg
onderdak bi'j de femilie Tj. Geerlings-De Vries
bi'j Hindelopen. Vrouw Geerlings was goed
bekend in oonze regio, want ze hadde een
breur wonen in Hooltpae, dat was de heer
Haite de Vries. (Ze bin beide ok begreven in
Hooltpae in et Vikkeri'jebossien). Zodoende
kwam ze ok naor Der Izzerd doe heur man
tiedelik aander onderdak kreeg (zie verhael
Duursma). Ze trok doe in bi'j de femilie
Hoogeling in de Scheenebos. Doe heur man
weer vri'j was, verhuusden ze naor Ni'jeschoot, waor vader broggewaachter wodde.
Van hieruut gong Hans naor de ambachtschoele in Et Vene en leerde et schildersvak.
Nao verloop van tied wol Geerlings verhuzen
en gongen ze in Appelsche wonen. Daor
wodde pleegvader sluus- en broggewaachter
en ze woonden daor in de oorlog ok nag. In
de tied die Küter deurbrocht as kiend in
Ni'jeschoot kwam hi'j ok geregeld over de
vloer bi'j de femilie De Jong in Rotstergaast.
Laeter schilderde hi'j ok nag heur boerderi'je.
Bi'j zien leven hebben we mit De Jong nag
een gesprek had en hi'j wol aenlik gien kwaod
van Küter heuren. Hi'j leut oons een album mit
foto's zien die hi'j van Küter kregen hadde.
Duursma vertelde oons ok dat KUter, omdat
hi'j nag Duutser was, in et Duutse leger
opkommen mos en in Ruslaand terechtekwam. Daor wodde him inderdaod een bien
ofscheuten en neffens Duutse gegevens
kreeg hi'j een gummibien. Hi'j kon him daor
hiel goed mit redden, mar hi'j wodde ofkeurd
veur frontdienst.
Küter kwam doe weeromme naor Nederlaand
en kwam in Liwwadden telane. Daor wodde
hi'j slavedriever veur de Duutsers en zo een
hiel geveerlik meenske. Hi'j kreeg de funktie
van opperschaarleider van de Iaandwaacht
en hi'j oppereerde vanuut zien heufdkertier en
dat was in schoele Elf in Liwwadden. Hi'j
wodde ok begeunstigd lid van de SS (Schutz
Staffel) en warkte ondermeer veur de SD
(Sicherheitsdienst).
Nao de bevri'jding wodde hi'j deur een
arrestaosiedienst van de Binnenlaanse

Striedkrachten oppakt en opbrocht naor et
huus van bewering in Liwwadden. Vandaor
wodde hi'j overbrocht naor et veurmaolige
jodenkaamp in Hooghalen-Westerbork, dat
doe tiedelik dienst dee as onderdak veur
opgepakte N.S.B.-ers.
Op de deurreize naor Westerbork wodde
Küter, neffens een peer ornstaanders, op een
auto deur Appelsche reden. Et halve dörp
leup uut om de misdaodiger nog ien keer te
zien. Uut Westerbork is hi'j len keer naor Den
Haag west veur et tribunaal om verheurd te
wodden, mar d'r was nog gien vonnis
veurlezen. In Westerbork dee hi'j krek as was
hi geestelik niet hielernaol in odder en hi'j
wodde plaetst en verpleegd in de psychopatenberak van de ofdieling veur kaampzieken.
Mit nog een pesjent uut de ofdieling, een
zekere W. Mulder uut Grunningen en nog een
gevangene, M. Folkema uut Delfziel, wussen
ze mit 'n drienend uut et kaamp te ontkommen en ze slaegden d'r ok in om over de
Duutse greens te kommen. Ze bin nooit weer
oppakt en dat gong veur Küter netuurlik
makkelik, want hi'j was nog de hieltied
Rieksduutser.
lene van de twie vraogen van Vrouw De BoerVan Ernst was now dus tot klaorhied kommen.
Straf het Hans Küter jammer genoeg nooit
had. Blift over de vraoge as hi'j nog leeft. Wi'j
hebben daorom een brief schreven naor Die
Deutsche Dienststelle Für Wehrmacht
Gefallenen in Berlien. Et antwoord was d'r al
redelik gauw en dat luudde.
Herr De Vries, Nachstehend teilen wir lhnen
mit, dass der von lhnen gesuchte ehemalige
Soldat Obergefreiter Hans Kuter, geboren am
21-10-1914 in Hamburg nach Auskunft der
zuständigen Einwohnermedebehörde am
19-03-1980 in Gütersloh verstorben 1st. Mit
Freundlichen Grüssen enz.
Daormit was de kouse dus of en we hadden
antwoord op de twiede vraoge van Vrouw De
Boer, Hans Küter leeft niet meer.
We gaon weer weeromme naor 12 augustus
1944 in Appelsche tiedens de razzia. D'r bin
doe nogal wat meensken oppakt en die bin in
de eerste instaansie deur de Duutsers
vaastezet in et Corn pagnonshotel. Daor is

Boswaachter Van Ernst mit zien hontien b/f de
dienstwoning in OoId Appe/sche,

Van Ernst eerst ok hennebrocht. De Duutsers
hullen daor o.e. ok vaaste Arend Oosting
(klerk staotsbos) en Egbert Bouw (veurwarker
staotsbos). Oosting en Bouw hebben ok nog
vaastezeten in Grunningen in et beruchte
Scholtenshuus.
Nog even veerder in de tied weerornme. We
weten now dat Van Ernst op 22 meie 1944
opneumen wodde in et ziekenhuus in Assen.
Daor schreef hi'j een brief naor kennissen en
vertelde daorin dat de S.D. op Pinksterzundag
28 meie 1944 bi'j him thuus west was, mar
doe lag hi'j al in Assen. Op 3juni 1944 hadde
hi'j de S.D.-ers al bi'j him in et ziekenhuus.
Wat as him scheelde en as hi'j ok gewond
was. Die laeste vraoge, as hi'j ok gewond
was, dat geft te daenken, want op 12 meie
1944 is d'r een gevecht west tussen twie
laandwaachters en een peer ondergroonsen
uut Diever, vlakbi'j de Boerestreek in

Appelsche. De Iaandwaachter H. wodde
doodscheuten en de Iaandwaachter B. wodde
gewond. Hebben de S.D.-ers docht dat Van
Ernst hier de haand in had hadde? Overigens
hadden de S.D.-ers al wraoke neumen nao et
daeleschieten van de Iaandwaachter H. Een
weke laeter, in de naacht van 19 op 20 rneie
1944, wodde de schoelemeesterAnje Lok uut
Appelsche Dadde Wiek (now Raevenswoold)
veur zien deure daelescheuten. Dat was een
zonuumde Silbertanne moord'. Naodat Van
Ernst uut et ziekenhuus ontsleugen wodde,
begreep hi'j wel dat hi'j thuus niet meer veilig
was. Hi'j deuk onder bi'j de femilie Ekkels,
ongeveer 200 tot 300 meter van zien eigen
huus of. Via een aachterofpattien kon hi'j bi'j
zien eigen huus kommen. Op de 12e
augustus 1944 maekte hi'j jammer genoeg
veur de laeste keer gebruuk van dat pattien.
In een brief die Vrouw Van Emst-Gorter, de
wedevrouw van de boswaachter, van
Keuninginne Wilhelrnina kreeg op 21
jan newaori 1946 betuugde die heur oprechte
dielneming en dat et offer van heur man een
veurbeeld veur oons allemaole wezen mos.
Op 3 december 1947 is dr een monement
onthuld op et graf van boswaachter Marinus
van Ernst op et begreefplak in Appelsche.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Ditties en datties over 'dat' in et Stellingwarfs
Ft leek me disse keer aorig om wat biezunderheden van et voegwoord dat zien te
laoten. Zomar een gewoon woord liekt et
woortien dat, mar toch is et niet minder de
muuite weerd as een aander woord, Ok as dat
een protte betekenissen, zeggies en spreekwoorden bi'j him het.
Ft woord dat liekt mar zo ienvooldig, mar ien
van de biezunderheden daor et mit ofwiekt
van et Nederlaans van vandaege-de-dag bin
de volgodderverschiensels in de zinnen die
drekt nao et woord dat kommen. Et dat daor ik
op doel is, zoas 1k al ankondigde, een
voegwoord', en die naeme zegt in wezen een
protte. Een voegwoord kneupt heufdzaekelik
zinnen an mekeer. Dat et voegwoord dat
behalven zinnen an mekeer kneupt Ok
biezundere volgodderverschiensels veur et
locht brengt, daor wodt over et algemien
minder gauw bi'j stillestaon, zeker as et om et
Stellingwarfs gaot.
Aj' et over volgodderverschiensels hebben in
et Stellingwarfs, dan daenken de meerste
meensken drekt an die van de warkwoorden.
Die bekende volgodderverschiensels ziej' dus
bi'jglieks in zingen kunnen in et Stellingwarfs
tegenover 'kunnen zingen'in et Nederlaans,
in zingen heurd het of eve ntueel heurd het
zingen in et Stellingwarfs tegenover 'heeft
horen zingen' in et Nederlaans.
Mar wat is d'r clan mit et voegwoord dat? Om
te beginnen, nao dat woord kun verschillende
soorten zinnen kommen. Veur et Nederlaans
zeggen we vaeke dat et woord dat dat ik
bedoel een onderschikkend voegwoord is.
Neem dit zinnegien: 'Hij zei dat hij morgen
komt'. 'Hij zei' hiet de heufdzin, 'dat hij

morgen komt' de bi'jzin. Dat kondigt een
'ondergeschikte zin an.
In de bi'jzin die mit dat begint komt in et
Nederlaans de volgodder veur mit de stamme
van et warkwoord (en eventuele aandere
warkwoorden) aachteran in de zin, en dr kan
wat staon tussen et onderwarp en de warkwoorden. In dit zinnegien et woord 'morgen'
dus. Die oddering wodt de bi'jzinsoddering
nuumd.
Zoks komt in et Stellingwarfs Ok veur, dus een
bi'jzin die begint mit dat en mit de oddering
dat de warkwoorden hielemaole aachteran
kommen moeten. Kiek mar naor (1).
(1) Et is wet makke!ik daL nog een griepstuver
aachter de haand hebben
le zien wel, dat onderwarp (ie) staot veu ran,
et warkwoord aachteran, en dr staot van alles
tussenin. Krek zoaj' et in et Nederlaans
verwaachten. De bi'jzin, van daj'tot en mit
hebben dus, is et onderwarp van Et is we!
makkelik. Daj' nog een griepstuver aachter de
haand hebben, dat wodt ankondigd mit et
woortien et. Et is et onderwarp. Daoromme
zeggen we wel daj' in (1) een onderwarpszin
as bi'jzin hebben. Ze numen de bi'jzin wel
'ondergeschikt', omdat hij feitelik ofhaankelik
is van de heufdzin. Zonder heufdzin gien
bi'jzin om zo mar te zeggen.
Mar kiek now es naor (2a), (2b) en (2c).
De eerste bi'jzin, dus vanof dat in (2a), is
gewoon' krek as in et Nederlaans, mar et kan
Ok eersomme mit de volgodder, zoas blieken
dot uut (2b) en (2c).
(2a) Ze zeden dat LiLi' d'r an kwam
(2b) Ze zeden dat hfi kwam d'r an
(2c) Hij stan gister ok weer te zwetsen en te
zweren dat LifJ hadde van zo- en zoveute

In disse gevallen gaot et om bi'jzinnen mit de
funktie van 'Iijdend voorwerp'. Wat wodde
zegd? Wt wodde bezweerd en bezwetst?
In de bi'jzinnegies van (2) kan dus de
volgodder van de heufdzin ok, mar 1k hebbe
nog niet uutzocht hoeveer zoks gaot bi'j dat
soorte van zinnen bi'j aandere warkwoorden
as zweren, zeggen en zo. 1k geef de zinnegies allienig om zien te laoten hoe de
oddering in de bi'jzin soms eers wezen kan as
in et Nederlaans. 1k beweer niet dat et altied
in alle omstanigheden zo kan, of dat et zo
moet.
1k laot now meer soorten dat-zinnegies zien,
mar 1k dude now niet meer uut om wat veur
soorten et mit naeme en toenaeme gaot. Dat
zol te yule ruumte vraogen en ok te technisch
wodden, en daoromme volstao 1k liever mit
veurbeeldzinnen. le meugen van me
annemen dat de groepies dat-zinnen die ik
geve en die 1k onder etzelde defer nume (dus
(3), (4) enz.) ok inderdaod groepies binnen,
deurdat d'r van dezelde soorte bi'jzinnen
spraoke is. De volgodder tussen de groepen
is soms wel aanders, en daor gaot et dan ok
veural omme.
(3a) Et had temeensen veur daj'je eigen eten
verbouwen konnen
(3b) Et gong d'r omme daj' et beter zien
konnen
Bi'j die groep, (3) dus, gaot et krek as in et
Nederlaans. Perbeer et mar es uut. Aj' de
heufdzin numen en le Iaoten die volgen deur
bi'jzinnen zoas ...dat ie konnenje eigen eten
verbouwen, dan kriej' verwrongen zinnen.
Zinnen die de echte Stellingwarver' verkeerd
vint.
(4a) 1k heurde et verhaei dat hij eerst nog
naor et buteniaand zol
(4b) 1k heurde et verhaei dat hij zol eerst nog
naor et buteniaand
Zin (4b) lat zien dat et in dit geval ok mit die
ere volgodder kan, krek as bi'j groep (2), dus
bi'j (2b) en (2c).

Mar et soorte zin daor (5) een veurbeeld van
is, kan krek weer niet mit de aandere
volgodder:
(5) 'tis now daj'me d'r naor vreugen
Bi'j dit soorte zinnen kriej' dus niet:
dat ie vreugen me d'r naor.

Is now

Bi'j et soorte zinnen dat 1k mit (6) angeve en et
soorte dat 1k mit (7) andude, wit de aandere
volgodder liekemin. In beide gevallen gaot et
dus ok krek as in et Hollaans':
(6a) le moe'n oppassen mit dat mes, daj' d'r
glen lapse van in de vingerkriegen
(6b) Kiepen won Ieewiekt, dat ze niet overal
henne vile gen kunnen
(7) Tegen dat een pinke kaiven moet, het hij
zuchtin 'tgier
Mar bi'j type (8) bin beide meugelikheden
weer anwezig, kiek mar:
(8a) Ze zat te trommeisiaon, dat de raemen
sprongen d'r haost uut
(8b) Ze zat te trommeislaon, dat de raemen
d'r haost uut sprongen
(8c) 1k hebbe et Weis zo lange koken iaoten,
dat d'r zit haost n/ks glen kracht meer in
(8d) 1k hebbe et Weis zo lange koken iaoten
dat d'r haost n/ks glen kracht meer in zit
De bi'jzinnen die onder (8) staon bin van et
soorte daj' in dat lezen kunnen: 'zodanig dat',
'in die mate dat'. Ze wieken dudellk van et
Nederlaans of wat de oddering in (8a) en (8c)
angaot.
In type (9) kan et niet zo mit die beide voigodders, kiek mar:
(9) Ze is niet zo aorig as dat ze heur veurdot
... as ze dot heur veur kan hier niet, liekemin
as in et Nederlaans.

Aihoewel wat de betekenis angaot de bi'jzinnen van et soorte in (10) wet wat lieken op die
van (8), gaon ze wat de oddering angaot as in
et Nederlaans:
(1 Oa) le moe'n de zaodbu/ten zetten dat ze
niet inlekken
(1 Ob) Soms hadden ze die lorries wel maekt
dat ze op reels lopen konnen
In dit geval gaon de bi'jzinnegies niet om de
(hoge) graod, de (hoge) maote waorin', mar
om de wieze waorop, de 'hoedaonighied'.
Lichtkaans dat dat et verschil maekt.
Ok in (11) hewwe mit de oddering as in et
Nederlaans van doen. Zie mar:
(11)/k heb mien mem nooit zion spinnen, da 'k
weet
Netuurlik wodt in et Nederlaans die zin een
betien eers zegd, mar et gaot ok in dit geval
dr even omme daj' niet wat náó weet zetten
zullen. Stel ie perberen nog wat tussen da'k
en weette kriegen, dat Iokt dan wet, zoas in:
... da 'k mit zekerhied weet. Mar da 'k weet mit
zekerhied kan gewoon niet.
As Iaeste nog een gevaltegien mit de
biezundere volgodder, in nommer (12).
(12) 1k zag dat meester eon krulle onder mien
som zette, dat ik hebbe him gelokkig goed
In dit geval kan de aandersomme-oddering'
hietemaote niet in et Steltingwarfs. Misschien
daenk ie: et woord dat is hier krek as dus in et
Nederlaans. Vut dus in (Stettingwarfs of
Nederlaans) en ie hebben een goeie zin. In et
Nederlaans kan die zin inderdaod good mit
krigt in et Nederlaans dan ok de
oddering niet van de bi'jzin mar die van de
heufdzin. En zo is et mit oons dat in geval van
(12) ok.
Now bin dr nog wet moor zaeken over dat op
e bodden te brengen, mar dat Iaot ik
veurtopig mar even. Et zot mooi wezen as

meensken de biezundere oddering zoas die in
do veurbeetden geven binnen, bruken btieven
zotlen, want ze heuren dr wel echt bi'j. En et
zot ok mooi wezen as tezers die nog aandere
soorten tegenkommen binnen, mi'j die
opsturen witten. Misschien heb ik ze al, dan
hindert dat niks, misschien he'k ze ok nog
niet, dan is zoks een anvutting die welkom is.
Dat zodoende!

Van de redaktie

Grote Dorus speult Stellingwarfs

Grote Dorus mit drie van zien orgelmannen; v.l.n.r. bin dat Henk Oosterhof,
Willie Pasma en Eppie Oppersma.

Sund al weer een funk schoffien speult et
bekende dri'jorgel Grate Dorus uut Walvege
ak lieties in et Stellingwarfs. Et gaat hierbi'j
am twie hiele bekende en slim fleurige lieties
In et eerste plak is dat Waor de Lende, et
lietien dat ak wel et twiede Stellingwarver
valkslied' nuumd wadt. De tekst wadde
indertied schreven deur Jauk (Martinus
Bakker), wiels Henk Blaemhaff de meziek
schreef. Et twiede Stellingwarver lied van
Grate Dorus is et Stellingwarver anzinnig
draanklied 2073 72.

Grate Dorus is vaeke anderwegens en het et
altied ammeraek drak. Mar niet za drak dat ze
now en dan ak even veur et gebauw van de
Stellingwarver Schrieversrante in Berkaap
staan. En za kan aans passeniel daar aflapen
2 juni in een naflik veurjaarszunnegien weer
es even heerlik genieten van de prachtige
argelklaanken.
Wie meer over Grate Dorus weten wil, kan et
beste even bellen mit heur kantaktadres op
Waudzaam 12 in Walvege, tillefaan 06-13491421.

Krummelties

leskoold ni'js

El

Oonze opmarkzeme reporter op 'e fiets zag
laestdaegs, doe hi'j in kotte broek en een hempien
an vanwege de dattig graoden op 'e thermometer
onderwegens was van Ni'jhooltpae naor de kapper
in Jubbege, dit wel hiel biezundere bottien bi'j de
iesbaene van Berkoop. (red.)
Stellingwarver middag in Makkinge
Op zaoterdagmiddag 30 augustus wodt d'r in de
feesttente van de MOP (Makkingester Ooldejaorsploeg) een muzikaole Stellingwarver middag holen.
Op die middag bin d'r o.e. optredens van et trio van
Gerard Buisman, De Muiters, Jan Oosterhof en et
duo Evert en Cia. Ft pergramme begint om half
twieje; de kaorties (€ 6,00) bin te koop bi'j de tente.
Een prachtig gebeuren daj'm vanze!s niet missen
meugen! (red.)

Rink van der Veldepries
In 2004 zal veur et eerst de Rink van der Veldepries uutrikt wodden. De pries is bedoeld veur
oorspronkelik, ni'j proza in et Fries of in iene van de
streektaelen die in Frieslaand bruukt wodden.
Wark dat in de twie kelinderjaoren veurofgaonde
an de uutrikkinge in boekvorm verschenen is en
dat in staot is een bried lezerspebliek an te
spreken, komt in anmarking veur de pries.
De pries wodt ien keer in de twie jaor uutrikt en
bestaot uut een beeltien van Anne Woudwijk en
een geldbedrag van €1 250,00.
De orgenisaosie en de saemenstelling van de jury
is in hanen van de stichting It Fryske Boek in
Liwwadden. De jury veur 2004 bestaot uut Rena
Wagenaar (vertegenwoordigster van de eupenbaore biebeitheken), Alie Dijk (boekeverkoopster in
Liwwadden) en Gurbe Douwstra (troubadoer en
pergrammemaeker bi'j Omroep Frieslaand).
Schrievers en uutgevers die meer weten willen
over disse pries, kun et riegelment en et anmeldingsformelier anvraogen bi'j de stichting It Fryske
Boek, Postbusse 1311, 8900 LC Liwwadden. (red.)

Van de redaktie

Stellingwarver Spreukekelinder 2004
De Stellingwarver Spreukeketinder veur et
jaor 2004 is weer klaor. Krek as veurgaonde
jaoren het de redaktie (bestaonde uut Joop
Oosterhof, Jan Oosterhof Sr. en Sietske
Btoemhoff) veur een kelinder mit een slim
ofwisselende inhoold zorgd. Et meerst
opvalend bin dit keer misschien wet de
verzaemeling van oolde (kiender)spullegies
die deur de hiele kelinder henne opneumen
binnen. Sputlegies as parkienhinkelen,
hoedsjeballen, bikkelen, negenstikken,
touwgienspringen; ze bin atlegere in de ni'je
scheurketinder weeromme te vienen.
Daornaost is dr dit keer een protte ommedaenken veur gebouwen en bouwwarken die
in de Stellingwarven staon of staon hebben.
Netuurkenner en vaast mitwarker Wiebe
Scheenstra slot daor in zien stokkies mooi op
an deur te vertetlen over wat dr zo om huus
henne in de netuur leeft.
Joop van Lier vertelt over een tat sterrebeelden van et noordetik haifrond en legt daorbij
Ok uut hoe as die, vaeks al mit een ienvooldige verekieker, te vienen binnen.
Jan Oosterhof Jr. zorgde weer veur twaelf
prachtige strips over de piere en de slakke die
elke maond in een eer buterlaand zitten.
Butendat schreef Jan ok nije gedichten veur
de kelinder. Ok de bekende schriever Harmen
Houtman schreef speciaol veur de kelinder
een tal prachtige gedichten, daornaost is dr
wat oolder wark van him opneu men.
Koop Gorte vertelt over zien herinnerings an
oolde gebruuksveurwarpen en mesienen die
veur een boel lezers zeker herkenber binnen.
Jan Oosterhof Sr. beschrift funk wat oplossings veur kwaolties en et gebruuk van o.e.
oolde schoonmaekmiddelties. Hi'j verzaemelde die uut een hiet oold boekien. Ok
verzaemelde hi'j hiele aorige wetensweerdigheden uut een oold kook- en huushooldboek.
In de ni'je kelinder is veerder o.e. ni'j schrief-

en dichtwark van de schriefster MaHo uut
Hooltpae te lezen en d'r kun ok weer een
twaelftat puzelties oplost wodden.
Op de veurkaanten van alle blatties bin, krek
as attied, prachtige spreukies, gezegden en
riempies te lezen, die as veur et grootste pat
uut et nog te verschienen eerste diet van et
Stellingwarfs Woordeboek kommen.
Veurig jaor was de Stellingwarver Spreukeketinder in een ommezien uutverkocht, daorom
raoden wi'j jim an de ni'je scheurketinder mar
zo gauw meugelik an te schaffen! De kelinder
wodt uutgeven deur uutgeveri'je Van de Berg
uut Almereen kost€11,00.
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Koosje Hornstra

Veuruutdrokt en weeromme haeld
D'r wodt tegenwoordig een protte schreven en
praot over veraandering van oons klimaot. Ft
zol kommen deurdat et atsmar waarmer wodt
en dat komt dan weer deur et gat in de
ozontaoge. Netuurtik gaot dit hiel geteidetik,
mar ie zolten et at haost geteuven gaon. Op et
mement da'k dit stokkien zit te schrieven is de
junimaond krapan veurbi'j en dat was een
heertike, dreuge, zunnige maond. Nao een
peer arg natte jaoren wot et oons haost niet
meer an, dat de boeren weer verlet van waeter kriegen zolten.
Klaas van der Weg uut de Westhoeke schreef
ok at over de dreugte en wet in de vierde jaorgaank van de Ovend nommer 9, december 1976.
Dreugte
Et is slim dreuge west van 'tjaor. Verscheidene
boeren kriegen een minjaor, en ok de burgermeensken zulien et in de knippe vu/en. Wij
veenpoo/derboeren meugen nog niet klaegen,
wif hebben etlieverte doen mit s/imme dreugte,
as mit s/imme natte. Wij zeggen we/ es, aj' miJ
toch verzoepen moeten, dan etliefste in
SCHOON waeter.

Et was omdebij 20 fulL alle daegen waarm, en
et dreugde ommeraek. 1k ree mit de trekker de
weg op, en doe vuu/de 1k zo inienend dikke
druppen deur mien boezeroen henne slaon, 1k
k/eke naor boven en daor zat een klein gries
wolkien. 1k zegge tegen buurman Jan, die d'r
krek anfietsen kwam: 'Al weerbuiig hen, Jan!'
'Ja, 'zee Jan, 'et kan et niet laoten...'
In 1947 hebben we ok een verschrikkelik dreug
jaor had, de hie/e zommer twie daegen
motregen, dat was a//es, alle zaand en kleigrond
lag rood. In Limburg leupen de koenen bij de
weg om de Iaeste gross/es van de baarm te
vreten en ze voerden de koenen de appels van
de bomen. Ok gongen d'r koenen dood omdat
ze te veule zaand in de huud hadden. Et bleef
de hiele haast en veurwinter dreuge en
zaachte. Zo weren h/er in de veenpoolder
boeren, die hadden de koenen 6 december nog
dag en naacht in etlaand, dat de koenen
stonnen naachs in et Iaand te kieken naor
Sunderk/aos, hoe as die van de iene schostien
naor de aandere reisde...
K. van der Weg

