Stellingwarfs tiedschrift

31 e jaorgaank no. 5
oktober 2003

Kolofon
De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes
keer in etjaor over de heerd bi] de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op etterrein
van de Stellingwarver schrieveri'je. taelkunde. volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
Redaktie Koosje Hornstra, Henk Kroese en Jimmy Visser
Buro-redakteur Sietske Bloemhoff
Zetwark Trijnie Telkamp
Omsiag Sietske Bloemhoff
Drok Van der Meer, Oosterwoolde
Administraosie Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Willinge Prinsstraote 10,
8421 FE Berkoop/ Oldeberkoop till. (0516)451108. fax 451109
E-mail stelIingwarfshetnet.nI
Webstee www.stellingwarfs.nl
Lidm./Ab. € 11.50 in et jaor
Losse nommers € 1,95
ISSN 0166-7351
Dr mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

Inhoold
Jimmy
Jelle Hagen
Van de redaktie
Van de redaktie

Van de redaktie

Et veuroffien

2

De waeterstaotkundige geschiedenis van de
Groote Veenpoo/der in West-Ste//in gwarf

3

Herd rok De regio tjdens cia Tweede
Were/doorlog

7

Pieter Jonker 25 jaor bij Schrieversronte
Jaorvergeerdering Ste//in gwarver
Schrieversronte

8

Schrieversronte eigen webstea:
www.ste/Iingwarfs.n/

10

Streep veur streep. Van Hammerfest
naor Gibraltar

11

Jan Veldhuizen wint Stel/ingwarver Schrievar! je-pries 2003 mit De oolde zegeuner

12

Rabobaank orgeniseert Stat/in gwarver
zangaovens

18

Etperb/eem van de boom op de
Bekhofschaans

19

Oorize tae/, oonze zorg

22

W .H. de Vries

De oor/og in de Stellingwarven - 42 -

24

Luc Rondhout

Tae/

26

/nspraoke

27

GSM-doeve

28

'Et was haost waeroo/derwets'

29

Krummefties

30

Veuruutdrokt en weeromme heeld

32

Van de redaktie
Van de redaktie
Van de redaktie
Kees van de Zanen
Henk Bioemhoff

W. de Jong
Diana Lantinga
Klaas van Weperen

Koosje Horn stra
Foto's

Foto omsiag

foto oms/ag. blz. 8. 9, 10, 12, 14. 20. 21, 25
Sietske B/oemhoff
b/z. 19 uut: Berkoop in bee/d L. Annema en
K.A. Berkenbosch
Op de eerste b/adzieden van disse Ovend is een
slim wetensweerdig artikel te lezen over de
waeterstaotkundige geschiedenis van de Groote
Veenpoolder in West-Ste/lingwarf. Et s/ok wodde
schreven deur Jelte Hagen.

Et is mien beurt disse keer om Et veuroffien in de Ovend te schrieven. Nao een lange hiete zoemer, mar aj'
aachteromme kieken is et zo weer veurbi'j. Veur elkeniene zal de zoemer mooie mementen en minder
mooie opleverd hebben. Vaeke vraog ik mi'j of waoromme de mooie mementen altied kot duren.
Veur de vekaansie kocht ik een nije agenda. Dr ston weer een ni'j schoelejaor an to kommen en ik moet
bekennen da'k et laeste jaor niet meer zonder zoe'n herinneringsboekien kan. Et onthoold wodt toch mit de
jaoren minder. 1k wol d'r nooit an, mar zoas mit een protte dingen bin 'k van disse gedaachte weerommekommen. Wel he'k nog eon gloepende hekel an et ding en moe'k mezels dwingen om d'r in te kieken. Et
vri'je onbezorgde gevuul is d'r deur votraekt.
In disse agenda zit ok eon adrosseboekien. Dat is mooi, want ik bin toe an et bi'jwarken van die list. D'r bin
een protte naemen die 'k niet weer in hoef te vullen. Mien oolde boekien is wel zeuvon jaor oold en clan
klopt d'r een protte niet meer. Aj' an et blaederen binnen schrik ie d'rvan. Wat staon d'r een meensken in
die ik niet moor bozuken kan of op heurjaordag een kaortien hoefte sturen. Ze weren eon diel van mien
even, mar bin eon aander pattien opgaon. Allemaole wegraekt in de laeste zeuven jaor. Stok veur stok
hael ik d'r herinnerings van op. 'k Strepe ze nog niet van de list.
Dan moe'k daenken an de vrouw die vertelde van heur ni'je adressebookien. Ze wol ze deurstrepen, al die
goeie kunde die wegraekt weren. Bi'j elke naeme docht ze an de persoon en wat die your hour betekend
hadde. De uren vleugen veurbi'j en et ni'j boekien bleef leeg. Doe besleut ze disse meensken opni'j in te
schrieven. Et was belangriek om heur laeste adres te weten om zo alle keren an hour herinnerd te wodden.
Mementen van gelok daj' ze kend hebben meugen, ze weren zo belangriek. Ze schreef ze allemaol weer in
et ni'je boekien.
1k daenke da'k dat ok mar doe. 1k wil nog vaeke daenken an meensken op heur laeste adres. 't Is spietig
da'k ze niet meer tegenkommen zal, mar ze hebben een protte veur mi'j betekend. Mementen die vusen te
kot duurden, mar waor ik nog lange an weerommedaenken mag.
Dat is ok zo mit De Ovend en de Schrieversronte. Ok disse keer weer ommedaenken your verdriet en
gelok. Neem now bi]glieks de uutgifte van et boekien over Hannie Mein, keramiste. 1k geniet daor nog alle
daegen van. Wat het ze oons wat moois naolaoten. Geweldige vrouw mit grote gaoven. Toegelieke hej' dr
een aekelig gevuul bi'j. Ze is niet moor onder oons, mar ik bin bliede da' k hour kend hebbe. Etzelde he'k
mit de gedichten van Stien van Anne. Een echte anraoder. Traonen van gelok en van verdriet. Ze hebben
grote weerde. Vernuverje d'r mit.
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Jelie Hagen

De waeterstaotkundige geschiedenis van de Groote
Veenpoolder in West-Stellingwarf
De Groote Veenpooider in West-Steiiingwarf
was iene van de dattien veenpoolders die
Frieslaand kend het.
Veenpoolders bin een biezunder verschiensel
op waeterstaotgebied. Ze bin veural belangriek west omdat ze de niet konterleerde
turfwinning in de leegvenegebieden stopzet
hebben en et verveende gebied weer in
kultuur brocht hebben. Butendat weren et in
heur tied hiele grote waeterschoppen en ok
dat maekt dat dit belangrieke waeterschoppen west hebben.
Ok bestuuriik weren veenpoolders aanders as
aanderen. Et bestuur van de veenpoolders
was baseerd op et riegelment op de iege
vervenings, dat de perveensie in 1852
vaastesteld had. Tot an et verdwienen van de
veenpoolders - en dat was rond 1970 - het de
perveensie daoran vaasteholen. En daordeur
bleven de veenpoolders min of meer pattekehere ondernemings onder toezicht van
Dippeteerde Staoten. Veerderop in mien
verhael kom 1k daor nog even op weeromme.
An de basis van et ontstaon van de veenpoolders lag, zoas zegd, de turfwinning. Turf was
iewenlaank de belangriekste braandstof in
oons iaand. in de loop van de tied bin veul
veengebieden, hoogveen- krek zo goed as
leegveengebieden, exploiteerd. De turfwinning in gebieden mit leegvene had ok een tal
mindere kaanten: schae an de wegen, dieken
en paeden, mar ok veriös van iaandbouwgrond en een gruuiende aarmoede onder de
bevoiking in zokke streken.
Uuteindeiik besieut de laandehike overhied
daorom om in te griepen. In 1819, en opnij in
1822, wodden veenbaozen bi'j Keuninkhik
Besluut verphicht om oktrooi - vergunning dus an te vraogen veur vervenings. Butendat
wodde in et Keuninkiik Besluut van 1822
bepaoid dat al verveende of nog te vervenen

grond weer bepoolderd wodden mos. Mit
aandere woorden: die grond mos weer omzet
wodden in laandbouwgrond. De kosten
hiervan mossen deur de veenbaozen
opbrocht wodden deur middei van et betaelen
van belastings. Die belastings, de zonuumde
silk- een aarmengelden, weren ok bedoeid
om de deur de vervening ontstaone aarmoede te bestrieden. Dat laeste het uuteindeIlk de vorm anneumen van uutkerings in geld
of goederen an aarme meensken, via
diakonienen en aarmbesturen. Die uutkerings
gongen deur tot in de jaoren zestig van de
twintigste ieuw.
De verveners weren tegen de regehing zoas
die vaastelegd was in et Keuninklik Besluut
van 1822. Zi'j weren van miening dat ze
daordeur niet meer weenstgevend vervenen
kunnen zollen. Et perveensiaoi bestuur
steunde heur in heur verzet. Daorom besleut
Willem I in 1823 jonkheer E. de ha Coste, lid
van de Raad van State, naor Friesiaand te
sturen om de zaeke te onderzu ken.
Nao een peer maonden kwam De la Coste mit
een repot. Daorin beschreef hi'j o.e. de de
hieltied deurdurende uutbreiding van de
venepoelen die nao de vervenings ontstaon
weren. Hij sch reef daorover et volgende:
'Deze waterplassen zijn verwoestend en
vernielend b/f storm, en vooral wanneer het
boezemwater van Vriesland zich in de zee
niet kan ontlasten maar over de lage landen
door de winden heen en weer gedreven
wordt, zijn de plassen woedende meeren,
waarvan de go/yen de naburige gronden
afkabbe/en, de wegen wegspoelen en de
plaatsen waar dorpen staan voor de be wooning van menschen bijna onvatbaar maken '.
Op veurstel van de jonkheer wodde in een
Keuninkhik Besluut van 1823 vaastelegd dat
dr glen algemiene regehing veur de verve-

flings kommen zol, mar verschillende
regelings, toespitst op de plaetselike omstanigheden. De zestien Friese grieteni'jen
waorin verveend wodde, wodden in vier
klassen indield, ieder mit een eigen riegelment. In die riegelmenten wodden ok
veurschriften geven over de heffing van
slik- en aarmengelden.
De grieteni'je West-Stellingwarf wodde indield
in de eerste kiasse. Sund 1823 wodden d'r in
dit gebied slik- en aarmengelden heven, mar
de oprichting van de veenpoolder leut nog
vierentwintig jaor op him waachten.
In eerste instaansie leek et d'r niet op dat dat
zo lange duren zol. Want de verveners in dit
gebied keuzen drie 'kommitteerden', die de
opdracht kregen een bepoolderingsplan te
maeken en een oktrooi om te vervenen an te
vraogen. In 1826 was et bepoolderingsplan
klaor. De verveners wollen de kosten vanzels
zo lege meugelik holen, want dan kon ok et
slikgeld lege blieven. Ze keuzen dan ok veur
de goedkoopste oplossing, en dat was et
maeken van een ringdiek en et leggen van
een duker onder de Lendediek. Et overtollige
waeter zol veur et grootste pat vanzels
votstromen, dochten ze, omdat de Lende in
eupen verbiening ston mit de Zuderzee.
Desnoods weren de veenbaozen bereid om
iene meule te bouwen.
Perveensiaole Waeterstaot vun dit een slecht
plan. Die dienst kwam mit een hiel ni'j plan,
dat onder meer zorgen zol veur et leggen van
dieken evenwiedig an de Lendediek en de
zeediek. De kosten van die vorm van
inpooldering wodde schat op f 505.000,-,
waornao et dreugemaeken van de stokken
grond nog es f 462.000,- kosten zol. Die
bedregen stonnen in gien verholing tot de
f 31.000,- die de poolderkommitteerden veur
heur plan over hadden.
Et plan van Perveensiaole Waeterstaot stuitte
bi'j de verveners op grote weerstaand. Een
langdurige touwtrekkeri'je tussen de beide
perti'jen volgde. Uuteindelik kwam een
kompromis tot staand: wat de dieken angong
zol et deur de poolderkommitteerden
veurstelde trajekt volgd wodden, wat de
inpoolderingskosten weeromme brengen zol

tot omtrent f 190.000,-. In ofwaachting van et
oktrooi gongen de verveners intied gewoon
deur mit et vervenen, op grond van een
veurlopig verliende vergunning.
In 1847 was et dan eindelik zoveer: de
keuning verliende oktrooi tot 'het bepolderen,
verveenen en droogmaken' van de stokken
grond die tussen de Kuunder, de Helomavaort, de Lende en de Staotendiek laggen,
een gebied van omdebi'j dried uzend bunder.
In et oktrooi laggen ok bepaolings veur et
bestuur van de veenpoolder vaaste. Dat
bestuur zol bestaon uut de grietman van
West-Stellingwarf en vier aandere personen,
die op veurdracht van de ingelaanden
benuumd wodden zollen deur Dippeteerde
Staoten. Heur zittingstermien wodde op twie
jaor steld. In et oktrooi wodde veerder
bepaold dat d'r een ringdiek anlegd wodden
zol. Daorbi'j zol diels gebruuk maekt wodden
van de al bestaonde zeediek en van de oolde
Lendediek. Veerder veurzag et oktrooi in de
anleg van drie sluzen (twie op de punten waor
de Scheene en de daor nog te greven Gracht
ansleuten op de Helomavaort en een dadde
- een kleindere - op 'e hoogte van Schoterziel). Et oktrooi veurzag ok in de anleg van
een tal turfvaorteri. De Gracht zol tot an de
Ni'je Weg verdiept en wieder maekt wodden
en vanof de Ni'je Weg tot an de Spangewetering zol de bestaonde Domsloot wieder en
dieper maekt wodden. De Spangewetering
zol tot an de Scheene toe beveerber maekt
wodden en d'r zol een vaort greven wodden
vanof de Ooldetriensterweg tot in de
Scheene. Butendat zollen d'r nog drie
broggen bouwd wodden en mar Iiefst twaelf
meulen. Dat tal wodde Iaeter verminderd tot
zesse.
Nao 1847 wodde begonnen mit de anleg van
de warken. De uutvoering d'rvan leup
vertraoging op deurdat et verwarven van
stokken grond lastiger bleek dan verwaacht
en deurdat verveners weigerden om aachterstallige slikgelden te betaelen. Veural naor
anleiding van dat Iaeste ontston d'r een
gespannen situaosie: in juni 1850 wodde d'r
alderdeegst een kompejie infanterie naor et
gebied stuurd om de verveners stoppen te

taoten mit et vervenen zolange ze heur
schutden niet betaeld hadden. In 1852 wus
men mit de wan betaeters een akkoord te
berieken, en daornao kwam d'r meer schot in
de uutvoering van de warken.
Rond 1855 bleek et bi'jstelten van de richting
van de an te leggen poolderdiek weensetik.
Daordeur kwam een tat taanderi'jen bi'j De
Langetilte binnen de ringdiek te tiggen.
Butendat wol de perveensie de poolder van
een riegetment veurzien. In verbaand daormit
kreeg de poolder in 1855 ni'je oktrooiveurweerden. Doe de poolder in 1900 een ni'j
riegelment kreeg, waorin de oktrooibepaotings verwarkt weren, wodde et oktrooi van
1855 buten warking steld. Mit de eigeners van
et binnen de poolderdiek trokken gebied bi'j
De Langelille (mit mekeer zoe'n 260 bunder)
wodde in 1856 een overienkomst steuten,
waorbi'j in ruil veur heur goedvienen om de
ringdiek te verleggen, deur et poolderbestuur
toezegd wodde dat zi'j nooit mit hoefden te
betaelen an de uutvoering van de warken. Dat
'nooit' soms een rekber begrip is, daor kom ik
taeter in mien verhael nog op weeromme.
Nao et vaastestetten van et ni'je riegetment
beston et poolderbestuur uut een deur
Dippeteerde Staoten te benumen veurzitter
en vier aanderen, keuzen deur de ingelaanden. Eers as de waeterschoppen kenden de
veenpoolders een algemien bestuur (bestaonde uut alle ingetaanden of kolleges van
volmachten). Dat betekende niet dat een
veenpoolderbestuur zien eigen gang gaon
kon. Veur veut bestuurshaandetings mos wet
toestemming vraogd wodden an Dippeteerde
Staoten.
Rond 1860 was de bepooldering in grote
Iijnen klaor. In et begin wodde et pooldergebied bemaeld deur drie meulen, sticht in 1855
en 1857. Laeter wodden d'r nog drieje bi
bouwd: in 1867, 1871 en 1879. Devervening
binnen et pootdergebied wodde vri'j taoten. In
1841 was in et pooldergebied at 500 bunder
verveend. In 1884 was dat at 1720 bunder en
in 1947 omdebi'j 2000. An et aende van de
veertiger jaoren in de twintigste ieuw was de
vervening praktisch oftopen.

Lange tied vun et poolderbestuur dat de tied
nog niet kommen was om over te gaon tot et
dreugemaeken van de verveende stokken
grond. Wet mochten pattekelieren, as ze dat
wotlen, heur eigen Iaanderi'jen dreugemaeken. An et begin van de twintigste ieuw weren
d'r at zoe'n veertig patteketiere pootderties in
et gebied te vienen, mit een oppervlakte van
mit mekeer zoe'n 340 bunder.
In 1910 besteut et poolderbestuur te bekieken
as d'r at kavels van pootderwege dreugemaekt wodden mossen. Een peer jaor taeter
kreeg de pootderopzichter de opdracht om
een plan veur et dreugemaeken te maeken.
Dat plan had betrekking op een gebied dat
rond de Gracht tag, mit mekeer zoe'n 2400
bunder groot. De opzichter stetde o.e. veur
om de zes bestaonde wiendwaetermeuten te
vervangen deur een stoomgemael an de
Kuunder.
Et plan wodde niet uutvoerd omdat de priezen
gewetdig stegen as gevotg van de Eerste
Weretdoortog. Wet wodde d'r 'ter versterking
van de bemaling' in 1921 op de hoogte van de
Scheenestuus een wiendmoter bouwd.
Pas an et aende van de jaoren '20 wodden
opni'j ptannen tot dreugmaeking maekt. Et
initiatief gong ditkeer uut van de perveensie.
tngenieur Rieuserts de Vries van Perveensiaole Waeterstaot kwam mit een plan tot
dreugmaeking van een ongeveer 2100 ha
groot kompteks rond de Gracht, de zonuumde
'Grachtkavet'. Ft plan was an et aende van
1927 klaor. Begin 1928 wodde et plan
bespreuken in een vergeerdering van et
poolderbestuur, de ingetanen en vertegenwoordigers van de perveensie.
Hoewet tiedens de vergeerdering bteek dat
veut ingetanen et dreugemaeken tiever
uutstetd zaggen vanwege de goeie rietopbrengsten in et gebied, wodden de plannen
toch deurzet. In 1928 wiezigden Perveensiaote Staoten et poolderriegetment om de
uutvoering van et plan meugetik te maeken.
Nog in etzetde jaor wodde mit de warken
begonnen.
Bi'j De Langetitte wodde een etektrisch gemael
sticht veur et ontwaeteren van de Grachtka-

vel. De Gracht wodde inricht tot heufdofvoerkenaal. De meulen nrs. 2, 3, 4 en 6 wodden
buten gebruuk steld en de schutssluus bi'j
Schoterziel kwam te vervalen.
De kosten van et plan weren begroot op
f 260.000,-, mar in 1932 bleek dat d'r
ongeveer f 600.000,- uutgeven was. Dit was
veural te daan ken an alderhaande kostenverhogende ofwiekings van et oorspronkelike
plan. Daornaost speulden onveurziene
tegenvalers een rolle: zo bleek bi'jveurbeeld
dat de Grachtsluus ingriepend verni'jd
wodden mos en kostte et uutdiepen van de
Gracht veul meer dan raomd was. Dat kwam
omdat grote hoeveulheden grond in de
verdiepte Gracht gleden, die dan weer
uutbaggerd wodden mos. Dudelik was dat de
uutgaoven niet goed bewaekt weren.
De grote vraoge was now: wie mos d'r
opdri'jen veur de extra kosten? De veenpoolder kon in 1932 zien financiële verplichtings
niet meer naokom men en klopte bi'j de
perveensie an om financiële hulpe. Die wodde
in 1933 ok verliend, ok al gong dat niet van
hatte. Om de financiële dreegkracht van de
poolder te vergroten, kwam et gebied bi'j De
Langelille in beeld. 1k kondigde al an dat 1k
daorop weeromme kommen zol. D'r bleek
veur et opheffen van de belastingvri'jstelling
glen meerderhied te wezen in Perveensiaole
Staoten. Mar van 1939 of betaelde een diel
van die percelen wèl mit an de poolderwarken. lene van de eigeners van de laanderi'jen
bi'j De Langelille weigerde te betaelen en
begon een juridische procedure. Hi'j bereup
him op de overienkomst uut 1856, die vri'jhied
van lastenheffing garandeerd had, mar
verleur et perces. De rechter vun dat de
veenpoolder as overhied et recht hadde om
waeterschopsbelasting te heffen. 'Privaatrechtelijke overeenkomsten', zoas die van
1856, konnen dat niet tegenholen. Mit naor
anleiding van disse uutspraoke wodde in
1960 de belastingvri'jstelling van et hiele
Langelillegebied opheven. Et 'nooit' hadde
dus mar honderd jaor duurd.
Intied gongen ingelanen en bestuur niet altied
even zachtzinnig mit mekeer omme. In 1952

beschuldigde et bestuur een veurmaolige
pachter van een boerderi'jgien in Ooldetriene
van diefstal van hoolt. De man schreef
siktaoris H. Oosterhoffeen anonieme brief,
waorin hi'j zowat ontplofte van lelkens. 1k
citeer uut zien brief: 'H. Oosterhofde
voormalige kleermaker flu eigenwijs en trots
veiwaant, opgeklommen tot geldinklouwer
van de groote arme veenpolder... beter dat u
maar verbrand was, je bent een oplichter...
kijk beter dan uitje doppen wat er mist groote
sufferd dieje bent.... Godverdommelingen
die jullie zijn, grote rotzakken ... Jullie zl/n zoo
gemeen a/s et grondwater diep is. Je weet nu
wel waar het op staat. Afzender de houtdief.'
Bliekber was zien woede daormit nog niet
ofkoeld, want in een PS onderan de brief
gong hi] nog even deur: '1k wil niet Ian ger
contact met ju/lie hebben ik kanje de oogen
we! uitkrabben. 1k stuurje deze brief maar,
want a/s ik persoon!k bij je an huts kwam,
dan sloeg 1k a//es bij je kort en klein begrepen
groote gemeene schurken'.
In 1963 vreug et poolderbestuur om een
riegelementswieziging om de scheiding
tussen de Grachtkavel en de rest van de
poolder ongedaon te maeken en zo de lasten
eerliker te verdielen. Dippeteerde Staoten
weigerden hieran mit te warken. Alliend een
fusie van veenpoolders en waeterschoppen
kon de lasten verlegen, vun de perveensie.
En zo raekte de Groote Veenpoolder in de
zestigerjaoren betrokken bi'j de plannen veur
waeterschopsfusies. Hierop veuruutlopende
was men al gauw saemenwarken gaon mit
iene van de fusiepartners, de Veenpoolder
van Echten. Beide poolders hadden de siktaoris en de opzichter al gezaemelik in dienst.
Et aende kwam aorig vlot. Mit ingaank van
1 jan newaori 1970 wodde de Groote Veenpoolder opheven. Zien grondgebied gong op
in et waeterschop De Stellingwarven.
En zo kwam de Groote Veenpoolder in WestStellingwarf nao 123 jaor an zien aende, nao
een periode waorin soms spraoke was van
een beheurlike deining, mar waorin de
veenpoolder de waeterstaotkundige belangen
van dit gebied toch op een goeie men iere

verzorgd hadde. Op de basis die deur de
veenpooder Iegd is, het et waeterschop van
vandaege-de-dag, Wetterskip Boarn en KIif,
veerder gaon kund. In dit verbaand is et
misschien aorig om te vermelden dat Boarn
en KIif et initiatief neumen het om de Grachtsluus, die sund omtrent 1960 buten gebruuk
is en beheurlik vervalen, op te knappen. In
mien ogen is dat een hiel goed initiatief, niet
alliend vanwegen de historische en Iaandschoppelike weerde van disse oolde sluus,
mar ok as taastbere herinnering an et feit dat
Wetterskip Boarn en Of op de schoolders
van zien veurganger staot.

(Jelle Hagen hul disse lezing op 4 april 2003
tiedens de uutrikkinge van diel V in de riegel van
Veldnaemen van Stellingwarf in Et Poolderhuus
van Munnikeburen)

Van de redaktie

Herd rok De reglotif dens de
Tweede Were!doorlog

Op 2 september
verscheen dr van
et boek De rag/c
tijdens de Tweede
Wereldoorlog een
herdrok.
Et boek dat schreyen wodde deur
oonze vaaste
Ovend-mitwarker
Wiebe H. de Vries van Wolvege, was al weer
een posien uutverkocht. Van et boek, mit mar
Iiefst 256 bladzieden, bin in vuufjaor tied
3600 exemplaoren verkocht en d'r is nog de
hieltied vraoge naor. Daorom besleut de
Schrieversronte tot een herdrok van 500
exemplaoren. De uutgifte van et boek wodde
daormit overneumen van uutgeveri'je Meester
Drukkers die onderhaand niet meer bestaot.
Bij de herdrok is een ni'j katern insleuten mit
daorin verschiUende anvullings van de
schriever. Die anvullings verzaemelde hij de
Iaeste jaoren en een tal daorvan hebben jim in
De Ovend lezen kund. Et katern Iigt los in et
boek en kan daorom ok deur rneensken
besteld wodden die al een eerdere drok van
et boek hebben. De herdok, mit et katern inbegrepen, kost€ 16,90. Etlosse katern kan bi'j
de Schrieversronte besteld wodden veur€ 1,00.
ISBN 90-6466-078-6.

Van de redaktie

Pieter Jonker 25 jaor bi7 Schrieversronte
Jaorvergeerdering Stellingwarver Schrieversronte

Pieter Jonker vuvent wintig jaor in dienst bi] de Ste//in gwarver Schrieversronte.

Deensdagaovend 7 oktober wodde in et
gebouw van de Schrieversronte de jaorvergeerdering van oonze stichting holen. Een
funk tal meensken was naor Berkoop kommen
om disse aovend bi'j te wonen. Tiedens de
vergeerdering wodde dr ofscheid neumen
van bestuurslid Roelof Dragt, die nao negen
jaor opvolgd wodt deur zien dorpsgenoot
Jelke Nijboer. Veurzitter Simon ter Heide
sprak zien wardering uut veur alle wark dat
Roelof Dragt in al die jaoren veur de Schrieversronte daon het. Behalven dat hi'j een
aktief bestuurslid was, maekt Dragt ok diel uut
van de veldnaemekemmissie van de
Schrieversronte en is hi'j drok binnen de
warkgroep van de Rabobaank anvieterings-

pries veur et Stellingwarfs. Mit zien wark veur
die beide kemmissies blift Dragt trouwens
gewoon deurgaon. Mar ok veur alderhaande
'kiussies' in of bi'j et kantoor was Roelof Dragt
deur de jaoren henne altied beschikber.
Daornaost het hi'j ok de eerste verantwoordeIikhied veur et funktioneren van de alarminsteIaosie van de Schrieversronte.
Veurzitter Ter Heide ston liekewel ok uutvoerig stille bi'j et vuventwintigjaorig dienstverbaand van Schrieversrontedirekteur Pieter
Jonker. Jonker kwam op 1 juni 1978 in dienst
as heufdmitwarker en per I jannewaori 1997
wodde hi'j direkteur van de stichting. Ter
Heide roemde uutgebreid alle wark dat Jonker
in al die jaoren veur de Schrieversronte verzet

het, zoas et opzetten van de hiele orgenisaosie, et opzetten van et onderhaand slim uutgebreide dokumentaosiecentrum, et uutgeven
van meer as honderd boeken, et zuken van
publiciteit op tal van menieren en gao mar
deur. De Schrieversronte het now meer as
1300 leden en dat is veur een groot pat te
daanken an de geweldige inzet van Jonker.
Jonker wodde ok toespreuken deur Betty
Bakker-van der Heide. Zi'j is de vrouw van de
een peer jaor leden wegraekte schriever
Jouk. Tegere mit heur man had Vrouw Bakker
deur de jaoren henne altied een geweldig
goed kontakt mit Pieter. Op et mement is de
Schrieversronte doende om de meugelikheden te bekieken van et uutgeven van wark
van Jouk, dat nog niet eerder verschenen is.

Et bestuur beud tiedens de jaorvergeerdering
heur direkteur een prachtig kedo an. Et gong
hierbi'j om een biezunder boek mit prachtige
hooltgravures van de keunstener Peter
Lazarov. Lazarov is op et heden in Kannede,
waor as et boek ok hielendal mit de haand
maekt is in een oplaoge van twiehonderd
stoks. Daornaost beud et bestuur Jonker nog
een meugelikhied van een reize an, bedoeld
om in alle rust an bi'jglieks een speciaole
publikaosie warken te kunnen.
Pieter Jonker was dudelik hiel bliede mit de
goeie woorden, et mooie boek van zien
kammeraod Lazarov en de meugelike reize.
Nao et schoft vertoonde Jonker een diaserie
die in et teken ston van vuventwintig jaor
warken bi'j de Stellingwarver Schrieversronte.

Roe/of gaot, Jelke komt.
(Disse foto wodde maekt tiedens de veurbereidings van et grote feest in et drafcentrum van Wolvege bif gelegenhied
van et vuventwintigjaorig bestaon van de Ste//in gwa,ver Schrieversronte.)

Van de redaktie

Schrieversronte het eigen webstee:

www.ste Iii ngwarfs. ni

Oflopen 2 september eupende veurzitter Simon ter Heide veur de eerste keer de nile webstee van de
Schrieversronte onder toezicht van een diel van et passeniel. Naost Ter Heide zien Jim !inks direkteur
Pieter Jonker en Trijnie Te!kamp en rechts René Lekatompessy en Thea Bontekoe.

Sund begin september het de Stellingwarver
Schrieversronte een eigen webstee. Dat hoolt
in dat now alderhaande gegevens van en over
de Schrieversronte op internet te volgen binnen. Zo kuj' naost algemiene infermaosie ok
et Iaeste ni'js over verschillende aktiviteiten en
ni'je uutgiften vienen op www.stellingwarfs.nI.
Veur een eerste kennismaeking mit de
Schrieversronte moet disse website, die we in
et Stellingwarfs webstee numen, genoeg
infermaosie bieden. D'r bin alderhaande
verschillende rebrieken zoas o.e. de rebriek
Stellingwarf-info. Daor wodt bi'jglieks de
naeme Stellingwarf in verklaord en d'r wodt

o.e. infermeerd over de inwoners, dörpen,
oppervlakte, viaggen en waopens. Daornaost
is d'r vanzels ok een rebriek opneu men over
et Stellingwarfs as streektael en de geschieden is daorvan, en d'r bin rebrieken te vienen
as Taelhulp veur et schrieven van et Stellingwarfs en Vaeke stelde vraogen over et
Stellingwarfs. Hiet aorig is ok de rebriek mit
honderd mooie en biezundere woorden in et
Stellingwarfs. Veerder is d'r ommedaenken
veur et Stellingwarfs in et onderwies en alle
uutgiften van de Schrieversronte. Butendat is
d'r zorgd veur een rebriek mit algemiene
infermaosie in et Engels.

De ni'je webstee is ontwikketd deur Diederik
Lascaris, wiels de staf van de Schrieversronte
de teksten anleverde. Oonze staf zal dr
trouwens de hiettied veur zorgen blieven dat
de webstee verni'jd en veerder uutbouwd
wodt, want, zo zeggen ze: Niks is zo vervetend op internet as aachterhaetde infermaosie, dat zien we nog vusen te yule.'
De eerste reakties op de ni'je webstee
kommen at binnen en die bin altegere lieke
enthousiast. Zo kreeg oons kantoor op
9 september at et volgende mooie bericht
bin nen: Uw site is verkozen tot Keuze van de
week op de site van Biblionet-F1yslân, in
week 42.

Van de redaktie

Streep veur streep
van Hammerfest naor Gibraltar
Reisverslag fietstocht Karst Berkenbosch
Vri'jdagmiddag 29
augustus wodde
tiedens een rechtstreekse radiouutzending van Omroep
Frieslaand et ni'jste
boek van Karst
Berkenbosch prissenteerd. In Streep
veurstreep besch rift
de schriever zien
fietstocht van
Hammerfest naor Gibraltar die hi'j in 2002 maekte.
Et fleurige omslag van et boek is van Sijtze Veldema.
Berkenbosch schreef Streep veurstreep in de
vorm van een dagboek. Et is aentik an zien
schoondochter Leonie te daanken dat dit reisverslag dr kwam. Zi'j was et die, vlak veur zien
vertrek, heur schoonheit een dagboek in de hanen
drokte. En neffens de schriever hadde hi'j zonder
dat boek zien reize noolt zo goed weergeven kund.
Streep veurstreep is een slim plezierig teesber
reisverslag wodden mit daorin alte mooie en
minder mooie betevenissen. En mit naeme dat
'moole en minder mooie' maekt et boek antrekkelik. Berkenbosch vertelt hiel eupenhattig over alles
wat ok tegenzat, of wat him ofvul. Daorom radt hi'j
in zien naoschrift iederiene an om de tocht niet
zomar te maeken: 'Wat hebbe 1k riegetmaotig de
strepen op de weg teld, a'k weer an een ni'je ktim
begon en etke keer mos 1k tot de konktusie
kommen da'k et weer verkeerd inschat hadde. Mar
ien ding wus ik zeker. Mit etke streep kwam ik
dichter bi'j mien einddoel. Streep veur streep he'k de
ofstaand overbrocht.'
Streep veur streep telt 92 bladzieden en kost
€ 10,00. SSR-109.

Van de redaktie
Winner schinkt geldpries van €500 an Schrieversronte

Jan Veldhuizen wint Stellingwarver Schrieveri'je-pries
2003 mit De oolde zegeuner

Borgemeister Heite eupent de feestelike priesuutrikkinge van de Stellingwarver Schrieveri fe-pries
2003 in et gemientehuus van Wo/vege. Rechts veuran Iuustert prieswinner Jan Veldhuizen tegere mit
zien vrouw naor de dingen die kommen gaon. Op de foto bin veerder o.e. et duo Vroukje en Jeannette
te zien, de veurzitter van de veurbereidende warkgroep Klaas van Weperen, jury/id Theo van de Bles,
borgemeister Lesterhuis en Johan Veenstra.

Op maendagaovend 22 september wodde in
et gem ientehuus in Wolvege veur et eerst de
Stellingwarver Schrieveri'je-pries uutrikt. De
pries die uut een getdbedrag van € 500,00 en
een prachtige oorkonde bestaot gong disse
eerste keer naor Jan Veldhuizen uut Apeldoorn, mar van vroeger van De Miente.
Nao de eupening en et welkomstwoord van
borgemeister Remco Heite was dr op disse
feestelike aovend eerst een prachtig muzikaol
optreden van et duo Vroukje en Jeannette.
Daornao was et woord an de juryveurzitter, de
heer Theo van de Bles uut Noordwoolde, om
etjuryrepot van de Stellingwarver Schrie-

veri'je-pries veur et jaor 2003 veur te lezen.
De ere twie juryleden weren Philoméne
Bloemhoff en Henk Kroese. Etjuryrepot is op
ien van de volgende bladzieden te lezen.
Nao et veurlezen van etjuryrepot gong Van
de Bles liekewel ok in op et ere wark dat
instuurd wodde veur de Schrieveri'je-pries.
Vuuftien meensken stuurden wark in om veur
de pries in anmarking te kommen en mit
mekeer gong et om mar Jiefst vuventwintig
bi'jdregen. Die vuventwintig bi'jdregen
Peverden mit mekeer, zo vertelde Van de Bles,
89 pen nevruchten op, om percies te wezen
58 gedichten, 2 liedteksten, 27 verhaelen,

1 schetsien en 1 historisch artikel.
Daornaost kon de jury zels ok wark van mit
naeme beginnende schrievers en dichters
signaleren dat neffens heur de muuite weerd
was om mit te dingen naor de pries. Butendat
kon de jury 'tipt' wodden deur dadden. Jim
moen daorbi'j bi'jglieks daenken an wark van
meensken die hiele aorige Stellingwarfstaelige bi'jdregen leveren an een dörps- of een
verieningsblad. Vaeke is zoks alliend mar
plaetselik bekend, mar juust wel et anvieteren
weerd. Meensken die daor clan weet van
hebben, kun, vanzels ok in te toekomst, de
jury van de Stellingwarver Schrieveri'je-pries
tippen. Dit keer kwam d'r iene tip bi'j de jury
binnen angaonde een meugelike prieswinner.
Behalven veur et wark van de uuteindelike
prieswinner had de jury ok slim yule wardering
veur mit naeme de instuurde gedichten van
Stien van Anne. Ok heur wark nuumde de jury
zeker een anweenst veur de Stellingwarver
schrieveri'je.
Nao de woorden van Van de Bles was et de
eer an borgemeister Lesterhuis van OostStellingwarf om de pries an winner Jan
Veldhuizen uut te rikken. Lesterhuis begon
zien redevoering keurig in et Stellingwarfs,
mar mos dat laeter toch opgeven om veerder
te gaon in et veur him meer vertrouwde
Nederlaans. Mar zien woorden veur Jan
Veldhuizen weren daor uteraord niet minder
hattelik en welgemiend omme. Hi'j hadde
butendat ok nog een persoonlik kedo veur de
winner mitneumen. In boekekraante Twie
pond n stuver van dit jaor was van Jan
Veldhuizen een verhael opneumen dat over et
voetballen van vroeger op 'e Miente gong. In
dat verhael vertelde Veldhuizen o.e. dat hi'j
indertied nooit hoefde te betaelen om naor de
verrichtings van W.I.K. (Willen is kunnen) te
kieken. Temeensen, dat miende hi'j. Mar ja,
zol dat wel zo west hebben, clan kon et best
wezen dat d'r now, deur zien verhael, nog een
naovoddering kommen kon. Borgemeister
Lesterhuis had dat laeste bliekber zo
angrepen, dat hi'j d'r persoonlik veur zorgd
hadde dat Jan Veldhuizen in elk geval wél
een keer ommenocht een play-off wedstried
bi'jwonen kan van et Nederlaans elftal. Dat

moet him zo zien te plaetsen veur et EK
voetbal in Portugal.
Nao de uutrikkinge van de geld pries en de
oorkonde, die ontwurpen is deur Sijtze
Veldema van Stilet-vormgeving, las Grietje
Bosma-Dijkstra op een veurtreffelike wieze de
win nende cyclus van zes gedichten De oolde
zegeunerveur. Op bladziede 16 en 17 bin de
zes gedichten te lezen.
Nao et piepschoft was d'r, op speciaol
verzuuk van de prieswinner, een prachtig
humoristisch optreden van Johan Veenstra.
Veenstra dreug twie spiksplinterni'je verhaelen veur die dommiet verschienen zullen in
een ni'je bundel. Et eerste verhael hiette De
begraffenis, en neffens Veenstra gong et daor
ok over. In et twiede verhael vertelde hi'j over
hoe as hi'j d'r tegen anzicht om oold te wodden en om in een verzorgingstehuus te moeten. Op zien bekende wieze leut hi'j de zael
weten hoe hi'j dat allegere al veur him zag...
Vervolgens was et woord an de direkteur van
de Stellingwarver Schrieversronte, Pieter
Jonker, die disse aovend veurzitter Simon ter
Heide vervong, omreden die ere verplichtings
had. Nao zien fielsetaosies van et bestuur van
de Schrieversronte an Jan Veldhuizen
overbrocht te hebben, legde Jonker nog es de
naodrok op et belang van de literaire priezen
die deur de gemienten indertied insteld
binnen. Hi'j maekte daorbi'j ok dudelik
hoevule wardering de Stellingwarver Schrieversronte daorveur het. Tot slot vertelde
Jonker nog et ien en aander over de geschiedenis van de priezen.
Daornao kreeg prieswinner Jan Veldhuizen
de gelegenhied om et woord te doen. Hi'j
vertelde slim bliede te wezen mit et toekennen
van de pries, mar dat hi'j daor nooit op rekend
had. Veldhuizen die vandaege-de-dag in
Apeldoorn woont, mar van vroeger van De
Miente komt, vertelde ok hoe en waorom hi'j
an et schrieven in et Stellingwarfs begonnen
was. Zo hadde hi'j een tal jaor leden een
Stellingwarfs boek kregen van zien vrund
Henk de Vries uut Noordwoolde. Hi'j had daor
zoe'n aorighied an, dat hi'j docht, dat wi'k ok
es perberen. Hi'j leerde him et schrieven in et
Stellingwarfs an deur De Ovend en de

Borgemeister Lesterhuis overhaandigt winner Jan Veldhuizen de geldpries van IF 500,00
en de bijheurende oorkonde.

boekekraante goed te lezen en hi'j vertelde
hie[ yule had te hebben an et spellingsboekien Hoe schrijfje 't Ste//in gwerfs van Henk
Bloemhoff. Doe hi'j aorig wat verhaelen en
gedichten schreven had, stuurde hi'j die op an
de redaktie van dit tiedschrift mit de vraoge as
die dr wat mit kon. Zo niet, dan de prullebak
in en even goeie vrunden...
De prieswinner maekte in zien daankwoord ok
bekend dat hi'j zien geldpries van € 500,00 an
de Schrieversronte schinken wol, zodat die
daormit weer wat belangrieks veur (et
behoold van) de tael realiseren kan. Dat
gebaor wodde vanzels deur alle meensken

van de Schrieversronte die de aovend
bi'jwoonden geweldig wardeerd, en viceveurzitter Grietje Bosma-Dijkstra maekte dat
mitien goed dudelik in de richting van de
prieswinner. Et bedrag zal zeker een hiele
goeie bestemming kriegen.
An et aende van de biezunder slaegde
aovend was dr nog een twiede optreden van
Vroukje en Jeannette. Nao et ofslutende
praotien wodde d'r deur tal van meensken
nog een hiele poze in et oolde, en die aovend
oe zo waarme, gemientehuus van Wolvege
naopraot.

Stellingwarver Schrieverije-pries
ET JURYREPOT

De jury is van miening dat de bi'jdrege De oolde
zegeuner de Stellingwarver Schrieveri'je-pries
2003 verdient.
De oolde zegeuner bestaot uut een zestal
gedichten die tegere diel uutmaeken van een echte
kringlope. Een kringlope van gebeurtenissen die as
et leven beschrift van de vioelespeulende
zegeuner.
Zes gedichten, zonder titel, ienvooldig nummerd.
Mooi strak van opbouw en een woordgebruuk dat
nargens een gemaekte indrok aachterlat.
Beschrievende gedichten zoj' ze numen kunnen;
d'r staot wat d'r staot. Op heurzels hiel toegaankeIlk, mar wel mit een diepere Iaoge, wiezend naor et
zwaore leven van de heufdpersoon. En mit dat
bield, die geschiedenis veur ogen, kriegen de
gedichten meer inhoold en zwaorte.
De vioelespeulende zegeuner op et plein van de
stad wodt vot-en-daolik daelezet in et eerste
gedicht: "[mit] ogen die steren in de veerte, zonder
te zien... kieken in et verleden".
Wied van zien laand waor hi'j geboren is, slit hi'j
zien daegen. In de laeste riegel van alle gedichten
lat de schriever de zegeuner los en sprekt alliend
de vioele, "h/f zingt en goelt toegeliek'.
In de weerommeblik in et twiede gedicht wo'n zien
beschaarmde, jonge jaoren daelezet: et reizen, de
femilie, de verhaelen, mar et meerst de meziek en
clan zingt en lacht de vioele.
Ok de jongkerel die as man wodt en trouwt, mar ok
et zwarven "zonder haost en zonder tied' wodt op
dezelde, haost nochteren toon op pepier zet. En de
vioele zingt en lacht... nog al.
De breuke, de overgaank naor de traogiek van de
oorlog [WO II] zit tussen et dadde en vierde
gedicht, krek op 'e helte van de cyclus, een haost
letterlik breekpunt in zien leven.
Et dadde lot van de zegeuner en deur him al zien
yolk wodt zichtber. As ienigste van zien femilie die
de kaampen overleeft, lat hi'j zien vioele goelen en
kaarmen.

An et aende van zien leven komt et verlangst naor
vroeger nog starker naor boven en wil hi'j "flog len
keer hielemaol yr/f wezen". De vioele zingt en
goelt. En clan is de oolde speulder uut de tied en
"weer opneumen in de schoot van zien stamme".
De vioele jubelt, zingt en lacht en et plak op et plein
is leeg.
De jury is onder de indrok raekt van et geliekmaotige kerakter van de zes gedichten, in de vorm, mar
ok inhooldelik.
D'r is de hieltied spraoke van een spanning in de
tekst waor aj' niet los van kommen. An et aende
van elk gedicht wodt de vioele naor veuren haeld:
een mool bield dat die spanning starker maekt.
Gedichten bin vaeke op meer dan ien wieze te
duden - en dat is ok et mooie van et lezen van
gedichten. Bi'j De oolde zegeuner is zoks niet et
geval. De schriever is dudelik genoeg, bruukt gien
woord te yule en juust deur dat sobere woordgebruuk wodt de spanning groter en is et leed, de
traogedie die as de zegeuners overkommen is,
zuverte marken.
De Stellingwarver Schrieveri'je-pries is een
anvieteringspries en moet ni'je schrievers
antrekken. De oolde zegeuner lat zien dat d'r mit
ienvooldige middels gedichten vol zeggingskracht
schreven wodden kund. Dat is de verdienste van
disse bekroonde cyclus en een belofte veur de
schrieveri'je in et Stellingwarfs.
Anvieteren hoolt ok in daj' hopen dat schrievers
deurgaon en de hieltied ni'je greenzen opzuken
willen en de jury sprekt de hope uut dat dit ok
plakvienen zal.
Jan Veldhuizen uut naeme van de jury fielseteerd
mit de Stellingwarver Schrieveri'je-pries.
De jury, juni 2003
Philomène Bloemhoff- de Bruijn
Henk Kroese
Theo van de Bles

Jan Veldhuizen

De oolde zegeuner
een cyclus

Gram
bin zien kieren
Gries
bin zien haoren
Oold
is zien vioele
Oold, gries en grauw
is hi'j zels
Zien hoed
ligt op de grond
veur zien voeten
wat geld daor in
Wied van et laand
waor hi'j geboren is
staot hi'j elke dag
op etzelde plak
in de stad
en speult zien
soms weemoedige
sorns opzwiepende
meziek

Zien kiendertied
gaot weer
an zien oge
veurbi'j
Hi'j zicht
himzels weer
in de waegen
altied op reize
mit zien oolden
en de femilie
Altied onderwegens
nargens thuus
Hi'j zicht
himzels weer
mit de ere kiender
speu lend mit niks
in de zunne
in de modder
zorgeloos
bescharmd deur zien oolden
en zien femilie

As jongkerel
zicht hi'j himzels
Hi'j gaot weer
mit zien femilie
deur grote bossen
over onofzienbere vlaktes
Et vrije leven
van zwarven
altied wieder
zonder haost, zonder tied
Hi'j zicht himzels
weer op zien trouwdag
mit zien jonge vrouw
De waegens in een kring
Alle meensken
orn et vuur
etend en drinkend
Feest
veur de hiele femilie
de hiele stamme

En aovens
clan braanden de vuren
clan kookten de vrouwen

Meziek en gezang
en daansende meensken

Kieken in et verleden

Verhaelen
over de veuroolden
van ieuwen her

Hij staot
op et plein in de stad
en speult zien meziek

En zien vioele zingt
En zien vioele goelt

En de mannen
die maekten meziek

Traonen staon
in zien ogen

En de vioelen zongen
En de vioelen lachten

En zien vioele zingt
En zien vioele lacht

Zien ogen
steren in de veerte
zonder te zien

IV

V

VI

An bange tieden
van vervolging
daenkt hi'j

Hi'j staot
op et plein in de stad
en hi'j speult zien meziek

Doe et vri'je leven
oflopen was
doe ze altemaot
opsleuten wodden
in kaampen
Altiend
omdat ze
zegeuners weren

Zien daenken
wodt verlangst
naor de ootde tieden

Hi'j ston
etke dag
op etzelde plak
op et plein in de stad
en speutde zien meziek

Hi'j daenkt
an at die meensken
die niet weeromme kwammen
uut die kaampen
zien vrouw en kiender
zien oolden, zien femilie
zien vrunden
Alliend hi'j bleef over
Hi'j siuut de ogen
beleeft ailes opni'j
Hij staot
op et plein in de stad
en speult zien meziek

Nog ien keer
mit peerd en waegen
deur de bossen
over de vlaktes
langs de revieren
zwarven
Nog ien keer
in zien leven
hielemaol vri'j wezen
Nog ien keer
zoas vroeger
mit mekeer
feesten, daansen
16ven.
Et verlangen
staot in zien ogen
te tezen
mar

Traonen stromen
uut zien ogen
En zien vioele, goelt
En zien vioele kaarmt

Hi'j staot
op et plein in de stad
en speult
zien meziek
En zien vioele zingt
En zien vioele goelt

Zien vioele Iachte
Zien vioele goelde
*
De oolde muzikaant
is verdwenen in de tied
weer opneu men
in de schoot
van zien stamme
Verienigd weer
mit zien femilie
mit alien
die him veurgongen
zien vrouw, zien kiender
zien ooiden
en zien vrunden
Hi'j is now
niet meer ailiend
Now is hi'j daor
veur iewig
mit heur tegere
en hi'j speult zien meziek
daorboven in et orkest van de
Grote Dirigent
En zien vioeiejubeit
En zien vioele zingt
En zien vioele iacht
*
Et piak is leeg
de meziek zwiegt
It is stiiie op et plein

In november wo'n d'r twie Stellingwarver zangaovens veur karen orgeniseerd in et kader van de
Rabobaank anvieteringspries veur et Stellingwarfs.
De eerste aovend is op vri'jdag 7 november in
gebouw De Rank in Wolvege, de twiede op vri'jdag
14 november in Et Anker in Oosterwoolde.
Gong et bi'j de eerste aktiviteit van de Rabobaank
anvieteringspries nag am een wedstried - dat was
ja et eerste Groat Stellingwarfs Diktee - dit keer
besleut de veurbereidende kemmissie et wedstriedelement valen te laoten. Bi'j de orgenisaasie
en et holen van de Stellingwarver zangaovens gaat
et d'r veural omme am et zingen in et Stellingwarfs
an te vieteren. Zaj' zoks in een wedstriedvarrn
gieten, clan zol dat verschillende, mit naerne
kleinere, karen d'rvan weerholen kunnen am mit te
doen, was heur averweging. Ok in et averleg mit de
zangfederaosies in beide gem ienten wodde dat
nag es benaodrokt.
Veur et holen van de zangaovens wodde keuzen
omreden et de led en van de veurbereidende
warkgroep opvalen was dat d'r vaeke vraoge is
naor meer lieties veur karen in et Stellingwarfs.
Daornaost wodde d'r deur een tal karen al wel in et
Stellingwarfs zangen, mar d'r weren Ok nag altied
goenend die wel wallen, mar am verschillende
redens d'r nag niet an toekom men weren. Deur
now een keer een groat Stellingwarfs zanggebeuren veur karen te argeniseren, zol dat vast meer
karen ansparen am ak es in et Stellingwarfs zingen
te gaan. Butendat bin de karen zo ok in de
gelegenhied es naor rnekaanders Stellingwarver
lieties te luusteren en die eventueel uut te wisselen.
Om alles zo goed meugelik te doen, vreugen de
kern missieleden al mitien de gaeie raod van de
zangfederaasies in beide gem ienten. Die weren
over et plan zo enthausiast dat van de zangfederaasie van West-Stellingwarf de heer Jan Hofstee
van Ooldelaemer in de warkgraep kommen is en
van Oast-Stellingwarf vrouw Hiltje de Boer van
Else en de heer Cees Steen van Oosterwoolde.

Vier weverkens in et Stellingwarfs
Begin ditjaarwadden alle karen in beide gemienten anschreven mit de vraage as ze an et
zanggebeuren mitdaen wollen. Nao apgifte zol elk
koar een pakket mit Stellingwarver lieties taestuurd
kriegen, waor ze evt. uut kiezen kannen. Daornaast dee de warkgraep et an bad am bestaonde
eerstae!ige lieties vertaelen te laoten in et
Stellingwarfs.
Zae'n dattien karen gavven heur op en in plak van
iene zangaovend wodde daaram besleuten am
twieje te holen. Wat apvul was dat tal van karen
gebruuk maekte van et anbad am lieties vertaelen
te laoten. Zo is d'r bi'jglieks zargd veur vertaelings
van de lieties Vier weverkens en Anne Marieken.
Hierdeur is d'r anderhaand een prachtige
verzaemeling van Stellingwarver lieties veur karen
antstaon. En daarmit is len van de beide doelen
van de Rabobaank anvieteringspries veur et
Stellingwarfs now al beriekt!
Optreden Johan Veenstra
In Wolvege treden op 7 november zae'n vuuf karen
op, a.e. uut Berkoop, Makkinge, Scharpenzeel en
Wolvege. In Oosterwoolde doen d'r rand de
zeuven karen mit uut a.e. Appelsche, Else,
Langedieke, Ni'jberkoop en Oosterwoolde.
De prissentaasie is in Wolvege in hanen van
Marten Dragtsma uut De Oastertreek; in Oosterwoolde het Henk Kroese van Langedieke de
leiding over de aovend. Tussen alle zingeri'je deur
is d'r beide keren een optreden van schriever
Johan Veenstra van Ni'jhaoltpae. lederiene is van
hatte welkom am disse aovens vol muzikaole
variaasie bi'j te wanen. De aovend in Wolvege
begint am acht ure, die in Oosterwoolde am half
achte. Om de pries hoej et al hielemaale niet te
laoten, de toegang is ammenacht!

Kees van de Zanen

Et perbleem van de boom op de Bekhofschaans

Prentien van de Bekhofschaans uut 1910.

Veur mi'j op 'e taofet Iigt et boekien Berkoop
in beeld, dat saemensteld is deur L. Annema
en K.A. Berkenbosch. Ft boekien is verschenen in 1984.
Op btadziede 98 van et boekien is een foto
van 'schoelekiender bi'j Bekhoftilte' (daor ok
de oolde ekkelboom op te zien is) plaetst. Bi
disse foto wodt verteld dat de ootde boom
zoe'n 350 jaor ootd wezen zot. Aj' daorbi'j
uutgaon zotten van et jaor 1910 doe de foto
neumen is, zol de boom dus uut de ekket
kommen wezen in 1910-350 = 1560. Dat is
acht jaor véür de tachtigjaorige oorlog! Gaoj'
tiekewet uut van et jaor waorin et boekien
verschenen is, clan zot de boom in et jaor
1984-350 = 1634 uut de ekket kommen
wezen. Dat is veertien jaor veur et aende van
de tachtigjaorige oorlog. Daor zit dus 74 jaor

verschit tussen. Et boekien geft daorom niet
an hoe ootd de boom warketik is.
Dr was ok nog een pubtikaosie angaonde de
Bekhofschaans in de Stellingwerf van 8 meie
2002, die veronderstetten dot dat de boom
van ongeveer 1650 is. Dan hej' dus at drie
verschittendejaortatten: 1560, 1634 en 1650.
Dit perbteem het mi'j twie jaor laank doende
hulten. Waorom? Omdat d'r verhaelen binnen
die de ronte doen dat d'r an de boom
Spanjaarden ophongen binnen en ok
MUnsterse en Keutse sotdaoten! Wat is now
de waorhied van de warketikhied?
De vraoge gong bi'j mi'j zoveer, dat ik d'r
innertik toe dwongen wodde om zéts onderzuuk doen te gaon. En dat heb ik clan in 2001
en 2002 ok daon. 1k bin daorveur o.e. naor et
Hassbrucher Wald, Landkreis Oldenburg in

De Bekhofschaans beginjaoren '90/n de
veurige ieuw.

Noord-Duutslaand west om verge liekingsmateriaol te verzaemelen. Behalven in Duutslaand he'k ok in oonze streken nauwkeurige
metings daon mit betrekking tot ekkelbomen.
Die metings bin op tat van plakken in oonze
omgeving uutvoerd. Daorbi'j was et noodlot
van een tat bomen die ofzaegd weren veur
mij een meugelikhied om nauwkeurige
jaorringtellings te doen. De omtrek van de
boomschieve was ok nauwkeu rig te meten en
daorom was ok de straol in millimeters goed
te berekenen, mar bi'j de ofzaegde boomschieven ok nauwkeurig te meten. Bi'j de hier
bovennuumde boomschieven gong et om twie
bomen in Wilhelmina-Oord en iene an de
oolde Boverweg in Ni'jhooltpae. Veerder
bestonnen de metings uut omtrekmetings van
bomen waorvan de leeftied aorig percies
bekend was. Dat weren o.e. bomen in de Ni'je
An leg in Wolvege, die now 163 jaor oold

binnen. Et gaot daorbi'j vanzels de hieltied
alliend om ekkelbomen. Daornaost gong et
om bomen an de Westvierdepatten bi'j
Noordwoolde waorvan bekend is dat die
omdebi'j 150 jaor oold binnen, mar okom
ieken an de noordkaante van de oolde
Boverweg bi'j Ni'jhooltpae mit een bekende
teethed van omtrent 50 jaor en ieken an de
zuudkaante van diezelde weg waorvan de
leeftied 80 jaor is. Ft tat metings wodde in
totaol op acht plakken daon.
Uut de metings het blieken daon dat de
gemiddelde jaorgruui van de ekkelbomen
tussen de 150 en 175 jaor 2,3 mm bedreegt.
De gemiddelde jaorlikse gruui van de ieken
van tussen de 50 en 80 jaor oold bedreegt
2,8 mm. Misschien kan de grotere gruui van
de jongere bomen verklaord wodden deur et
groter wodden van et CO2-gehalte in de locht,
en et meer veurkommen van nutriënten uut et
verkeer en de laandbouw.
As wi'j van de bovennuumde gemiddelde
weerden nog es weer et gemiddelde nemen,
kommen we uut op een gruui van 2,3 + 2,8: 2
= 255 mm in et jaor. De ekkelboom op de
Bekhofschaans het een omtrek van 3350 mm,
wat overienkomt mit een straol van 533,2 mm
(zommer 2002). As de gemiddelde jaorgruui,
zoas bi'j de oolde ieken van tussen de 150 en
175 jaor et geval is, 2,3 mm bedreegt, zal de
leeftied van de ekkelboom op de Bekhofschaans 533,2 2,3 = 232 jaor wezen
moeten. Dat betekent dat de boom uut de
ekkel kommen is in 1770 (2002 - 232). Zot de
ekkelboom plaant wezen, clan zol dat in
ongeveer 1775 gebeurd wezen.
Zol de boom liekewel, zoas een hieleboel
meensken beweren, in 1650 op de schaans
plaant wezen, clan is hi'j in 1645 uut de ekkel
kommen. De leeftied zol clan wezen moeten
2002 - 1645 = 357 jaor. De straol van de iek is
533,2 mm; de gemiddelde jaorgruui zol clan
west hebben 533,2 357 = 1,49 mm. Ft
verschil in gruui per jaor zol clan wezen:
2,3 - 1,49 = 0,81 mm; elk jaor weer in at die
ieuwen. Dat is veur mi'j een slim onwarschienlike situaosie en wet om de volgende
argumenten:
De ieken in et Hassbrucher Wald bi'j Olden-

Berkoop clan een omtrek van omdebi'j 3,5
meter hebben?
Van een ere kaante bekeken: As de iek op de
Bekhofschaans 357 jaor oold wezen zol, dan
bliekt uut de metings dat de jaorlikse gruui
1,5 mm in et jaor west het. De bomen bij Oldenburg hebben een omtrek van 5 meter, dat is
5000 mm. Dat is clan 5000: 2,3 = 7957 mm.
De leeftied van die bomen zol clan wezen
moeten: 795,7: 15 = 530 jaor. Dat is zeker
niet et geval.
De gemiddelde gruui van vrijstaonde ieken is
minstens zoen 2,3 mm in etjaor, daorom
moet de iek op de Bekhofschaans van
omdebi'j 1770 wezen. Dat betekent dat dat
127 jaor nao et aende van de tachtigjaorige
oorlog is en dat is 103 jaor nao et rampjaor.
D'r is dus nooit een Spanjaard an disse boom
ophongen, en ok gien MUnsterse of Keulse
soldaot.
Mar hoe et ok is, de oolde ekkelboom op de
Bekhofschaans is et weerd zolange meugelik
beholen te blieven. Et is een monement!

De boom in 2003.

burg bin ok zoen 350 jaor oold en hebben
een omtrek van omdebi'j 5 meter, wiels ze ok
nog midden in de bos staon en daorom
konkereensie hebben van de ere bomen en
daorom minder photosynthese-invloeden
ondervienen as vri'jstaonde bomen.
De iek op de schaans bi'j Bekhof is een
vristaonde boom west in al de ieuwen. Niks
wiest d'r op (o.e. stobben) dat d'r in de
omgeving konkereensie west het mit
betrekking tot photosynthese-invloeden. De
bosgreens was de Lende en de photosynthese komt veurnaemelik vanuut et zuudoosten tot et zuudwesten veur, mit as maximum
et zuden. Ak de koolde-invloeden van de
Kleine lestied mit in rekening brengen wil,
moe'k hierbi'j konstateren dat die invloeden in
Oldenburg en Berkoop ongeveer etzelde west
binnen! Een 350-jaorige ekkelboom het in
Oldenburg een omtrek van zoe'n 5 meter.
Waorom zol een boom van dezelde leeftied in

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Taelarchief

Woorden, woorden, woorden

Et projekt Stellingwarfs Woordeboek naodert
zien ofsluting. Zoas de meersten van jim wel
weten is et waachten op et verschienen van
diel I. Dat het de letters A, B, C, D en E. An de
korrekties van die letters wodt nog de hieltied
warkt. Hoeveule tied dat nog kosten zal is
lastig te zeggen, omdat d'r te yule dingen
mitspeulen. Dat daoromme wodt d'r ok nog
glen eventuele verschieningsdaotum nuumd.
Waoromme d'r hier dan even op ingaon wodt,
is om een aandere reden. Nao et verschienen
van de veurige drie dielen van et woordeboek
diel II, Ill en IV, hewwe al funk wat anvullings
toestuurd kregen of zels vunnen. We kun d'r
wisse van wezen dat dat nao et verschienen
van diel I niet aanders wezen zal.
Ft opsturen van waj' zels an anvullings
vunnen hebben, het beslist zin, want we
willen bi'j de Schrieversronte graeg woorden,
uutdrokkings en verschiensels goed vaasteleggen. De Schrieversronte het de funktie van
et taelarchief veur et Stellingwarfs. Goenend
hebben et ok wel over oonze schatkaemer',
en dat is niet overdreven. Beweren en
archiveren móét ok, want aandere taelinstituten hebben die funktie niet veur oons, vaeke
wel veur aandere taelen. As we de boel goed
bi'jholen kun we zo in de toekomst gebruuk
maeken van oons taelarchief veur een
anvullend diel(tien) bi'j et Ste//in gwarfs
Woordeboek, en we kun d'r veurdiel van
hebben bi'j inkelde aandere woordeboeken
daor we mit onderwegens binnen, et 'busewoordeboek' en et woordeboek NederlaansStellingwarfs. 'k Wol mar zeggen, jim
anvullings, lezers, zullen dus ok in de
toekomst slim op pries steld wodden, krek as
in de tied nao et verschienen van de dielen II,
Ill en IV.

Ja, daor is et oons bi'j de Schrieversronte om
begonnen. Meensken vienen 'biezundere
woorden' vaeke mooi', en zo ontstaon d'r ok
liesten van aorige woorden. lene d'r van
hangt op oonze ni'je 'webstee', dus op
internet: www.stellingwarfs.nl. Aj' al internettende daor kommen binnen en ie klikken op
'mooie woorden', dan kriej' ze te zien. Veur de
Iiefhebber dus. Mar bin dat ok de honderd
mooiste woorden? Dit soorte van vraogen
krieg ik wel es: geef mi'j now es een hiel mooi
Stellingwarfs woord, of de mooiste Stellingwarver woorden. In et eerste geval kan ik daor
aorig makkelik op antwoorden, want dan kan
ik mien eigen smaek speulen Iaoten. Mar de
tien mooiste Stellingwarver woorden! Dat kuj'
allienig mar mit een grote groep meensken
bepaolen die dan daor over stemmen. En now
zal et niet iederiene meer heugen, mar zoks is
veur et Stellingwarfs al een keer gebeurd. In
1990 hul de Stichting Nederlaanse Dialecten
een grote taelenquète naor 'de mooiste
dialektwoorden'. In de Stellingwarven he'k
doe een enquête hullen onder de meensken
van de groepen infermaanten die we in die
tied in de meerste dorpen hadden. Dat
daoromme kan ik now heur top-tiene nog es
prissenteren, en zo hej'm dus een lissien mit
de mooiste Stellingwarver woorden'. Of jim et
mit de keuze iens binnen weet ik niet, mar et
is wel een soort gemiddelde, want d'r hebben
doe zoe'n tachtig tot honderd infermaanten
mitdaon.
De Stellingwarver top-tiene van woorden
1.Too/teren (= schommelen; Iangzaam, mm
of meer dwalend open)
2. Vera/deraosie (of vera/teraosie; = het
verbaasd zijn, het versteld staan)

Tuugblik (= stofblik)
Aevenseren (= vorderen, opschieten)
Babbelegoegies (= praatjes, fratsen)
Doukies (= dadelijk, straks, binnenkort)
Verdievedaosie (= ontspanning door
vermaak, verstrooiing)
8. Konke/foezen (= smoezen, stiekem
bespre ken)
9. Schoelpiepen (= min of meer stiekem
rondlopen, kennelijk om lets te ondernemen dat niet gezien mag worden)
10.Koppien en paantien (= kopje en schoteltje)
3.
4.
5.
6.
7.

Ni'js van de buren
Dr. G.H. Kocks overleden
Et eerste ni'js van oonze Drentse buren is
triest ni'js. Een schoffien leden kregen we
bericht dat de heufdredakteur van et Drentse
woordeboek, dr. G.H. Kocks, op 8 augustus
2003 wegraekt is. Sommigen van oonze
ooldere lezers kun him misschien nog veur de
geest haelen, omdat hi'j wel es even op een
woordeboekbi'jienkomst van oons was.
Butendat, een groot pat van de schriftelike
vraogen veur et grote Drentse woordeboek
konnen wi'j indertied bruken veur oons eigen
projekt Ste//in gwarfs Woordeboek. Dr. Kocks
wodde geboren op 15 december 1936 in
Barger Oosterveld. Al in 1969 was hi'j, op
initiatief van et Nedersaksisch Instituut,
doende mit de veurbereidings veur et Iaetere,
twiedielige Woordenboek van de Drentse
Dialecten (verschenen in 1996/1997).

mar veural de schrievers, heur wark en
verbanen. Een overzicht en beschrieving daor
geInteresseerden slim wies mit wezen
moeten en een veurbeeld veur aandere
Nedersaksische regio's, Ok veur oons.
Dat gelt liekegoed veur et boek De Twentse
Beweging. Stnjd voor Modersproake en
Eigenheid, van dr. F.G.H. Löwik. In dat boek
vien ie een goed verzorgd overzicht van wat
dr west het en nog is op et terrein van de
Twentse beweging, tot etjaor 2000. De
bekendhied mit dit onderwarp, liekewel as mit
de Drentse literetuurgeschiedenis, is buten de
eigen kringen vaeke mar klein. As kundige
luden zoks niet beschrieven raekt yule
verleuren, en zal butenstaonders de ontwikkelingslijn en et belang van de inhoold van dit
soort onderwarpen niet makkelik dudelik
wodden. Niet allienig een veurbeeld veur een
beschrieving kan dit boek veur Stellingwarf
wezen, ok kuj' dr kotte mar goeie heufdlijnen
in vienen angaonde eerdere verbanen van de
Stellingwarven mit Oost-Nederlaand en
angaonde de erkenning van et Nedersaksisch. Et is een uutgifte van et Van Deinse
I nstituut.

Op maendag 28 juli 2003 raekte weg oonze
trouwe woordeboekmitwarkster van Blesdieke,

Drentse Iiteretuur en Twentse beweging

Vrouw H. Koers-Faber
'k Wol jim hier veerder even een peer
interessaante boeken numen. In et eerste
plak de Geschiedenis van de Drentse
/iteratuur 1816-1956 deur dr. Henk Nijkeuter.
Disse auteur, 't is zels een Drent, is eerst op
dit onderwarp promoveerd. Doe het hi'j zien
proefsch rift op een prachtige men iere
uutgeven bi'j Van Gorcum, as nr. 11 in de
Drentse Historische Reeks. De auteur het
zien wark indield in tiedrekten, en behaandelt
genres, tiedschriften, literaire priezen enz.,

in de leeftied van 83 jaor.
Veur heur goeie inzet veur et Stellingwarfs
in de Blesdiekiger woordeboekgroep
blieven wi'j heur slim erkentelik.
Bestuur en passeniel van de
Stichting Stellingwarver Schrieverwsronte

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

De oorlog in de Stellingwarven -42 We stelden in de veurige Ovend een vraoge
over hoe een stokmennig inwoners van
Appelsche wussen, dat d'r op 12 augustus
1944 daor een razzia van de Duutsers wezen
zol. Wi'j weren dat in at oonze praoties mit de
meensken daorover nog nooit tegenkommen. We vreugen dan ok dat as d'r iene
was die daor wat meer over wus, oons even
bet ten wot.
Now, dat tiltefoontien was d'r at mitien. 1k
kreeg de heer Groenendijk uut Oosterwoolde
an de titlefoon. Hi'j vertelde dat hi'j as
stagetoper in de jaoren 1974/1975 een jaor
Iaank in dienst van de gemiente Oost-Stettingwarf as arch iefverzorger warkzem west was.
Dat hut o.e. in dat hi'j et archief op odder
brengen mos. Doe Groenendijk daor drok mit
doende was, kwam hi'j dingen tegen waor hi
him aorig over verbaosde en hi'j hadde in de
gaten dat dat attemaote niet zo mooi was.
Zo kwam hi'j een stokmennig pepieren tegen
waorin ston dat d'r dan en dan razzia's
wezen zotlen in de gemiente Oost-Stetlingwail. Die pepieren weren ondertekend deur
burgemeester Bontekoe, een zekere
Dogterom van de massiesee en et heufd van
de taandwacht Lute de Jong. Groenendijk
maekte doe de gevolgtrekking dat de eerste
burger van de gemiente Oost-Steltingwarf dus
op de hoogte west was van disse razzia's.
Doe de heer Groenendijk zien verhaet daon
hadde, wodde oons wet et len en aander
dudelik. Oons weren destieds dingen verteld
die we now aenlik pas begriepen gongen.
Deur de jaoren henne hadden wi'j in Oosterwoolde nog at es een praotien maekt mit ooldmitwarkers van et gemientehuus van OostSteltingwarf in de oorlogsjaoren. In die
praoties kwammen Ok de onderdukers in de
jaoren '40/'45 an bod en we heurden nog at
es vertetlen: 'Zo gauw we wat heurden op et
gemientehuus (want d'r tekte altied wel wat

uut) over razzia's, of d'r kwammen Duutsers
die vreugen naor bepaolde personen, dan
wodde d'r even onderting overtegd. Drekt
daorop was lene van de ambteners verdwenen en dat mochten ze naor boven toe niet
weten.' De bepaolde ambtener wus percies
waor hi'j wezen mos mit zien waorschouwing
en de zaek wodde zo nog at es redded.
Wi'j hebben oons doe wet es ofvraogd
waoromme dit stiekem gebeuren mos. Weren
daor goenend die niet te vertrouwen weren?
Wi'j daen ken dat wi'j et now wet begrepen
hebben!
De heer Groenendijk het d'r niet de minste
muuite mit dat we zien naeme bruken en wi'j
hebben antwoord op oonze vraoge. We
hebben nog wet meer infermaosie kregen
over de oorlogsjaoren en et fun ktioneren van
een veuranstaond persoon op et gemientehuus in Oosterwoolde, mar dat is absotuut
niet van toepassing in disse oftevering van de
jaoren 1940-1945.
Wi'j wotten et hier dit keer mar bi'j Iaoten en
gaon disse kotte oflevering besluten mit de
tekst die op et oorlogsgedaenkteken veur et
gemientehuus in Oosterwoolde staot. Disse
pakkende woorden kommen uut de penne
van H.J. Bergvetd.

Luc Rondhout

Tael
Et gebeurde midden jaoren zestig. Een
koppeitien jongen uut Wolvege, achte in
tetaoi, gongen kamperen in Denemarken.
Twie oolden hadden zi'j zo gek kregen om de
auto's uut te lienen en krek etzelde was et wat
de bungalowtenten angaot.
De reize gong naor weens en op een zaoterdagnaomiddag streken zi'j daele op een klein
gemientelik kampeerterrein bi'j een dörpien,
waor as veerder glen meenske te zien was. Et
was de hiele dag al drokkend waarm west en
et eerste wat as ze deden was de mitneumen
veurraod bier anspreken. Ze wodden d'r zuver
al slaoperig van, mar d'r was wark te doen.
Mit yule gehannes, een protte 101 en mit wat
vitteri'je op mekere kregen zi'j de tenten te
plak. Ze hadden d'r honger van kregen en
besleuten de nasi op et vuur te zetten. Mar
och jee, gien blikeupener te vienen. Twieje d'r
op uut naor een winkel. Van alles en nog wat
zaggen zi'j liggen, mar glen blikeupener
vanzels. En hoe leg ie now uut waj' hebben
mossen. Ze perbeerden et mit hanen en
voeten, mar et wol mar niet lokken. Tot
Aaldert een bilk dopaten van et rim pakte, et
op de teunbaank plaetste en mit beide hanen
et eupenen veurdee. Dat sleug an bi'j et
vrouwgien, zi'j zee: 'Oh, een blikeupener!!!'
(de Deense spelling en uutspraoke moej' d'r
mar bi] daenken). Zo ziej' mar weer es dat et
yule beter is en praot jow eigen tael.
Dat de Friezen op yule men ieren perberen
heur eigen tael in staand te holen en et
schrieven en praoten uut te dregen is bekend.
1k geve et grif toe, in de meniere waorop kon
'k mi'j niet altied vienen. Tegen twietaelighied
op de schoelen keek ik wat vremd an. Mar per
saldo hebben zi'j geliek en moej' yule doen
om de andacht op jow eigen tael te vestigen.
Bi'jglieks heurt daor ok bi'j et anduden van de
plaetsnaemen. Wi'j weren begin meie dan ok
niet mit de caravan in Sloten, mar in Sleat. En

we brochten een bezuuk an Hylpen, Drylst,
Snits, Toppenhuzen en Muilum.
Daornao weren we in Frankriek, in Bretagne.
Daor doen ze et op dezelde wieze. Op de
gehuchies nao won de plaknaemen anduded
mit twie bodden. In et Fraans en in et Bretons
(Keltisch van oorsprong). le won wel
evenpies mit de neuze op de feiten drokt.
Hee, hier wodt ok nog een twiede tael bruukt
en in ere hullen.
Zo docht 1k bi'j mezels, zol hier ok niet een
taek liggen veur de Schrieversronte, veur
Henk Bloemhoff en al die aandere veurvechters van oonze mooie tael, et Stellingwarfs.
Wodt et niet es tied dat wi'j etzelde doen as
de Friezen en de Bretonners en duden oonze
plaknaemen ok twietaelig an?
Laoten de Stellingwarvers heur mar wat meer
bewust wodden van de warkelikhied, dat zi'j
niet alliend mar wonen in Twiestromenlaand,
mar ok nog een twiede tael hebben die as zi'j
meer bruken moeten, zoas onderzu ken
blieken laoten hebben.
Laot ok op disse meniere an alle aanderen
van buten de Steilingwarven weten waor as
veur streden wodt. Waoromme bin die
dubbele plaetsnaembodden d'r ems nog niet?
Leit dat an et geld? Kun of willen de beide
gemientelike overheden d'r glen pottien veur
anspreken? Of is d'r gien dreegvlak veur, leit
et misschien niet in de aord van de Stellingwarvers: I ao'we mar gewoon doen. Of is et
waachten op dat laeste stokkien erkenning
van oonze tael dat as van de overhied
kommen moet. Hielemaol officieel is et
Stellingwarfs toch nog niet? Temeensen zo
he'k dat beg repen. 'k Bin veurstaander van et
twieboddensysteem en 1k zie et al veur mi'j op
de bodden: Wolvege, Ni'jhooltpae, Berkoop,
Oosterwoolde, Langedieke, Appelsche,
Sliekenborg, Sunnege, om zo mar es wat
dörpen te numen.

W. de Jong

I nspraoke
Et was at lange ofpraot en d'r kwam mar niks
van, mar et zol now dan toch wezen. We zollen te aovendpraoten naor de naoste buren.
Et weren hiele aorige meensken in een hiele
oolde boerderi'je. Een schostien was d'r niet.
Dr zat alliend mar een gat in et dak. D'r was
ok glen mure tussen et vee en de kaemer, dat
et reuk d'r stark naor de beesten.
Et was winter en et had een betien vreuren,
zodat de laene die wi'j uut mossen een betien
had was en dat was mar goed ok, want
aanders kuj' dr haost niet langes zonder natte
voeten te kriegen. In et duuster is et haost
hielemaole niet te doen. Op et Iaeste stok lopt
an de oostkaante naost de weg de bovenloop
van de Riemsloot en gaot daor gewoon over
de weg henne. Soms moej' daor overhenne
springen. Ft gong altemaol goed onderwegens, mar an de deure reupen we nog wet
even 'yolk'. Overdag zoj' dat niet doen, dan
loop ie zo veerder, mar bi'j donker moej' zoks
wat meer in acht nemen. Mar ze reupen
daodelik: Kom mar veerder.'
Ze hadden midden in de kaemer een vuur
anlegd van hoolt en turf. Deurdat et een
betien vostig was, was d'r trek genoeg en
braande et vuur best. le kun ok plaggen
stoken, mar die roken zo slim. Om et vuur
henne zatten de oolde boer en zien vrouw en
de zeune mit de vrouw. De jonge kiender
weren at op bedde. Wi'j scheuven an en
raekten zo wat an de praot over et weer en zo
wat henne. Et vee lag rustig te weerkauwen
en et was een hie[ vredig gehiel.
Op et Iaest kwam men we over et vee an de
praot en op dat mement begon iene van de
koenen te hoesten en daor loeide een
aandere koe dwas deur henne.
'Ja,' zee de oolde boer, 'Margien, dat was de
koe die loeide, zegt dat ze heur stille holen
moeten, omdat ze aanders niks verstaon kan.'
Now moejm weten dat de oolde boer

geweldig mit zien vee ommegaon kon, mar
dit gong mi'j toch wel wat te veer. Mar de
oolde boer zee dat Margien et hiel goed
verstaon kon wat wi'j zeden en nog veul beter
begriepen.
Et wol d'r bi'j mi'j niet in, mar ie bin op vesite
en dan moej je gedregen, is et niet? Et gong
over de mark en welke koe daor henne zol.
Doe de boer de naeme van de koe nuumd
hadde, loeide Margien weer.
'Zi'j zegt,' zee de boer, 'dat die koe nog niet
an de beurt is. Dr bin wel oolder en die geven
nog minder melk ok. Daor moet eerst mar
even over praot wodden.'
Meer veur Margien dan veur oons zee hi'j dat
en stelde doe veur dat wi'j even bi'j de
varkens kieken zollen. Die zatten in een appat
hokke butendeure. De locht van de varkens
kuj' niet de hiele dag om je henne hebben. An
die van de koenen bi'j' wend.
De oolde boer stak een stallanteern an en wi'j
gongen naor et varkenhokke. Butendeure bi'j
et varkenhokke kon nog es praot wodden
over de koe die naor de mark mos. De koe die
ze op et oge hadden brocht vast meer geld op
as een oolden iene, en wat geld kon een boer
altied wel bruken.
'1k kriege dat d'r bi'j Margien nooit deur,' zee
de boer. En as Margien de kop dwas krigt,
dan was et niet best en twie koenen verkopen
dat kreeg hi'j d'r ok niet deur. Wi'j praotten d'r
nog wat over en besleuten dat de ooldste koe
mar vot mos, al kon et om de centen aenlik
niet lieden.
Doe wi'j weer in huus weren zee de boer
Iuudop de naeme van de koe die naor de
mark zol. Margien zee niks. Zo was et dus
besleuten.
Jim zullen wel begrepen hebben dat Margien
de leidster van de kudde was en daor ok de
verantwoordelikhied veur dreug.
Zo hebben wi'j die aovend nog wat veerder

keuveld over de schaopen en de staand van
de bouw en et minne weer van de haast die
wi'j had hadden. Nao nog iene mit suker bin
wi'j weer op huus an gaon. Et was een mooie
aovend west. En ie moen mi'j niet weer
zeggen dat koenen mar stomme beesten
binnen.

Klaas van Weperen
Omzet sutelaktie roem 20% hoger

'Et was haost weer oolderwets'
Dat weren de woorden van een man die him
al hiel wat jaoren doende hullen het mit et
sutelen in de Stellingwarven.
Dr zit verschil in de tied waorop as d'r suteld
wodt, mar et enthousiasme en de inzet van al
die meensken dee him daenken an de
beg injaoren. Doe wodde d'r suteld op een
zaoterdag, een woensdag en nog es op een
zaoterdag en wodde d'r in de middagpauze in
een kefé even wat eten. Best gezellig, mar et
weren wel lange daegen en de sutelders
kwammen veur hiel wat dichte deuren
(zaoterdags bosschoppen doen, woensdags
twieverdieners ... ). De meensken die as et
sutelen now organiseren meugen, bin
geleidelik an overstapt van dagsutelen naor
aovendsutelen.
Zes aovens laank hebben zesenvieftig
manluden en vrouwluden, in een groot diel
van de beide Stellingwarven, perbeerd de
negosie an de man te brengen.
En dat is allemachtig goed Iokt!
An et aende van de middag, zo rond half
vieve, leup de zael van oons gebouw in
Berkoop geleidelik an vol. De drie vrouwluden
van de smeerploeg hadden de belegde
broties, de koffie en de thee klaor staon.
lederiene kon dus mit voIle maege de hot op.
De te lopen routes wodden uutdeeld en een
half ure laeter was iederiene onderwegens.
Tegen de tied dat et donker wodde kwammen
de koppels dan wel weer binnendruppelen en
kon et tellen beginnen.
Twie mannen zatten al klaor om alles te
konterleren en et geld nao te tellen. Ft
gem iddelde tal sutelders wat aovens op pad
was, was zoe'n vierentwintig man, mit een
uutloper op de laeste ronde (achtentwintig
personen). Elke aovend vul et eindbedrag
weer mit en d'r weren aovens bi'j dat d'r

gemiddeld meer as € 250,00 per kroje
binnenkwam. An et aende van de aovend
stonnen d'r nog een stokmennig broties op e
taofel en de flessen mit frisdraank en de stokkies keze wodden Ok volop anspreu ken. De
spanning over de vraoge welk bedrag d'r dit
keer weer ophaeld was, was dudelik te vulen.
Rondomme disse aktie vaalt d'r netuurlik hiel
wat te orgeniseren. In de eerste helte van
augustus gaon d'r een kleine zestig brieven
de deure uut, waor as in angeven staot op
welke aovens en in welke plakken d'r suteld
wodden zal. Daor staot Ok in dat d'r een
tillefoontien verwaacht wodden kan omtrent
de aovend(s) waorop as men mitdoen wil/kan.
An et aende van de maond won al die
meensken beld en as et schema klaor is kun
de planners an 't wark. Welke koppels nemen
welke straoten veur heur reken? Dit jaor is die
klus opsplitst in twie dielen: et warkgebied
Stellingwarf-Oostaende en StellingwarfWestaende.
An et begin van de aovend staon d'r dan tal
van bakken klaor mit de negosie. Daorveur
bin vier man zes keer een hiele morgen in de
weer west om in te pakken en of te checken.
De geldbakkies moe'n elke keer klaormaekt
wodden en an 't aende van de aktie moet
alles weer opburgeri wodden. Mar as et dan
zo lekker lopt as dit jaor et geval was, is dat
meer as de muuite weerd.
De vierenzestig meensken die as an disse
aktie mitwarkt hebben, kun weerommekieken
op een slaegd gehiel. Et binnenhaelde bedrag
ligt dit keer op € 18.581,73 (f 40.948,74) en
dat is krapan 20% hoger as in veurige jaoren
en dat het de Schrieversronte te daanken an
de geweldige inzet van al de sutelders.
Tot volgend jaor!

Krummelties

Oplossing Woordkettens
Boekekraante

Oplossing deurstreeppuzel
Twie pond 'n stuver

In Twie pond 'n stuver ston
dit jaor een riegel woordkettens. Daorbi'j wodde vermeld
dat die bedocht weren deur
Piet Butt van Ni'jberkoop.
Hielemaole mis! Piet
bedaenkt Ok wel puzels, mar
disse woordkettens weren
now krek niet van him, mar
van Christine Magour uut
Wolvege. Gelokkig kun we
zoks now, bi'j et plaetsen van
de oplossings, even terechtezetten! De oplossings van
de woordkettens bin:

Van 'tjaor ston d'r veur de
twiede keer een deurstreeppuzel in Twie pond 'n stuver,
de jaortikse boekekraante
van de Stellingwarver
Schrieversronte. Krek as de
veurige keer weren d'r weer
hiel yule lezers die de
oplossing van de puzel
opstuurden. In de puzel
mossen een hieleboel
(firma)naemen van adverteerders in de boekekraante
opzocht wodden. Nao et
votstrepen van at die
naemen bleven d'r een tat
letters over die aachter
mekere de titel van een
Stellingwarfs boek en de
naeme van de schriever
daorvan vormden. De juuste
oplossing is: Wonder boven
wonder van Johan Veenstra.
Uut de goeie inzendings
hebben we drie winners lot.
Dat bin A. ReindersOldersma van Haulerwiek,
G. Knot uut Wilhelminaoord
en Th. G. v.d. Horst uut
Boxtel. Oonze fielsetaosies!
(red.)

voegel-nust-kassien
waeter-bak-ovend
wark-jasse-buse
huus-wark-bije
in-drok-wark
veur-middag-eten
kedo-pepier-piakken
soms-tied-park
kark-oele-balle
taofel-klied-kaemer
roze-tuun-hekke
rook-vleis-panne
suker-pot-lood
vene-wottel-sap
uut-gang-deure
stok-stief-dronken
falie-kant-oor
varken-utter-diek
oord-iel-bulte
fe-gel-el

100 Dingen en I pappegaai
Krek veurdat de Friese
sutelaktie uutaende gong,
kwam d'r een boekien uut
van Akky van der Veer en
Berber van der Geest. Op

1 september wodde et eerste
exemplaor overhaandigd an
Joop Atsma. De titel is
100 Din gen en 1 pappegaai.
Akky en Berber schreven dit
boek in opdracht van
Tresoar, de eupenbaore
biebeitheken in Frieslaand en
de CBD Fryslân.
Zi'j hebben een projekt
bedocht veur kiender van
10 jaor en oolder, dat hiet:
Triedsjes ne/it ferline. In dit
boek staon verhaelen over
dingen die veur meensken
weerde hebben, vaeke at
generaosies lang beweerd
binnen en zo een draotien
naor et verleden vormen.
De verhaelen bin anleverd
deur meensken uut hiel
Frieslaand en ok an schoelekiender is vraogd om te
beschrieven wat veur heur
belangriek is. De schrievers
hebben disse verhaelen
bewarkt en fotograaf Jan
Kalma het prachtige foto's
maekt van alle veurwarpen,
die in et boekien een verhael
opleverden. De verhaelen
bin veur et grootste pat
schreven in de Friese tael,
mar iene is in et Bilts en et
verhael over de oolde
beukeboom op et Van de
Sandeplein in Wolvege is in
et Stellingwarfs. De muuite
weerd om dit biezundere
boek in te kieken en de
verhaelen tot je te nemen.
(red.)

Kaant, kaant en nog es
kaant in et Fries museum
Oons Schrieversrontelid
Tjitske Diever uut Der Izzerd
is as bestuurslid van de
Kaantkloskring Et Fryske
Swantsje uut Drachten nauw
betrokken bi'j de orgenisaosie van de Grote Kaant Show
in et Fries Museum in
Liwwadden. Aj' vandaegede-dag an kaant daenken,
vien ie dat veurnaemelik
weeromme in ondergoed en
kost et niet al te yule geld.
Mar vroeger, in del 7e ieuw
mit naeme, dreugen alliend
de vrouwen van de elite
mussen en kraegen van kaant.
Uutgangspunt veur de Grote
Kaant Show is de eigen
historische kaantkollektie en
een unieke pattekeliere
verzaemeling Hollaans
kaant. Veerder is d'r ommedaenken veur et kaantklosambacht, veur grafische
motieven, antieke kaantstroken, mar ok veur hedendaegse kaantontwarpen en
erotisch ondergoed.
len van de hoogtepunten is
de mit kaant versierde
doopjurk van gravin Eloise,
de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien.
De tentoonstelling duurt tot
an 4 jannewaori 2004 en d'r
wo'n op verschillende
woensdagmiddaegen
demonstraosies geven,
verzorgd deur de L.O.K.K.
(Laandelike Orgenisaosie
Kaant Keunst). Zaoterdag
8 november is de Grote
Kaant Dag. le kun dan
kaantwark takseren laoten,
d'r bin demonstraosies en d'r

is een kraompiesmark. Veur
de kiender van et basisonderwies orgeniseert de
ofdieling edukaosie een
speciaol onderwiespergramme. Ok op de Veurstreek is kaantkloswark te
bewonderen en daor is ok
spul bi'j van Tjitske Diever.
In ien van oonze volgende
Ovends zuwwe heur, mit
heur passie veur et kaantklossen, in een interview
naoder an jim veurstellen.
(red.)
Interview
In de veurige Ovendwodde
vermeld dat d'r in dit nommer
een interview plaetst wodden
zol mit Lily Köhler, de
schriefster van et ni'je kienderboek Pimme glen is groot.
Omreden de officiële
prissentaosie van dat boek
pas op 30 oktober is (in de
schoele van Berkoop),
verschient et vraoggesprek
mit Lily in een laetere Ovend.
(red.)
Sjoerd Hoogenkamp
Jammer genoeg zat d'r in et
vraoggesprek mit Sjoerd
Hoogenkamp in et augustusnommer van De Ovend een
fout in zien webstee adres.
Dat moet wezen
www.geocities.com/sjoho.
Veur de volledighied geven
we hier ok nog even Sjoerd
zien E-mail adres. Dat is
sjoho@yahoo.com. (red.)

Schrieveri'je
Op 16 oktober wodde in et
gebouw van de Schrieversronte in Berkoop et boek
Schrieveriie van R.W. Oosterhoff prissenteerd. In de
bundel bin tenielstokken,
veurdrachten en gedichten
van rond 1930 opneumen. In
de volgende Ovend kommen
we uutgebreid op dit boek
weeromme. (red.)

Koosje Hornstra

Veuruutdrokt en weeromme haeld
As meensken mi'j es anspreken over oons tiedschrift De Ovend, vaalt et me op hoe vaeke as
die naeme verkeerd uutspreuken wodt. 1k verbeter et dan wet vot-en-daolik en leg clan uut
waoromme et blad doedestieds zo nuumd is. In et feberwaorinommer van De Ovend i n1976
vun 1k trouwens daorover onderstaond stokkien van Henk Bloemhoff.

De Ovend
In et veurige artikel over et Ste//in gwarfs

zoveu/ waarmte ofgeft, dat ere meensken

Woordeboek (3ejg. no. 5, blz. 1-12) he'k al

mitdoen wil/en; rn/the/pen an a/derhaande

verteld. wat De Ovend veur een b/attien is, wat

aktiviteiten: schrieven, geschiedenisonder-

d'r zoal in schreven wodt, en wat we d'r mit

zuuk, harbargespu/ (kabberet), veurdregen,

wi//en. De naeme konnen pattie /ezers niet

woordeboekwark, van dat 'Ste//in gwarfs-

hie/emao/ thuusbrengen. Begriepe/ik, want wi

eigene' es wat opstikken, nuum mar op. Waor

hebben vanzels we/ een doel mit disse naeme,

we niet bij vergeten moeten, dat a/ dit wark

mar dat hadden we al es schreven in et eerste

we/ veur een h/el groot pat !iefhebberije is;

nommer, in 1972, dat zodoende.

mar Ok de wetenschop het be/ang, zoas we al

De Ovend (uutspraok: I du oobrntl; Neder-

murken hebben. Ok officië!e instaansies as

/aans: 'oven) is n/ks eers as een speu/se

beide Ste//in gwarver gemienten, en de

naeme veur dit Ste//in gwatver b/ad. /e kun

peiveensie Fries/aand erkennen et be/ang van

zeggen: in dit b/attien kun verhae/en en

et wark van et 'Instituut' Ste//in gwarver

riempies 'bakt' wodden: hier kommen ze k/aor,

Schrieversronte. Dat dot bi7g/ieks b/ieken uut

kaant en k/aorkommen ze uut De Ovend. In

de subsidie van f 2250,-- die zii elk geven,

dit b/ad wodt ok et 'hiete nijs' van de Ste/ling-

iederjaor. Me wat weet het van priezen van

warier Schrieversronte 'bakt'. Ok... van et

boeken, drokkosten en zo wat henne, begript

Woordeboek dus. We hopen ok dat De Ovend

ok we/ dat et daor niet zonder kán.

Till. (0516)453575

