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Et liekt krek as de zoemers de laeste jaoren kotter wodden. Veur mi'j is et de tied da'k aovens niet vot
hoeve naor len of aandere vergeerdering. Bij mooi weer gao'k een aentien fietsen of aanders onder de
kestanjeboom zitten te lezen. Mar ak weeromme kieke, en now was et nog wel een zoemer mit schitterend
weer, was hi'j aiweer omme veurda'k goed en wel wus, dat hi'j begonnen was. En lang niet alles wa'k van
plan was te doen he'k ok warkelik uutvoerd. Daor was et somstieden netuurlik ok vuus te hiete veur.
Al op 18 augustus ha'k de eerste vergeerdering, die van A.Z. Op zoe'n vergeerdering bereiden veurzitter,
siktaoris, ponghoolder en direkteur de bestuursvergeerdering van tien daegen laeter veur.
Begin september was et weer tied om broties te smeren veur de sutelders en daornao wa'k neudig an
vekaansie toe. Mit oons achten gongen we naor Pilion, een Grieks schiereilaand, zoe'n twiehonderd
kilemeter boven Athene. Et vliegen vul me mit, al was et wel vuvendattig jaor leden da'k veur de ienigste
keer in mien leven vleugen hadde. De tussenlaanding op een eilaand mit de laandingsbaene zo tang as et
eilaand bried was, gong ok goed, at mossen we oons wet an de leuning van de stoel veur oons vaastehoten. Et fanen daornao op et mititaire vliegvetd in Votos was doe mar een kteinighied. Wet wodde oons taeter
bi'j de weerommereize op et hatte drokt daor gien foto's te maeken, temeensen as we niet de bedoeting
hadden aorig langer vekaansie te holen. Dat hewwe dan ok mar wieselik aachterwege taoten, omdawwe
niet zeker wussen as Mat Herben oons ok te hutpe schieten zot. Groter verschil as tussen dit vtiegvetd en
Schiphot kon dr haost niet wezen. Ontelbere vtuchten op Schiphot en in Volos weren we et lenige
passegiersvtiegtuug veur die dag.
Et is veur een meenske wel es goed een stappien weeromme te doen en dat was daor veurnaemetik et
gevat wat et sanitair anbetangde. Veur een vrouw is et muuitik mikken in een gat in de grond. Thuus daenk
ie d'r niet bi'j nao aj' veur et deurspoeten op een knoppien drokken. Daor ston in ien gevat et waeter buten
in een emmertien ktaor. Krek zoas wi'j in mien jeugd ok nog mit een soort van tampetkanne dr zels et
waeter aachteran gieten mossen en veurat niet vergeten him bi'jtieds weer vol te doen.
tenkeer weer thuus was begin oktober de jaorvergeerdering, de weke daorop A.Z., een weke Iaeter
veuroverteg veur een bi'jienkomst op donderdag mit beide gemienten om de budgetoverienkomst te
tekenen en aovens bestuursvergeerdering. En zo zat ik weer in et ritme en dat vuutt ok wet weer goed an.
Dit stokkien moe'k ktaor hebben veur de redaktievergeerdering en clan wodt et ktaormaekt veur De Ovend,
zodatjim et tezen kunnen tegere mit at et aandere wat veur et decembernommer uutkeuzen is.

Perf. ir. J. Oosterhoff

Wat weren de anleidings om dit boek te maeken?
(Op donderdag 16 oktober hul perf. ir. Jacob Oosterhoff uut Zeist disse inleiding bij et verschienen van et boek Schrieveri'je van R.W. Oosterhoff Jzn. Tenielstokken, veurdrachten en
gedichten in et Stellingwarfs om 1930 henne. Perf. ir. Oosterhoff trad as zeune van meester
Rommert Oosterhoff op as boekbezorger van dit I lOe Schrieversronte-boek. Toegeliekertied
dreug hij een vol/ed/ge kol/ektie haandschriften van zien heit over an et dokumentaosiecentrum
van de St/chting Stellingwarver Schrieversronte. Red.)
De eerste anleiding was dat in oonze
boekekaaste al tientallen jaoren schriften van
mien heit laggen mit tenielstokkies, veurdrachten en gedichten, alles in et Stellingwarfs, uut de jaoren 20 en '30 van de veurige
ieuw. le wo'n oolder en ie daenken: wat gaot
dr Iaeter mit die schriften gebeuren? In de
pepierversnipperder? Dat kan niet. Daoromme hebben we kontakt zocht mit de
Stellingwarver Schrieversronte, in de persoon
van de heer Jonker, Pieter Jonker. Daor dee
blieken dat ze slim interesseerd weren. In de
veuroorlogse jaoren wodde nog mar weinig in
et Stellingwarfs schreven, butendat zatten de
teksten vol mit een protte kerakteristieke
Stellingwarver uutdrokkings (mien heit was
daor stark in).
Een twiede anleiding is mien respekt veur
mien heit. Hi'j was een biezunder begaofd
meenske. 1k komme daor Iaeter nog op
weeromme.
Een dadde gegeven was dat deur de
tenielstokkies en veurdrachten een bield
ontston van et leven in oonze streken, in et
biezunder van de Westhoek, in de jaoren '20
en '30. Dat weren muuilike jaoren, van 1929
of alderdeegst krisisjaoren. In Zeuvenwoolden
was et aarmoedig, Ok in de Stellingwarven.
De tenielstokkies en veurdrachten bin
liekewel dateerd en wat de intrige angaot
nogal deurzichtig. Dat was trouwens in die
tied niet ongewoon veur de wat meer
populaire Iiteretuur. Laest herlas 1k nog es de
boeken van Piet Bakker, Vrouw aan boord en
Brie fgeheimen en daor vien ie dezelde

veurspelberhied van et slot van et boek. Mar
de schrieveri'je van mien vader geft wel een
bield van hoe de meensken heur doe staonde
hullen en wat van et leven maekten.
As laeste een vierde konstatering. Doe 1k de
inleiding veur et boek schreven hadde, markte
de beer Jonker op dat hi'j graeg wat toevoegd
zien wol over de femilie Oosterhoff mit
dubbele f, omreden disse femilie een zekere
faam bet in West-Stellingwarf. 1k was mi'j dat
niet bewust mar gelokkig kon ik beschikken
over een tal artikels die as Fokke Middendorp
in 1997 veur De Ste/llngwarfschreef over et
ontstaon van de gehielonthooldersbeweging
in West-Stellingwarf. De centra daorvan
weren Wolvege en de Westhoek. Daor komt
de femilie Oosterhoff vaeke in veur. Hi'j
neteert dat om 1900 henne de onderwiezer
Posthumus, draankbestrieder van et eerste
ure, in de Westhoek et veurtouw nam. 1k
citeer: "Op een goeie dag wus hi'j de kleermaeker Oosterhoff over te haelen Ok lid te
wodden en dat was een goeie gooi, want op
die femilie dri'jden haost alle verienings in de
Westhoek. Ze hadde - de iene meer, de
aandere minder - een nogal artistieke inslag.
Zi'j hullen van teniel en een goeie veurdracht
en as daorveur glen materiaol anwezig was,
schreven ze dat desnoods zels. Bi'j een protte
liggen heur poolderrevue's nog vas in et
geheugen." Dat meervoold van poolderrevue
betwiefel ik, veur zoveer ik wete is d'r mar
iene van, van omke Henderk uut 1945. Mit
puttende uut de artikels van Middendorp heb

ik in de inleiding van et boek ien en aander
zegd over de fern tie. D'r is ok een tat
femitiefoto's, tussen 1900 en 1940, opneumen. Daormit is et bietd van et teven in et
West-Stettingwarf van veur de oorlog verriekt
mit et bietd van een femitie.
Rommert Wybrandus Oosterhoff wodde
geboren in 1885 in Scharpenzeel, as dadde in
een huushoting van zes kiender. Zien heit,
Jacob Oosterhoff - in Scharpenzeet Jouk
Rommerts nuurnd - hadde een kteermaekeri'je. Die weren d'r doe, in de tied dat dr nog
glen konfektiekteren weren, nog een protte,
ok op et ptattetaand. De kiender begonnen
heur toopbaene in de kteermaekeri'je, zo ok
Rommert Oosterhoff. Mar de femitie Oosterhoff wot meer as attiend et daegetiks brood
verdienen. Rommert votgde naost et wark
overdag (dr wodde in drokke tieden soms nog
wet tot tien ure aovens warkt) een schriftetike
kursus veur onderwiezer. Dr bin van die
studie nog schriften en teerboeken beweerd
bteven. Ondaanks zien beparkte tied veurzag
hi'j de boeken nog van antekenings die buten
de teerstofvutlen. Hi'j was een teergierig
meenske.
In 1911 (25jaoroold) begon hi'j zien onderwiezerstoopbaene op 'e Oosterstreek. In 1914
mos hi'j in mititaire dienst (mobitisaosie; hi'j
was korperaot bi'j 'de wietrijders') mar
vermoedelik kreeg hi'j at gauwachtig vri'jstetting vanwegens zien onderwiezerschop). In
1918 wodde hi'j heufdonderwiezer op 'e
Hoeve (in juli kwam hi'j daor eerst veur vier
maonden op proef). In 1919 trouwde hi'j mit
Rigtje Fokkema van Et Vene. Et huwetik
brochttwie kiender, mien zuster Be in 1920
en ikzels in 1924.
Now moej' niet daenken dat aj' ien keer veur
de ktasse stonnen, dat et studeren dan
oflopen was. Ok aj' heufdonderwiezer weren,
wodden dtr nog anvuttende kursussen votgd.
Dr bin prachtige pottoodtekenings van om
1920 henne anwezig die hi'j op de Rietvtechtschoete in Noordwootde maekte, mit stiltevens van rieten stoeten, koffiekannen,
melkbussen, krojen en at zo wat henne. De

keunstweerde van die tekenings is tichtkaans
niet groot mar de tekentechniek ston op een
hoog niveau.
Liek as zien breurs was Rommert Oosterhoff
een overtuugd socialist. Niet verwondertik in
een tied mit diepe ettende in de arbeidersktasse, niet in et minst in de Stettingwarven en
in Zeuvenwootden in et atgemien. Uut die
socialistische holing kwam ok vot dat hi'j
gehietonthoolder en anti-roker was. Dr was
een diep geleuf in de verheffing van de
arbeidersktasse, niet attiend in materieel mar
ok in geestetik opzicht, en dr wodde een
protte weerde hecht an votksopvoeding, ok
buten de schoete. Hi'j dee een protte wark
veur de SDAP in Noordwootde en omkrieten.
Mar ok op schoete kwam zien getoof in de
kracht van goed onderwies naor veuren. Zo
maekte hi'j zets netuurkundetessies in de
vorm van teksten mit tekenings. De lessen
hadden meerstat betrekking op wat de
kiender etke dag in heur omgeving zien of
mitmaeken konnen. Etke deensdagaovend
gong hi'j naor de schoele en zette de
tekenings veur de netuurkundetes op et bod.
De votgende dag wodde die, as tekentes,
overneumen deur de leerlingen van de
hoogste ktassen. De tekst votgde as diktee. In
et atgemien wodde et onderwiezersvak in die
tied mit grote eernst beoefend. tk herinner mi'j
bezuken van schoeteheufden uut de naoburige dörpen waorbi'j intensief diskussieerd wodde
over didaktiek en pedagogiek. De kwatiteit
van et onderwiezerskorps is van groot betang
west veur de votksopvoeding. In et teger
onderwies wodden de kiemen tegd veur et
taeter maotschoppetik funktioneren. Dat gett
niet altiend veur doe mar ok veur now.
De onderwiezersstaand ston liekewet in die
tied niet in hoog anzien bi'j de betere stanen.
As veurbeetd: de vrouwen op et dorp wodden
attied dag zegd mit 'vrouw', bi'jgetieks Vrouw
Bakker. De echtgenoten van de netaobeten
(dokter, doomnee, netaoris) hietten 'mevrouw'. Op 'e Hoeve weren zokke netaobeten
dr niet mar mien mem was gien 'mevrouw'
mar 'juffer' (juffer van de meester). Een
aander veurbeetd: in et schoetehuus was dr

een woonkaemer mit, daorvan scheiden deur
een kaastewaand en een dichte deure (mit
behang beplakt), een 'moole kaemer', die niet
vaeke bruukt wodde. In de jaoren '30 vreug
heit vergunning om de kaastewaand weg te
haelen en van de beide kaemers een zonuumde 'kaemer en suite' te maeken. Dat
wodde weigerd op grond van de riegel dat een
kaemer en suite niet paste bi'j de staand van
een onderwiezer.
1k Iaot now Gijs de Vries, van De Hoeve, an et
woord in een vraoggesprek in de Liwwadder
Kraante van 1986 bi'j zien ofscheid as
wethoolder van Liwwadden. Over meester
Oosterhoff zee hi'j et volgende.
"Hi'j was een biezunder begaofd man mit een
enorm inzicht in de saemenleving. In een
kader van rood en blauw was hi'j de infermele
anvoerder. Meester Oosterhoff dee op een
mederne wieze an een stok jeugdwark. We
trokken d'r op uut om te kuieren en in et
veurjaor de netuur te verkennen. We deden an
zingen, meziek en jeugdteniei. 1k zie him nog
mit de vioele onder de kin staon. Hi'j het in de
jaoren dattig een slim grote invloed op de
jeugd uutoefend. Zo is een hechte groep
ontstaon. De korfbaiverieninge De Hoeve is d'r
aenlik rechtstreeks uut votkommen. In
Steggerde was een christelike schoele opricht.
De eigen schoele raekte daordeur in geveer.
Doe et heufd van de christelike schoele
körfballen gong doe het meester Oosterhoff
oons anvieterd om een körfbaIverieninge op te
richten."
Meester Oosterhoff dee nog meer. Hi'j
bemuuide him mit de tenielveriening en gaf
leiding an een mandolinekiub. Kotomme, d'r
was in de jaoren '30 een intensief verieningsleyen in et dörp (now trouwens nog), waorveur
hi'j een krachtige stimulator was. Tot an zien
dood in 1945 toe bleef hi'j De Hoeve trouw.
Et boek is d'r now. Een protte hebben d'r heur
mitwarking an verliend. Mar een ofzunderlik
woord van daank wit ik toch richten naor de
Stellingwarver Schrieversronte. Daor had ik te

maeken mit de heer Jonker, Pieter Jonker. 1k
hebbe et niet vaeke mitmaekt dat lene mit
zoveul enthousiasme, inzet mar ok mit percisie
an et wark is. En d'r was een protte wark. Mit
naeme bi'j et omzetten van de spelling van et
Stellingwarfs van mien heit in de now vaaststelde spelling. 1k heb begrepen dat Ok de
heer Bloemhoff daor zien inbreng in had het.
Ft is niet alliend daoromme dat ik de Schrieversronte pries. De Stellingwarven hebben in
de Schrieversronte een instelling die van et
hoogste belang is veur de bevoddering van de
kultuur in de streek. 1k heb begrepen dat de
Schrieversronte een veuranstaond plak
innemt tussen soortgeliekese stichtings op ere
plakken in et Nedersaksisch gebied. Willen de
Stellingwarven kultuur mit een heufdletter
schrieven blieven clan kan ik heur raoden, an
de Schrieversronte de neudige ruumte te
geven.
Veerder wit 1k numen de vormgever, Sijtze
Veldema, die zien wark 1k slim wardere. 1k bin
me d'r van bewust dat ik mit et numen van
naemen aanderen vergete. Daorveur mien
verontschuldiging.
1k daenke dat now et mement kom men is om
an jow, meneer Heite, et eerste officiële
exemplaor van et boek an te bieden. 1k wete
datjow een speciaole baand mit De Hoeve
hebben, beter zegd omgekeerd: De Hoeve het
een speciaole baand mit jow. 1k daenke
daorbi'j an et don kere jaor 1985, doe de
schoele op opheffen ston. Mit deurjow
ingriepen is dat niet deurgaon. Et is ondaenkber: De Hoeve zonder schoele betekent dat et
verieningsleven in et dörp glen basis en
centrum meer hebben zol. Wat d'r clan gebeurt
kuj' je veurstellen. Meneer Heite. We stellen
et slim op pries dat jow in jow ongetwiefeld
slim voile agenda tied vri'jmaeken wollen om
hier te wezen. 1k overhaandig jow hierbi'j et
boek.

(Et boek Schrieverije van R. W. Oosterhoff Jzn teit
128 pagina's, is bunnen in een luxe, hadde kaft mit
stofomsiag. Et boek is rejaoI iiiestreerd, Ok in vierkieuren, en kost 13 Euro. ISBN 906466 121 9)

W.deJong

Bij de scheerbaos
1k was op 'e tied naor huus toe gaon, et was
zaoterdag en dan maekte ik de warkdag wat
kotter. Et was zok prachtig mooi weer da'k
buten zitten kon. De voeten op een baankien
en wat in de kraante blaederen. Et duurde
vanzels niet zo lange as de vrouw stak de kop
am de deure en zee: 'Moet ie niet naor de
scheerbaos, hoe zit dat mit jow?'
Ze hadde vanzels niet zo veul zin am op
zaoterdagaovend mit een stiekelvarken op
bedde te gaon. Dat ik was niet zo goed as ik
trok een schoon hemd an en gong op de
scheerwinkel an.
De deure ston eupen. Et was d'r zeker hiete.
Et zat d'r al hielemaole vol. AIle stoelen weren
bezet, dat ik mos staon. Dat duurde gelokkig
niet zo lange, d'r was d'r iene klaor en ik kon
zitten gaon. 1k zat d'r nog mar krek as Roel
kwam d'r in.
'n Aovend,' zee hi'j en kon d'r Ok bi'j zitten
gaon. D'r was net weer een stoel vri'j.
Die Roel was een vremden iene; in et veurjaor
kapte hi'j wat hooltsingels an takkebossen
veur de bakker en daor kon hi'j zeker van
bestaon, want veerder dee hi] niet zo yule.
Roel haelde de brille uut de buse, pakte de
kraante en begon te lezen. Now hadde die
brille glen glaezen en de kraante hadde hi'j op
'e kop, dat iederiene keek d'r reer van op.
Alhoewel, mit Roel koj' et nooit weten. Toch
kon iene et niet laoten en begin d'r over.
'le konnen oons Ok wel es wat veurlezen,
Roel,' zeedie.
'Now,' zee Roel, 'dat kan wel.'
'Mar ie hebben gien glaezen in jow brille,' zee
de man.
'Nee, die heb ik thuus laoten, et wodt d'r
allienig mar schiemerig van,' zee Roel en
begon een stok over Musselinie veur te lezen.
En onderwiels hi'j daor nog mit doende was,
kwam Jannes, de smid, d'r in. Hi'j kon drekt
zitten gaon. De pette diepe over de oren.

Ze leuten him altied veurgaon. Een smid het
et altied lieke drok, is 't niet. En as die d'r
was, koj' d'r iene op nemen, as et verhael
kwam op Griet.
Weet ie nog wel,' begon Kobus luudop tegen
zien buurman, zodat elkeniene et goed
heuren kon, 'van Griet van uut de leegte bi'j
de Hildenbarg? Dat was nog es een flinke
meid, die wus van heur of te bieten. Nee,
kenne ie dat verhael niet? Now, dat gong zo.
Griet had wat gescharrel mit een jongkerel,
dat docht die kerel temeensen, en die gong
daor tegen de aovend henne. En wat d'r doe
gebeurd is wet niet iene, mar op een gegeven
mement zette die kerel et op een lopen en
Griet d'r aachteran, al roepende: 'As ik jow
kriege, zul ie d'r van lussen.'
Wel een peer kilemeter duurde de aachtervolging. Hi'j knoffelde over de hekken. Zi'j vleug
d'r overhenne. Op et kaampien bi'j Jehannes
en Annegien kreeg zi'j him te pakken en deur
alles henne beet ze him een half oor of en
spi'jde dat verachtelik uut. Annegien het dat
laeter verteld, die hadde alles zien.'
Jannes, de smid, zat d'r wat onrustig bi'j en et
duurde niet zo lange as de scheerbaos kon an
de slag. De pette kwam of en van onder die
pette kwam een half oor. En daor zat de smid
mit een hiel en een half oor. En de buurman
waortegen praot wodde, zee dat hi'j now et
vertellegien hiel goed begriepen kon en lachte
luudop.
Niet iederiene lachte zo luud mit, d'r weren d'r
meer die een blauwgien lopen hadden bi'j
Griet en dat nog hiel goed wussen ok.
Intied was Roel de deure uut gaon en
iederiene was botte ni'jsgierig naor et stok dat
Roel in de kraante lezen hadde. Ze hebben
de hiele kraante d'r op naopluusd mar d'r was
niks over Musselinie te vienen en hi'j las et
toch oe zo dudelik veur.

Jimmy Visser

Plak

Ze weren d'r weer,
lange leden
zukende naor heurze/s
saemen onder de klokke
bi'j Paulides

Heur, ze bin d'r weer,
zukende naor een eigen p/ak

Ze weren d'r weer,

in groep of maotschoppi'je

giechelende maegies
gas gevende Jon gen

Heur, ze bin d'r weer,

ien shaggien rokend

't gekwetter van de maegies

mit 'n alien

gaot haost uut
boven et geluud van gas gevende
Jon gen op gave scooters

Ze weren d'r weer,
een peer men uten
saemen op 'e brommer

Heur, ze bin d'r weer,

ien rontien mar en

praotende mit mekeer

weerkommen bi'J 't p/ak

hangende an de aander

waor a]' niet we/kom binnen

plestiek doppies in 'e oren
en een mobieltien mit
tin ge/tan gel geluden

Ze bin d'r weer,
bi'J 't plak dat now een
naeme het:

Ze bin d'r weer,
rokende, snoevendè en
zute daampen votblaozend
van ien stickien
dielende mit 'n alien
Ze bin d'r weer,
niet welkom
in de nette buurt
waor as meensken
niet meer weten
dat zi'j lens zochten
naor een eigenplak

hangplak.

Wiebe Nijboer

Drie verkiezings in de Stellingwarven
Binnen et tiedsbestek van len jaor konnen we
drie keer naor et stemburo: in meie 2002,
jannewaori 2003 en meert 2003 weren d'r
verkiezings veur de Twiede Kaemer (2x) en
de Perveensiaole Staoten. Et weren spannende verkiezings, de opkomst het wet
minder west. We numen hiel kot de belangriekste punten. Et Pim Fortuin-effekt beheerste 2002, de LPF wodde in len kiap de dadde
perti'j in oons laand. Mar et CDA was de
winner en de PvdA verleur stevig. Et kammenet van CDA, LPF en VVD redde et niet op
en de stemming was in jannewaori at weer
ommesteugen. De PvdA kwam terogge, mar
et CDA bleef de grootste en de LPF verleur
18 van de 26 zetets. ten ding is zeker: de
kiezersgeest kan in kotte tied slim wisselen.
Meert 2003 brocht toch nog een peer
verrassings. De FNP (Fryske Nasjonale Partij,
minder Frysk as vroeger) scheut deur de
zweeftrein van 4 naor 7 zetets. Et CDA kon
hier de laandetike winst niet waormaeken mar
hut 1 zetet meer as de PvdA. De SF (Socialistische Partij) kwam veur et eerst in de
Staoten. Mar de winnende FNP kon de
verliezende VVD niet van et perveensiaote
ptuche kriegen.
Stellingwarfs stemgedrag
Drie verkiezings aachter mekere geft oons
een mooie getegenhied om et stemged rag
van de Stettingwarvers es naoder te bekieken.
Deurdat et niet om gemienteraodsverkiezings
gong, kun we makketiker vergetiekings
maeken mit Nederlaand en Frieslaand. Sund
jaoren bin in de Stellingwarven de drie
grootste perti'jen: PvdA, CDA en VVD (in die
volgodder). Daormit passen oonze gemienten
hietemaole binnen de Zuudoosthoeke. In
Friestaand hej' nog dudelik regio's. Zoas wi'j
een PvdA-regio binnen, zo is de Noordoost-

hoeke een CDA-regio. Mar de laandetike
trends speulen bij oons ok een grote rolte.
Want in 2002 stemden wi'j mit een hieteboel
aandere Nedertaanders in meerderhied op et
CDA. Etzetde deden ze in 27 van de 31
Friese gemienten, Et Vene heurde bi'j de vier
uutzunderings. En wie docht hadde, zoas
ikke, dat et Pim Fortuin-gebeuren veurat een
Raandstad-verschienset wezen zot, had et
goed mis. De LPF haetde in de Stellingwarven zowat lieke yule stemmen as de VVD.
Now zatten de LPF-botwarken inderdaod in
Holtaand (en in Ftevolaand). Mar wat te
zeggen van West-Stetlingwarf: mit 15,8%
LPF-stemmen in 2002 was die gemiente op
twie nao (Lemstertaand en Harlingen) de
hoogste in Friestaand. Ze bin in Westaende
bepaold vaasthootdend op dit punt, want in
jannewaori 2003 kwam as twiede hoogste
West-Steltingwarf uut de busse, nao Lemstertaand. En in de Staotenverkiezing van meert
het Westaende mit 3,2% LPF-stemmen de
gemienten Harlingen en Lemstertaand
overtugend versteugen.
Politici hebben de ofleupen maonden et
woord 'bizar' zo veur en nao bruukt. Dat
zotten wi'j in dit gevat ok doen kunnen. Is et
niet een bizar perspektief, in poletiek opzicht
wet te verstaon: West-Steltingwarf, tegere mit
Lemstertaand as et Rijnmondgebied van
Friestaand.
Oost-Stellingwarf heurt daor niet bi'j, at wodde
daor wet wat boven et Friese gemiddetde op
de LPF stemd.
Op de meerste kteinere perti'jen stemden de
Steltingwarvers niet vute aanders as de
gemiddelde Nederlaander, Gruun Links, D66
en de SP hebben een zekere 'getiekmaotig'
verspreide anhang. Mit de Christen Unie en
de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
tigt dat aanders; die beide bin stark in bepaol-

de regio's (van Zeelaand richting Veluwe).
Binnen Frieslaand is de Noordoosthoeke heur
streek. Dan blieven d'r nog twie perti'jen over
en die hebben alliend an de Staotenverkiezings mitdaon: de FNP en GBF (Gemeente
Belangen Friesland). Ok disse beide hebben
niet een geliekmaotige spreiding in de
perveensie. GBF scoort in een peer gem ienten slim hoge, mar et Friese gemiddelde
kwam niet veerder as 1.9%. In Oost-Stellingwarf was dat 0.6% en in West 1.6%. Vanoolds
hadde de FNP zien basis in Midden-FriesIaand en wodde dr in de 'periferie' niet yule
op die perti'j stemd. In de loop van de jaoren
is de spreiding yule groter wodden. De
Waddeneilaanden en de Zuudoosthoeke
holen de FNP et meerst op ofstaand. De
utersten weren Amelaand mit 1.1 % en
Littenseradiel mit 27.7%. Oostaende was mit
3.6% wat 'Frysker' as West (2.1%).
De opkomst
Wie over stemgedrag schrift, kan vanzels niet
veurbi'jgaon an de niet-stemmers. Et
algemiene beeld van de opkomst in Nederlaand is dat die in et Noorden, et Oosten en in
Zeelaand hoger is as in de rest van et laand.
Dat moe'n we wel even in acht nemen, as wi'j
konstateren dat West-Stellingwarf binnen
Frieslaand opvaalt deur een minne opkomst.
Oostaende zit meer in de middenmoot.
Mit Liwwadden, Harlingen en Sneek het
West-Stellingwarf de Ieegste opkomst. Wat
now, stadse spatsies in Westaende? Eerst al
dr uutspringen mit een hoop LPF-stemmers
en clan Ok nog een legere opkomst? Toch Iiekt
mi'j al te vlogge oordielen niet goed. Bi'j
naodere beschouwing van hiel Frieslaand
bliekt dat saemengaon van die beide
kenmarken bi'j meer gemienten. D'r bestaot
een zeker verbaand tussen een hoog
percentaosie LPF-stemmers en een leeg
opkomst-ciefer.
We gaon te raode bi'j verkiezingsdeskundigen. Die beweren dat een legere opkomst
meer veurkomt onderjongeren, meensken mit
een legere opleiding en een leger inkommen,

rooms-katteliken en niet-karkelike meensken.
En et zollen veural leger opleide meensken
wezen die op de LPF stemden. Lichtkaans
dat dr op dit punt een overienkomst bestaot.
Mar wie hierover stellige uutspraoken doen
wil, zal meer onderzuuk doen moeten. In ieder
geval moe'n daorveur, naost aander wark,
beslist de verkiezingsuutslaegen per stemburo bezien wodden.
Et gegeven dat van de beide Stellingwarven
et Westaende toch wel een apatte pesisie
binnen Frieslaand het, geft daor zeker
anleiding toe.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
mooie woorden: van straampe!hakke tot
webstee
In de veurige Ovend gaf ik een riegeltien
mooie woorden. Woorden die niet allienig 1k
mooi vun, mar veural de meensken die ze
indertied uutkeuzen hebben tot een soortement van top-tiene van Stellingwarver
woorden. 1k heurde dat d'r hier en daor nogal
wat praoteri'je west het over disse liest. En
netuurlik, d'r weren meensken die vunnen dat
aandere woorden d'r aenlik toch ok bi'j heurd
hadden. Zoas et mooie woord straampe/hakke, daor 1k over beld wodde deur een
oold-mitwarkster an et Stellingwarver
woordeboek uut Oosterwoolde.
Straampelhakke, ja, dat is beslist een mooi
woord te numen. Om te beginnen, wat zol et
betekenen? Want dat zal niet elke lezer votop-slag dudelik wezen. Now, een straampe/hakke is iene die mm, onhaandig, ongelokkig
opt (of ridt: op et les). Et wodt soms ok wel es
van een koe zegd die min lopt. Ft woord is
niet allienig bekend in Oosterwoolde en daor
bi'j omme, mar in elk geval ok in et oostelike
pat van West-Stellingwarf, en ok wel op
aandere plakken in Oost-Stellingwarf as
Oosterwoolde. Et Ste//in gwarfs Woordeboek
diel IV nuumt al die plakken trouwens niet
allegeer, en dat komt omdat daor de gegevens in staon veur zoveer as die op et
mement van schrieven bekend weren. Mar dit
even tussen haokies, want et gaot hier veural
om et woord zels.
Om even op straampelen in te gaon, dit is een
Stellingwarfs woord veur 'strompelen'. Et is
krek as brengen disse woorden straampelen
en strompe/en in heur klaanken al wat over
van de onhaandige meniere van gaon, van
lopen. Ft woorddiel -hakke is netuurlik niet
letterlik etzelde as et lichemsdiel hakke. Ft
woorddiel -hakke hoolt hier zo ongeveer in:

iene die lopt. Mar dat lopen gaot dan niet op
de meniere van gewoon lopen, mar op een
gebrekkige wieze. Dit -hakke het dus as et
waore een elgen betekenis, los van et
gewone woord hakke. Die betekenis hangt ok
of van et eerste woorddiel, in dit geval
straampe/. Straampe/ is de 'stam' van et
warkwoord straampelen.
Mar bin d'r dan ok anwiezings dat -hakke hier
inderdaod een soort elgen betekenis het, in
plaets dat straampe/hakke gewoon in zien
gehiel 'strompelend iemand' betekent? Ja, die
bin d'r. Want ie hebben meer van zokke
woorden daor -hakke et Iaeste stok in is mit
ongeveer diezelde betekenis. Zie mar es: ie
hebben behalven straampe/hakken ok
knoffe/hakken. stroffelhakken en scharre/hakken. Een knoffe/hakke is een stuntelige
persoon. Zo hej' knoffe/hakken mit rieden op
'e iesbaene. Een stroffe/hakke l opt niet
bepaold stevig, die is stroffe/ig, wat inhoolt dat
hi'j 'struikelend, onvast' lopt. Een scharrelhakke is iene die mm, wat gebrekkig lopt (of
ridt: op et ies); hi'j scharrelt, om zo te zeggen.
Zo wodt et nogal gauwachtig es zegd van
kleine kiender. Een biezunder gebruuk van
scharrelhakke is in de betekenis 'kleine,
begin nende keuterboer'. Zo wodde indertied
veur et woordeboek opgeven: Eerst boerearbeider, dan scharrelhakke mit een paar koegies, dan was 't een keuterboer. Dit wodde
opgeven deur meensken uut Scharpenzeel.
Is dit now vremd, zoe'n eigen betekenis veur
et woorddiel -hakke? Nee, dat is et hielendal
niet. Uut et Nederlaans weg wodt veur dit
soorte van gevallen bi'jglieks et veurbeeld van
-boervaeke geven. In woorden as eierboer,
me/kboer, gruunteboer kuj' nog hiel goed zien
dat et hier oorspronkelik om boeren gaot, in
disse woorden dus om boeren die veural eier,
melk of gruunte verkopen. Mar aj' d'r wat over
deurdaenken, dan koj' d'r aachter dat we

tegenwoordig hielemaol niet meer an boeren
daen ken in de gewone betekenis, mar an
meensken die bepaolde perdukten verkopen,
al clan niet deur op vaaste tieden bi'j de huzen
langes te gaon. Dat -boerhier niet meer
'gewoon boer' is, wodt nog dudeliker aj'
beginnen te vergelieken mit een gewoon
Nederlaans woord as 'platen boer'. Zo schient
in et Nederlaans ok et woord 'behaboer' in
omloop te wezen of in elk geval een poze in
omloop west te hebben. Bi'j dit '-boer' gaot et
dus al hielemaole niet meer om de oorspronkelike, gewone betekenis van 'boer'. En zo
gong et dus bi'j straampeihakke niet om de
gewone betekenis van hakke. Toch is d'r ok
een verschil. Bi'j e/erboeren meikboerkuj' de
oorspronkelike 'boer' d'r as et waore nog in
zien, mar in straampe/hakke en zo het et nooit
letterlik om een straampelende hakke gaon.
Hakke verwist in disse woorden eerder naor
een opvalend diel van de persoon in zien
beweging, naor et lichemsdiel hakke dus.
In dit verbaand wol ik nog even een sprong
maeken naor et woord webstee. Dat ni'je
Stellingwarver woord veur 'website', in et
Nederlaanse spraokgebruuk Ok 'webstek'
onderdehaand, is een betien gewoonte
wodden naor et veurbeeld uut et Overiesselse
en Drentse Nedersaksisch weg. Et woord
past ok prima in oons Stellingwarfs, want stee
is ok bi'j oons 'plak, omgeving daor wat staot,
daor wat te vienen is'. Zo hadde de schriever
Martinus Bakker (Jouk) indertied al disse
dichtregel: Tussen net en lissen, op een st/lie
stee, en Bergveld hadde et b.v. over oonze
vaaste stee. Opgiften veur et woordeboek mit
dit stee bin d'r plentie. De veurbeelden onder
stee in diel IV van et Stellingwarfs Woordeboek getugen d'r van, meer as.
Mar..., kuj' zeggen, dat is 'gewoon stee', mar
now in een saemenstelling? Hoe zit et clan in
oons Stellingwarfs? Kuj' clan allienig mar an
bedstee of beddestee daen ken? Now,
gelokkig bin d'r meer woorden mit -stee. Et
gebruuk d'r van is bepaold niet ongewoon,
wat blieken dot uut woorden as mietestee
(plek van een hook of korenmijt), zetstee (id.),
huusstee, heerdstee, grafstee, iekstee

(Iekplaats, plaats waar het Iekt), siaopstee en
woonstee. Mit -stee bin dus beslist aandere
veurbeelden te vienen. Now zoj' misschien
nog zeggen kunnen dat d'r gien of weinig
veurbeelden wezen zullen mit stee = plak
binnen een bepaolde omgeving. Want in de
veurbeelden die ik gaf is stee de hieltied plak
om dit of dat te doen of te hebben, om dit of
dat henne te zetten of om plak daor wat
gebeurt. 1k heb zo gien aandere veurbeelden
veur stee = plak binnen een bepaold gebied
of binnen een bepaold gebruuk, dus krek
zoas 'op et web, op internet'. Mar et gewone
woord stee het die meugelikheden beslist wel,
zoas bliekt in zinnegies as D'rkomt een
dunne stee In dejasse (een zin uut Spange),
Aanst krieg 1k een m/nne stee in do baand
(uut Don kerbroek). Uut De Fochtel komt et
zinnegien De oeie het daorz/en stee en brOdt
daore/kjaor. Mit daorwodt de 'omgeving'
anduded, mit stee et plak daor binnen. Zo
ongeveer hebben wi'j dus oonze stee 'op et
web, op internet'.
d'r
1k maek even een grote sprong van de 'mooie
woorden' naor een hiel gewoon woord. Of
misschien vienen jim et wel een betien een
onsjog woord, een woord dat amper een
woord Iiekt te wezen. Et gaot om et woord d'r.
Toch is daor nogal wat over te vertellen, want
et woortien d'r is gien makkelik woord,
liekemin as de weerscheide van oons d'r in et
Nederlaans, et woortien er dus. Gao d'r ok
mar an staon. Wat betekent 'er' aenlik in
zinnegies as 'Zag je er drie, of waren het er
vier?' En aj' zeggen Ze kwam bij oons om
even naor et voetbal/en te kieken, waoromme
kuj' clan in dezelde geest allienig mar zeggen
Ze kwam bij oons om d'r even naor te kieken
en niet ...om even naor d'r te kieken, of . . .om
naor d'r even te kieken? Tja, d'r is op die
meniere nogal wat mit d'rte redden. Daor wi'k
et dan hier nog iens niet over hebben, mar
wel over een peer aandere dingen.
In et eerste plak is d'rok in et Nederlaans niet
onbekend. Et is een variaant van et woortien
er' in die tael. Behalven 'er' en 'd'r' wodt ok
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der schreven. En die taeste meniere om d'r
weer te geven ziej' ok in verschittende
streektaeten in gebruuk. Wi'j doen dat in
oonze Stellingwarver tredisie niet, at is d'r bij
oons deur sommigen ok wet zo schreven.
Now daenk ik dat et in et votgende zit, dat d'r
bi'j oons de gewoonte wodden is. Ft woord is
bi'j oons een woord mit de uutspraoke dr of
dur. Ft wodt nooit mit de e van pette zegd.
Mar d'r is wet een woortien der in et Stetlingwarfs dat die uutspraoke wet het, en dus wodt
dat woortien ok zo schreven. Dat der, mit de e
van pette dus, komt veur in zinnegies as Der,
daor hej't a!! Dit der is dus een uutroep, zoas
in Nedertaans: 'Daar, nou weetje het!' Zo
hebben we in et Stetlingwarfs ok zie der zie
daar', in zinnegies as Zie der, dat is dan wat
as d'r over is, een zinnegien uut et wark van
de schriever Johan Veenstra, en 1k mag die
kerel niet lieden zie der!, een woordeboekzinnegien uut Ni'jberkoop. Ok hebben we in et
Stettingwarfs der nog in her en der. Martinus
Bakker (Jouk) schreef bi'jveurbeetd: Al die
dorpies, ze liggen verspreid, her en der.
Om d'r= ' er' ok as der te schrieven, geft gauw
verwarring mit dat der mit de e van pette, en
daordeur zat et at tange leden de gewoonte
wodden wezen om d'rte schrieven. (le zien
der trouwens ok as een vorm van de in
woordgroepen as in der deugd, mar dan is de
uutspraoke weer durof dr. En dr wodt hiet
inketd ok bruukt veur heur, in zinnegies as Ze
had een stok of drie foto's bi7 d'r.)
Lao'we es naor de betekenismeugetikheden
van d'r kieken. In Ze bin d'r al betekent et:
daor, op et ptak dat bedoetd wodt. In Dr is nat
weer op til of Is d'r wat? betekent d'r aenlik
hietemaole niks, wat trouwens veur meensken mit hiele aandere taetaachtergronden et
Steltingwarfs (en Nederlaans) zo tastig
maeken kan. In Bin dr nog goenend?
betekent d'r ervan'. We spreken in dit taeste
gevat van een veurnaemwoord, in de veurige
twie geval ten van bi'jwoorden.

Een bi'jwoord is d'rok in de votgende zinnegies:
(1)a Die kleppers lopen zo Iekker, ik kan de
hiele dag d'r wel op lopen
(2)a We moe'n de eterstaofel klaormaeken,
en al/es wat d'r toe heurt
(3)a We hadden d'r nooit gien anmarkings op
In een boet van dit soorte van zinnen kuj' d'r
tezen as een soort vervanging van wat
aanders. Zie mar es:
(1)b Die kleppers !open zo lekker, ik kan de
hele dag wel op die kleppers !open
(2)b We moe'n de eterstaofel k!aormaeken,
en al/es wat tot de eterstaofe! heurt
(3)b We hadden nooit gien anmarkings op dat
Op die kleppers, tot de eterstaofe/ en op dat
bin in (1)a, (2)a en (3)a vervongen deur d'r mit
een veurzetset: op, toe en nog een keer op. Et
woortien d'r \'ervangt' de zaeken daor et
omme gaot.
Kombinaosies as d'r op en d'r toe wo'n in et
Nedertaans an mekeer schreven, zoas erop',
'ertoe' en at zokke 'voornaamwoordetijke
bijwoorden' meer. Dat doen we in et Stettingwails niet, om et vremde woordbeeld te
omzeilen dat we dan kriegen zotlen, zoas
d'rop en d'rtoe. Nee, wi'j schrieven dus vanuut
de tredisie d'r of, d'r van, d'r in, d'r onder, d'r
tegen, d'r naost en at zo wat henne. We
schrieven disse woorties los, en dus ok los
van et warkwoord, daor aj' ze soms bi'j
rekenen kunnen zotten. Vandaor dus: al/es
wat d'r toe heurt, omdat ze dr an komt, omdat
ze d'r bi heurt, omdat ze d'r mit zit.

Rienk Klooster

Een oolde boereplaetse in Donkerbroek

Oolde Saksische boerderije bij Donkerbroek.

Et zaP in 1969 west hebben dat ik in de
eupenbaore biebeltheek in Drachten een oold
boekien in hanen kreeg over kuiertochten in
et noorden van et laand. Daorvan is mi'j
bi'jbleven dat dr een stokmennig hiele aorige
foto's in stonnen van de omgeving van
Beneden Haulerwiek, Donkerbroek en
Oosterwoolde. Daorvan maekte veural een
foto van een uutzunderlik mooie oolde
boereplaetse onder Donkerbroek indrok op
mi'j. Et boekien waorvan de titel mi'jzels
ontscheuten was, bin ik nooit argens weer

tegenkommen, totdat in feberwaori van dit
jaor mien oge vul op een verscheuten blauwe
baand in de etalage van een antiquariaot in
Liwwadden. 1k las de titel: Te voet van Heerenveen en Leeuwarden naar Groningen en
Assen, een uutgaove van de A.N.W.B. Et
scheut deur mi'j henne, dat dit wel es etzelde
wezen kon as dat van herwertsjaoren leden in
Drachten. Doe 'k et inkeek, bleek dat inderdaod zo te wezen. 1k herkende vot-en-daolik
de oolde foto's. Alderdeegst de kaorties mit
kuiertochten zatten dr nog hielendal kompleet

Bovenweg naor et centrum van Donkerbroek.
Van daor weeromme over et Oost van
Donkerbroek, binnendeur over Jardinge naor
Oosterwoolde; van Oosterwoolde over de
Poel, deur de Weper binnendeur naor de
Hauwel en zo mit een omweg deur de Blauwe
Bos via Koumansburg naor Veenhuzen.
Prachtig bin de beschrievings die hi'j geft van
wat d'r onderwegens zoal te zien is. Et gaot
over bossies, heidevelden en poelen,
zaandwegen, heidepatties en waegensporen,
over husies, plaetsen en meulen die al lange
verdwenen binnen. Daorbi'j geven de foto's
van Mad huizen een indrok van hoe et laand
d'r doe henne lag.
Aj' een kaorte van vandaege-de-dag naost de
kaorten in et et boekien leggen en de situaosie van doe vergelieken mit die van now, dan
kuj' zien wat d'r zoal verdwenen en veraanderd is. Mar toch, aj' hiel goed kieken, dan kuj'
ok et ien en aander we[ weeromme vienen.

Bovenweg 37, de muurankers bin warschienlik de
oolden uut de Saks.

Wat mi'j in et eerste plak interesseerde was
die oolde Saks in Donkerbroek, die neffens et
boekien bouwd was in 1693. Uut de beschrieving kon ik opmaeken dat hi'j an et begin van
et Lieklaentien ston, een oold karkepad dat de
Bovenweg verbun mit de Schaansdiek, en dat

in. De baos van et antiquariaot verzekerde
mi'j dat et een hiel zeldzem warkien was en
dat hi'j zoks nog nooit eerder in de winkel had
hadde. Vanzels was de koop gauw sleuten.
Et boekien is schreven deur A.W. Stork en
verschenen in 1917. De kuiertochten die d'r in
beschreven wodden zullen een peer jaor
eerder maekt wezen. De foto's die de
beschrievings van de kuiertochten deur de
Stellingwarver dörpen en heur omgeving
opfleurden, bin neumen deur de bekende
fotograaf L. Madhuizen uut Oosterwoolde.
An de haand van de tekst, de kaorties en de
oolde foto's kuj' krek naogaon waor de
schriever langes lopen het: van Duurswoolde
over de heide via de Bisschop en de Leidiek
naor Beneden Haulerwiek; van daorweg over
de Galgebarg, deur een stokkien van et
Lieklaentien, dan veerder over een heidepad
naor de Broekemermeule en dan via de
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Kadastrale kaorte van 1883.
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Bovenweg 37 in Donkerbroek. De bewoner is Egbert Menger.
eigendom was van de hervormde karke van
Don kerbroek. Dit laentien mit de plaetse vun
1k weeromme op de grieteni'jkaorte van
Stellingwarf-Oostaende in de atlas van
Bernardus Schotanus a Sterringa uut 1685 en
ok op de kadastrale kaorte van 1832.
Et len en aander maekte mij ni'jsgierig en 1k
dr op uut om de situaosie daore es te
bekieken. Nao wat zuken vun 1k et Iaentien en
oostelik daorvan een boereplaetsien,
Bovenweg 37. An de bouwstiel en de
stiender van et veurhuus te zien mos et zo
van om 1915 henne wezen. In dat huus bleek
Egbert Menger te wonen, die mi'j hiel
vrundelik te woord ston en hiel verbaosd was
doe 1k him et boekien zien leut mit de foto van
et oolde huus. Hij wus mi'j te vertellen dat de
oolde plaetse wat meer naor aachteren staon
hadde, wat dichter tegen et Lieklaentien an en
dat d'r ok al es opgrevings west hadden. Hi'j
leut mi'j et aachterhuus zien, dat hielendal
optrokken was mit stiender, balken en bienten
van de oolde plaetse. Alderdeegst de opva-

lend grote muurankers in de aachtergevel
konnen we op de foto weeromme vienen in de
veurgevel van et huus in et boekien.
De kadastrale kaorte van 1832 lat zien dat de
plaetse mit de veurgevel naor et Lieklaentien
toe staon het. Op de kadastrale kaorte van
1917 is disse oolde zate al verdwenen en vervongen deur et ni'je plaetsien an de Bovenweg.
Dr is vanzels yule meer te onderzuken en te
schrieven over de geschiedenis van disse
plaetse: over de elgeners en de bewoners.
Mar et was dr mi'j allienig om te doen wat
naodere gegevens boven waeter te kriegen
over die prachtige oolde Saks uut 1693, die 1k
antrof in dat interessaante boekien van de
A.N.W.B.

A.W. Stork, Te voet van Heerenvoen en Leeuwarden naar Groningen en Assen. A. N. W. B.
Toeristenbond voor Nederland, Amsterdam, 1917.
Over de opgrevings deur Sjoerd van der Meulen:

De Nieuwe Ooststellingwenier, 17 april 1991.

Diana Lantinga

Verhael
D'r kraekte wat. Haje schrok en keek aachter
him. De hond mit de prachtige naeme Bliksem
spitste zien oren, sleug an en gromde mit
recht overaende staonde haoren. Opiens
sprang d'r een zwatte katte vat van et stro mit
een moes in de bek. Laos alarm dus. Die
katten ok altied, et is dat ze moezen vangen,
mar ze jaegen je de stoepen op et lief.
Misschien is et een min veurteken, zoe'n
zwatte katte, mar daor moej' niet te yule an
daen ken aj' naachs waeken moeten in de
schiemerig verlochte stallen.
Haje keek nog even bi'j de peerden die aenlik
allemaole rustig stonnen te soezen. De
drachtige Friese merrie leek hielemaol gien
anstalten te maeken am mem te wodden. Et
leek d'r dus op dat hi'j hier veur niks leup. Niet
dat hi'j now bange was of et koold had, mar
hi'j sleup toch liever in zien eigen bedde.
De hand gaf him weer daele en kauwde wat.
Hi'j grinnikte, de hand had vast nag wat biks
te pakken. Hi'j zol d'r wat op letten veurdat et
beest vusen te dikke wodde. Et wodde weer
rustig.
Nag gien twie menuten laeter heurde hi'j et
gekraek weer. Minder luud, mar tach. De
hand sleug now niet an en dat maekte him
tach weer onrustig. Bi'j wieze van spreken
sleug hi'j al an as d'r een spelde vul en dat gaf
altied een veilig gevuul.
Gien beweging. Hi'j vertrauwde et niet en
gong staon am bi'j him te kieken.
Mar nag niet half in de bienen wodde hi'j mit
hadde haand van aachteren beetgrepen. Naa
een mement van schrik began hi'j wild am him
henne te slaan. Tiedens et gevecht scheut et
in een flits deur him henne dat hij de hand
inderdaod weer niet blaffen heurd hadde. Hi'j
zette et op een raazen, mar netuurlik gieniene
die 'm heurde. Hi] wodde bange, zo ontiegelik
bange. Ok de peerden weren wakker

schrokken en dri'jden onrustig deur et hokke.
Ok de eerst zo rustige, drachtige merrie
wodde krek as heur baos bange. Twie
maskerde mannen hullen Haje in bedwang en
bunnen zien hanen en voeten vaaste en
plakten zien mand dichte en blienddoekten
him. Mar vlak veur ze him de doek veurdeden
vul zien age nag krek op de ketten mit hanger
die iene van de beide mannen omme het!!!
Daornao bedwelmd vul Haje in een diepe slaap.
In zien draam zicht hi'j de oalde netaoris nag
zitten, een gewichtig man waor hi] meraokels
mit apschieten kon. Mit zien breur was hi'j
daar kiend an huus. Want et prachtige
laandhuus waor disse man mit zien vrouw
woonde had zoveul meer te bieden as zien
eigen thuus. Daor weren gien beesten en hier
juust des te meer.
De veurkeur van him en zien breur gongen
netuurlik uut naor de peerden. En hadden ze
daarveur nag naoit reden, binnen de katste
keren hadden ze et ander de kni'je. Daarmit
kwamrnen Ok de eerste perblemen: zien breur
Geuvert ree wet aarig, mar haelde et niet bi'j
him. En Geuvert kon dit niet zetten. Ok bi'j de
dressuurwedstrieden, waor ze, zo hadde de
netaoris besleuten, am de beurten op etzelde
prachtige Friese peerd mit doen mochten,
behaelde Geuvert minder punten.
Zo Ok die laeste keer, mit as inzet een
kostbere zilveren hanger bestaande uut twie
hoefiezers. Geuvert zol rieden, mar verstapte
him doe hi'j et peerd uut de trailer haelde.
Ondaanks dat hi'j et perberen wol lokte et him
niet am te rieden. Haje zol now rieden moeten.
Netuurlik wunnen ze en daormit et peerd een
heerlike appel en de breurs de ketten. Weer
perblemen, want veur wie was de ketten. De
netaoris zee dat et zien peerd was en dus Ok
zien ketten; zo kannen de breurs d'r ak gien
ruzie over maeken.

Een peer maonden laeter overleed de
netaoris, de breurs weren verdrietig. Ze hadden een goeie vrund verleuren. Mar de vrouw
van de netaoris gaf de beide breurs de dag
nao de beg raffenis een klein pakkien. In een
klein deuzien zat veur elk een zilveren hoefiezer an een hanger. Et kleinood dat hi'j now
nog iedere dag om de nekke hangen had.
Mar ok zien breur...!! Hi'j begon te zwieten;
was iene van de overvallers zien breur?
'Meensken, hi'j komt bi'j, kom gauw,' reup de
veearts. Haje lag wild te bewegen, mar hi'j
wodde deur een peer hanen zachies tegenholen. Hi'j kwam langzem bi'j zien positieven en
de veearts gaf him wat te drinken. In et schiemer zag hi'j een peer meensken in de stal.
Wat doen jow hier en wat is dr gebeurd?'
vreug Haje an Pelleboer.
'1k was krek klaor bi'j je buurman die perblemen had mit koekalveri'je en ik zag hier nog
een lochien branen, dus ik docht, laot ik nog
even bi'j et peerd kieken,' zee de veearts. Mar
an et begin van jow oprit ston een vremde
trailer en ik reuk onraod. 1k keek deur et rutien
en zag twie mannen doende om jow mooie
zwatte merrie uut de box te haelen. Gelokkig
dat et dier niet mitwarkte, zodat ik vlogge de
pelisie bellen kon en veurdat de beide mannen nao lange tied bi'j de trailer ankwam men,
ston de pelisie ze op te waachten.'
Haje wodde kwaod: 'En dat dot mien eigen
breur, een ordinaire peerdedief die jeloers was.'
'Jow breur?' vreug Pelleboer.
'Ja,' zee Haje, 'mien eigen breur. 1k zag et an
de ketten die hi'j om 'e nekke had, krek as ik
dreeg. Warschienlik het hi'j et nooit verkroppen kund da'k laeter dit mooie peerd van de
netaorisvrouw kregen heb.'
Et dee Haje piene dat et zo lopen was, hi'j
mos morgen mar even naor zien breur toe,
waor hi'j clan ok was. Et verdriet was him op et
gezicht of te lezen.
Doe kreeg hi'j een slik op zien haand.
'Bliksem!'
Haje was slim bliede dat de hond ok weer bi'j
zien positieven was.
'Ja, de hond was ok verdoofd, warschienlik
mit een stokkien wost,' neffens de veearts.

De rust kwam weeromme in de stal, of niet?
D'r kraekte wat. Haje schrok en keek aachter
him. Pelleboer gnees en zee doe: '1k bin nog
vergeten wat te vertellen, kiek mar even bi'j
de Fries.'
Naost de trotste zwatte merrie ston, nog hiel
waankel op zien bienen, een klein vool. Een
traone gleed over et gezicht van Haje.
'Ja, jow weren nog in dromelaand, doe et
peerd, nog mar net weer weeromme op 'e
stal, binnen een half ure een vool had.'
Haje keek nog es naor et kleine 'zwatte
pareltien'.
'Hej' et zien Pelleboer, et het een klein wit
vlekkien of et heufd in de vorm van een klein
hoefiezer.'

Jan Veldhuizen

Stellingwarver Schrieverije-pries
Op 22 september 2003 wodde an mi'j de
Stellingwarver Schrieveri'je-pries uutrikt.
Veurwaor, veur mi'j een heugelik en eervol
gebeuren.
1k was d'r zuver beduusd van dat mi'j die
ere te beurt vul. 1k bin d'r clan ok hatstikke
bliede mit.
Netuurlik wus ik at een peer maonden van
teveuren dat die pries an mi'j uutrikt wodden
zol. Klaas van Weperen had et an mi'j
verraodden. Dat mos hi'j doen van de jury,
aanders had hi'j et vast niet tegen mi'j zegd.
Op 22 september was dus de uutrikkinge. In
et gemientehuus in Wolvege.
Bin jim daor de Iaeste tied nog henne west?
Nee? Zo'k ok mar niet doen, a'kjim was. le
verdwaelen daor, aj' niet bekend binnen.
Alle wegen d'r henne bin zoe'n betien
ofsleuten. 1k weet ok waoromme as al die
wegen ofsleuten binnen, mar datza'kjim
straks vertellen.
1k was bliede dat een zwaoger mi'j verteld had
dat et gemientehuus van West-Stellingwarf
niet meer an de weg naor 't Vene ston. 1k was
daor zo henne reden. 1k wus niet beter as
dat et daor nog ston. Daor bin 'k vrogger wel
es west.
Mien zwaoger had mi'j verteld da'k over et
spoor de twiede weg links nemen moest, clan
ree ik d'r zo tegen an. Ja ja.
Doe wi'j begin september es uut 't Vene naor
huus reden, bin wi'j evenpies deur Wolvege
gaon, om et gemientehuus te zuken.
Wi'j kwammen vanof de autoweg Wolvege
binnen. 1k ree et spoor over. 1k wol de twiede
weg links nemen.
Mis. Nao de eerste weg links was de weg
ofsleuten. D'r ston een bod da'k, om bi'j et
gemientehuus te kommen, die eerste weg
links nemen moest.
Dat he'k daon. Dr kwam men jammer genog
gien anwiesbodden meer.

1k ree die hiele weg uut en kwam bi'j verkeersIochten terechte. Doe 'k daor Iinksof gong, zat
ik op 'e weg naor De Blesse.
Dat was de bedoeling niet.
Wi'j bin doe ommekeerd en bi'j die verkeerslochten weer rechtsof gaon. Wi'j kwam men zo
weer op de weg terechte waor wi'j al west
hadden. Wi'j bin doe op goed gelok mar een
keer linksof sleugen en waorachtig, wi'j
kwam men bi'j een gebouw waor as 'trouwzaal'
op ston. Dat mos dus et gemientehuus wel
wezen.
Wi'j bin doe veerder naor huus reden. Wi'j
wusten now ommes percies waor et gemientehuus in Wolvege was.
Dus op 22 september reden wi'j aovens naor
Wolvege. 1k ree et spoor over, gong de eerste
weg links - et bottien ston d'r nog - en...
potverdorie, hadden ze een ere weg ofsleuten! Mar wi'j wusten waor we wezen moesten,
dus wi'j reden d'r ommehenne en kwammen
weer bi'j et gebouw waor 'trouwzaal' op ston
terechte.
Wi'j stapten uut de auto en baaiden deur et
zaand van de opbreu ken weg naor et gebouw.
Dr braande wel Iocht, mar d'r was glen meenske te zien. Dr hongen allemaol gedienen, ie
konnen ok niet echt naor binnen kieken.
1k weet now ok waoromme as die gedienen d'r
hangen. Za'k jim straks ok vertellen.
Wi'j perbeerden mar een deure die in et
gebouw zat. Die was gelokkig niet op slot. Wi'j
gongen daor naor binnen. Vremde boel daor.
We leupen tegen at die gedienen an. Doe wi'j
as echte artiesten tussen de gedienen deur
de zael in leupen, kwam Klaas van Weperen
deur een deure an de aandere kaant de zael
binnen. Verbaosd vreug hi'j hoe as wi'j
binnenkommen weren. 1k wol eerst nog
zeggen dawwe deur et sleutelgat kommen
weren, mar dat vun 'k een betien kienderachtig en vertelde him dus dat wi'j aachter de

gedienen weg kwammen.
Et bleek dat wi'j hielemaol an de verkeerde
kaant et gemientehuus in kommen weren.
Mar, wi'j weren dr now len keer, dus et spul
kon beginnen.
Now moet ik zeggen dak d'r echt wel een
betien tegen op zag. 1k heb zo omtrent 35jaor
in de ambtelike wereld leefd. Doe ik dan ok
las dat d'r twie borgemeisters, wethoolders en
meensken van de perveensie wezen zollen,
docht 1k, now, daor gaon we weer.
Mar jonge, jonge, wat had 1k mi'j verzind.
Gelokkig.
Van et eerste mement of was et gemoedelik
en zonder lenige poeha. lederiene gong
plezierig en gemakkelik mit iederiene omme.
Niks glen protekol en aandere enge dingen.
Aenlik was et veur een groot pat zoas 1k et mi'j
van zoen veertig jaor leden herinnerde.
1k had echt gewoon et gevuul da'k thuuskommen was. 1k wodde dr zuver een betien
emotioneel van.
De aovond was geweldig. De toespraoken
van beide borgemeisters en van de jury, de
uutrikkinge van de pries, et optreden van
Vroukje, Jeannette en Johan Veenstra, et
veurlezen van et gedicht en nog een hiele
protte meer wat 1k hier vergeten bin te
schrieven. Et was allemaol geweldig.
Ok et happien en et draankien weren hatstikke
Iekker en goed verzorgd.
1k wil iederiene toch nog een keer bedaanken.
1k had een onvergetelike aovend.
Alliend ien ding, hen. Dat gemientehuus in
Wolvege. Ze numen et daor gemientehuus.
Gemientehuus, ja, me hoela!! Een sauna is et!!
Wat een temperetuur daor. Gloelend hiete. Et
zwiet kwam overal uut. En niet alliend bi'j mi'j,
want dan zol et nog van de spanning wezen
kunnen. Nee, iederiene had et hiete.
Et is daor een echte sauna. En as ze daor net
zo rondlopen as in een normale sauna, dan
hebben ze vanzels daorveur die gedienen
ophongen en die wegen ofsleuten, zodat dr
gien meenske stiekem en onverwaachts naor
binnen loeren kan. Zok ok doen.
1k daenke dr stark over om daor solseteren te
gaon. Et Iiekt me geweldig.

Lily Kähler

Zeuren
Waorom meugen wi'j, vrouwen in de overgang, niet zeuren?
Niet zaniken en zochten, niet steunen en
kreunen?
Waorom moe'n wi'j kieken as hebben we de
honderdduzend wunnen, wieis we morgens
oons bedde haost uutkroepen moeten?
Omdat oons dat ieerd is.
Mannen meugen niet goelen...
Vrouwen meugen niet zeuren.
Nooit.
As d'r over een man henne waist wodt in de
baene die hi'j het, of hi'j treurt om een
kammeraod of vrouw die hi'j verieuren het of is
bange veur een opperaosie die hi'j ondergaon
moet, dan mag hi'j niet goelen.
As een vrouw in de overgang et iene bien niet
veur et aandere zetten kan, d'r de moed niet
toe het om de bosschoppen te doen en as ze
toch een winkel binnenstapt, niet lens meer
wet wat veur bosschop ze ok ai weer hadde,
dan mag ze daor niet over zeuren.
Ze moet de koezen stief op mekaander hoien.
Daorom gaot ze viteminen slikken. A, B, C, D
en E. Daoromme dompelt ze heur onder in de
kaik, de magnesium, krudenthee en wat d'r
nog meer veur heur in de anbieding is.
Daorom wringt ze heur, as iene zegt dat zoks
heipt, in vuventachtig bochten om dat
rotgevuul mar kwiet te raeken!
Duzeiig siingert ze deur de kaemer, mit
spieren die anvuien as strakke lilestiekies en
lacht ok nog! De zwatgaliighied die as een
vieze deken om heur henne hangt, verdonkeremaont ze goed en jubelt: 'Wat gezeiiig dat
jim d'r binnen!'
Vrouwen in de overgang bin de heldinnen van
de saemenieving.
Ze modderen mar deur. Hieiemaoie ailiend,
omdat glen starveling heur kiachten serieus
nemt. 'Meenske toch, d'r bin argere dingen op
de wereid, le moe'n je niet zo anstelien.'

Een weke of een maond muj' zeggen dajje niet
iekker vuien, een tal jaoren duurt vusen te
iange.
Daorom zoilen wi'j, vrouwiuden, oons es wat
Iuudruchtiger heuren iaoten moeten, mar ok
een perti'j oprichten. Een overgangsperti'j.
Spandoeken zoiien we vol kladderen moeten
mit de ieuze: 'Wl'J W1LLEN ZEUREN!'
Op straoten en pieinen zolien we rondlopen
moeten en bodden mitsjouwen, waorop staot
dat wi'j zo binnen.
Et aorige van zoe'n perti'j is dat hi'j weer
hadde uut mekeer vaien zoi. De deurstroming
is ja aorig groot. Nao een jaor of wat vulen de
oprichtsters heur weer as vanooids en
veriaoten de perti'j. Ni'je vrouwluden nemen et
roer over.
Zeg tegen een man die verdriet het:
'Goel mar...'
Zeg tegen een vrouw die in de overgang zit:
'Zeur mar...'
Moe'n jim es zien hoe as ze opknappen.

van de
dreugte
bruun
van et
waachten
waarm
van de
zoemer
dwiel
deur de
wiend
zweven
dri'jerig
valen
zachies
...in et koolde en et natte bedde van de haast......................................
om troost te vienen nao de hitte van de zoemer......................
die heur kotte bestaon nog kotter maekte............................................
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De oorlog in de Stellingwarven -43 In de Ovend van april 1993 hebbe 1k een
stokkien schreven over et sneuvelen van de
Kannedeze soldaot Wilfred Berry van de
R.C.D. (Royal Canadian Dragoons) tiedens
de bevri 'jding op twaelf april 1945 in Hooltpae. Van dit stokkien wil 1k nog een keer
gebruuk maken. Dat doe 1k om een anlopien
te hebben veur een vervolg dat hiermit te
maeken het en dat 1k in de volgende Ovend
behaandelen wil. Et is ja al tien jaor leden, dat
de meerste lezers zullen et stokkien wel
vergeten wezen.
12 april 1945
1k zat krek middags om een ure of drieje
henne even bi'j Jouk Hof, oonze overburen in
Ni'jhooltpae, de oolde meensken et geheime
kraantien De Koerier veur te lezen. Doe ik
toevallig even naor buten keek, zag 1k
allemaole hiele vremde auto's de hoeke
omme rieden.
1k zee: 'Jouk, daor bin ze ommes al, de
Kannedezen.'
'le bin niet wies, jonge,' zee Sipkien, 'dat bin
Duutsers.'
1k kon nog krek mien kraantien griepen en 1k
naor buten. In de gang heurde 1k nog juust dat
Jouk zee: 'le hebben geliek Sipkien, die jonge
is niet wies.'
Dat kwetste me as achttienjaorige jonge toch
een betien. 1k gong gauw naor de hoeke bi'j
Lapstra (now de 'Schieve deure'), mar 1k
geleuve da'k de eerste waegens niet zien
hebbe, want et speu Ide me even patten. We
hadden d'r Ok zo naor uutkeken.
Now was et zo, dat doe de Kannedezen
morgens in Berkoop ankommen weren, ze de
opdracht kregen om over Der Izzerd en
Hooltwoolde naor Mildam te rieden. Dan
hadden ze dus bi'j de harbarge van Pieter
Veurman rechtdeur rieden moeten, mar daor

verzinden ze heur, of ze hebben mit opzet de
betere weg neumen. De paanserwaegens
van et type Staghound op Iochtbanen reden
dus deur Ni'jhooltpae, en in Hooltpae reden
ze bi'j de Hamersweg Ok deur tot ongeveer et
weggien dat de Scheenebos in lopt. 1k daenke
dat d'r zoe'n dikke dattig waegens west binnen.
Doe ze daor ankommen weren, ontdekten ze
dat veerderop, waor now et viadukt is,
Duutsers zatten. Et hiele zaekien is doe
ommedri'jd en toch mar de Hamersweg
inreden. Veur de dudelikhied moe'k d'r even
bi'j vertellen dat in Hooltpae, in et Dubbele
Iaentien - vroeger nuumden ze dat de
'Stinklaene' - een Duutse militaire auto ston
mit een Iekke baand. De beide Duutsers die
daorbi'j heurden van de N.S.K.K. (National
Sosialistisches Kraftfahrer Korps) laggen bi'j
Haite de Vries an de overkaante van de weg
wegkreupen in et huj' aachter de plaetse. De
Kannedezen hebben heur niet opmarkt en zi'j
hebben heur wieselik stilleholen.
Een klein half uurtien laeter reden d'r nog drie
Staghound paanserwaegens deur Ni'jhooltpae en de veurste daorvan wodde bestuurd
deur trooper/driver Wilfred Berry. Twie
daorvan reden bi'j de Hamersweg Ok
rechtdeur en dat zol Berry even laeter et leven
kosten. Van de Duutsers van de Zollpolizei,
die inkertierd weren in hotel Spekman bij et
spoor in Wolvege, weren d'r twieje op 'e fiets
naor Hooltpae kommen, mit elk een 'Panzerfaust' an de fiets. lene van de twieje was de
ObersturmfUhrer Fucks, de grote baos. Ze
heurden de beide waegens ankommen en de
iene kreup bi'j Haite de Vries onder et yonder
over de sloot en de aandere bi'j de kepotte
Duutse auto aachter een boom in de Dubbele
Iaene. Doe de beide paansers op de hoogte
van de bakkerije van Dubling weren, bleef de
aachterste stitlestaon en de veurste mit Berry
an et stuur ree deur. Veur de beide Duutsers

Een Staghound paansetwaegen. Et is krek zoe 'n iene as waor Wilfred Bern,' op ree.

in de sloot en aachter de boom wodde de
waegen doe in de flauwe bocht zichtber. Op
dit mement wodde de eerste Panzerfaust
ofscheuten deur de Duutsers in de sloot. Et
ding ontplofte in de hege veur de winkel van
Sjouke de Groot, en die hadden laeter de
hegestruken deur et raem in de slaopkaemer
liggen. De beschaedigingen deur de splinters
van de Panzerfaust bin an dit huus nog altied
te zien.
De twiede ontplofte percies onder de waegen
en ok percies onder de zitting van Wilfred
Berry (Iinkse besturing) en scheurde een stok
uut de bojem en een grote belonbaand gong
an fladden. Et linker veurspatbod scheurde
los en sleug veerderop tegen de grond. De
waegen kwam in de baarm terechte, percies
op et plak waor now et monement staot. De
aandere bemanningsleden bin onder
dekkingsvuur van de twiede waegen uut de

kepotte Staghound kreupen en aachter de
huzen omme bi'j de twiede waegen kommen.
Heur kammeraod Berry die zwaorgewond
was, hebben ze niet mitnemen kund, en die is
in de kaantelde waegen aachterbleven.
Op et mement van de ontploffings zol
veekoopmari Lamert Heida uut Ni'jhooltpae/
Berkoop, die bi'j de gebr. Lourens was, krek
op 'e fiets vot. Hi'j gooide de fiets an de kaant
en gong aachter de hege langes weer naor et
huus van Lourens. De Kannedezen van de
twiede waegen dochten van: Daor gaot een
Duutser! Dat ze scheuten om et leven. Ze
hebben Lamert gelokkig niet raekt.
An een peer huzen is nog te zien, waor al die
koegels hennezaaid binnen. Bi'j de femilie
J. B. Hoekstra, daor now wed. Bakker woont,
sleugen de koegels bi'j tientallen in de mure
en deur et kezien de slaopkaemer in. Ok een
hoolten schuurtien van Kees Bakker kreeg de

Hier perbeer 1k mien verhael te doen.

voile iaoge. Doe dit schuurtien iaeter ofbreuken wodde zatten de koegels nog in de
balken. 1k hebbe d'r iene van. Bi'j Haite de
Vries zatten de koegels in de mure en bi'j de
femilie Woudberg-Lantinga gongen ze dwas
deur een kierekaaste. Aile kieren weren een
betien gatterig wodden. Bij de femilie
Hoekstra-Hornstra, daor now Come Home zit,
sleugen de koegels deur een stienen
schuurtien en deur een husien, dat daorin zat.
Neffens zeune Ynze zatten de koegels percies op heufdhoogte. We moe'n d'r mar niet
an daenken wat as d'r gebeurd was, as daor
doe iene west was. Bi'j de fietsmaeker H.
Lantinga was een koegei deur et kelderraempien de keider in vieugen en bi'j schoemaeker
De Jong vieug een koegei deur et raem en
ketste in de kaemer in de ronte. De waegen
die nog veur de bakkeri'je van Markus Dubling
ston, het ok nog iangs de bakkeri'je scheuten
in de richting van de Scheene. Zeune Hendrik
deuk aachter de ovend.

Daorop is de waegen keerd en mit de beide
soidaoten uut Berry's waegen d'r bovenop
weerommereden naor Berkoop.
Wi'j stonnen nog bi'j de hoeke bi'j Lapstra en
et zai mi'j aitied bi'jbiieven dat iene van de
twie die bovenop de waegen zatten gewond
was an de poise en dat leek reer. Een dadde
waegen, die Ok nog veur kefé Kromkamp
staon bet, is de Hamersweg opreden de
kelonne aachternao. Tiedens al dat schieten
leup de vierjaorige Minne Hoekstra rustig op
'e weg en het d'r warschienlik niet yule van
begrepen, al dat iewaai. Jan Lantinga uut et
febriekien het et kiend grepen en via de sloot
aachterlangs thuusbrocht.
Mar hiermit was de kouse niet of. Even laeter
kwam men tussen de tiene en vuuftien
Duutsers van de kaant van Woivege en doe
ze bi'j de fietsemaekeri'je van Lantinga weren,
zaggen ze de kaanteide Kannedeze waegen
liggen. Ze hadden geweren bi'j heur en Ok
een mitrailleur. Ze verspreidden heur en

gongen in stelling in en om et huus van
wedevrouw Lantinga en de femilie WoudbergLantinga. Deur een eupen raem en Ok aachter
et huus weg scheuten ze op de waegen. Ok
daarvan bin de sparen nag te zien. Een
Duutse koegel nam een halve stien mit uut de
haeke van de mure van et kaemertien van
Andriesje Dekker.
Om half zesse henne wadde et rustig. De
Duutsers bin bi'j de kepatte waegen west en
hebben d'r spullen uuthaeld. Liekewel ak
burgers hebben heur vergrepen an spullen
van aanze bevri'jders.
Doe de Duutsers vat weren, is de bejaorde
Andriesje Dekker nag bi'j de waegen west, mit
warschienlik drinken veur de doe nag evende, mar zwaargewande, Berry. Et het jammer
genaeg niet hulpen en za is warschienlik
Andriesje de ienigste uut Haaltpae west die
Berry nag levend zien het. Een kranige vrauw.
Dat mag nag wel es zegd wadden.

De ere daegs is et lichem van Berry mit de
jeep naar Berkaap bracht en daar tiedelik
begreven op et hiem van baer Heida. Ok de
kepatte Staghaund is daar hen nesleept en
het daar een hiele tied staan. Laeter is et
lichem van Berry averbracht naar Halten, op
370. Hi'j rust daar in graf XI D 10.
Triest veur disse jange, naadat hi'j al zavule
mitmaekt hadde, am op et laeste mement nag
de Canadian War Cemetery, index no. NL
sneuvelen te maesten. Zuwwe dr amme
daenken op 4 meie? Op et plak waar dit
allemaale gebeurde staat now gelakkig al
jaaren een blievend manement, dat trauw deur
de femilie Oastra anderhullen wadt. Alle hulde!
Ok een straate in Haaltpae is naar Berry nuumd.
Oflapen meie kreeg ik een tillefaantien uut
Haageveen mit de basschap dat de 'Keep them
Raling', een enthausiaste klub van meensken
die dat aalde Iegermateriaal in ere halen willen,
et plan hadde am op Hemelvaartsdag 29 meie

De kraans is plaetst.

tot en mit 1 juni 2003 naor Hooltpae te kommen
en daele te strieken (mittoestemming) op et
evenemententerrein daor. Now, ze bin d'r west.
Wat een mool materiaol allemaol en in de
originele staot. Mar dattillefoontien hadde wet
een bedoeling. Of ik een lezinkien holen wol bij
et monement en even percies uut de doeken
doen wol hoe de tragedie van Wilfrid zien
sneuvelen him toedreugen hadde. En daornao
zol een kraans bi'j et monement legd wodden.
1k hebbe d'r even tegenan zien, want d'r wodde
bi'j zegd, dat ze gien verstarkingsinstelaosie
hadden. Et vaalt clan buten niet mit om je
verstaonber te maeken veur een hiele grote
groep meensken.
Mar ze hadden et prachtig oplost. Et monement
wodde ankleded mit links en rechts een peer
prachtige voertugen, mit alles d'r op en d'r an,
en an de aandere kaant van de weg ston een
driekwattonner as een hoog podium veur mi'j.
Et gong prima. In de volgende Ovend gaon we
naor Berkoop op 12 april 1945 en lossen daor
eindelik een raodsel op nao 58 jaor...

Cees Koopstra

De stekker d'r uut
Verleden zundag was 1k mit de komputer an 't
wark. Inienen reageerde hi'j niet meer op
mien anwiezings. Wat 1k ok dee, elk teken van
leven bleef uut.
1k belde oonze Peter. Hi'j is veur oons de
Eerste Hulpe bi'j dit soorte euvels. Zien
adviezen brochten gien veraandering in de
situaosie. De veurlopige oplossing was om de
stekker d'r mar uut te trekken. De ammeteurdokter zol maendagaovend langes kom men.
Die zundagaovend zeden Gerrie en 1k veur
wi'j slaopen gongen: 'Alle bestanen zullen
toch niet vat wezen. Wi'j moe'n een aandere
keer alles toch mar op een schiefien zetten.'
Toch sleup ik die naacht niet zo goed.
De maendag was aanders as aanders. 1k
gong overdag wel es evenpies aachter de
komputer zitten. Die dag ha'k een wat
onrustig gevuul, wat een leeg gevuul. Et is
krek aj' snet eten en d'r zit glen wost in.
Maendagaovend kwam Peter bi'j de pesjent
te kieken. De dwingende ogen van de
hielmeester deden him gien krimp geven. Zol
de stekker d'r echt niet weer in kunnen? Zol
d'r niet Iiemd wodden kund zoas Mat Herben
van de L.P.F. dat bi'j de kammenetskrisis wol?
1k hadde nag hoop dat de dealer oonze
bestanen van de hadde schieve redden kon.
De volgende dag gong ik mit knikkende
knijen naor de zaeke waor wi'j de komputer
kocht hadden. 1k drokte de man die mi'j te
woord ston op et hatte, da'k d'r hiel yule pries
op stelde dat de bestanen beweerd blieven
zollen. Hi'j kon mi'j niks beloven. Mit twie
daegen zol ik meer weten.
Naor et tillefoontien op die donderdag hadde
1k de hiele dag uutkeken. 1k zette de radio uut,
1k wol et goed heuren dat de komputerdokter
de goede tiedinge deurgeven zol.
'Jow komputer is klaor..., de hadde schieve
was kepot, daoromme hebben wi'j d'r een
ni'jen iene inzet.'

Hi'j zee nag niks over dat wat veur mi'j zo
belangriek is.
Mien vraoge was clan ok: Hebben jim mien
verhaelen en antekenings redden kund?'
'De hadde schieve was stokkend. Et middenste diel dri'jde nag. Dan kuwwe d'r op gien
inkelde meniere bi'j kommen, al hoe wi] oons
best ok doen.'
Now 1k mi'j van de situaosie bewust war,
lopen mi'j de beelden van de herdaenking van
de waetersnoodramp van vuuftig jaor leden
veurbi'j. Die meensken weren onmachtig bi'j
et zien van dat netuurgeweld.
De komputerchirurg kon ok niks meer doen
bi'j mien kepotte schieve.
1k hadde zels mien bestanen veilig stellen
kund deur een 'Back-up' te maeken. 1k zal
krek zoas d'r nao de waetersnoodramp daon
is, een Deltaplan maeken maeten veur mien
hassenspinsels.
Et is mi'j dudelik: 'De stekker is d'r uut.'

K. Boersma

De G.S.M.
Zoe'n mobiele tillefoon is mar een mooie
uutviening. Een g.s.m. numen ze zoe'n ding
Ok wet. G.s.m. betekent neffens mi'j (g)ien
(s)noer (m)eer. Mar goed, ik heb wat mitmaekt mit dat ding, dat wit ik jim niet ontholen.
1k heb Iaestdaegs gebruuk maekt van oonze
Geert zien g.s.m. We hebben zels niet iene,
mar iederiene lopt d'r mit omme, dat ik wot wel
es weten wat veur gevuul as dat geft. Gesien
en ik weren een aentien te fietsen en dat ding
had ik mit. Geert zee dat et hiel makkelik was,
en as we onderwegens wat kregen, konnen
we mooi om hulpe vraogen. Now kriegen we
nooit wat onderwegens, dus ik hadde dat ding
in de binnebuse van mien jasse steuken.
Now komt et. Wi'j hadden at een stief uurtien
fietst en weren op een stit diekien, doe wi'j
beidend een meziekien heurden. Gesien keek
verschrikt om heur henne, en ik Ok. Niet een
meens op 'e diek en toch meziek. Doe kregen
wi'j in de gaten dat et van de tittefoon kwam.
1k smeet de fiets tegen een hekke, pakte et
mobiettien, en zee: 'Hall000...,' mar et ding
speulde mar deur. Op 't taest hut hi'j op.
'Wet haandig, zoe'n ding mit,' zee Gesien.
Len posien Iaeter dronken wi'j een bakkien
koffie uut de thermoskanne, en stapten weer
op. Gien kertier taeter, wéér dat meziekien, en
al fietsende vuulde ik in de binnebuse. 1k zol
de tittefoon d'r uut haeten, mar kreeg mien
haand niet meer uut de buse. 1k doe nog een
raom, scheur toegelieke mit de aandere
haand an et stuur en fiets zo de baarm in. D'r
was gien holen an. Viak veur de sloot vul ik
ondersteboven.
'le moen et grune knoppien indrokken,' zee
Gesien.
1k drok op et grune knoppien, zet et ding an et
oor, en zeg: 'Hatl000...'
An de aandere kaante heurde ik een mannestemme zeggen: 'Mit mi'j.
1k kon him niet, een maot van Geert grif.

Hi'j zee: '1k stao at een kertier veur de brogge
in Oosterwootde, dat ik docht, ik bet jow even.
Waor bin ie?'
1k zee, dat ik onder de fiets tag, en vreug wat
hi'j wol.
'Och niks,' zee hi'j.
'Waoromme bet ie dan,' vreug ik.
'Zomar,' zee hi'j en d'r vot aachter an, 'now et
beste dan mar.'
1k kreup weer onder de fiets weg, zot opstappen, en zag doe dat de veurvörke breuken was.
'le kommen niet bi'j mi'j aachterop,' zee Gesien.
Len onneudige opmarking, want ze het niet
iens een pakkiesdreger op de fiets. Dr zat
aans niks op as lopen mit de fiets an de
haand. Gesien zot vot fietsen, ik jammerde
wat omme, en doe zee ze: 'Bet naor Geert,
die kan jow ophaeten. Et nommer intoetsen,
op 't grune knoppien drokken, en klaor is 't.
Dan fiets ik naor huus en zet et eten vast op.'
1k votgde heur instrukties en kreeg Geert d'r
aorig vlot veur. 1k hebbe him de perbtemen
uutlegd. Hi'j prottelde wat, mar drie kertier
taeter was hi'j d'r mit de auto en et fietserek.
'Haandig, zoe'n mobietegien,' zee ik.
En doe zee Geert: 'Heit krigt him niet weer mit...'

Van de redaktie

Zeshonderd meensken geneuten van We unieke
Stellingwarver zangaovens

Johan Veenstra lest in opdracht van et Anbokoor zien verhael Tongetuten veur.

Op 7 en 14 november wodden d'r in et kader
van de Rabobaank anvieteringspries veur et
Stellingwarfs twie Stellingwarver zangaovens
veur koren holen. De eerste aovend was in
De Rank in Wolvege waor behalven vuuf
koren ok et duo Vroukje en Jeannette een
optreden verzorgde en Johan Veenstra et
verhael Songfest/va! veurdreug. De vuuf
koren die disse aovend heur Stellingwarver
lieties heuren leuten, weren et plattelaansvrouwekoor o.I.v. Hinke Wagenaar van
Berkoop, et vrouwudekoor van Ooldelaemer
o.I.v. Riet v.d. Berg, et plattelaansvrouwekoor
van Scharpenzeel e.o. mit pianobegeleiding
van J.A. Dijkstra, et Anbokoor van Wolvege
o.I.v. Jan Brens en et vrouwludekoor van

Makkinge o.I.v. J.A. Dijkstra.
De koren leuten tal van prachtige Stellingwarver lieties heuren. Lieties uut bi'jglieks de
Stellingwarf Cantate, mar ok (bekende) lieties
van o.e. Harmen Houtman en Henk Bloemhoff. Tussendeur was dr behalven een mooi
optreden van Vroukje en Jeannette ok een
veurdracht van Johan Veenstra mit et zo
humoristische verhael over wat dr gebeuren
kan as de Stellingwarven Iokaole tillevisie
kriegen zollen en dan een songfestival
uutzenden gaon.
Tiedens et optreden van et Anbokoor van
Wolvege wodde dr deur ien van de leden
trouwens ok nog een brief veurlezen van een
inwoner van verzorgingshuus Lindestede die

him ofvreug waorom Johan Veenstra, om an
geld te kommen veur de Schrieversronte,
alliend mar tongetuten wil mit jonge meensken. Oolde meensken hebben daorja veul
meer tied veur, neffens him. Et aende van et
lietien was dat Johan, en as hi'j et now mooi
vun of niet, an te tongetuten was mit iene van
de leden van et Anbokoor.
De prissentaosie was in Wolvege in hanen van
Marten Dragtsma van De Oosterstreek. An et
aende van de aovend wodde mit mekere nog
massaal et Stellingwarfs Volkslied zongen.
Dat was ok et geval op de zangaovend een
weke Iaeter in Oosterwoolde. Daorveur weren
d'r optredens van mar liefst acht koren en de
veurdracht van Johan Veenstra. In Oosterwoolde trad as eerste et mingd koor van Else
op o.l.v. Albert Spa en dat wodde vervolgens
volgd deur et Christelik mingd koor van
Appelsche mit dirigente Aukje de Jong-de
Vries, de zangverieninge van Ni'jberkoop o.l.v
Janny Faber en et Vesperkoor van Appelsche
o.l.v. Aukje de Jong-de Vries. Nao et optreden
van Johan Veenstra en et schoft leut Zanggroep Langedieke o.l.v. Loes HoekstraSmorenburg fleurige lieties heuren en weren
vervolgens et plattelaansvrouwekoor van
Appelsche o.l.v. Aukje de Jong-de Vries, de
zangverieninge uut Hooltpae o.l.v. pianiste
Hinke Wagenaar en et Christelik OostStellingwarfs Mannekoor mit dirigent Piet
Soorsma te beluusteren.
Veur de prissentaosie van disse aovend
zorgde Henk Kroese van Langedieke.
Elk van de koren kreeg an et aende van de
aovend een bos rozen, een bundeltien mit
anvullend zangmateriaol en een kevot mit
inhoold mit om zo de kosten van de aovend
wat te dekken. An de anvieteringspries was dit
keer gien pries verbunnen, omreden d'r nogal
wat koren binnen die niet an zangwedstrieden
mitdoen willen. Veur die beslissing was zeker
wardering, want ien van de koren gaf aovens
dudelik an dat ze in dat geval inderdaod niet
mitdaon hadden.
Veur een hieleboel koren was et de eerste
keer dat ze in et Stellingwarfs zongen.

Sommige leden van de koren hadden daor
best muuite mit had, dat d'r was van teveuren
ommeraek oefend.
En,' zo vertelde iene van de leidsters, 'as we
d'r niet uutkwammen tiedens et oefenen,
belden we mit de Schrieversronte en wat die
clan zeden was veur oons wet.'
Een flink tal koren had ok gebruuk maekt van
et anbod deur de Schrieversronte om
bestaonde teksten ommezetten te laoten in et
Stellingwarfs. Et risseltaot nao beide aovens is
dat d'r now flink wat ni'j Stellingwarfstaelig
zangmateriaol veurhanen is en dat hiel wat
koren ok in de toekomst Stellingwarfs bruken
blieven zullen. Daormit is ok dit keer et doel
van de Rabobaank anvieteringspries veur et
Stellingwarfs weer beriekt.
De orgenisaosie van beide aovens was in
hanen van een speciaole warkgroep van de
Stellingwarver Schrieversronte. Die warkgroep
bestaot uut de leden Henny Koops, Roelof
Dragt en Sietske Bloemhoff en was dit keer
anvuld mit drie leden van de Stellingwarver
zangfederaosies. Dat weren Hiltje de BoerAkkerman van Else, Jan Hofstee uut Ooldelaemer en Cees Steen van Oosterwoolde.
Over twie jaor is d'r weer een aktiviteit in et
kader van de Rabobaank anvieteringspries. Et
doel is om clan wat te orgeniseren veur de
kiender van de basisschoelen of veur de
leerlingen van et vervolgonderwies, dat is op
dit mement nog niet hielemaole zeker.

Jannes Westerhof

Poespas

Krummelties

Moezen, altieten mar moezen moe'k vangen.
Molten mag ok, mar die bin niet te vreten. As
d'r es wat eers te vangen is, sluten ze me op.
Hier zit 1k now binnen op 'e veensterbaank,
wiels et een prachtige septembermiddag is. 1k
zie de kiepen veur mien neuze lopen. En
daoromme ma'k niet naor buten. Laoten ze
die kringen in de loop doen, dan kan 'k d'r uut.
Mar nee, 'et is zo aorig as datjonge spul nog
evenpies vri'j rond lopen kan.'
Binnen is ok at niks te eten. In de hooltkachel
zit een rood bossien te fladderen. Et kan de
weg deur de schostien niet weerommevienen.
1k heb at es veur et rutien van de kachel
keken, mar doe wodde hi'j zowat gek. Mar d'r
uutvliegen, ho mar. Zij hebben him now ok
ontdekt en bin van doel rn te vangen. Mi'j
goolen ze de deure uut naor aachter.
Even Iaeter heur ik geraos en gefladder van et
voegeltien in de kaemer. lene komt de deure
uut en wit evenpies Iaeter mit een gedien naor
binnen. 1k springe toegelieke mit him de
kaemer in. Mit et gedien zullen ze dat
voegeltien pakken. Wat een muuite veur niks.
Mit iene hael he'k et te pakken. Dan draeven
ze aachter mi'j an om dat dooie ding te
griepen.
1k zal ze nog es helpen. Ze gunnen mi'j ok
niks. Wat een rotdag.

Noflik zitten en even bekommen. Oons bestuurslid
Jan Kits Nieuwenkamp zag in et Duutse OostfriesIaand verschillende van disse baankies. Misschien
ok wat veur de Stellingwarven? (red.)

Twie winners Stellingwarver Schriefwedstried
Bi'j de Stellingwarver Schriefwedstried, insteld deur
de beide gem lenten, bin disse eerste keer deur de
jury twie winners anwezen. De naeme van de iene
winner, een leerling van et Lendekollege, wodt op
18 december bekend maekt, die van de twiede een leerling van et Stellingwarfkollege - op 23
jannewaori. De wedstried die len keer in de drie
jaor orgeniseerd wodt, was dit keer uutschreven
veur leerlingen van et vervolgonderwies. In de
eerste Ovend van ankem jaor kommen we uutgebreid op disse anvieteringspries weeromme. (red.)

Wi'J weensken Jim allegere plezierige
kastdaegen toe en een hiel goed 2004.
Bestuur en passeniel
Stellingwarver Schrieversron te

Sietske Bloemhoff

Veurbij, veurbi'j, veurgoed veurbi'j

Een schoffien leden kregen we veur disse
rebriek een tal foto's van de heer Jan
Oosterkamp van De Fochtel. Een peer
daorvan hebben al es in De Ovend staon.
Op de foto van dit keer zien Jim een stokkien
oold-Fochtel. Rechts is de krudenierswinkel
van de heer W. Bruggen te zien, warschienlik
beter bekend as de winkel van Wolter en
Jansje. Laeter wodde de winkel uutbreided

mit een kefé. Vandaege-de-dag is et paand
nog de hieltied in gebruuk as kefé 't Korhoen.
Links d'rvan staot de smederi'je van Sietse
Seinstra, et paand daor now gerage Van
Ingen te vienen is.
Hoe oold de foto is wet Oosterkamp niet
percies, mar hi'j schat zo tussen de tachtig en
negentig jaor.

