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Goeie. Hoe is 't dr mit? Graeg ha'k jim hier nog et alderbeste weensken wild veur et ni'je jaor, dat wil
zeggen 2004, mar dat mag niet meer.
Now ja, et mag niet meer. Now ik dit schrieve mag et nog wel, mar jim tezen dit niet votdaoliks, dat duurt
nog even. Om percies te wezen nog wet een maond. En clan mag et niet meer, want clan bin 'k over de
greens henne daj' meensken nog et beste weensken willen veur et ni'je jaor. Dat spiet me, want ik hadde
jim graeg et beste toeweenskt veur 2004, mar ja, et mag niet. En wat niet mag... dat doej' niet. Temeensen
ikke niet, zo hebben ze me now ienkeer grootbrocht. Al zo'k aanders witten, ik zot et niet meer kunnen. We
doen de dingen zoas we die ofpraot hebben.
Om die reden vien 'k 1 jannewaori een matte dag. Om de ien of de aandere reden moen dr clan weer
atderhaande ofspraoken maekt wodden. Ofspraoken mit oonzets, want mit oonszels praoten we op
1 jannewaori hiet wat of: minder eten, minder drinken, meer tichemsbeweging, minder vremdgaon (minder
tichemsbeweging dus ems en jim begriepen dak wat die ofspraoken angaot niet attiend naor mezets kieke)
en van attes nog meer. Een hiete flutte wodt mit oonszels ofpraot. En wat de iene mit himzels ofpraot om
niet meer te doen, dat praot de aandere mit himzets of om juust wet te doen. Dus wat schieten we dr mit
op? Niks!
Mar goed, wa'k at zee, we praoten et mit oonszels of. Goeie veurnemens numen we et. Goeie veurnemens? Veur wie? Aj' opholen mit roken en ie bin de hiete maond jannewaori zo sacherijnig as wat en lopen
je of te reageren op elkeniene in je omgeving. Veur wie is dat veurnemen clan nog 'goed'?
Mar goed, et woord is valen, dat wit zeggen de woorden, drieje om percies te wezen, 'ophoten', 'mit' en
'roken'. Mit die woorden kuj' een stokmennig zinnegies maeken, mar op ien jannewaori staon ze meerstentieds in de votgodder as nuumd.
Oftopen ien jannewaori ok. Aj niet ophoten wit ten dan hoef ie ok niet op te holen, mar le moe'n wet ophoten
op sommige ptakken. Bi'j'm dr nog? Et komt dr dus op daete daj' niet meer overat roken meugen.
Now vraogen jim jim vanzets of waoromme as ik dr hierover begin. In jannewaori is dr deur atderhaande
ni'jsrebrieken uutvoerig bij stittestaon dat dat hoeft hier niet nog een keer te gebeuren. Dr is grif gieniene
meer die, as hij een koppettien yolk butendeure bij et ien of aandere kantoor staon zicht, nog daenkt dat et
om een ptoegien pré-vutters gaot. Elkeniene wet vanzets now wet dat et de rokers binnen die as binnen
nog niet de beschikking hebben over zoen ofzoegkappe. Ja, as bedrief kuj' mar dikke boetes kriegen as dr
binnen nog rookt wodt.
As redaktie hewwe daor ok uutvoerig bij stittestaon. Want ie kun vandaege de dag niet veurzichtig genog
wezen! Veurdaj' et weten hej' zoe'n gtaddekker van een abbekaot over de vloer mit een tetsetschaectaim.
As de redaktie mar even dokken wit omreden dr in De Ovend een artiket ston waorin rookt wodde. Jim
begriepen wet dawwe dr veur passen om daor as redaktie veur op te drijen.
Dat daoromme hewwe perbeerd disse Ovend rookvri'j te hoten, mit uutzundering van dit veuroffien, mar dat
kon vanzets niet aanders. Mar omdat een groot pat at drokt was biwwe dr niet hietendat wis van of oons
dat ok tokt is.
Moch et now zo wezen daj'm sund 1 jannewaori niks meer van roken weten witten en dr wodt in disse
Ovend toch nog rookt, gooi 'm clan mar in e kachet. As dr in disse Ovend niet rookt wodt en juust dat staot
jim niet an doe clan mar etzetde mar taot clan et deurtien eupenstaon clan hejm in atle gevat nog wat rook.
Mar veurdaj'm dat doen kunnen zujm toch eerst tezen moeten. En daor weensk ik jim et atderbeste bij.
En taot dat now nog mooi meugen.

'~' V't"'Y'

Johan Veenstra

Twie Stellingwarver keunsteners in Twente
Johan Bijkerk en Gertie van der Laan kommen ailebeide van Wolvege, mar wonen al
jaoren en jaoren in Almelo in de Schimmelpenninckstraote. Dezeide straote waor
Herman Fin kers, die bekende Twent, jaorenIaank woonde. Johan is jazzpianist en kompenist, Gertie is dessinontwarpster. Omdat ik in
november van et veurige jaor een peer daegen
in Twente wezen mos en bi'j heur uutvanhuusde, was dat mitien een mooie gelegenhied en praot veur De Ovend es mit die beide
keunstzinnige Stellingwarvers 'om utens'.
Johan (1942) zat in Wolvege op 'e roomskattelieke legere schoele in Tuundörp. Nao de
ulo en de kweek zat hi'j, veurdat hi'j uuteindeilk schoelemeester wodde, op kantoor bi'j de
Frico, was hi'j moonsternemer en vertegenwoordiger in meubels. Mar van jongs of an
was meziek ems et aiderbeiangriekste veur
him. Die liefde veur de meziek hadde hi'j
trouwens niet van een vremde. Zien vader
Bertus Bijkerk speu Ide eertieds in een
vuufmaans daansorkest, dat deensdagsaovens bi'j heur in huus rippeteerde. En clan
moch Johan zolange opblieven. Vader Bijkerk
was ok al vertegenwoordiger in meubels.
Grootvader hadde naemelik een meubelfebriek in Wolvege: Bijkerk en Van der Meer.
Mar ok veur Bertus was de meziek in wezen
yule belangrieker as de taofels en de stoelen.
Nao de bevri'jding konnen de mannen van et
daansorkest heur hatte clan ok ophaelen. Et
was zowat iedere aovend bal. En et orkest
speulde de ni'jste jazzmeziek van de bevri'jders: de Amerikanen.
'1k leve et leven zoas hi'j et graeg leefd
hadde,' zegt Johan over zien vader. 'In wezen
was hi'j vanzels yule liever pianist as vertegenwoordiger.'
Johan kreeg meziekles van de in Wolvege en
vere omkrieten overbekende juffer Rotgans.

'Zi'j zag wat in me,' vertelt Johan, 'en ze
haelde me van 't voetbalveld as ik de pianoles
wel es verkreup.'
Hi'j kreeg ok les van juffer Rotgans heur
dochter Truus, die op et konservatorium zat.
En as hi'j zien kammeraod Jan Vlaskamp es
centen liend hadde, leut hi'j him wel es
weerommebetaelen in 78-toereplaeten uut de
verzaemeling van Jan zien heit, de alom
bekende mr. J.C. Vlaskamp, de heufdredakteur van de Ste//in gwerf. Plaeten van Louis
Armstrong en Duke Ellington. Want Johan
zien favoriete meziek is de zwatte, AfroAmerikaanse meziek, de swing van de jaoren
dattig.
'Duke Ellington, Count Basie en Fats Wailer,
dat bin knaopen van kerels!'
Fats Wailer, mit een grote zwatte hoed op,
hangt as levensgroot petret in de uutvanhuzerskaemer in Almelo. Doe 'k daor morgens
de ogen losdee, keek die grote zwatte kerel
mi'j mit blinkende witte tanen vanonder de
hoed recht in de ogen. 'Goeiemorgen,' zee ik.
Hi'j zee niks weeromme.
In 1969 begon Johan Bijkerk ok om zels
meziek te kompeneren.
'Veurdaj' daor an toe binnen, moej' eerst een
hiele protte indrokken opdaon hebben. En ie
moe'n je ontwikkelen blieven.'
Hi'j is de laeste tied drok doende mit zien ni'je
cd mit reisrippertoire d'r op: Jazz Around The
World. Tiedens een reize op een vrachtboot
op 'e Surinamerevier zag hi'j bi'j een an legplak een zwatte vrouw, die zomar uutbundig
begon te daansen, te zingen en te haneklappen.
'Hier zollen ze sebiet de GGD bellen,' zegt
Johan, 'mar ik mos an een floorshow van
Sammy Davis daenken.'
Die uutbundige vrouw wodt muzikaol op 'e
ni'je cd verwarkt. Krek as een Griek die zo
dronkend as een oele was deur alle oezo die

Gertie van der Laan en Johan Bijkerk.

hi'j opzeupen hadde en die ze goedmoedig
Papatotalos nuumden.
De veurige zoemer maekte Johan een
toernee deur Amerike, tegere mit een
aandere pianist, Hod O'Brien, en de Armeense zangeresse Stephanie Nakasian. Hi'j
gaot ok geregeld in Duutslaand op stap mit de
zes aandere man luden van The Seatown
Seven Hot Jazz Orchestra uut Düsseldorf.
Johan treedt op mit alderhaande jazzfermaosies: The Twents Connection, Bijkerk's Band
en Banda Bijkerk. Mar hi'j speult ok wel
allienig. In et winterseizoen orgeniseert hi']
maondeliks een jazzpergramme in de
biebeltheek van Almelo: Jazz at the Bieb.
De Stellingwarven bin netuurlik ok verwarkt in
Johan zien kompesisies. Op 'e cd Jazz Suite
foar Fryslân staon de stokken Café-Dancing
De Acht Pilaren en Maanmist bU de Linde.
'Op zien tied is alles mooi om te doen,' zegt
Johan, 'allienig speulen en tegere mit
aanderen. Allienig hej' grotere vri'jhied. Kuj'
hiel arg jezels wezen. 1k vien et ok niet slim

a'k argens allienig mar veur de aachtergrondmeziek bin en dat et yolk d'r deurhenne praot.
le kun dan rustig ni'je arrangementen
uutperberen. Mar bi'j een konsert moe'n de
meensken vanzels luusteren.'
Veur de ni'je cd regelt Johan praktisch alles
zels: opnaemetechniek, de hoes en de foto's.
Johan is bezeten van zwat-wit fotografie. Hi']
het een hiel fotoarchief van wat d'r zoal
verdwenen is in de Stellingwarven. Van
lanteernpaolen tot wiendmeulen an toe. Op
die meniere maekt hi'] ok foto's in Portugal.
ledere zoemer is hi'j mit Genie daor wel een
weekmennig in et huus van een keramist uut
Delden in et plakkien Famalicao Nazaré. Ze
kun d'r allebeide heerlik rustig warken. Op
zien cd Portraits of Portugal het Johan him
inspireren laoten deur de wereldberoemde
fado's.
Nao de cd mit reisindrokken wil Johan graeg
een cd maeken mit jazz en poëzie, In Amerike
is Johan vleden zoemer Melva Houston tegen
't lief lopen. Een zwatte zangeresse, een

betien een krusing van Billie Holiday en
Bessie Smith. Zi'j komt van 't jaor naor
Rotterdam en dan zal Johan op 'e piano
mitspeulen.
Favoriete klassieke kompenisten van Johan
bin Bach, Beethoven en Mozart. En veerder
hoolt hi'j van volkse meziek waor pit in zit en
die nietalte glad is.
Soms gebeurt et dat Johan en Gertie tegere
'optreden'. Op 'e eupening van een tentoonstelling van deur Portugal inspireerd wark van
Gertie in et Stedelik Museum in Zwolle
speulden Johan en zien kwartet daore meziek
van zien Portugal Suite.
Et laeste wa'k Johan vraoge is as dr ok
overienkomsten binnen tussen Twenten en
Steil ingwarvers. Hi'j kikt mi'j even an vanonder de deken op 'e baank, want hi'j is ems een
tikkeltien grieperig, en zegt dan risseluut:
'Twenten en Stellingwarvers lieken een protte
op mekaander. Dat ze moe'n van tied tot tied
flink oppord wodden, aanders zit dr gien
schot in.'
Gertie van der Laan (1945) komt ok van
Wolvege. Zi'j zat op 'e eupenbaore TuundOrpschoele en krek as Johan op 'e ulo en de
kweek. Johan en Gertie kennen mekeer al
van jongs of an. Doe ze 11 en 14 jaor oold
weren, hadden ze al snupiesverkering. Laeter
gong Gertie naor de Aki (keunstakedemie) in
Enschede. Naodat ze eerst schoelejuffer west
was in Makkinge, wodde ze dat laeter in
Almelo en Delden. Johan gong rechtstreeks
van Wolvege naor Almelo om daor schoelemeester te wodden.
Gertie warkt as dessinontwarpster mit
netuurlike materiaolen: turf, mos, Makkumer
zeeklei (daor warkt Tichelaar ok mit),
nuunders, slakkehusies, zaoden, blaeden,
verbaandgaas en Reutums roest. Dat laeste
is een soortement rooie hem die an weerskaanten op 'e oevers van een bekien, dat
deur et plakkien Reutum lopt, te vienen is. Die
hem wodt dreugd en as varve bruukt.
Een groot veurbeeld veur Gertie is de Friese
schilder Sjoerd de Vries. Die warkte in et
begin ok mit turf. Hi'j snee dr beelties van.
Een hieke groot veurbeeld veur heur is de al

even bekende Friese schilder Gerrit Benner.
En slim belangriek is Thom Mercuur, de grote
man van et Trip-gemael in Gershoot en et nog
te bouwen museum veur mederne keunst in
Oranjewoold. Him hat ze vaeke ni'j wark zien
in de hope dan goeie adviezen van him te
kriegen. Ze hat ok wel es wark van heur
keuren deur schihder/dichter/musikus Armando.
Gertie komt krek as Johan in Portugal op een
protte idenen. Van de drie a vier weken die ze
dr zoemers binnen rusten ze de eerste weke
uut en dan gaon ze an de slag. Gertie vun
daor zokke mooie nuunderties op et straand,
dat ze die ok bruken gaon is. Een grote
inspiraosiebron is ok et gerei van de Asmat,
een Papoeavohk op Ni'j Guinea. Ok die bruken
ja een protte schulpen as versiering!
'le roegelen vaeke van et lene in et aandere,'
vertelt Gertie. 'Van et bedrokken van stoffen
en textiehschilderings bin 'k now mit turf en
schulpen en zo an de gang. En alles is altied
weer een uutdaeging. Nao tien jaor lokt etje
bi'jtieden eerst om goed mitje materiaoh
omme te gaon. Wat he'k wat uutperbeerd om
mos en turf en zok spuh argens goed op
bevestigd te kriegen. En weej' wat et alderbeste warkt? Gewone behangersliem!'
Gertie het et laeste jaor mit twie grote
projekten doende west. Eerstens mit et
maeken van eigentiedse kraplappen. Een
kraphappe is et onderdiel van een hessien
onder de kroppe, wat Stappester vrouwhuden
in heur klederdracht bruken. Twiedens het ze
en hebben aanderen tassen beschilderd. De
Keuninkhike ten Cate stelde 200 ketoenen
tassen ter beschikking. De beschilderde
tassen wodden tentoonsteld in de biebehtheek
van Almelo en et pebliek kon de mooiste
anwiezen veur de eerste pries.
De Stappester vrouwluden die betrokken
weren bi'j et kraplappe-projekt deden ok mit
an et tasse-projekt. Mit de deur heur oranje
beschilderde tassen gongen ze vleden jaor
naor Wijhe toe waor de keuninkhike femihie
Keuninginnedag mitvierde. En waor as ze op
hoopt hadden gebeurde. Keuninginne Beatrix
stapte op heur of en vreug slim interesseerd:
'Vrouwluden, hebben jim die mooie tassen
zels maekt?' De dag kon doe vanzehs niet

meer kepot! An et tasse-projekt deden ok
vrouwluden van Turkse komof mit. Een mooie
vorm van integraosie!
Gertie het in et huus an de Schimmelpenninckstraote een eigen warkruumte. Ze geft
trouwens ok kursussen. En de laeste tied legt
ze heur toe op et maeken van sieraoden die
al te koop binnen in een galerie in Delft en
binnenkot lichtkaans ok op Terschelling. Ze is
algedurig an de gang en maek heur ni'je
technieken eigen. Zo perbeert ze now ok om
et vlechtwark in de slag te kriegen. Van 'tjaor
het Gertie in Almelo een tentoonstelling van
hoeden, petten en wat meensken zoal op et
heufd hebben.
1k vraog heur naor et artistieke klimaot in
Twente.
'Aj' mar mit goeie idenen anzetten kommen,'
zegt ze, 'clan kuj' in Twente goed warken. En
clan bin dr ok wel subsidies los te kriegen. En
et helpt vanzels altied aj' de passe ok wat
mithebben wat de publiciteit anbelangt.
Vleden jaor verscheen d'r een paginagroot
stok over mij en mien wark in De Twentsche
CourantlTubantia. En een goed kontakt mit de
wethoolder van kultuur is vanzels ok nooit weg!'
Johan en Gertie Bijkerk: ze perberen allebeide de lenvoold te verbelen. Hi'j in de
meziek, zi'j in heur dessinontwarpen.

cd's Johan Bijkerk:
1996: Twente Suite.
1999: Jazz Suite foar Frys!ân.
2002: Jazz Suite Portraits of Portugal.
2004: Jazz Around The World.
Tentoonsteflings Gertie Bijkerk:
2001: Oranjewoold.
2002: Nazaré.
2003: Zwolle. Delft.
2004: Almelo.
lnfermaosie:
R.J. Schimmelpenninckstraote 12,
7604 AN Almelo, till. 0546-818129.

Van de redaktie

Anne Faro en Marja Haan winnen Stellingwarver
Schriefwedstried

Anne Fare lat zien oorkonde zien die hi/ krek van borgemeister Heite kreeg.

In 2003 wodde veur et eerst de nije Stellingwarver Schriefwedstried orgeniseerd. Bij
disse pries die insteld is deur de beide
Stellingwarver gemienten wodt uutgaon van
een doelgroep, een thema of een opdracht.
Ok bi'j de Stellingwarver Schriefwedstried
gaot et dr omme et gebruuk van et Stellingwarfs zo bried meugelik an te vieteren. Disse
eerste keer wodde keuzen veur een doe Igroep: de leerlingen van et vervolgonderwies.
Mit naeme bi'j disse Ieeftiedsgroep staot et
Stellingwarfs niet arg in de belangstelling en
wodt et, veural op schoele, niet of nauweliks
meer bruukt. Et is daorom belangriek dat in
elk geval perbeerd wodt bi'j de jeugd een
positieve holing ten opzichte van de streektae
te kriegen. Dat wodde tiedens de uutrikkinge

van de pries an ien van de winners Ok nog es
benaodrokt deur borgemeister Remco Heite
van West-Stellingwarf. Butendat zee Heite et
ongeleuvelik belangriek te vienen dat een
gemienschop as de oonze een eigen tael het:
'Dat moen we uutdregen. Dat is de bosschop
waor et omme gaot.
De Stellingwarver Schriefwedstried wodde
veurbereid deur de warkgroep H.J. Bergveldpries, die daorveur speciaol insteld is deur
beide Stellingwarver gemienten. Die warkgroep hadde et et oflopen jaor trouwens mar
knap drok mit de literaire priezen in Stellingwarf. Ok de orgenisaosie van de H.J.
Bergveld-pries en de Stellingwarver Schrieveri'je-pries was in heur hanen. Die beide

priezen wodden et veurige jaor uutrikt an
Henk Bloemhoff en Jan Veldhuizen.
Om de Stellingwarver Schriefwedstried zo
goed meugelik te orgeniseren, zorgde de
warkgroep veur een goeie saemenwarking mit
de schoelen in Stellingwarf. In de veurbereidings van de wedstried bleken mit naeme de
idenen en de mitwarking van de heer Arend
Jan Evenboer, docent Nederlaans an et
Stellingwerf College in Oosterwoolde, van
groot belang. Et idee van et vertaelen laoten
van Stellingwarver gedichten in et Nederlaans
kwam bi'j him weg en ok de uuteindelike
selektie van de te vertaelen gedichten wodde
deur de heer Evenboer daon. Jurylid Geke
Zanen-Dokter, ok docent Nederlaans, mar
dan in de stad Grunningen, hadde teveuren
tegere mit warkgroeplid Sietske Bloemhoff al
een veurselektie maekt.
Alle gedichten die vertaeld wodden konnen,
weren gedichten die riemen. Zokke gedichten
bin vanzels muuiliker te vertaelen as niet
riemende poëzie. Wat ommes in et Stellingwarfs nemt, riemt in et Nederlaans lang niet altied.
Van de schoelen die vervolgens anschreven

wodden, kwammen veural positieve reakties,
mar veur een peer was jammer genoeg de
veurbereidingstied te kot. Twie schoelen
deden uuteindelik an de wedstried mit: et
Linde College in Wolvege en et Stellingwerf
College in Oosterwoolde. De opdracht veur
de wedstried wodde in een tal klassen
uutvoerd tiedens de lessen Nederlaans. Dat
kon hiel goed, omreden dr vandaege-de-dag
toch in die lessen wel es ommedaenken is
veur streektaelen.
Bi'j de Stellingwarver Schriefwedstried kwam
de jury, nao uutvoerig beraod, tot de konklusie dat d'r veur de pries et wark van twie
leerlingen in anmarking kwammen. Butengewoon aorig was vanzels dat et om een
leerling van de schoele uut Wolvege gong en
om iene van de schoele in Oosterwoolde.
Poere toeval, want de naemen van de
vertaelers van et instuurde wark weren bi'j de
jury niet bekend, krek liekemin as van welke
schoele et kwam.
De iene winner van de Stellingwarver
Schriefwedstried komt uut Wolvege. Et is

In de midden, tussen de ere dielnemers, Marja Haan, rechts wethoolder Bouma.

Anne Faro en hi'j zit in de vierde klasse van et
atheneum. Anne praot gien Stellingwarfs, mar
hi'j begript et wel hiel goed. Van et gedicht
Stiekelvarken van Harmen Houtman had hi'j
dan ok een prima vertaeling maekt. Dat is
allegere goed te lezen in etjuryrepot dat even
veerderop te lezen is. Ok zien vertaeling en et
oorspronkelike gedicht bin daor te lezen.
Ok veur de vertaeling van Marja Haan uut
Oosterwoolde hadde de jury veul wardering.
Marja, die nog mar in de brogklasse zit,
zorgde veur een hiele goeie vertaeling van et
twiede gedicht in de cyclus gedichten De
jaorgetieden van Johan Veenstra. Ok et
oordiel van de jury over heur wark en et wark
zels kun jim op de volgende bladzieden lezen.

lie fhebbers is h/f te koop op oons kantoor in
Berkoop. De poster is ontwurpen deur
A/bertha Bloemhoff van Oosterwoolde. Zif is
sund veurigjaor oo/d-leerlinge van et
Ste//in gwerf College in Oosterwoolde en now
studente an de n/fe popakedemie in Liwwadden (ofd. vormgeving). Veur de fleurige poster
die tiedens de uutrikkinge van de pr/es op et
Ste//in gwerf College prissenteerd wodde, was
ommeraek veul lof. Et verschienen van de
poster wodde meu gel/k maekt deur de heer
Jan Veldhuizen uut Ape/doom. Veldhuizen
wun eerder in 2003 de Ste//in gwaiver
Schrieveri fe-pr/es en stelde et ge/dbedrag dat
h/f doe wun € 500,00) beschikber an de
Schr/eversronte mit et verzuuk daor wat mit te
doen veur dejeugd.

De uutrikkinge van de priezen (veur elk een
geldbedrag van € 250,00 en een prachtige
oorkonde (een ontwarp van Sijtze Veldema))
was op 18 december in de schoele in
Wolvege en op 23 december in Oosterwoolde. Op 18 december gebeurde dat
tiedens de twiejaorlikse fancy-fair van et Linde
College en op 23 jannewaori op de jaorlikse
grote meziekaovend van et Stellingwerf
College. In Wolvege wodde de pries uutrikt
deur borgemeister Heite van West-Stellingwarf, wiels in Oosterwoolde die ere weglegd
was veur wethoolder Pieter Bouma van OostStellingwarf.
Elke keer dat de Stellingwarver Schriefwedstried orgeniseerd wodt - de twiede keer
gebeurt dat in 2006 - wodt d'r een jury
saemensteld die dichte bi'j de doelgroep, et
thema of de opdracht staot. Disse eerste keer
beston de jury uut Christine Magour-Mulder,
Geke Zanen-Dokter en Johan Veenstra.
Ok uut naeme van et bestuur van de Ste/lingwaiver Schrieversronte fielseteert de redaktie
van De Ovend Anne en Marja nog es van
hatte mit et winnen van de Ste//in gwarver
Schriefwedstried. Hoe be/an griek de Schrieversronte dit allegere v/nt, bliekt wel uut et feit
dat de winnende gedichten publiceerd binnen
op een poster. Die poster is verspreid op de
schoelen van de beide winners en op
verschil/ende plakken in de gemiente. Veur

De n/fe fleurige, kleurige poster mit daorop de
oorspronkelike gedichten van Harmen Houtman en
Johan Veenstra en de winnende vertae/ings
daorvan deur Anne Faro en Marja Haan.

Harmen Houtman

Anne Faro

Stiekelvarken

Het egeltje

Tussen 70 en 100 treden

Tussen 70 en 100 treden

heb ik neudig

heb 1k nodig

om de weg over te stikken.

om de weg over te stappen.

Ze hebben now minder kaans

Ze hebben flu minder kans

as eers

dan anders

oons mit de auto te pikken,

ons met de auto te snappen.

Nog hieltied kan de menister

Nog altijd kan de minister

over oonze

over onze

kotte levens beschikken,

korte levens beschikken,

daoromme kuwwe oons

daarom kunnen w' ons

niet zo goed

filet zo goed

naor die nie snelhiedsbeparking

near die nieuwe snelheidsbeperking

schikken.

schikken.

Johan Veenstra

Marja Haan

De jaorgetieden

De jaargetijden

2

2

uut: Winterlaand

De zunne het nog alle macht,

De zon heeft nog atte kracht,

de wereld liekt van zorgen vrij.

de wereld Iijkt van zorgen vnj.

Mar d' eerste b/uui is at veurbi,

Maar de eerste btoei is a/ voorbij,

verschruuid is at de b/oemepracht.

verschroeid is alte b/oemenpracht.

En in de proemeboom an 't pad

En in de pruimenboom aan het pad

huust onmiskenber et bedarf.

huist onmiskenbaar het bederf.

En op et roem bemeten arT

En op het ruim bemeten erf

verlept hiet staorigan et b/ad.

ver/ept heel tan gzaamaan het b/ad.

Zoas glen lie fde gruuien kan

Zo zat geen tie fde groeien gaan

zonder de zeerte en 't gemis,

zonder de pijn en het gemis,

soms rieker wodt deur et verlös.

dat rdker wordt dan dat het was.

Zo is d'r glen ontkommen an

Zo is er geen ontkomen aan

dat aanst mien hiem besturven is,

dat straks mlln erfbedo/ven is,

mit dauw en spinrag in et grös.

met dauw en webben in het gras.

De gemienten Stellingwarf Oost- en West-aende hebben, doe ze veur een schoft de Stellingwarver literaire priezen op 'e schoppe nammen, een Stellingwarver Schriefwedstried insteld. Die
wedstried wodde in 2003 veur de eerste keer hullen. Vuuf schoelen van et votzet onderwies
wodden anschreven in de hope dat leerlingen van die schoelen an de wedstried mitdoen willen
zollen. De opdracht was om uut een tat uutzochte gedichten iene of meerderen vanuut et
Stellingwarfs in et Nederlaans te vertaelen. Dat was neffens de jury een mooie opdracht.
Veerweg de meerste kiender in de Stellingwarven won niet meer in de eigen tael, et Stellingwails, grootbrocht. Op disse meniere kommen ze clan toch nog es mit die tael in anraeking. Van
de schoelen kwammen meerst positieve reakties, mar veur een peer was de veurbereidingstied
te kot. Twie schoelen deden daodwarkelik mit: et Stellingwerf College uut Oosterwoolde en et
Linde College uut Wolvege.
De gedichten daor uut keuzen wodden kon weren: Stiekelvarken van Harmen Houtman, Aarme
Miene van Henk Bloemhoff en Stiekelvarkentien en de cyclus Dejaorgetieden van Johan
Veenstra. Naodat de Warkgroep H.J. Bergveld-pries de instuurde gedichten schift hadde,
bleven dr 70 over daor de vertaeling van deur de jury beoordield wodden mos. De jury vint
aenlik dat de vier gedichten uut de cyclus Dejaorgetieden onlosmaekelik bi'j mekeer heuren.
Mar drie dielnemers hebben de hiele cyclus vertaeld. Dat was bliekber gien veurweerde,
daoromme het de jury de vier gedichten van disse cyclus ofzunderlik beoordield.
Alle gedichten die vertaeld wodden konnen, weren gedichten die riemen. Zokke gedichten bin
vanzels toch wat muuiliker te vertaelen as vri'je, niet riemende poëzie. Want wat in et Stellingwails riemt, riemt in et Nederlaans lange niet altied Ok. De cyclus Dejaorgetieden, en clan veural
et twiede en et vierde vas van de cyclus, zorgde zodoende veur nogal wat perblemen. Een
protte inzenders vertaelden hier atlienig mar en vunnen et bliekber te drege en vien goeie,
netuurlike riemwoorden. Ok et ritme van een gedicht veraandert nogal es nao een vertaeling.
Lange niet iederiene is et lokt en breng etzelde ritme in de Nederlaanse vertaeling an as die in et
oorpronkelike gedicht zit. Butendat dee blieken dat et Stellingwarfs bi'jtieden veer van de
jongere Stellingwarvers ofstaot. Meerdere keren wodde wasdom vertaeld as wijsdom en aoren
as oren. En et moetja groei en aderen wezen.
Et het at mit al een nogal vri'j drege put wark west veur de jury en kom dr uut. Een protte
inzenders vullen drekt at of vanwege de eerder schetste muuilikheden. D'r kwammen uutaendelik een stokmennig boven drieven. Daor het de jury op et laeste twieje uutzocht. Dr is dus niet
iene prieswinner, mar dr bin dr twieje. Die beide zullen de pries verpatten moeten.

Anne Faro
(uutrikkinge op 18 december 2003)

Marja Haan
(uutrikkinge op 23 jannewaori 2004)

lene van de prieswinners komt van et Linde
College. En dat is... Anne Faro! De jury vun de
vertaeling van et gedicht Stiekelvarken van
Harmen Houtman ien van de besten. Dr bin goeie
oplossings vunnen wat de riemwoorden anbelangt
Dr bin netuurlike riemwoorden bruukt, die nargens
dwangmaotig andoen. Ok is d'r goed op let dat de
vertaeling etzelde ritme holen bleef. Mit disse
vertaeling is dr dichte bi'j de oorspronkelike tekst
bleven. Zoks vint de jury belangriek. De jury
fielseteert Anne van hatte!

lene van de prieswinners komt van et Stellingwerf
College. En dat is... Marja Haan! De jury het een
protte wardering veur de vertaeling van et twiede
vas uut Dejaorgetieden. Et is goed in et Nederlaans vertaeld en de vertaeling is dichte bi'j de
oorspronkelike tekst bleven. Et ritme van et gedicht
is mooi in takt bleven. Veural et riem in de laeste
zes riegels is keurig oplost. De winner is de ienige
van de inzenders die daor zo goed in slaegd is. De
jury fielseteert Marja van hatte!

Anne Faro, Marja Haan nog es van hatte fielseteerd!
De jury hoopt dat disse Stellingwarver Schriefwedstried, dit vertaelprojekt, et Stellingwarfs veur
verschillende inzenders een betien dichterbi'j brocht het. Dat ze aorighied an et vertaelen had
hebben. En dat ze nog es wat mit et Stellingwarfs doen gaon: vertaelen, lezen, zingen, schrieyen, praoten. In welke volgodder dan ok. Want mit elke tael, hoe klein of groot ok, kuj' alles doen!
November 2003,
De jury: Geke Zanen-Dokter, Cristine Magour-Mulder en Johan Veenstra.

Harmen Houtman

Nostalgie
Nostalgie wodt vermelded in 'de Dikke Bloemhoff. Dr aachter staot 'spor'. Neffens de
verklaoring komt zoe'n woord mar in len of
inkelde plakken veur en is et vermelden o.e. niet
interessaant, omdat d'r gien geografische
tegenstelling in et geding is.
Hoe oolder aj' wodden hoe meer et woord
nostalgie liekewel in je leven verschient.
Nostalgie is een hieltied starker woddend
gevuulte. Et is et daenken an eertieds, waorbi'j'
meerstal dat prachtige gevuul naor boven komt.
Et maekt je weeIg en waarm. As et niet positief
is nuum ie et trouwens glen nostalgie. le raeken
d'r vaeke veur een schoffien wat dromerig van.
Et komt in je op aj' op plakken uutje (vroege)
verleden kommen of daor an daen ken.
1k leup veurige winter deur de Karkebos in
Ni'jhooltpae. Op de moole iesbaene middenin
de bos lag nog een dun laogien les. In mien
onthoold zag 1k mezels op hoolties rieden op
een zunnige winterdag. 1k was niet een
geweldige rieder en vul mit een wedstried in een
'weenst-pesisie' vanzels krek veur de strepe. 1k
vuulde weer de waarme kop sukelaomelk, die
mien koolde hanen opwaarmde. 1k heurde weer
et 'klaor-of' bi'j de start van elke nt. 1k hapte in de
koeke die schuin ofsneden was.
1k zat dus midden in de nostalgie. Vroeger vun 1k
de verhaelen van oolde meensken over heur
verleden in 't generaol niet zo biester mool. Ft
gong over zaeken waor 1k me as kiend niet goed
in verplaetsen kon. Vertellegies over de
waeterputte, die vol mit kikkerds zat. Over de
honnekarre van Jan van Garnet van Lutske.
Over vieze Jaante, die de 'honderd-duzend
wun. Over wie as waor ooit woond hadde en
hoe. As pake en beppe ze vertelden koj' ze wel
uut et heufd, omdat ze riegelmaotig herhaeld
wodden. 't Was krek et verhaeleboek dat mem
nOg es een keer veurleesde. le wussen al wat
d'r op de kommende bladziede gebeuren zol.

Op 'e Zanen in diezelde Karkebos was d'r glen
heide meer te zien. De ofknapte toekies van de
lariks laggen as jeweelties op 'e dreuge,
bevreuren grond. De grote lijnen van de
zaandkoele kon 1k nog ontdekken. Op een
zundagmiddag gongen we hier mit de femilie
vaeke es henne. Wi'j kiender sprongen van de
hoogte et gat in. De hieltied veerder en hoger.
Tot zo veer nostalgie.
Mien breur kwam liekewel een keer te lane mit
de tonge tussen de tanen. Et bloedde beheunlik.
Et is vanzels weer goed kommen, mar nog de
hieltied te zien.
Bi'j et weelge gevuul van 'et-nog-heugenkunnen' kwam et felt van et ongelokkien. Zo
lopen in de nostalgie goed en minder plezierig
deur mekeer henne. De minder aorige zaeken
wodden votstopt, deur d'r niet al te vaeke over te
praoten. De prachtige beelden kommen
weeromme. Toppunt van nostalgie is de reünie.
Meensken die eertieds 'wat-had-hebben',
kommen opni'j bi'j mekeer. Ditjaor hadde 1k een
reünie van de groep, waor ik 31 jaor leden mit
begon in et ziekenhuus. Op zokke bijienkomsten wodt een hiel groot stok van de tied praot
over 'doe'. Ur kommen zaeken boven over de
kwaoie heufdmeester en et strenge zusterhuus.
Meensken nemen foto's mit. D'r wodt lacht en
luusterd.
Veerderop in de Karkebos lopen we een pad op
waoj' de Lende zien kunnen. Now een streep,
doukies weer een kronkel. Hier gongen we as
kiender veur et eerst te zwemmen. 1k zie mien
vader in de vuuftigerjaoren nog mit een
zwempak an. Van him heb 1k vermoedelik mien
eerste slaegen leerd. We hadden een grote,
zwatte rubberbaand bi'j oons om dnievende te
blieven. Deur oons lopen welde et donkere
zaand op. Et stiekem ommekleden deden we
halverwege et laand. Niet lene moch et zien!
Hoe oolder aj' wodden, hoe meer verleden aj'
kriegen. Et slat him op in je dagboek of zocht

De iesbaene van Nijhoo/tpae in de vuuftigerjaoren van de veurige ieuw.
zien plak tussen alle gedaachten, diej' opsleugen hebben. Op een bepaolde leeftied betrap ie
je d'r zels op daj' et woord 'vroeger' bruken. Et
eerste vonkien van de nostalgie is in je heufd
terechtekommen. le perberen et tegen te holen.
Opiens verschient d'r wat van et woord in je
schrieverije. Et is niet meer te stoppen. le
kommen oolde kunde tegen. le raeken interesseerd in de historie van je streek of je dörp. le
kriegen meer vri'je tied en zuken oolde plakkies
op. le zuken waj' aachter Iaoten hebben, en...
vienen et niet.
Wat veerderop in de bos belanen we op een
onbekend pad. Vanof de Stellingenweg had ik
de ni'je anplaant wel zien. We kommen an de
raand van de greiden en 1k heb hier nog nooit
staon. As we Lolkema's Iaene langes lopen
klauteren we de voegeluutkiekhutte in. De
glaezen raem pies bin haost allegeer kepot
sleugen. Stokken glas liggen in de askeemmer. De baanken en de ruumten tussen de
plaeten mit voegels bin volkalkt mit smerige
teksten. We staon weer middenin disse tied. Et
verleden is hielemaole uut oons heufd!
Nostalgie is een prachtige prikkel orn tot

schrieverije te kommen. Hoe oolder a]' wodden,
hoe vaeker etje penne of komputer in sloept. Ok
1k kan et niet keren. Toch rnoe'n we d'r veur
oppas.sen, dat schrieverije in et Ste/I/n gwarfs
niet etzelde wodt as nostalgische schrieverije.
As et all/end verhae/en schrieven is over vroeger
of et in hedendaegse stokken weerommegriepen naor dat ver/eden. Spietig genoeg kommen
d'r te rn/n jonge telenten b/f om al/es In //ekwicht
te ho/en. De tae/ rnoet levend b//even In oonze
tied mit al zien tekotten, perblemen en n/fe
veurva/en. Een tae/ die eertieds 'broesde' moet
tinte/en in de 21 ieuw.
De kuier deur de Karkebos was een mingsel van
nostalgie en hedendaegse warkelikhied. Van
dromen over et ontdekken van de plaanties die
moggen atten op de bojem van de iesbaene tot
et oppakken van een doppe van een bierflessien
in een uutkiekhutte. Een kuier deur et leven die
op disse meniere verlopen zal. Et woord
nostalgie wodde niet vaeke bruukt, mar krigt de
hieltied meer betekenis in je leven. Nuum et
'zute verlangst naor eertieds'. Of even weeromme kieken naor doe. Et krigtje in elk geval te
pakken, aj' d'r even 'niet bi'j' binnen.

W.deJong

De verrassing
Ditjaorzol ze es uutpakken mit heurjaordag.
Ze zot zestig jaor wodden en dat was toch et
vieren wet weerd. Ze hadde bi'j de bakker
gebakkies bestetd en stiekem in de kelderspiene zet. Ft mos een verrassing blieven.
Ft huus was an de kaante. Een kteinkiend had
de raemen daon en om huus de zaek wat
anharkt. Op de dete was mooi wit zaand
stri'jd. Atles was ktaor, docht ze.
Al rieketik vroeg in de morgen kwam de
ootdste zeune mit zien vrouw d'r an. De vrouw
praotte atlienig mar Fries, mar dat kon zi'j ok
niet helpen. As ie zo diepe uut Friestaand kommen clan kuj' Ok niet aanders. De
kiender zotlen taeter wet kommen, zeden ze.
Ze weren d'r nog niet zo lange, of daor kwam
de dochter uut Grunningen mit heur man op
een zwaore moter et arf opdri'jen. Die man
praotte attiend mar Grunnings, mar dat geft ok
niks, ie kun etja wet verstaon.
De jongste zeune uut Hot taand was een dag
teveuren at kommen en hadde van naacht bi'j
de middeiste dochter slaopen. Zien vrouw
praotte attienig mar Holtaans, dat was now
ienkeer niet aanders.
Zo kwam men ze altemaote anzetten. Et huus
puutde zowat uut van de meensken. Mar
gezellig was et wet. En drok, drok dat et was.
Now was et dat attied mit een jaordag. Atles
praotte in zien eigen spraok en dat hinderde
niet iene. Dat was attied at zo west.
De dochters weren drok in de weer, elk hadde
thuus een keek of koeke bakt en dat gaf
vanzets ok wet een betien spanning onder de
vrouwtuden. Elk kon et beste bakken vanzets,
mar dat mos wet btieken doen. D'r wodde
ommeraek pocht over de prestaosies en ok
hiel scharp tuusterd. Mit at die kiender d'r
omhenne die ok nog in en uut teupen, bi'j' et
overzicht at gauw kwiet.
Et ootde meenske zat et attegere genietend

an te kieken. En de dag vteug omme.
In de loop van de middag, tegen de aovend,
mossen de eersten at weer vot. Hietemaole
naor Grunningen is nog een hiel aende. Zodat
et aende van de middag votgong mit uutzwaaien en ofscheid nemen.
Bij et op bedde gaon zee et ootde meenske
tegen heur man. 'Wat een prachtige dag, hen.
Et was echt weer ootderwets. Een jaordag as
attied.'
Doe zi'j de votgende dag in de ketderspiene
kwam om de eerpets te haelen, ston daor nog
de deuze mit gebakkies. Heur verrassing.
Deur de drokte d'r bi'j inscheuten.

Sietske Bloemhoff

Et Kroontien
PIEPMOES OP DE TILLEVISIE
(Een veur/eesverhael)
Op een aovend rinkelt de tillefoon in et kesteel
van Piepmoes.
We zol dat now wezen,' mom pelt de moes
en pakt de tillefoon.
'Goeienaovend, mit Piepmoes,' zegt hi'j clan.
'Ok goeienaovend,' is et antwoord an de ere
kaante van de lijn. 'He'k Piepmoes zels an de
lijn? Dé Piepmoes die zo bekend is bi'j de
kiender in de Stellingwarven? Ja? Now, ie
praoten mit Joop van et Jeugdjournaal. Hej'
even tied veur mi'j?'
'Joop van et Jeugdjournaal?' schrikt Piepmoes hielendal verheerd. 'Joop van et
Jeugdjournaal? Et Jeugdjournaal? Ja, ik heb
wel even tied veur jow, mar waorom belie mi'j
aenlik, meneer Joop?'
'Zeg mar gewoon van Joop, heur Piepmoes,'
zegt de man van et Jeugdjournaal. 'En
waorom ikjow belle? Now, 1k heb al zo vaeke
verhaelen over jew heurd, dat ik docht et wodt
tied om die moes es een keertien bi'j oons in
etjournaal te nugen. Hoe liektjow dattoe?'
'Now ja,' twiefelt Piepmoes een betien. '1k
weet aenlik niet zo goed wat a'k vertellen
moet. Mar et liekt mi'j an de aandere kaant ok
wel aorig toe, ja. Mar meneer Joop, och nee,
Joop, vienen jew et goed as 1k clan een
kammeraod van mi'j uut de bos mitneem?'
'Ja, vanzels wet,' antwoordt Joop. 'Zoj'
misschien ni'je weke donderdag kommen
kunnen?'
'Now, veuruit clan mar,' zegt Piepmoes die
nog de hieltied niet hielemaole van de schrik
bekommen is. 'Tot donderdag, Joop.'
As et donderdag is, bin Piepmoes en de
doeve, want die gaot mit, at vroeg op pad
naor de tillevisiestudio van Joop. In Wolvege
stappen ze op de trein, want om te vliegen is

Aik

et, mit Piepmoes op de rogge, aenlik krek een
betien te veer veur de doeve.
Op et stesjon in et plak daor de studio is, staot
Joop van et Jeugdjournaal al op de beide
dieren te waachten.
'Gelokkig,' zegt hi'j, daor bin jim. Kom mar
gauw mit me mit, de mannen van de kamera's
en zo staon a! klaor.'
In de studio vegen een peer vrouwluden wat
poeler om de snuten van de beide dieren en
ze kriegen een kamme deur et haor en de
veren. Aj' op de titlevisie kommen moej' d'r
vanzels netties uutzien. As ze ktaor binnen,
moe'n Piepmoes en de doeve - en wat zien ze
dr prachtig uut - tegere mit Joop aachter een
taofel zitten gaon. De uutzending gaot uut
aende.
'Beste Piepmoes,' begint Joop. 'Aldereerst
vanzels van hatte welkom in cons Jeugdjournaal. Wi'j bin d'r verschrikkelik wies mit dat ie,
tegere mit jow kammeraod, in cons pergramme kommen wollen, want et is een hiele
reize hier naor toe. Zoj' de kiekers nog even
percies vertellen witlen waorjim Ok at weer
weg kommen?'
'Tuurlik wet,' zegt Piepmoes. 'Wi'j wonen in
een hiele mode bos in de Stellingwarven,'
vertelt hi'j clan, best wet een betien trots. 'Wi'j
wonen daor tegere mit nog een hieleboet ere
kammeraoden van cons.'
'Waor liggen de Stellingwarven aenlik
percies?' vragt Joop. 'Een hieleboet kiender in
et laand weten dat misschien niet.'
'Now, de Stellingwarven liggen in et noorden
van Nederlaand,' vertett Piepmoes. 'Et is een
hiele mooie streek, mit prachtige dörpen,
stokken bos en twie hiele mooie revierties.'
'Ja,' nikt de doeve enthousiast en gaot
veerder: 'len van die revierties is de Lende en
de bos van Piepmoes ligt daor vtakbi'j. Wi'j
beleven daor mit mekeer een hieteboel
aeventuren.'

'Wat veur aeventuren beleven jim clan
allegere?' vragt Joop.
'Now, meerst mooie, mar soms ok wet es wat
minder mooie,' zegt Piepmoes. 'Wi'j doen een
hieleboel mooie sputlegies in de bos of gaon
zommers Iekkerzwemmen in de Lende. Of
we hoten een grote speurtocht. En in de haast
zuken we naor neuties en haastbtaeden. Of
we maeken mooie lampions mit Sunte
Matten. En in de winter speu ten we in de sni'j
of op et ies en hebben we elk jaor een
prachtig kastfeest op de eupen plak,' rattett de
moes an ien stok deur.
'En in et veurjaor heipt Piepmoes de voegels
vaeke mit et maeken van nussies, gaot de
doeve veerder as Piepmoes even aosemhaelen moet.
'Ja, dat klinkt altegere lieke prachtig,' vint
Joop. 'Mar Piepmoes zee ok, datjim wet es
minder mooie aeventuren beteven. Hoe zit dat
clan percies?'
'Now,' twiefelt Piepmoes, 'ik weet niet...
Doeve, wat vien ie, moe'n we dat vertellen?'
'Jawisse,' mient de doeve. 'Dat vertetlen we
juust wet. Laot iederiene in et laand mar es
weten hoe vervetend as die beide katten
altied binnen.'
'Beide katten?' vragt Joop now slim ni'jsgierig.
'Welke katten bin clan altied zo vervelend? En
wat doen die beide dan??'
Piepmoes en de doeve kieken mekeer nog es
een keertien an en clan komt et hiele verhael
d'r uut. Over hoe de katten Piepmoes altied
aachternao zitten, omdat ze honger hebben
en him opeten witlen, wiels ze thuus op de
boerderi'je genoeg kattebrokkies en melk
kriegen. En over hoe ze aachter aandere
dieren an zitten as ze Piepmoes niet pakken
kunnen. Mar ze vertetlen ok hoe as de
aandere dieren uut de bos Piepmoes altied
hetpen en hoe 'n wille ze hebben as die de
katten soms prachtig veur et tappien holen.
Now ja, jim weten dat atlegere wet, mar de
kiender die buten de Steltingwarven wonen,
weten daor hietemaole niks van. En Joop van
et Jeugdjournaal en de mannen aachter de
kamera's ok niet. Dat kuj' zo wet zien. Ze
weten niet wat as ze heuren!
'Tjongejonge, Piepmoes,' zegt Joop, en le kun

an him zien dat hi'j him aorig kwaod maekt.
'Wat een misselike katten bin dat. En gaot et
attiend mar om die zwatte katte mit de witte
punte an de stat en de witte mit de zwatte
punte?'
'Ja,' zegt Piepmoes. 'Gelokkig bin d'r niet
meer katten daor we hinder van hebben. Mar
wat zot ten we btiede wezen, as Klaos en Miep
ophoten mit heur gedonder.'
'Now,' daenkt Joop had-op. 'Misschien kuwwe
daor in oons pergramme wet wat an doen.
Wie wet kieken heur baosies now wet, en
misschien Klaos en Miep zets ok. Waacht es
even...'
In de boerderije hebben de baosies van
Klaos en Miep de titlevisie toevaltig krek
anzet. Klaos en Miep rekken heur es uut,
ktauteren uut heur maanties en gaon veur de
titlevisie zitten.
'Klaos, moej' now toch gauw kieken wie daor
in et Jeugdjournaal is,' mierkt Miep en zet de
rogge in de bocht as zol hi'j zo de tiltevisie in
springen.
'Daor hej' verempeld Piepmoes op de
titlevisie, tegere mit de doeve,' bromt Klaos.
'Wat moe'n die beide daor now toch.'
De kaeter stingert van poere opwiening mit de
stat in de ronte.
'Schei uut te wiemeistatten en hoot op te
mauwken,' zegt et vrouwgien. 'Eers kuwwe
niet verstaon wat as d'r zegd wodt...'
'En wi'j roepen de baosies van disse beide
vervetende katten op, zo zegt Joop van et
Jeugdjournaal intied, 'om d'r veur te zorgen
dat Klaos de Kaeter en Miep niet weer
aachter Piepmoes-en-die an zitten. lederiene
die naor dit pergramme kikt en in de buurt van
Piepmoes woont, vraogen wi'j om goed op te
letten as zi'j de katten ok op verbeuden terrein
zien. Hier votgt nog es et signatement: Klaos
de Kaeter is een zwatte katte mit een witte
punte op de stat. Miep is hietemaote wit, mar
het een zwat puntien op de stat. Aj'm ze in of
bi'j de bos van Piepmoes bespeuren, geef et
oons clan deur. Wi'j nemen clan mitien kontakt
mit de baosies op.'

Oe hedenhitskes, wat schrikken de katten. En
heur baosies trouwens niet minder.
'Die man het et over oons, jammed Klaos
tegen Miep.
'Ze hebben et over oonze katten,' klaegt et
vrouwgien tegen et baosien. 'Wat moe'n we
now mit ze, wat bezorgen Klaos en Miep oons
weer een hoop ellende.'
'Now, as et zo deurgaot mit die beide,' vint et
baosien, 'clan moe'n we mar zien dat we ze
verkopen. En as dat niet lokt, clan moe'n ze
desnoods mar naor et asiel. 1k wit niet atle
daegen in et Jeugdjournaal omdat we van die
klieren van katten hebben.'
'1k ok niet,' zegt et vrouwgien. 'Hebben jim dat
goed in de smiezen, Klaos en Miep? We bin
best wies mit jim, mar as et zo deurgaot hoolt
dat op. Jim bin waorschouwd!'
Klaos en Miep trillen en beven dr over, zo bin
ze schrokken. Verkocht wodden of naor et
asiel nog wet! Dat nooit, asjeblieft niet! Dan
mar gien Iekker sappig moezehappien. Dan
mar van die dreuge kattebrokkies en lauwe,
vellebellerige melk. Alles liever as naor et asiel!
Jim hebben wet deur dat Piepmoes en zien
maoten de eerste tied gien last hebben zullen
van Klaos de Kaeter en Miep. Mar as dat
altied wet zo blift, ik bin dr niet zo zeker van,
jim wet?

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
mooie menieren van 'doen'
Lestdaegs wodde ik nog weer es raekt deur
de meugelikheden om dingen uut te drokken
mit et warkwoord doen. Een peer dr van wo'k
hier es mit veur 't Iocht kommen, omdat ze
aorig binnen en ok omreden etje misschien
wat toeliekt om die menieren van zeggen ok
(weer) te bruken, ok aj' schrieven. le kun in
oons Stellingwarfs bi'jveurbeeld zeggen:
- We konnen praoten en doen wat we wollen,
mar h/f wol et niet
- Et gaot daor op een timmeren en doen!
Dan bedoel ie mit doen aenlik 'praoten uut
alle macht in de eerste zin, en timmeren en
eventueel wat daor nog bij gebeurt in de
twiede zin. Deur doen te bruken Iaoj' zien dat
et om een slim drokke aktiviteit gaot. Disse
'meniere van doen' kriej een stark effekt mit.
Een betien aanders is de opbouw van de zin
mit doen in bi]veurbeeld
- Et regent al een hiele poze, en et dot mar
deur!
- Et regent al een hiele poze, en et dot mar en
et dot mar!
Dan bedoel ie mit et dot aenlik etzelde as 'et
regent', mar ie drokken veural de warking van
et regenen uut en dat dat al mar gaot. Ok op
disse meniere kriej' een soort verstarking.
Mooi is d'r ok an daj' niet twie keer regenen
aachter mekeer an zeggen hoeven op disse
meniere. Meensken vienen over et algemien
verschil in woordgebruuk mooier as twie keer
etzelde woord bruken.
Weer aanders bin zinnegies daor doen
uutdrokt wat et weer dot:

- Et kan van al/es doen vandemiddag, dat
wee'we niet, et kan regenen of snifen gaon
Et woord doen kan ok uutdrokken zoks as 'dr
mit te stellen hebben', 'dr mit te maeken
hebben', in menieren van zeggen die mi'j nog
wel aorig gangber lieken, zoas
- Die het et mit et hatte te doen
Oat is een aandere meniere van zeggen veur
dat hi'j 't an 't hatte het, hatklachten het.
schaemele Stellingwarvers?
Al hiel lange wodt d'r onderzuuk daon naor
streektaelen en dialekten. Dat gebeurde in
ieder geval al in et laest van de 19e ieuw en in
et eerste kwat van de 20e ieuw. Een schoffien
leden zat ik even te sneupen in een boek mit
artikels van een veurnaeme taelgeleerde van
vroeger, Perf. dr. G.G. Kloeke. Een beroemde
taelgeleerde, mag ik ok we[ zeggen. Van him
is bekend dat hi'j al in de jaoren twintig her en
der henne gong om de biezunderheden van
de plaetselike tael op te schrieven en die in
grotere verbanen mit mekeer te vergelieken.
Inkelde indrokken die hi'j opschreef van hier
bi'j omme bin aorig genoeg om jim even lezen
te laoten. Zo schrift Kloeke: 'De zuidgrens van
het Friese taalgebied valt nagenoeg samen
met de noordgrens van Stellingwerf. In de
gemeente Ooststellingwerf vormt Appelsga
de enige Friese enclave [dat was inderdaod
een oolde schriefwieze, et was netuurlik
Appelsche mar dr wodde docht an et Friese
'-ga, H.BI]. In Haule, Donkerbroek en Oosterwolde spreekt de overwegende meerderheid
"Boers", d.w.z. Stellingwerfs. Opvallend is de
achting, die men hier algemeen voor het Fries
koestert: terwijl men het autochtone dialect
enigszins minderwaardig vindt, beschouwt

men het Fries als de taal, die elke "echte"
Fries behoorde te spreken. De talrijke
Boerenfriezen, die zich hier gevestigd
hebben, steken hun verachting voor het
Boers' ook niet onder stoelen of banken.
Uiterlijke tekenen van de grote liefde voor de
'memmetaal" zijn de Friese spreuken en
opwekkingen, die men hier en daar in huizen
en herbergen ziet hangen. Het stiefmoederlijk
behandelde Boers of 'Don kerbroekemers"
of "Stellingwerfs" of hoe het verder bestempeld mag worden, is sinds lang tot een zuiver
defensieve houding veroordeeld. Mensen van
zuiver Stellingwerfse afkomst gaan zich ook
reeds van het Fries bed lenen. Onder de
neringdoenden treft men verscheidene, die
zich met grote vaardigheid van drie talen
bedienen (Fries, Boers, Hollands)'. Tot zo
veer Kloeke, in een artikel uut 1920. Hi'j geft
naor mien gevuul veural zien indrok over
Donkerbroek. Och, was et in Oosterwoolde zó
slim? Gelokkig is de holing van daelekieken
op et Stellingwarfs vandaege-de-dag zo slim
niet meer. Was men niet wat al te schaemel
tegen aanderen, in die tied? Et moet wel
haost.
Mar we leven een tied dat ok oonze tael as
tael erkend is en dus is dr al hielemaol gien
reden om oons te schaemen. Dr is juust
officieel recht op bescharming, krek vanwegens die erkenning. Mar omdat et Stellingwarfs minder praot wodt en ok nog te min in
teksten te zien is, zol et toch goed wezen om
meer mit oons Stellingwarfs naor veuren te
kommen. Ft meer praoten ok tegenover nietStellingwarvers en et ok meer schrieven as an
now toe. Van geliekweerdighied moe'n we
uutgaon, en aanders moet die mar mit
naodrok vraogd wodden, et recht is dr. Wie
trouwens dat artikel en aander wark van
Kloeke es inzien wil, ik heb de ofdrokte tekst
uut Verzamelde Opstel/en van Prof. dr. G. G.
Kloeke. A/s feestuitgave aan de schrUver
aangeboden bij zijn 65ste verjaardag. Assen,
1952.
meer erkenning?
Bi'jkotten kommen vertegenwoordigers van

de Raod van Europa naor oons toe. Nee, niet
naor Berkoop, mar naor Den Haag. Ze gaon
onderzu ken of Nederlaand genoeg zorgt veur
et Fries en de aandere erkende taelen, zoas
et Nedersaksisch. Ze praoten wat et Nedersaksisch angaot mit een vertegenwoordiging
van de perveensiebesturen van Drenthe,
Grunningen, Gelderlaand, Overiessel en van
oonze gem ienten. Ze praoten ok mit vertegenwoordigers van SONT, de stichting die
opkomt veur de gemienschoppelike belangen
van alle Nedersaksische streektaelen, en ok
mit sommige vertegenwoordigers van de
streektaelinstellings. SONT het een dik rappot
ontvongen, mit zoe'n 20 bladzieden over et
Nedersaksisch. Over oons Stellingwarfs wodt
een flinke opsomming geven, en alles zo bi'j
mekeer bliekt dr toch hiel wat te gebeuren.
Mar de veerdere erkenning, onder diel Ill dus
zoas dat hiet, is dr nog niet. We maggen
hopen dat bestuurders en de poletiek dat now
toch es een keer deurzetten zo staorigan,
want dan zullen dr ok eerder beleidsverbeterings kommen. En de erkenning liekt 'echter',
want 'mar onder diel II erkend' klinkt wel mooi
mar nog niet volweerdig. Butendat, wat in
Duutslaand al jaoren een feit is, waoromme
zol dat niet in Nederlaand kunnen?
taeltillefoon
Mit tech nische vraogen over oonze tael kuj'
mi'j altied even bellen. De tied dat ik daor in
principe altied veur anwezig bin is op 'e
donderdagmiddag, van 16.00 ure tot 17.00
ure. Mailen kan netuurlik ok, via de anklikmeugelikheden op oonze webstee. Veur
algemiene infermaosie zuuk ie bi'j 'kontakt
maeken' en klik ie op infostellingwarfs.nl; aj'
taelvraogen veur mi'j hebben klik ie op
h.bloemhoff@stellingwar-fs.nl.
zichtbere streektael
In et veur- veurige nommer van De Ovond
schrift Luc Rondhout, op bladziede 26, dat et
Stellingwarfs aenlik meer zichtber wezen
moet, zoas op plaknaemebodden. Zoas hi'j
dat bi'jglieks in Bretagne ok zien het, mit de

plaknaemen in et Bretons. Luc het getiek, taot
1k dat even veuropstellen. In een wereld waor
as pattie meensken at in een aandere taet
ommeschaeketen zo gauw as ze die mar
heuren (Nederlaans, Fries of wat ok) in plaets
van an de eerste taet, et Stettingwarfs vaaste
te holen, ontstaot et beeld mar at te gauw dat
d'r hietemaole niks eigens (meer) is. Daoromme moe'n we ok niet mu wodden de
meensken an te rikkemederen toch veurat de
eerste taet ok as eerste tael te bruken. Mar
daornaost is et van betang ok zien te taoten
dawwe hier mit een eigen, mooie taet te
maeken hebben. Getokkig wodt de Schrieversronte hiet vaeke vraogd om woorden die
hier of daor as naemen, anwiezings of
biezundere begrippen veur bruukt wodden
moeten. Een posien leden interviewde de
Liwwadder Kraante me. Ze zeden dat ze
Stetlingwarver opschriften en zo toch nog niet
zo yule zaggen. Now weten we dat d'r at een
protte deur patteketieren gebeurt, mar d'r is
inderdaod best ruumte veur meer. Et geft ok
een stok eigen kesjet an de streek, en dat
past in disse tied van kultuurtoerisme meer
as. Et Steltingwarfs moet nog yule meer
zichtber wodden in opschriften en zo, dan
wo'n de Stettingwarvers en niet-Stellingwarvers heur meer bewust.
Waoromme bin die dubbete plaknaemebodden d'r aentik nog niet? Now, as we d'r zels
niet veur in de bienen kommen, dan kommen
ze d'r gewoonweg niet. Kun Henk Bloemhoff
en aanderen niet... Mar die hebben daor at
yule vaeker op wezen. Zo he'k zels meer as
ien keer et medet uut Luxemburg nuumd, mit
et officiële woord boven en de streeknaeme in
kursief onder. lentaelig Stettingwarfs zot hier
bi'j oons ok zonder grote perbiemen kunnen.
Et verschit tussen 'Wotvega' en Wolvege is
mar hiel Hein (de a is d'r ooit veur de
mooiighied an ptakt), en Oosterwoolde in
plaets van 'Oosterwolde' is veur butermeensken niet inienend onbegriepelik. Berkoop is
in de vere omkrieten at een bekend begrip, en
meensken zeggen ok in heur Nedertaans al
vaeke Lan gedieke in plaets van et wat stieve
Langedijke.
En toch, maek ie hier een formeet punt van,

dan gaon bi'j sommigen nog atle haoren
overaende. Dan kriej' kraantestokken mit
dawwe oons mar beter an et Nedertaans
hoten kunnen, dat et duur, onleesber en at zo
wat henne wodt. Zodat de potetiek weer
zeggen kan dat d'r onvoldoende dreegvtak is.
Et rissettaot is vervolgens nut.
Hielemaote officieet is et Stettingwarfs
misschien toch nog niet, zo vragt Luc him of.
Ja, toch wet. Attienig de erkenning onder diet
Ill van et bekende Europese haandvest is d'r
nog niet, zie ok hierboven. As de rieksoverhied wot, dan was die d'r at wet. Mar ze witlen
dat de perveensies en gem ienten eerst yule
meer doen zodaj' spreken kunnen van
steviger beteid as dislange.
Et zat Luc Rondhout en de aandere tezers
gien ni'j doen dat de Schrieversronte zoks wet
graeg wit ten zol. Mar ok zonder veerdere
erkenning bin twietaetige ptaknaemen at
meugetik, heur. Et is de vraoge of de poletiek
dat wit, wat zeggen wit of d'r genog meensken
dat witten, niet attienig een peer ideatistische
daenkers bi'j de Schrieversronte. Laoten de
meer as dattienhonderd vaaste tezers en
aanderen Luc zien goeie idenen dus mar as
een oproep beschouwen...

Op 11 december 2003 raekte weg oonze
trouwe infermaant veur et Stetlingwarfs
Woordeboek de heer

Jan Ruurd Mulder
van de woordeboekgroep van Wotvege,
in de teeftied van 71 jaor.
Zien trouwe inbreng zutten wi'j ommeraek
warderen btieven.
Bestuur en passeniet van de
Stettingwarver Schrieversronte

Luc Rondhout

Fokke Egberts
Wi'j schrieven veurjaor, meert 1867. Op een
maendagmorgen leup d'r een man deur
Wolvege. Hi'j huverde wat; kwam et van et
weer? Et regende en d'r ston een koolde
wiend. Of vuulde hi'j him am aandere redens
niet hielendal zoas gewoonlik? Dat laeste zal
et wel west wezen. Hi'j leup naor et spoor, hi'j
zol mit de trein naor Rotterdam. Uteraord al
glen gewone bezighied en now al hielemaole
niet. Fokke hadde d'r op staon am alliend
naor et stesjan te gaon; glen gedoente
veerder daor op et perron. Ofscheid van de
kiender, allemaole voiwassen al, en diels
trouwd, hadde hi'j de oflopen daegen al
neumen. En Grietje, zien vrouw, hadde him
goelend uutzwaaid. Et vul heur niet rauw op 'e
huud dat Fokke votgong. De laeste jaaren
was d'r hiel yule over praot. Mar wat as hi'j ok
naor veuren brocht hadde, zi'j en de kiender
gongen niet mit.
Now gong et ok niet am die reize naor
Rotterdam. Dat was mar et begin; et begin
van een wereidreize. Ja wisse, Fokke zol
naor Amerika! Hi'j emigreerde, hi'j wol wark
zuken in die vere kontreinen. Hi'j vun in dat
grate Rotterdam al gauw een vrachtboot mit
wat ruumte veur een peer passesiers. Die
boot brocht him naor Liverpool. Daor stapte
Fokke Egberts Oppersma, de overgrootvader
van mien moeder, an board van de Nova
Scotian of Montreal en kreeg hi'j een hutte op
et Steerage, between decks.
Op 16 meie 1867, Fokke was doe 59 jaor
oold, belaande hi'j in Quebec, Kannede. Van
daaruut kwam hi] waor as hi'j henne wol, in
de Verienigde Staoten van Amerika, in et plak
Pella in de staat Iowa.
Hi'j het d'r, dankt me, wel wark vunnen bi'j een
boer as boerenarbeider, dat was hi'j in
Nederlaand ok al jaoren west. Mar hoe as hi'j
daor veerder Ieefde? Het hi'j d'r vunnen wat
as hi'j docht hadde? Was d'r inderdaod zovule

wark, dat vrouw en kiender laeter overkommen konnen? Van Fokke zien leven daor is
veerder niet yule, ems mar niks, bekend. Op
de trouwakte van twie van zien kiender staot
antekend wanneer de femilie een Iaeste
bericht kregen het.
Het Fokke warkelik een twiede paging daon
am vrouw en kiender mit te kriegen? Het hi'j
zien gezin in Wolvege daorveur nag een keer
apzocht? Wie zal et zeggen! Zeker is dat hi'j
Amerika verlaoten het, omreden hi'j d'r nag
een keer henne gong. Op 22 april 1875 kwam
hi'j in New York an mit de W.A. Scholten
vanuut Rotterdam. En de pepieren laoten zien
dat hi'j doe ok weer alliend reisde!
Vanof daor antbrekt van Fokke elk officieel
spoor. Zien vrouw Grietje Foppes-de Jong
raekte op 3 feberwaori 1878 in Wolvege vat
as wedevrouw. En dat hoolt in dat Fokke
daarveur al uut de tied raekt is. Warschienhik
ienzem in dat vere Amerika; wis en zeker niet
in de Stellingwarven. In oons bevolkingsarchief is hi'j niet as overleden te vienen.
Gevalg:
Aj' stambomen maeken willen, 'k hebbe die
van mien beide aolden klaor, daej' een platte
wark am zovule meugelik feiten te aachterhaelen. Zoe'n twie jaar leden plaetste ik een
berichien op een Internet-bladziede. En
werachtig, d'r kwam een reaktie op. Nag iene
zocht wat over een Fokke Egberts Oppersma;
dat bleek een zuken te wezen naor een
kleinzeune van de emigraant. En wie as daor
naorzocht? 'n Veer femilielid, wonende in
Kannede. Zi'j weren daor slim beni'jd as zi'j
nag femilie in Hollaand hadden! Zo antdekten
wi'j over en weer onbekende femilietakken.
Wat as die Fokke Egberts allegere tewege
brocht het!

W.H. de Vries - historikus40/45

De oorlog in de Stellingwarven -44 Disse oflevering is een vervolg op et stok dat
in de veurige Ovend ston en dat over de
bevri'jding van o.e. Berkoop gong op 12 april
1945. Mar eerst wik nog een peer daegen
veerder in de tied weeromme gaon en wet
naor de naacht van zeuven op acht april
1945. Doe is d'r wat gebeurd wat een
hieleboel lezers misschien niet iens weten. In
die naacht bin in de perveensie Drenthe en ok
nog in et zuudoosten van Frieslaand (in OostStellingwarf) zeuvenhonderd Fraanse
parresjutisten daelekommen. Om-en-de-bi'j
vuuftig viermotorige Stirling bommewarpers
hebben die soldaoten disse kaante op brocht
en mit de parresjute bin ze naor beneden
sprongen in een gebied, zo roegweg in de
driehoeke Meppel, Hoogevene, Assen.
Allienig at over disse opperaosie is veul meer
te vertellen, mar ik wit me veurlopig allienig
even doende holen mit een groepien Fraanse
parresjutisten dat in de omgeving van
Haulerwiek an de grond kwam.
Et gong om een groepien soldaoten onder
kommando van luitenant Vidoni en dat ston
registreerd as Stick no. 13. Et groepien was ok
mit et vliegtuug no. 13 hier henne vleugen. De
groepen parresjutisten hadden as opdracht
de weerommetrekkende Duutsers zovule
meugelik an te valen, mar veural om tegen te
gaon dat de Duutsers tiedens heur teroggetocht de broggen opblaozen zollen. Die
broggen weren veur de oprokkende Kannedezen, die in antocht weren, veul te belangriek.
De Fraansen die bij Haulerwiek an de grond
kwam men, zochten in et eerste plak onderdak. Daor stonnen ze ommes midden in de
naacht in een onbekend laand; waor ze
percies weren wussen ze niet. Ze klopten an
bi'j een boerderi'je, vlak bi'j de brogge van et
'witte huus'. Die boerderije heurde toe an een
zekere Tamminga. Tamminga dee wat
schruten de deure los en mit hanen en voeten

gebaorende wodde him dudelik maekt dat de
groep graeg onderdak hebben wol. Hij zag
heur an veur Duutsers en zee: '1k hebbe at
viere in et huj' in de schure en dat bin ok
Duutsers.' De soldaoten wollen die dan wet es
zien, die gaasten van him. Ze gongen de
schure in en in et huj overvullen ze de vier
Duutsers die heur overgavven. Ze hebben ze
ontwaopend en mit naor buten neumen. In et
laand hebben ze de vier Duutsers doodscheuten, want ze konnen en wollen ze niet
mitnemen as kriegsgevangenen. Zoks is
netuurtik niet goed te praoten, want now
weren ze even niks beter as de Duutsers.
De vier Duutsers weren Ober-gefreiter Josef
Gerbl, Ober-gefreiter Heinrich Timmermann,
Unter-offizier Alfred Huber en Fahnrich Hans
Aderholt.
Een peer naachten laeter wodde de pelisie
Albert Kort uut Haulerwiek uut bedde haeld en
doe hi] de deure eupen dee zag hi'j een
Duutse auto en een peer Duutsers bi'j de
deure. Hi'j wodde verzocht een plak an te
wiezen op et karkhof van Haulerwiek waor de
vier meensken begreven wodden konnen. Hi'j
kreeg et bevel de mond dichte te holen, want
aanders zol et d'r niet best veur him uutzien.
Daornao mos hi'j mitien verdwienen. De viere
bin daor doe beg reven op blok 3, no. R34,
R35, R36 en R37.
Aachterof dot blieken dat et hielemaole gien
Duutsers weren, mit die Duutse auto. Haulerwiek was nog niet vri'j en de doodscheuten
Duutsers mossen verdwienen. Gien inkelde
Duutser mocht locht kriegen van de aktie, dan
kon d'rja weet wat gebeuren. De Duutsers
bleken aachterof ondergroonsen te wezen,
mit een van de Duutsers steulen of overvarfde
auto.
De vier greven zullen laeter nog weer een
rolle speulen, mar zoveer biwwe nog niet. Et
groepien Fraansen is laeter ok nog mit

Duutsers in gevecht west. lene van de
Fraansen is doe sneuveld en het tiedelik in
Haulerwiek begreven west.
Ft gong om soldaot 1 e kias Henri Pintaud. Een
peer gewonde Fraansen bin gevangen neumen en ofvoerd naor et ziekenhuus in Ft Vene.
Hiel in et kot hebben we disse gebeurtenissen
even deurneu men en now gaon we weer naor
12apr11 1945 in Berkoop.
In de veurige Ovend hewwe al behaandeld
dat de Kannedezen op die daotum Berkoop
bevrid hebben en dat heur tiedelike heufdkertier inricht wodde in de opkaemer van de
boerderi'je van de femilie Heida (waor now 'de
Blughut' zit). Bi'j zien leven hewwe nog een
praotien had mit Egbert Heida en die het oons
et len en aander verteld over die beweugen
daegen en de dingen die op zien hiem
plakvunnen hadden.
Op de dattiende april is op zien hiem, vlak
naost et traansfermaterhokkien van de
FEB., et lichem van Wilfred Berry begreven.
Op dezelde dag bin de eerste kriegsgevangenen uut et noorden anvoerd en onder
bewaeking steld op de blieke veur de
boerderi'je. Onder die gevangenen weren ok
tien Nederlaanders in Duutse dienst van wie
bleek, doe ze gevangen neumen weren, dat
achte tot de laandwaacht beheurd hadden en
twieje tot de S.S. De bewaeking wodde
waorneumen deur F.K. en L.v.d.W. en
volgens verschillende Berkopers hadden die
ze ok naor Berkoop traansperteerd. Nao een
ure of wat bin de tiene op een Kannedese
legerwaegen zet waor allienig halfhoge
hekken om toe zatten en ofvoerd via de
Singel richting Zaandhuzen. Veurdat et geval
an et rollen kwam, hebben de heren deur de
hekken henne nog hiel wat stompen en
klappen van de feestvierende omstaanders te
verduren had.
'1k hebbe iene de pette van de kop sleugen,'
vertelde een vrouw uut Berkoop.
De auto is de Singel uutreden en op de
krusing mit de Boverweg is hi'j rechtsof gaon.
Percies op et plak waor now et parkeerplak in
de bos is, an de westkaante van et hattekaamp, wodde stopt en de tiene kregen de
bosschop om uut te stappen. Ze bin doe alle

tiene mitien mit een pistoolmitrailleur doodscheuten. Op etzelde plak bin ze ok begreven
in de baarm van de Boverweg, wat doe nog
een klinkerdiekien was. Et graf wodde greven
en ok weer slicht deur drie Berkoper jongkerels. Heur beloning beston uut flink wat sigeretten. De naemen en ok de schutter bin oons
bekend.
Waorom?
Now blift de vraoge over, waorom die tien
foute Nederlaanders daor zonder vorm van
perces daeleknald binnen. Wat was de
reden?
Wi'j hebben in de loop van de jaoren mit
tientallen meensken uut Berkoop daorover
praot en daoruut kwammen veural twie
punten naor veuren. Et iene punt was dat iene
van de bewaekers wat zorgeloos mit zien
waopen ommesprongen hebben zol. Et risseltaot daorvan was west dat et fatale schot
ofgaon was. Dat now zol de neudige hilariteit
onder de gevangenen tewege brocht hebben
en iene zol zegd hebben dat heur dat as
echte soldaoten niet overkommen zol. Et
aandere punt, en misschien ligt dat even
dichter bi'j de juuste toedracht, is dat
ondaanks de fouillering, iene van de gevangenen een pistooltien votstopt hadde en bi'j him
dreug. Of hi'j daor nao de overgaove allienig
mar mit driegd het, of warkelik mit scheut op
zien bewaekers, is niet uut de varve kommen.
Wat wel bewezen is, is dat de Kannedese
sjefeur nao de nt naor de Boverweg een
pistooltien hadde, dat hi'j veur de terechtstelling niet hadde. Dit wodde oons verzekerd
deur wijlen de heer Ploeg van de ondergroonse. Hi'j vertelde ok dat hi'j de sjefeur
vraogd hadde as hi'j dat pistooltien hebben
moch. De Kannedees wol dat niet, omdat hi'j
et ding mitnemen wol naor Kannede as
andaenken. 'Dit gaf mi'j te daenken,' neffens
de heer Ploeg.
Reden of glen reden, we weten now wel
zeker, dat de Kannedezen op de tien foute
Nederlaanders beheurlik de smoor in hadden,
want via de verbieningsofficier (een NederIaander) wollen de Kannedezen de tiene

Et graf van Okko Frikken in Emmen. Hi] is iene van de tiene die bi] Berkoop op 13 april 1945
doodscheuten wodde.

Et graf van Heike Ham in Stadskenaal, ok lene van de tiene. De daotum is niet goed,
14 moet wezen 13 april1945.

overdregen an meester Bosje (leider
ielegaliteit Berkoop) mit de bosschop: 'Doe
mar mit ze, en wi'j vienen et goed!'
De heer Bosje gong daor niet op in en et
antwoord van de Nederlaander was: 'Dan
redden wi'j oons d'r wet mit!'
Dit alles kun de lezers ok naoslaon in mien
boek, waor et wat uutgebreider in staot.
Mar wie weren aenhik die tiene die daor op 13
april 1945 doodscheuten binnen bi'j de
Boverweg? De meersten van de tiene bin at
identifiseerd doe ze daor begreven binnen,
mar de overliedensakten bin in Oosterwoolde
pas opmaekt in juli en oktober 1947. Doe is et
massagraf in Berkoop ok opruumd. Zesse van
de tien stoffelike overschotten bin doe ter
beschikking steld an de fern ilies. Nommer
iene was Arnold Pieter Post en hi'j is herbegreven in Amsterdam. Zien graf is at lange
weer ruumd en is ok et ienigste graf van de
tiene da'k niet op de foto hebbe. Nommer
twieje was Egbert Hommes en die is herbegreven in Stienwiek. Nommer drieje was Okko
Frikken, zien graf is now in Emmen. Dan volgt
Gerrit Jan Seevinck en hi'j ligt in Doetinchem.
Nommer vufe op de list is Douwe Jonkrnan en
die ligt now in Veele. (Dit plakkien ligt vlakbi'j
Vlagtwedde). De laeste van disse zesse is
Heike Ham en die zien graf is te vienen in
Stadskenaal. De ere vier stoffelike overschotten bin noolt opeisd en die bin opni'j begreven
in Haulerwiek. Daor weren vier greven vri'jkornrnen, want de vier Duutsers van 8 april
weren opgreven en opni'j begreven op et
Duutse militaire begreefplak in lJsselstein.
Laeter bin de vier Nederlaanders nog weer
opni'j begreven, ok in IJsselstein. Et gong om
Hendrik Dales, Bernhard Janssen (van
geboorte een Duutser), en dan iene die nog
altied onbekend is, omdat niet iene ooit
naovraoge daon het.
De Iaeste was neffens de pepieren die op et
overschot vunnen binnen Johannes Gerrit
van Heck. Dit staot ok zo beschreven op et
gemientehuus in Oosterwoolde en hebbe ik
destieds ok zo verteld in mien boek. Daormit
zol de kouse dan of wezen, zoj' zo zeggen.
Mar dat is niet zo. Dit kon niet kloppen,
neffens oons. De persoon komt bi'j niet iene

instaansie veur, niet as vermist, niet dood, enz.
Wat bliekt now, et gaot om een aander verhael. Dr woonde destieds een fern lie in
Dreumel, vlakbi'j Tiel. In et naojaor van 1944
is vanwege de beschietings die femilie,
bestaonde uut een moeder, twie dochters en
een zeune van 19 jaor, mit peerd en waegen
vottrokken en kwam een schoft laeter deur
Haulerwiek. En daor leup et mis. Kontrole van
de laandwaacht. Peerd en waegen bin in
beslag neu men en de rnoeder en de twie
dochters bin onderbrocht bi'j een gezin in de
Weperpoolder. De zeune raekte alles kwiet
(pepieren en zo) en wodde deur die lui
vaastezet in kaamp lJbenhaer in De Fochtel.
Hiermit zol et verhael weer oflopen wezen as...
De pepieren van de jongkerel gongen in de
binnebuse van iene van de laandwaachters.
Op 13 april 1945 wodde een stel laandwaachters gevangen neu men deur de ondergroonse
en die kwarnmen in Berkoop terechte. lene
van de tiene daore leup mit de pepieren van
de jonge in de buse en die jonge hiette
Johannes Gerrit van Heck. Dus bin d'r now
weer twie greven op IJsselstein zonder
naeme.
In saernenwarking mit de heren Overduin uut
Roden en Reinders uut Haulerwiek is dit nao
achtenvuuftig jaor terechtezet.

Jan Veldhuizen

Pech onderweg
Soms hej' wet es van die daegen. Dan zit ie je
of te vraogen waj es doen zullen. D'r moet
nog wet wat in de tuun gebeuren, mar daor
hej aenlik gien zin in. le hebben aenlik
hielemaol nargens zin in. Daor wi'j' dan niet
an toegeven en ie klongelen mar wat an. Mar
d'r komt niks uutje hanen. le bin dan ok slim
bliede as de vrouw tegen je zegt: 'Wat haj'
docht, et is mooi weer, zuwwe even vot
gaon? Dan daenk ie: Graeg.
Mar dat kuj' netuurtik niet mitien toegeven. te
moe'n niet te happig tieken. Dan daenkt ze
daj' niks te doen hebben en dan bedaenkt zi'j
wel ien of aander warkien dat nog gebeuren
moet. In de tuun moet altied wel wat ophongen of ofhaetd wodden. te zeggen dus tegen
je vrouw: 'Waor woj' dan henne?
Hierbi'j kiek ie dan as hej' et hatstikke drok.
'Now nargens henne, zo mar even vot.
te kieken heur dan an asof ie zeggen witten:
'Meenske, hoe haet ie et in de plasse,' mar ie
staon al klaor om vot te gaon. Pottemenee in
de buse en de auto in. le rieden dan zo mar
een aende vot. Aj' net as ikke in de VUT
zitten, dan hej' de tied an jezels, is 't niet.
Zo ree ik es een keer mit mien vrouw in de
auto op de autoweg in de buurt van Barneveld. Et was mooi weer en wi'j reden veur
oons ptezier. Wi'j hadden gien haost.
1k zee tegen mien vrouw: 'We moe'n zo wet
even tanken, want de tank is zowat leeg.'
Wi'j reden nog een posien deur. An de kaant
van de weg ston een bezinepompe. 1k ree
veerder.
'Moej' niet tanken? vreug mien vrouw.
'Kan zo mitien nog wet,' zee ik. 'Dr komt zo
nog een pompe.'
Afijn, om een lang verhaet kot te maeken, wi'j
haetden die pompe niet. De auto begon te
stoeken en hut d'r evenpies taeter hietemaol
mit op. Op de vlochtstroke an de kaant van de
autoweg. Getokkig vtak naost een praotpaot.

Daor wa'k slim bliede mit, want d'r weren doe
nog gien mobiete tittefoons.
Daor stonnen wi'j. Mien vrouw keek slim tiltik
naor mi'j en maekte mi'j een hiete protte
verwieten, omda'k even teden een bezinepompe veurbi'j reden was. 1k zee da'k docht
had dat et nog wel even kon.
Mien vrouw keek mi'j nog es an en zee doe:
'te bin toch Ok wet zo verrekte eigenwies, hen!
le wussen toch wet dat de tank zowat teeg
was. te daenken altied daj' et beter weten.'
1k zee niks meer. 1k leup naor de praotpaot en
tittefeneerde mit de wegenwacht. De juffer an
de ere kaant van de draod beloofde mi'j dat
ze me een kannegien bezine brengen zotlen.
1k leup weeromme naor de auto en zee tegen
mien vrouw dat ze aachter de vangrait staon
gaon moest. Dat dee ze zonder tegensputteren. 1k ston d'rvan te kieken.
Zoas ik at zee was et mooi weer en even
taeter zatten wi'j tegere aachter de vangrail in
et grös op de wegenwaachter te waachten.
Nao een klein half uurtien kwam d'r zoe'n geet
autogien van de wegenwacht an. Hi'j stopte
aachter oonze auto. De wegenwaachter
stapte uut en vreug an mi'j as ik beld had veur
bezine. Doe ik him vertelde dat dat inderdaod
et gevat was, vertelde hi'j mij dat hi'j veur
vuuftien gulden bezine veur mi'j mitneumen
had. Wiets hi'j de bezine in mien tank ston te
gieten, zee hi'j tegen mi'j: 'U hebt toch wet
ontzettend veet getuk gehad dat u merkte dat
de benzine op was.'
1k snapte zien opmarking niet zo. Hoezo
markt dat de bezine op was? De auto stopte
vanzets. 1k zee dan Ok tegen die wegenwaachter: 'Hoe bedoet ie?'
'Nou,' zee hi'j, 'vorige week had ik een man
die had helemaat niet gemerkt dat zijn
benzine op was. Die reed gewoon door.'
1k zee: 'Ja, die man die had dan wel pech dat
hi'j et niet in de gaten had. Hi'j zat zeker

allienig in de auto. Hij had vast zien vrouw
niet bi'j him om him te vertellen wat veur
eigenwieze ezel en sokkel hi'j wel was.'
Mien vrouw zee niks. Dat vul mi'j mit.
De wegenwaachter begreep et hielemaol.
Lachende nammen wi'j ofscheid.

Joukje Postma

Roeken
Et is zaoterdagmiddag, de wiend jacht mit
lange uuthaelen om et huus henne en buldert
in de schostien.
1k heb een tekening mitneu men van schoele
en maek die thuus of. De ketel mit waeter staot
te zingen op 'e kookkachel, ik viene et prachtig en wor d'r zuver een betien soezerig van.
Mien zuster is in de kaemer an et wark en het
krek de hekjeskachel, zo numen ze die, anzet
mit hoolties en pietereulie.
Alliend zaterdagaovens en zundags huzen
wi'j in de kaemer. Dat het wat feesteliks. De
schostien is koold, en de wiend zit in de verkeerde hoeke, et is dus weer zo veer, de rook
slat terogge, en de hiele kaemer staot vol rook.
Mien zus komt kochelende de keuken
invliegen en slat de deur aachter heur dichte.
Toch komt d'r een watm rook mit heur mit, en
mingt him mit de locht van stoofpeerties die
op 'e kachel staon te prottelen.
1k doe gauw de jasse an en laot mi'j lekker
uutwi'jen, wiels ik appels en peren zuuk die
van de bomen ofwi'jd binnen.

Lily Köhler

Et spiet me
Wiels mien slim milleubewuste dochter Ellen
heur ofkeer dudelik maekt over de bargen
ofval die riegelmaotig op de tillevisie te zien
binnen, mik 1k twie plestiek poeden, drie lege
blikkies en een kledderig theezakkien in de
ofvalbak.
Jasses!' ropt ze uut de grond van heur hatte.
'Nog meer troep op de barg. le moe'n niks
meer kopen dat verpakt is.'
Schuldbewust kiek 1k heur an.
'Hoe deden jim dat vroeger dan, doe d'r nog
glen verpakkings weren?' vragt ze ni'jsgierig.
Even gao 'k mit de hanen op de schoot op
een stoel zitten.
'Now ja, gewoon, zeg 1k en verbaos me dr op
etzelde mement over hoe alles bi'j oons thuus
toch redelik goed gong zonder wasmesiene,
centrifuge, auto, tillevisie, diepvries, geiser.
'En zonder koelkaaste,' gao 'k veerder.
'Zonder koelkaaste!' ropt ze ongelovig. 'Hoe
beweerden jim dan jim eten?'
'In een gewone kaaste,' zeg 1k lakoniek en
bedaenk dat ze me now op zien minst in et
tiedpark van Wilma Flintstone plaetst.
'Dat kan toch niet,' zegt ze ontdaon. le kun
melk toch niet in een gewone kaaste beweren, dan wodt ze toch zoer.'
Hiel diepe greef ik in mien geheugen om me
de wereld van doe weer veur de geest te haelen.
'Et kon,' zeg 1k lenvooldig. 'De melkboer
kwam bi'j oons elke dag an de deure en vu Ide
oonze gruun mit witte gimmeleren melkkoker.
De melk mos elke dag kookt wodden, eers
koj' tbc kriegen. Zeker drie keer in de weke
leut mien mem die melk dan overkoken, zodat
dr taoie vieze vellen in de gatten van et lit van
de melkkoker kleven bleven. 1k roek et nog as
1k dr an daenke... De boerebotter wodde mit
een spatel uut et bottertonnegien viskt en op
een vetvri'j pepiertien kwakt en dan ofweugen.'
'Dus glen staepels en staepels verpakkings,'
zegt Ellen tevreden.

'Nee,' antwoord 1k een betien ofwezig en zie
mezels weer naost mien mem bi'j de karre
staon... bliek, mit ofzakte kni'jkousen.
'En de waske?' gaotze deur. 'Hoe dedenjim die'?'
'Dat was hielemaole een ramp,' zocht 1k diepe
en zie mien aarme mem, mit een smoesterige
schölk veur in et gespatter in de keuken.
'Et witte wasgoed kookte ze in een wasketel
en daor strujde ze raspte sunlightziepe in. Et
bonte goed wodde daornao, in et ofkoelde
sop, wasken en sch robbed op een wasbod.
Verschrikkelik toch!' roep 1k lelk.
'Glen agressieve wasmiddels!' juicht Ellen
uutgelaoten.
'Nee,' zeg 1k. 'Mar wel kepotte hanen en
versleten roggen.'
'Jim hadden Ok glen auto, hen?' zegt ze
verheerlikt.
'Op mien twaelfde kreeg 1k mien eerste fiets,'
beken 1k treurig. 'Et stuur en et zadel wodden
op de leegste staand zet omdat 1k slim klein
was... In de oorlog kreeg ikja haost niks te
eten... Op de trappers kwammen van die dikke
blokken. Aj' niet uutkeken en je voeten niet in
de midden van die blokken plaetsten, vleugen
ze as gekken in de ronte en vul le op je gezicht.'
'Haha!' giert ze slop van et lachen. 'Kon ie
doe lens nog niet fietsen op je twaelfde?'
'Nee,' zegt 1k beteuterd en kiek naor de grond,
as de bruid van Dame Edna.
'Wat heerlik...,' droomt Ellen vot, 'Glen
smerigte van autogassen, glen onverteerber
plestiek, glen bargen ofval. 1k zol best naor
die tied weeromme willen.'
'lkke niet!' roep 1k uut de grond van mien
hatte. 'Wel hadden we, oolden van now, yule
beter uut oonze doppen kieken moeten,' geef
1k schuldbewust en een betien kwaod toe.
'Die geveerlike ballast van de veuruutgaank
hadden we eerder de kop indrokken moeten.
Dat was fout van oons. Verschrikkelik fout.
Et spiet me.'

Krummelfies

Ni'j boek Annemarie van Gelder
In novemberverscheen van
schriefster Annemarie van
Gelder uut Makkinge heur
eerste boek veur de jeugd vanof
tien jaor. De titel van et boek is
Dreiging aan het meer en et
wodde uutgeven deur Leopold in
Amsterdam. In et boek beleven
de maegies Amber en Evelien
een slim spannend aeventuur
bi'j een meer. Zi'j ontdekken dat
et een beweerplak is veur
verdochte veurwarpen. Butendat
vienen ze vlakbi'j et meer een
verlaoten huus, daor vremde
geluden te heuren binnen...
Dreiging aan het meer
(ISBN 90 258 4224 0) het een
had kaft, telt 122 bladzieden en
kost€ 12,95.

Ni'js over de ni'jsbrief
Nommer 1 van de Ni'jsbrief is
verschenen in december 2003.
De Ni'jsbrief is schreven deur de
staf van oons instituut en produceerd deur StiletVormgeving
Dwingel. De Ni'jsbrief is bedoeld
veur gem ienteraodsleden en
eden van perveensiaole staoten.
De Ni'jsbrief verschient een peer
keer in et jaor om de poletiek te
infermeren en te betrekken bi'j
et Schrieversronte-wark. Op
basis van die Ni'jsbrief kun zi'j
ok alderhaande beleidsstokken
opvraogen bi'j et instituut.
Jaorvergeerdering in meie
Dejaorvergeerdering van de
Stellingwarver Schrieversronte
wodt dit jaor wat eerder in de
tied holen. Alle leden bin welkom op deensdagaovend 25
meie in oons gebouw in
Berkoop. Bi'j de volgende
Ovend vienen Jim de warklist en
et jaorverslag over 2003.

Saemenwarking Nije
Compagnons
Van et jaor wodde veur de twiede
keer saemenwarkt mit de Ni'je
Compagnons an de lnfermaosiegids 2004 over de Turf route.
Pieter Jonker schreef kultuurhistorische bi'jdregen veur disse
gids, die in een oplaoge van
15.000 ex. verspreid wodt. Et bestuur van disse stichting brocht
maendag 12jannewaori een
warkbezuuk an de Schrieversronte.
Saemenwarking VVV in OostStellingwarf
De saemenwarking mit et VVV
in Oost-Stellingwarf is ok in voile
gang. Ok hier gelt weer dat
Pieter Jonker redaktioneel wark
dot veur de gids 2004.
Vormgeving is in hanen van
Sijtze Veldema van StiletVormgeving en de gids wodt drokt bi'j
Van der Meer in Oosterwoolde
in een oplaoge van 5000 ex.
Uut-zicht

Ledewinaktie
De eerste Nationaole Verteldag
Op 6 juni wil et Nederlaans
Centrum veur Volkskultuur, in
saemenwarking mit o.m. de
Stichting Vertellen, de eerste
Nationaole Verteldag orgeniseren.
Et doel is dat dr op die dag in
hiel Nederlaand vertelaktiviteiten
binnen. Die vertelaktiviteiten kun
gaon neffens de plaetselike
tredisie, mar et kan ok gaon om
eigentiedse vertelkeunst. Om
die dag zoveul en goed meugelik
van de grond te kriegen, vragt
de orgenisaosie hulpe, mitwarking en/of idenen an iederiene
die daor aorighied in het.
Meensken die heur veur die dag
anmellen willen kun dat doen via
de webstee van de orgenisaosie:
www.nationaleverteldag.nI.

De jaorlikse huus-an-huus
ledewinaktie wodt dit jaor hullen
op 'e Haule op zaoterdag 15
meie. Wie helpt mit? Geefje
even op, et duurt mar iene
zaoterdagmorgen. En d'rwodt
koffiedronken bi'j Pieter Jonker
thuus. Kuj' daor ok es kieken!
Tillevisiepergramme
Op et heden wodt drok warkt an
de veurbereidings van een
tillevisiepergramme over Johan
Veenstra, et gaot om een pergramme van Omroep Frieslaand, dat via de laandelike zender
op zundag uutzunnen wodt. De
daotum is nog niet bekend, mar
zo gauw as daor dudelikhied
over is, zullen jim dat o.e. op
oonze webstee lezen kunnen.

Van oons lid J. v.d. Veen uut
Sunnege kregen we bericht dat
in Ooldetriene al een baankien
staot mit een Stellingwarver
tekst (zie veurige Ovend, blz. 31).
Et baankien kuj' vienen bi'j de
schoele en de tekst is: Uutzicht! Mooi vunnen! Welk dorp
volgt?
De Ovend op 'e Ieestaofel in
ziekenhuus De Tjongerschaans in EtVene
Mit ingang van et ni'je jaor zullen
alle ni'je nommers van De Ovend
op de Ieestaofels van De Tjongerschaans verschienen. Et
ziekenhuus staot slim positief
tegenover et Stellingwarfs. En
de Schrieversronte is wies mit et
ziekenhuus en stelt de nommers
ommenocht beschikber.

Koosje Hornstra

Veuruutdrokt en weeromme haeld
As 1k dit stokkien schrieve, is et krek een weke leden dat /k veur radio Ftys/àn de stemme van
Martin van Nieuwenhoven heurde. H/f vertelde dat beide ze/sstaandige kraanten uut OostSte///ngwarfAanpakken en de Nieuwe Ooststellingwerver verkocht weren an Boom Pers uut
Meppe/. In West-Ste///ngwarf is de kraante Stellingwerfjaoren /eden ok al onderdiel wodden van
disse uutgeverife en drokkerije.
't Is jammer. mar et zal in disse tied wel niet meer meugelik wezen am as kie/ne kraante
financiee/ et heufd boven waeter te ho/en.
We/ is de geraans/e geven, dat zif op dezelde meniere deurgaon kunnen en Ok et passenie/ kan
b//even. In De Ovend van oktober 1978, zesde jaorgaank nr. 5, vun 1k et onderstaonde stokkien
over Martin van Nieuwenhoven. Op deze/de b/adziede ston een stokkien over 'gaon en kommen'. Ok now is et hiel onzeker veur oons passen/el, hoe et kommen zal, naodat de /.D.- en
WI. W. baenen op 'e tocht staon. In dit /aeste stokkien komt oonze vroegere warknemer Henk
Kroese veur, Iaeter was h/f bestuurs!id en vandaege-de-dag zit h/f in de redaktie van dit tiedschr/ft.

Martin van Nieuwenhoven

Gaon en kommen

Et bestuur kreeg een hiel plezierige brief van
heufdredakteur van de NOS/Aanpakken:
'Oons donkt, dat et eerste lustrum van de
Schrieversronte en de feestroes waorin
wi'jzels nog leven in verbaand mit oons tratse
ni'je paand in Oosterwoolde, gaeie anleidings
binnen om jaw disse serie foto's ommenocht
an te bieden.'
Wi'j kregen dus veur oons dokumentaosiecentrum een prachtige serie foto's van de
mitwarkers an Onder Eigen Volk. Van
Nieuwenhoven zorgde zels nog veur een foto
van Anton Spoelstra, zien veurganger bi'j de
NOS. De foto's (18x24) bin Ok nao te
bestellen veur f 6,50 stok. Opgeven bi'j et
bureau van de Schrieversronte! Martin van
Nieuwenhoven, hiel hattelik daank! Wi] bin
slim wies mit de foto's!

Begin ditjaar weren d'r een stakmennig
wisselings bi'j de Schrieversronte-mitwarkers.
'Personeelsmutaties' hiet dat tegenwoardig.
Op 1 oktober hadde Egbert de Boer aanderhalfjaor bi'j de Schrieversronte warkt. De
regeling daor wi'j warkers op kriegen, kan nao
zoe'n tied niet verlengd wodden. Wi'j hebben
dat nog al perbeerd, want wi'j wollen Egbert
hiel graeg holen, mar veurschriften bin now
ienkeer veurschriften. Egbert het niet alliend
een pratte wark verzet - o.e. de verzorging
van De Ovend - mar was Ok 'huusbaos' op 'e
Meulehoeve. Et bestuur en zien kollega's
hebben onderhaand al ofscheid van him
neumen. Veur Egbert is Henk Kroese 'tin plak
kommen. Henk warkt nag vri'jwillig bi'j oons,
omdat et Ministerie de ni'je anvraogde
projekten nag niet goedkeurd het. Et bestuur
het besleuten dat zo gauw as de projekten
goedkeurd wodden, Henk Kroese benuumd
wodden zal. Ok Rob Sloot zien projekt is nog
niet goedkeurd. Et zal jim dudelik wezen, dat
et bestuur et wark van disse beide vri'jwilligers
ommeraek wardeert.

