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'Zak et in een poedegien doen?, vragt de vrouw aachter de toonbaank in oons dörp. Mit een gezicht of
dr him een vieze vraoge steld is, kikt de man veur de toonbaank naor et zeuntien naost him en zegt:
'Die mevrouw vraagt of we de tube en het doosje in een zakje willen' en tegen de vrouw: 'Nee, we nemen 't zo we! mee. Hoewel de man in oons dörp geboren is en dr haost altied woond het is de ofkeer
van de tael van zien moeder van et gezicht of te lezen. Komt disse klaant nog wel weeromme? Moet de
vrouw aachter de toonbaank et poedegien mar rap vergeten en de boel van now of an in 'een zakje' doen?
Awwe perfester Muysken uut Nijmegen heuren is die kaans groot, want hi'j vint dat de aachteruutgang
van een tael meer komt deur et geld as deur een 'dominante cultuur'. Trouwens: taelen starven niet uut,
mar meensken ver!aoten een tael.'Simpelweg door te besluiten haar niet meer te spreken. Hun kinderen
horen die taal minder en anderhalve generatie verder is de oude taal verdwenen, zegt hi'j.
Dr bin nog al wat meensken zoas de man veur de toonbaank in oons dorp die oonze streektael
verlaoten. Bange bin ze. Bange dat de kiender douk niet mitkommen kunnen op 'e schoele, bange dat
ze deur die 'boerse' tael niet op weerde schat wodden en bange veur nog yule meer.
Dr over praoten of over daenken willen ze niet. Aj' ze al es an de praot kriegen is de reaktie meerstal
'mit plat koj' niet veer in de maotschappi'je'. Op mien reaktie dat haost alle meensken die et veer schopt
hebben in de maotschappi'je (wat dat dan ok wezen mag) mit een dialekt opgruuid binnen, kieken ze je
an as stik ie ze de gek an. Ze vienen vaeke ok dat ze een minderweerdig dialekt praoten. Aj dan
vraogen waoromme ze dat vienen kriej' gien antwoord. Nee, praoten mit taelverlaoters vaalt niet mit.
Soms woj' daor wel es wat somber van. Mar dr bin ok altied weer van die berichten waor aj' van
opfleuren. Zo las ik een tietien leden in een kraante wat over taelen van Indianen in Zuud-Amerike. Uut
onderzuuk bleek dat de kleine lndiaanse taelen minder kwetsber weren as de grote. Perfester Adelaar
uut Leiden zegt daorvan: 'Als een groep uit duizend of tweeduizend mensen bestaat, is de kans groot
dat ze elkaar tot op zekere hoogte kennen en dat ze dus met de hele groep kunnen afspreken dat ze
hun taal behouden. De wetgeving in landen als Colombia, Ecuador en Brazilië werkt dat ook in de hand.
Indiaanse groepen genieten tegenwoordig meer bescherming. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijk om zich ook als lndiaan te profileren.'
Wi'j bin mit wat meer meensken, mar we kennen mekeer 'tot op zekere hoogte hiel goed in de
Stellingwarven. Wi'j moe'n dus ok zoe'n wetgeving hebben, dan kuwwe oons as Stellingwarver lndiaan
profileren en oonze mooie tae! beweren. En omdat oonze tael misschien wel de kleinste is van de
Nedersaksische taelen komt et vast we! goed.
We kun et best wat van de optimistische kaant bekieken. As 't hielemaole muuilik wodt mit oonze tael
komt dr wis wel een stichting, die aj' vergelieken kunnen mit de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. As
een bepaold soort dieren haost uutsturven is, kommen dr altied meensken in de bienen om ze te
redden. Zo zag ik in et blad Veeteelt dat een oold Nederlaans koeneras de 'jongste teig van de
Nederlandse Vleesveefederatie' is. Et gaot om et 'brandrode rund'. Et stamboek van die koe, die een
diepe bruunrooie kleur het, vier witte sokken, een witte kol en statpunte en een witte boek, gruuide van
200 dieren in 2002 tot 520 now. Zo ziej' mar, as de nood an de man komt...
Dat blad Veeteelt moej' toch es lezen. Al zol et allienig mar wezen om die mooie stokkies over
keunsteners die petretten maeken van koenen. le hebben dr gien idee van hoeveul schilders koenen op
petret zetten en hoe verschillend die petretten binnen. En om in de Stellingwarven te blieven: de maeker
van die mooie stokkies over de keunsteners is de Builiger Reimer Strikwerda, en de Oosterstreekster
Jeltje Baas is bi'jveurbeeld zoe'n schilderes van koenen. Gao es op 'e Oosterstreek kieken, mar lees
eerst disse Ovend om bi'j te blieven in et Stellingwarfs en vraog in de winkel as et zo uutkomt om een
poedegien.
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Anne de Vries

Andries van der Veen, de Stellingwarver 'adderman'
Een protte meensken hebben et niet zo
staon op adders, slangen en ere reptielen.
De meersten hebben alderdeegst een
gruweliken hekel an dat kroepende 'ongedierte' en waogen et niet om dr dichte bi'j in
de buurt te kommen. lene die bepaold niet
tot de kategorie beheurt die daor niks van
hebben moet, is Andries van der Veen. Van
kiends of an is hi'j fascineerd deur die
kooldbloedige dieren. De oold-inwoner van
Ni'jberkoop, die 35 jaor an de Grindweg
boerkte en sund krapan negen jaor mit zien
vrouw Truus in Wolvege in de ni'jbouw
woont, het zels de bi'jnaeme 'de adderman'.
Daoruut bliekt wel zien grote liefde veur en
ok zien kennis van reptielen.

laggen lekker tussen de bloemen, prachtig
toch?' kan Andries him zien eerste kennismaeking mit slangen nog hiel goed herinneren. Et kan haost niet aanders as dat zien
passie veur reptielen doe ontstaon is. En die
is ok nooit weer votgaon.
Vroeger wodden adders en slangen deur
een protte meensken beschouwd as
geveerlike beesten die doodsleugen wodden
mossen. Neffens Andries gebeurde dat in
die tied clan ok op grote schaol. Ft gevoig
daorvan was dat dr op eon gegeven
mement de hieltied minder adders en
ringslangen weren in de netuurgebieden

De krapan 69-jaorige Andries van der Veen
is een netuurmeenske in hatte en nieren.
Dat wodde him bi'j wieze van spreken al mit
de bri'jlepel ingeuten. Hi'j wodde in 1936
geboren in de buurtschop legypte, waor as
zien heit in die tied een klein boerkeri'jgien
hadde mit vuuf koenen, een peerd en wat
varkens en geiten. Et boerespullegien lag
midden in de netuur. 'Een mooier plakkien is
dr niet te bedaenken, midden tussen de
adders en de ringslangen', kikt Andries
terogge op et gebied waor as hi'j zien jonge
jaoren deurbrocht het.
'Heit streupte graeg en mem was ok een
echt netuurmeenske. Ze vertelde daor van
ailes over. Mien breurs en zusters zee dat
hielemaol niks, mar ik wodde dr deur
grepen.' Andries kan him nog goed veur de
geest haelen dat dr in et veurjaor altied
ringslangen tussen de gooldsjebloemen veur
et huus laggen. Die overwinterden onder de
vloer en kwammen te veurschien as de
veurjaorszunne begon te schienen. 'Ze

Andries van der Veen.

rond Ni'jberkoop, waor as ze vroeger een
protte veurkwammen. Van der Veen is clan
ook bliede dat et de Iaeste jaoren de goeie
kaante weer wat op gaot.
As lid van de Werkgroep Amfibieën en
Reptielen Friesland (WarD kan Van der
Veen mit eigen ogen anschouwen dat et
weer redelik goed gaot n'
reptielen. Ok in de Stellir
ver netuurgebieden. Har
van der Boog uut Else,
een deskundige op et
gebied van ringslangen, wus dat Andries
van der Veen een
protte in et veld te
vienen was en vreug
him om lid te wodden
van die warkgroep. In di
funktie het de Stellingwa
netuurman de laestejaoren hiel
wat gebieden ofsneupt om te kieken
wat as daor gruuit, bluuit en leeft. Zo
inventaoriseerde hi'j o.e. de flora en fauna
van et Diaekenievene, de Catspoele en et
Delleboersterveld. Mar ok in ere netu urgebieden in en buten de Stellingwarven
neteerde Van der Veen wat d'r allemaol an
moois te vienen is.
Twie jaor leden ston d'r in
de kraante dat et
slecht gaon zol
mit de
/
adders. De /
meerste
netuurliefhebbers
.
. .
schrokken daor
toch wat
van, mar as
onderzuker
wus Andries dat
Adder.
et zoe'n vaort niet
leup. Dat d'r dat jaor minder adders zien
wodden, hadde een ere oorzaeke. Et was
4

die zoemer te waarm en clan kroepen ze wat
dieper vot in de begruuiing.'
Alhoewel et nog niet echt daeverend gaot
mit de staand van de reptielen zicht Van der
Veen now en clan toch wel wat lochtpunties.
Zo is d'r in et Diaekenievene een heuvel
waor ringslangen in overwinteren. In et
'iiirirr
de temperetuur
de 10 en de 15
)den is, kroepen
aor een stok of
tien, elf slangen
uut. De
mannegies
kommen et
eerst naor
buten. Die
aarmen heur
rst op om
nao mit de
vrouwgies
peren te
Ringslange.
kunnen. Die kommen pas een
weke of drie laeter boven de grond.
Et is elk jaor weer spannend hoevule
slangen d'r boven de grond kommen', zegt
Andries. Hi'j het een oolde stoel onder wat
roegtepollen verstopt om et van dichtebi'j
anschouwen te kunnen. Slangen en adders
zicht hi'j altied uut etzelde moezehollegien
kroepen. Meerstal kommen d'r een stok of
zeuven addermannegies uut de grond en
lieke yule vrouwgies. Bi'j et verdedigen
van heur territorium kriegen de
addermannen et vaeke flink mit
mekeer an de stok. D'r blift uutaendelik mar ien mannegien over. Die
- peert mit aVe vrouwgies in dat
gebied.
Neffens de Stellingwarver 'adderman is d'r veur twaelf tot dattien
adders in dat gebied te weinig voer. El
'menu' van die slangen bestaot veur een
belangriek pat uut moezen. Wat dat
anbelangt hebben de adders dit jaor niet te
klaegen, omreden d'r een hiele protte
moezen binnen. Van der Veen kan ok an de

wiekels zien dat et een goed moezejaor is.
Hi'j ringt die voegels en zag nusten mit wet
zeuven jongen dr in. Wiekels kun heur goed
anpassen. As d'r in et veurjaor minder
moezen binnen clan leggen ze wat minder
eier.
De adder is in disse kontreinen de ienigste
slange die vergiftig is. Andries het wet es
een beet van een adder had, mar is daor
nooit slim ziek van west. Een kammeraod
waor as hi'j saemen wet es mit inventariseert, hadde wat dat anbelangt minder
gelok. Die is at twie keer beten doe hi'j een
film van adders an et maeken was. De
ongeloksvoegel mos naor de dokter veur
een tetanusspuite. Veur de rest was et een
kwestie van uutzieken. Veur iene die slim
ziek wodt nao een adderbeet kan alliend
tegengif redding brengen.
Deur de jaoren henne is Andries dr wet
aachter kommen hoe aj' een adder et beste
anpakken kunnen, zonder daj' daor nerighied van ondervienen. 'A]' een adder wried
anpakken, schrikt hi'j en hej' grote kaans daj'
beten wodden. Aj' ze veurzichtig anpakken,
clan hebben ze niet et gevuul dat ze
bed reigd wod den wet de 'adderman' uut
onderviening. Deurdat Van der Veen at
jaorenlaank mit adders ommegaot, het hi'j ok
et idee dat zwangere vrouwgies een stok
rustiger binnen en zonder perblemen
makketiker beetpakt wodden kunnen. 'Marie
moen dr netuurlik attied veurzichtig mit
ommegaon', wet ok Andries.
Ringslangen geven wat dat anbelangt
minder perbtemen, want die bieten niet. Die
reptielen eten wat gevarieerder. Ze hebben
et veurat veurzien op kikkerds en podden.
Omreden een ringslange zwemmen kan,
pakt hij ok wet es kleine witvissies. Krek as
adders verschalken ringstangen ok wet es
een hagedis.
Mit de kikkerds gaot et op 't heden goed, het
blieken daon uut de inventarisaosies die Van
der Veen daon het. De drie meerst in oons

laand veurkommende kikkerds kommen ok
in disse kontreinen veur: de heidekikkerd, de
brune en de grune kikkerd. Deur et kebaot
dat hi] maekt, wodt de grune kikkerd ok wet
de boerenachtegaal nuumd. Et meerst
opvalende van de heidekikkerd is, dat de
mannegies in de peringstied blauw wodden.
Andries het daor prachtige filmopnaemen
van maekt in de Blauwe Bos bi'j Haulerwiek.
Ok in de Catspoele en et Diaekenievene het
hi'j wet blauwe heidekikkerds filmen kund.
Tiedens een uutstappien naor NoordDuutslaand kreeg Van der Veen de springkikkerd te zien, een soorte die hier niet
veurkomt. Op et Duutse eilaand Rügen zag
hi'j behalven kraenvoegels ok een tat
exemplaoren van de vuurboekpodde.
Van dat soorte biezundere waornemings in
de netuur kan Andries van der Veen
smutten. Dat gelt trouwens veur attes wat hi']
in de netuur tegenkomt. Mar hi'j geniet dr
niet allienig van, hi'j perbeert ok aandere
meensken daor kennis van nemen te taoten.
Mit zien grote tat films die hi'] in de netuur
maekt het, is Andries clan ok geregeld op
pad. In de loop van de jaoren het hi'j at hiel
wat films vertoond van et moois dat de
netuur te bieden het.Veural in de wintermaonden wodt Andries deur atderhaande
verienings nuugd veur 'een plaetien en een
praotien', soms wet drie keer in de weke. '1k
kan muuilik nee zeggen en butendat vien 'k
et vusen te mooi om te doen', zegt Andries.
Op zokke bi'jienkomsten heurt hi'j wet es
opmarkings as: dat wi] dat clan niet zien. 'As
jim alles at weten, ha'kjim ok niks meer zien
hoeven te laoten', is clan zien reaktie.
Butendat is et neffens Andries mar beter ok
dat dr niet te yule meensken in et veld
ommesjouwen en de boel plattrappen.
Behalven dat Andries zien pebliek op film
zien lat hoe mooi de netuur wezen kan, trekt
hi'] ok riegetmaotig mit belangstellenden et
veld in. Sund een tat jaoren dot hi'j exkursies
veur Staatsbosbeheer in et Drents-Friese
Woold bi'] Appelsche. Kotteden wodde dat
nationaole park deur Andries nog op zien
bekende enthousiaste meniere anprezen op

te tillevisie. Oat was in verbaand mit de
verkiezing van et mooiste netuurgebied van
oons laand. Et Drents-Friese Woold wun et
niet, mar deur de enthousiaste meniere
waorop Andries et 'verkocht', kreeg et
netuurgebied op de greens van Frieslaand
en Drenthe wel een protte extra bekendhied
Andries van der Veen wet dat de flora en
fauna ok in disse kontreinen dr wel es beter

et allemaole weeromme lopen is mit de flora
en fauna. Hi'j het d'r wel een verklaoring
veur. 'Vroeger was et allemaole yule
kleinschaoliger. Dr weren meer boeren die
allemaol wel een hoekien rogge, haever of
bieten verbouwden. Da's de hieltied minder
wodden. Daordeur is ok et tal fourageerplakken een stok minderwodden.' Daorbi'j komt
dat neffens Van der Veen de chemische
bestriedingsmiddels de doodstik west binnen

Et Diaekenievene in Nijberkoop.
veur staon het. 'Vroeger baastte et hier van
de petriezen, fesanten en knienen. Aj' hier
now een fesant zien, is et hiel biezunder.' De
laeste keer dat hi'j een koppel petriezen zag,
was een jaor of drie leden in een bieteveld
bi'j Smilde. In legypte, de streek waor
Andries geboren is en waor as zien Iiefde
veur de netuur opbluuide, kwammen nao de
oorlog nog korhoenders veur. Deur de
ontginnings bin die hier al lange verdwenen.
As netuurman gaot et Andries an et hatte dat

veur een protte voegels. 'Et ontuug dat deur
die middels vernietigd wodt, was juust voer
veur fesanten en petriezen.' Deurdatjonge
petriezen en fesanten van de dauwdruppen
op bi'jglieks bieteblad dronken, bin hiel wat
voegels vergiftigd. Mit de gritte, de wulp en
de tureluur, die hier vroeger een boel
veurkwammen, gaot et neffens Van der
Veen 'verschrikkelik slecht'. In heideterref nties zatten altied wulpen, mar die bin hier
now niet meer te bekennen.'
Naost de chemische middels bin ok de

ruilverkavelings de doodstik west veur een
protte dieren, is Andries van oordiel. De
boeren weren bliede dat et grondwaeterpeil
75 centimeter daelde. Deurdat et laand
dreuger wodde, was et veur voegels as de
gritte en de tureluur muuiliker am mit heur
lange snaevels de grond in te kommen cm
voer te zuken.' Daorbi'j komt dat de laanderi'jen now deursneden wodden deur
ruilverkavelingswegen, waordeur d'r haost
gien rustige gebieden meer binnen. Ok de
natte singels tussen de Grindweg en de
Kuunder, wat veural mode plakken weren
veur de gritte, de tureluur en de wulp, bin
verdwenen en maekten plak veur bos.
'We bin mit
mekaander
-verkeerd doende
west, mar dat
ontdekt men twintig
jaor laeter pas', is
et oordiel van de
Steliingwarver
netuurman.
I
Daoromme is hi'j
bliede dat op
verschillende
plakken de netuur
weer weerommebrocht wodt.
Herstrukturering,
hiet dat mit een
duurwoord. Mit
sommige diersoorten en Ok mit
.
plaanten gaot et
'\' ' ''
daordeur weer de
goeie kaant op De
das die hier weer
uutzet is, dot et
.
fantastisch. Mit de
otter is et nog mar
ofwaachten.

een protte geld, wiels et nag mar de vraoge
is as de voegels daormit hulpen wodden.
'WI'j' et goed doen, dan moej' et netuurlaand beheren laoten deur boeren. Roege
dong d'r op, dan komt d'r weer leven in de
bojem. Bin d'r bloemen en insekten, dan bin
d'r ok voegels.'
Andries zien idee is om een stroke van 100
meter an weerskaanten van de Kuunder en
de Lende, van Haulerwiek tot et plak De
Kuunder, as netuurgebied in te richten.
'Roege dong d'r op en de sloden dichtegooien. Deur et natter te maeken, ontstaot
d'r een mooi pleisterplak veur bi'jglieks de
gritte. De
bossies die
daordeur
Staatsbosbe-

kapt wodden

L
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der Veen bet
zien idenen
daorover al
vaekeres
heuren
laoten.

'De Kuunder
meanderen
laoten is
prima, mar
daor kom men
de kiewieten
en de gritten
niet mit
weeromme.
Etgebied
flatter
maeken en
roege dong
d'r
op', is
Andries het een adder bij de stat vaaste.
Ok tegenover
neffens
sommige ere projekten staot Andries wat
Andries van der Veen de ienige meniere am
sceptisch. Zoas et projekt dat de gritte weer
de netuur een haantien te helpen.
meer kaans geven moet. 'Wat ze doen is de
goeie bovengrond d'r ofschaeven. Dat kost

k'
''

-

Peter Lazarov

Jan van der Meulen.
Ft is al een jaormennig leden dat dr bij de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte twie
prachtige dichtbundels verschenen van Jan
van Overtjonger. In 1983 was dat de bundel
Zonder zille, die nog altied bruukt wodt bij
de kursus Stellingwarfs en in 1987 de bundel
Ondeiwegens. Beide bundels hadden een
omslag van de keunstener Fred Zoer uut
Tuk bi'j Stienwiek. Jan van Overtjonger is de
schoelnaeme van Jan van der Meulen uut
Bilthoven. Hi'j wodde op 20 april 1926
geboren in Wolvege, waor as zien vader de
gemientetimmerman was. De Stellingwarver
Schrieversronte is slim gelokkig mit de
uutgifte van een dadde bundel mit gedichten
van iene van de belangriekste dichters uut
oons taelgebied. Disse keer verschient de
bundel onder de eigen naeme Jan van der
Meulen. Tussen 1987 en now verschenen
dr nog wel riegelmaotig gedichten van zien
haand in et Stellingwarfs op 'e Fryske
Skriuwerskalinder. De titel van de nije
bundel is Gedaachten. Van der Meulen vint
zien gedichten haost meer gedaachten as
gedichten. De keunstener Peter Lazarov is
vraogd veur et ontwarpen van et omslagontwarp. Aorig is dat in de bundel ok een
gedicht van Van der Meulen over disse
keunstener gaot:

Grootbrocht in een laand
mit duustere machten,
tovert hi
mit subtiele strep/es
en pakkende vlakken uut zien rieke en vrie geest
levende gravures,
verhaelen in een tael
die gien greenzen kent.
Uutetzwaten wit
van de bee/den
die we mienden te verstaon,
kommen hieltied weer
onvetwaachse gedaachten
naor boven zweven;
de gravures van Peter Lazarov:
verhaelen die we iederkeer
opnij en aanders lezen.
In et laeste van juli besprakken Remco Heite
en Pieter Jonker tegere mit de dichter de
inhoold van de nije bundel mit jeweelties. Ok
bi'j die gelegenhied dee blieken dat Van der
Meulen een geweldig onthoold het as et gaot
om zien Stellingwarver kiender- en jeugdjaoren in Wolvege. Al is hi'j al meer as vuuftig
jaor vot uut Stellingwarf, dr is nog een
hechte baand en somstieden vint hi'j et
spietig dat hi'j zo veer vot woont. De redaktie
fielseteert de dichter mit disse prachtbundel
en hoopt dat ok disse dadde bundel opni'j
inspireren zal om Stellingwarver verhaelen
en gedichten te schrieven. De bundel
verschient mit financiële hulpe van de
perveensie Frieslaand om 3 september
henne en gaot 7,50 euro kosten.

K. Jalving

Een hattelike hap
Henderk fietst in et augustuszunnegien an
de voete van de Zuderzeediek. Hi'j is op de
weerommereize van De Lemmer. Daor, an
de visofslag, het hi'j zien haandel veur de
kommende daegen inkocht. Een peer
spekbokkens, een kissien rookte sprot, en
ok wat ni'js. Twie kissies mit stoomde
bokkens. Hi'j het de vis eerst zels es pruufd
en et liekt him goele haandel toe. Hi'j het
alles veur op de begagedreger van zien
traansportfiets zet.
Veur de warkers in et hujlaand en op de
turfakkers is et ofzien mit dit hiete weer. Ze
zwieten allegere as otters. En deur et
zwieten verlies ie vanzels een protte zoolt.
En van al dat waeter drinken woj' flauw. Een
hattelike hap gaot d'r dan mit graegte in.
Dat het Henderk goed anvuuld. Zien
koopweer is meerstal riekelik deur zoolt en
rook konserveerd. De ofzet zal daorom
zeker lokken. Mar now eerst mar es op huus
an.
De middag is veur et grootste pat verstre ken
as hi'j de fiets tegen de mure van zien
husien zet. Van uutventen komt vandaege
niks meer. Daorom moe'n de kissies mar
gauw de schure in, morgen is d'r weer een
dag. As hi'j dat daon het, gaot Henderk even
uutblaozen onder de pereboom.
De volgende dag konterleert hi'j eerst zien
haandel. Mit de rookte sprot en spekbokkens
is niks an de haand. Mar de vassighied van
inkelde stoomde bokkens is wat twiefelachtig. Mar gauw mit de haandel op pad,
daenkt Henderk.
De ofzet lopt boven verwaachting. Tegen de
middag is hi'j al los. Dat gaot hi'j volgende
weke nóg es perberen. Tevreden brengt
Henderk de dag veerder deur onder de
pereboom.
Mar de volgende keer verlopt de haandel

niet zo geweldig. D'r bin klachten. De vis
was verleden weke niet altied lieke vas west.
lene hadde alderdeegst de katte een
stokkien veurholen, mar die wol de tanen d'r
ok niet inzetten.
Henderk ontkent et mar niet. Over de vis in
et iene kissien hadde hi'j ommes ok ZO zien
bedaenkings had. Hi'j hadde die vis doe mar
over de aandere verdield. Zien gedaachte
was west, ieder een peer, dan bin ik d'r ok
weer vanof. Dat him dat now een peer
klaanten kostte is wel spietig. Mar ja, zo is
now lenkeer de haandel.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Kiek, inienen zatten we weer midden in de
vekaansietied. Et was zomar zoveer, veur
diegenen die d'r al lange op zatten te
waachten en netuurlik hielemaole veur
degenen die aenlik krek nog niet op
vekaansie konnen, omdat d'r nog wat klaor
mos... Ja, ok et Iaeste komt een protte veur,
he'k om mi'j henne verneumen.
Now, hoe et jim ok allegeer gaot of al gaon
is, vekaansie is veur mi'j behalven kamperen
ok een protte lezen en nog es lezen. Wie
van jim in de vri'je tied ok graeg lest of graeg
in boeken ommeblaedert, zol ik van dit plak
of anraoden willen om et hiele mooie boek
over et ontstaon van et algemien Nederlaans
es in hanen te nemen. Et is schreven deur
Nicoline van der Sijs, die zo staorigan
bekend is van een hiele riegel boeken en
artikels. De titel van et boek is Taal a/s
mensenwerk. Het ontstaan van het ABN, en
et is in 2004 uutgeven, bi'j SDU in Den
Haag. Blaederen en hier en daor een
stokkien lezen in dit boek of et hielemaole
lezen, et is in beide gevallen een plezier.
Waoromme as ik et hier even numen wil?
Now, omreden et boek ok in verschillende
opzichten ingaot op et verbaand tussen de
streektaelen en dialekten an de iene kaante
en et Nederlaans an de aandere kaante. In
et boek wodt een protte uut ooldere boeken
en artikels weg bi'j mekeer brocht en es
goed op 'e riegel zet, mar d'r zitten toch ok
nogal es wat ni'je inzichten in. En daordeur
komt d'r al gauw es een aander beeld naor
veuren as dat we an now toe wend weren.
Et is netuurlik zo dat et algemien Nederlaans
ontstaon is in et westen van Nederlaand,
mar dislange gongen ze d'r aenlik altied van
uut dat de grote groep meensken die in de
1 6e en 17e ieuw van de 'gewesten' uut naor
et westen van Nederlaand gongen, dat die
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veural uut et zuden kwammen. En krek die
meensken uut et zuden zollen een hiele
belangrieke invloed had hebben. Daor zol et
Nederlaans mit deur wodden wezen zoas et
now is.
Dat d'r inderdaod een protte yolk uut et
zuden weg naor et westen van Nederlaand
gong, dat kwam deur de ellende van de
tachtigjaorige oorlog in et zuden, zeg mar
even et noorden van Belgie. Mar in et ni'je
boek over et ontstaon van et ABN kuj' lezen
dat de verholings wat aanders laggen. In
Amsterdam, dat was om 1600 henne ok al
de grootste stad, kwammen in de tied van
1590-1599 940 personen uut 'de noordelijke
Nederlanden', uut et zuden kwammen 535
en uut Duutslaand 234. Van 1600 tot 1606
kwammen d'r 1060 uut et noordelike gebied,
uut et zuden 535 en uut Duutslaand 422. Ok
Iaeter kwammen de meersten niet uut et
zuden. En krek de meensken uut et zuden
weg 'integreerden' yule minder as de
aanderen, schrift Van der Sijs, zi'j hadden
niet zo yule omgang mit de meensken om
heur henne mar Ieefden veural in de eigen
groep. Ze vuulden heur vlochtelingen, en
dochten dat ze gauwachtig weeromme
konnen naor et zuden... De aanderen
gavven heur d'r krek bi'j in de ni'je wereld
daor ze in kwammen te wonen, die sleuten
heur dus an bi'j de aandere meensken die d'r
al woonden, en heur invloed het zodoende
groter west.
Een invloed bi'j de ontwikkeling van et
Algemien Nederlaans daor vaeke niet zo
gauw an docht wodt, is die van et Duuts. Bi'j
de ontwikkeling van een standerdtael ziej'
vaeke dat vremde woorden buten de deure
holen wodden. Mar Van der Sijs schrift in
een aorige parregraf onder de titel 'Heil uit
het Oosten' dat et Duuts zien wodde as een

soorte van memme- of zustertael, en daor
koj' hiel goed uut overnemen am je eigen
tael rieker te maeken. Ft wodde soms ok
anraoden am uut et Deens, Fries of Engels
over te nemen, dat weren meer 'eigen
taelen' as bi'jveurbeeld et Fraans. Mar hiel
now en dan was d'r es iene die vun daj' niet
zomar uut et Duuts overnemen mossen.
En... et Nedersaksisch/Nederduuts wodde
deur de bekende daenker en schriever
Coornhert beschouwd as et 'aangenaamste
dialect'. Now, we kun toch niet zeggen dat
dat in oonze tied Ok nog zo zien wodt van et
westen uut... De tieden bin dudelik sanders.
Omdat et Nedersaksisch, Neder- en
Hoogduuts hiel lange nog goed te verstaon
weren, was d'r mar weinig onderwies in et
Duuts. Over zok soorte van dingen vaalt dus
hiel wat geweer te wad den.
Wie niet drekt lest, mar veural blaedert in dit
mooie boek, zal al gauw een stokmennig
aorige taelkaorties opvalen. Dan kuj' nagal
es zien, hoe mooi de taeloverienkomsten en
verschillen binnen mit de wereld van oonze
eigen tael. Et leek me
aorig veur Jim am ien
Vorsilbefeht
zoe'n kaortien hier over te
nemen. Dat kaortien zegt
e-Vorsibe
I]jjjjfl
wat over et plak van et
Stellingwarfs in et grote
verbaand op 'e taelkaorte,
en Ok over de geschiede- Vorsil be
fehit
nis van et Stellingwarfs.
Feitelik komt dit kaortien
uut een Duutse publikaosie uut 1966, van de
schrievers Frings en
Lerchner. Et is bekend
dat et Hollaans en Ok et
Nederlaans ge- hebben
veur et voltooid dielwoord. 0 0 90
Een veurbeeld: 'Ze had
gelaten'. In et Fries is et: 'Se hie litten'. Et
Stellingwarfs het: 'Ze had laoten'. Dat ge-,
dat is lange leden ontstaon uut ge- mit een
aandere betekenis. Et is wat de klaank
angaot ofsleten tot e- in een tal streektaelen
en dialekten, dat zodoende heur ie over de
greens mit Overiessel al e-Iaoten = 'gelaten'.

Mar bi'j oons heur ie dat dus niet. Op et
kaortien ziej' een hiel groat gebied dat dat
ge- as eerste lettergreep kregen het (geVarsilbe'). In et Friese en in een hiel groat
stak van et Nedersaksisch/Nederduutse
gebied zit et niet ('Vorsilbe fehlt'). Et is veur
mi'j dan nag even de vraage: het oons
Stellingwarver gebied die e- of ge- noait had
in et voltooid dielwoord, of is et gewoon
vatraekt? Van der Sijs geft van die laeste
meugelikhied as veurbeeld et Grunningers
'ik heb lopen', mar zels hool ik et d'r nag
even op dat et Stellingwarfs in oonze wereld
dat ge- of die e- niet had het. Totdat
misschien toch sanders blieken dot...
le hebben je misschien intied ofvraogd: is,
mar hoe zit dat dan mit 'gebeuren'? Wi'j
zeggen toch: Watis d'rgebeurd, en niet Wat
is d'r beurd? lnderdaad, dat zeggen wi'j, mar
in gebeurd en vergeliekbere woorden
betekend ge- wat aanders. Dat ge- zit d'r van
hiel oold al in en is dus van een sander
komof. Dat het dus van oorsprong niet et
doel am de 'valtooide tied' uut te drakken.

ge-Vorslbe
Sprachgrerize
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Et Stellingwarfs Nederlands Verkiarend
Handwoordenboek komt in september
-

Zoas rondomtoe wel bekend is, het de
Stellingwarver Schrieversrante in de
tiedrekte van 1994-2004 een groat,
vierdielig Stellingwarfs Woordeboek
11

uutgeven. in dat woordeboek bin zoe'n
protte woorden, betekenissen, uutdrokkings,
spreekwoorden te vienen en is ok zoe'n boel
aandere infermaosie opneumen dat et een
kleine 4000 bladzieden dikke is. De opiaoge
van die vier dielen zat de hieltied om de 550
exemplaoren henne. Bi'j de uutgeveri'je van
de Schrieversronte was veu rig jaor de
veurraod van et twiede diel hielemaole op,
dat doe mos daor aiderdeegst een herdrok
van verschienen. En dat gebeurde, dat
vandaege-de-dag kuj' et hiele pakket weer in
zien gehiel kopen. Alle vier dielen toegelieke, dat kost 120 euro. Oat iiekt misschien
wel een hieleboel geld, mar in vergelieking
mit aandere grote woordeboeken van dit
soorte vaalt dat aorig mit.
Bi'j hiel wat geInteresseerden bleek d'r
evenzogoed toch verlet te wezen van een
kottere, haanzeme uutvoering, ok al om de
pries. Butendat bin d'r een protte meensken
die wat veerder van de Stellingwarver
beweging en zo staon en die wel funk wat
interesse hebben in de Stellingwarver
woorden mit heur verklaorings, mar veur wie
de stap naor et Stellingwarver woordeboek
van vier dielen toch wat te groot is. Dan kan
een haandwoordeboek een uutkomst wezen.
De 'verkorte editie' is d'r clan now in de loop
van september, mit haost alle Stellingwarver
woorden die ofwieken van et Nederlaans.
Die bin clan ok nog anvuld mit een riegel
woorden en aandere gegevens die nog niet
in et grote vierdielige woordeboek stonnen,
mar die naoderhaand veur et locht kommen
binnen.
Et ni'je haandwoordeboek geft behalven de
woorden ok alle betekenissen, en ok de voile
riekdom van alle woordvariaanten die in et
Stellingwarfs veurkommen. Om mar wat te
numen: bi'j een woord as 'schenneseren'
'Iicht beschadigen' bin wel zoe'n twintig
variaanten te vienen, van 'schendelieseren'
tot 'scheseren'.
Omdat et haandwoordeboek ok weer niet te
uutvoerig wodden mocht, bin veurbeeldzinnen en uutdrokkings en zo mar hiel weinig
opneumen. In de inleiding wodt angeven hoe
de 'vermindering' van gegevens uut de grote
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woordeboek naor et haandwoordeboek
Stellingwarfs - Nederlaans toe in zien wark
gaon is. Veural die woorden bin opneumen
die deur lezers die et Stellingwarfs niet wend
binnen, lichtkaans niet vot-en-daolik
begrepen wodden zullen. Drie meensken die
wel een protte Nederlaans lezen mar et
Stellingwarfs van huus uut niet of mar weinig
bruken, hebben d'r bi'j huipen om die
woorden op te nemen die wel verklaord
wodden moeten, terwiel aanderen votlaoten
binnen. Die personen bin Janna Withaar,
Albertha Bioemhoff en Thea Bontekoe.
Woorden die hielemaole krek zo binnen as
et Nederlaans bin nogal vaeke weglaoten.
Ok woorden uut et Westhoekers in et westen
van West-Stellingwarf die aanders binnen as
et aandere Stellingwarfs deurdat ze 'krek
Nederlaans' lieken, vien ie meerst niet in et
ni'je haandwoordeboek.
In de inleiding is een liest opneumen van
muuilike verbienings zoas "aj" = 'ais je',
'wowwe' = 'worden we' en 'wilden we'.
Veerder is aachterin nog een kaorte
opneumen mit de plaknaemen van Steuuingwaif in et Stellingwarfs.
Uut et grote woordeboek is et veurnaemste
haeld, dat ie kun zeggen dat et in grote lijnen
staot veur et Stellingwarfs van de beide
gemienten Oost- en West-Steluingwarf. Want
et grote Stellingwarfs Woordeboek is
indertied maekt veural uut de gegevens van
een grote, slim uutgebreide maondelikse
enquête in zoe'n 25 dorpen over hiel Oosten West-Steulingwarf, in de tiedrekte van
1975-1991. De titel van dit ni'je woordeboek
is Stellingwarfs - Nederlands Verkiarend
Handwoordenboek en de schriever is die
van dit stok in De Ovend. De pries is 12,50
euro. Oat is niet yule, want daor hej' dan ok
zoe'n 704 biadzieden boordevol infermaosie
veur in huus over Stellingwarver woorden.
En clan vaalt veerder nog weer even te
melden, dat een soortgeiiek woordeboek
Nederlaans - Stellingwarfs in de maek is.

'Bielemenning'
Dit is een veldnaeme uut de Westhoeke, die
ok veurkomt in et Schrieversronte-boek van
Piet van der Lende over de veldnaemen uut
die wereld. De heer Theo Annema, van
vroeger uut Berkoop mar now in Wolvege, is
op zuuk naor een goeie verklaoring van die
naeme. Hi'j vragt oons om gegevens, en
zegt dat et in zien fantesie meugelik wezen

zol dat d'r an dat pad in de beginjaoren
hoolten kruzen staon hebben, om de goeie
loop deur de lanen an te geven. Ze zollen et
teken van de Bielesmid had hebben kund.
Dat is een feguur uut oolde Overiesselse
verhaelen. Misschien weten goenend onder
oonze lezers d'r meer van, en zollen ze de
heer Annema helpen kunnen om meer
sporen veur de verklaoring van Bielemenning te geven.

Krummeltien
In et naojaor ni'je kursus Stellingwarfs veur beginners
In et naojaor wodt d'r in et gebouw van de Stetlingwarver Schrieversronte in
Berkoop weer mit een kursus Stellingwarfs veur beginners begonnen. De kursus
bestaot uut tien Iesaovens van elk twie uren, een ofstutend examen en d'r is in et
veurjaor van 2006 nog een gezellige en interessaante exkursie argens in een
Stellingwarfs netuurgebied.
Tiedens de kursus is d'r veut ommedaenken veur et schrieven in et Stellingwarfs.
Daorveur wodt gebruuk maekt van een kursusboek, mar veu rat ok van de
Nederlaanstaelige bundel Hoe schrijfje t Stellingwerfs van dr. Henk Bloemhoff.
Mar d'r is vanzels veur meer onderwarpen andacht. Zo is d'r ok ommedaenken
veur et wark van een tat Stettingwarver schrievers zoas dat van H.J. Bergvetd, len
van de eerste schrievers in et Stellingwarfs, en wark van laetere schriever as
Johan Veenstra. Daornaost wodt ok tied besteded an de geschiedenis van de
Stetlingwarven en an de biezundere Jigging van de streek.
De kursusteiding bestaot uut Grietje Bosma, Henk Btoemhoff, Pieter Jonker en
Geert Lantinga. Et leerplan en et examen van de kursus staon onder toezicht van
et Nedersaksisch lnstituut van de Rieks Universiteit van Grunningen.
De nije kursus Stellingwarfs veur beginners begint op donderdagaovend 10
november in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De volgende keren bin
op donderdag 17 en 24 november, 1 en 8 december, 5, 12, 19 en 26 jannewaori
en 2 feberwaori. Et examen is meerstal op een zaoterdag, mar de daotum daorvan
is op dit mement nog niet bekend.
Meensken die interesse hebben veur de kursus kun et beste even betlen mit et
kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108 (vraogen naor Pieter Jonker).
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De heersers van de heide
We hadden al veul heurd over de heide en
de geveren die aj' daor tegenkommen
kunnen. Ze weren oons, doe wi'j nog veul
jonger weren, altied goed uut de doeken
daon. Veul hadden wi'j d'r nooit van
begrepen. Now ja, ie zaggen wel es een
adder of ien of aandere ere slange, mar
geveer, now nee, dat hadden wi'j nog nooit
mitmaekt.
Et was een moole zunneschiendag, mit een
betien wiend. Lekker veurjaorsweer, en
aorig waarm veur de tied van et jaor.
Et dak van et husien van Joukje, dat stief
tegen de heide an ston, mos rippereerd
wodden. Een dreuge sloot, meer was d'r niet
dat as scheiding diende mit de heide. Daor
van dat dak of hadden we een roem uutzicht
over et veld. De locht trilde van de waarmte
en die waarmte wi'jde je vanof de heide toe.
Etjassien kon d'r wel bij uut.
Van beneden wodde reupen dat de koffie
klaor was. Et was middagschoft en wi'j
wodden in huus nuugd, et poedegien mit
brood mit. As ie daor zo zitten, clan praot ie
over van alles, en veural over et weer. Daor
kan niet iene him an stoten, is 't niet?
De oolde vrouw vertelde daj' mit zoen mooie
dag niet op 'e heide kom men mossen. Et
was d'r clan slim geveerlik. Wi'j keken heur
wat vremd an. Waorom zol et mit mooi weer
now geveerliker op 'e heide wezen as eers.
De oolde vrouw zag oonze twiefel en zee dat
bij zok weer as vandaege de slangen heur
jaorvergeerdering hadden. Van heinde en
veer kwammen de brune heideslangen bij
mekeer om over de winterslaop en de
verdieling van et veld te praoten. En elk
kreeg zien plak zodat ze mekeer niet in de
wege zatten. Ze hadde et zels ien keer
mitmaekt. len keer, en ze hoopte nooit weer.
Op een zunnige morgen tegen de middag
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was ze heide an et snieden west om wat
buunders te maeken, doe d'r van alle
kaanten slangen an rollen kwammen. Mit de
stat in de bek rolden ze mit een vaort die een
meenske niet belopen kon. D'r weren d'r een
hieleboel op een kael stok. Ze was stille
aachter een grote heidepolle zitten gaon om
mar niet op te valen.
D'r kwammen de hieltied mar meer. Doe de
laeste d'r ok was, gong de grootste slange
op zien stat staon en sprak ze allemaole toe.
Een soort welkom, zeker. Ze kon et niet zo
goed verstaon en was nog doodsbenauwd
ok. Ze duride heur niet te verruren.
Elke slange kreeg et woord en mos een
soort verslag uutbrengen. Een tal was
kennelik de winter niet deurkommen en d'r
mos een ni'je verdieling van et veld maekt
wodden. lene had zeker een te grote mond,
want die kreeg een uutbraander. De grote
slange bedudede elkeniene op een bepaold
plak liggen te gaon. Zoe'n hiele grote was
geveerlik dichte bij de vrouw in de buurt
kommen. De onderlinge verholing zoas ze
now laggen, was ok de verdieling van et veld.
'Doe dat aachter de rogge was kreup de
hiele zaeke deur mekeer en wodde et ien
grote vri'jpertij,' vertelde de vrouw. '1k bin d'r
doe gauw uutnaaid, ik kon daor niet tegen. 1k
kon ok wel votkom men, want ze hadden now
toch alliend mar oge veur mekeer. Tegen de
aovend heb ik ze weer votrollen zien, elk
naor zien toewezen plak.'
Wi'j hebben mit verbaozing et verhael
anheurd en de heide van doe of an mit
aandere ogen bekeken.

Beste Ovendlezers.
Op een argeloze donderdagmorgen doe 1k
tillefonisch een bestelling bi'j de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. Ze neteren
die hiel vrundelik en zeggen dat de bestelling
de volgende dag wet even bezorgd wodden zal.
Now, geweldige service dus. Mar dan komt et.
Wi'j hebben nog een vraoge an jow, zol le?
Ja,zeg ik, wat zolik?
Now, wi'j hebben een ni'je rebriek in oons
tiedschrift De Ovend, en now wollen wi'j jow
vraogen as ie veur die rebriek, waor Grietje
Bosma as eerste mit begonnen is, de
volgende keer over jow favoriete boek
vertellen willen zollen.
Now, beste lezer, daor zat 1k, hielendal
veraldereerd. Is de redaktie van De Ovend
mit et heufd op 'e loop, bin ze et spoor
hielemaole biester, is de bliksem bi'j de
Schrieversronte inslegen?
Hoe kun ze een boekhaandeler now vraogen
wat zien moo iste boek is. Wat et boek is dat
wat mit him daon het, dat zien wereld op 'e
kop zette en gao mar deur. Mar ze deden et
wet.
Een boekhaandeler koestert at zien boeken,
et bin net zien kiender. En hej' et iene kiend
tiever as et aandere? Nee, toch?
1k heb een winket vol mit prachtige, tieve,
mooie, ontroerende, boeiende, ontspannende en inspannende boeken.
En now moet ik d'r IENE, mag 1k d'r mar léne
bovenuut tillen. Hoe zot 1k dat kunnen. De
boeken die ik privé heb tetten veur mi'j niet
mit, want daor kan ik toch al niet uut kiezen.
Goed of slecht, 1k heb ze kocht of kregen.
Ok as een boek 'slecht' is, votdoen kan 1k et

niet. Soms vaalt een boek me wet es of, mar
is et dan een stecht boek?
Hoeft niet, want Iaeter kriej' et weer es in de
haand, en inienen pakt etje wet. Raek ie d'r
deur boeid en lees ie et toch mit ptezier.
Lezen het wet degetik mit stem mings te
maeken, mit humeur, gevuul, verdriet, veuren tegenspoed. Je gevulens wo'n deur zoks
attegere bepaotd bi'j et lezen.
Lezen.
Wanneer bin 'k zets begonnen mit lezen? As
kteine kiender wodden we veut veurtezen,
thuus en op schoete.
As kiend had 1k glen rust in me om te lezen,
1k was vusen te ongedurig. Totdat?
Ja, totdat 1k veur stage as 14-jaorige in een
boekhaandet warken mocht. Daor gong doe
een wereld veur me eupen. De wereld van
Et boek. Sund die tied begon 1k mit lezen, 1k
nam attes wat los en vaaste zat tot me, van
'goed' naor 'stecht'. 1k wodde d'r deur grepen
en kon niet opholen. 1k wus ok mitien wat a'k
wodden wot. Boekhaandeter. 1k bin een
gelokkig meenske da'k d'r mien beroep van
maeken kund heb.
As 1k votgao neem 1k altied een peer boeken
mit veur et geval d'r tied is om te lezen. Op
vekaansie neem 1k alderdeegst twie rejaole
deuzen mit vol mit alderhaande boeken.
Soms tot argernis van de meensken om mi'j
henne.
En dan nog vien ik da'k te min tied heb om te
lezen. Aen Ilk zoj' een weke warken moeten
en dan de aandere weke tekker lezen. Mar
ja, dat kan niet.
Now 1k dit zit te schrieven zitten we midden
in de maond van et spannende boek.
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Spanning is 'hot' de laeste jaoren. Kiek mar
naor de enorme oplaogen van de boeken
van Dan Brown: Da Vinci Code, Het Berini
mysterie en Het Juvenalis dilemma. Drie
iezerstarke thrillers.
Dan hej' nog et Engelse schrieversechtpeer
Nicci French, mit literaire thrillers die keer op
keer grote bestsellers binnen.
Ok Nederlaanse auteurs weten heur weg mit
spanriende boeken naor de lezers te vienen.
Saskia Noort, Simone v.d. Vlugt, Esther
Verhoef, drie geweldige vrouwelike auteurs.
Onder de mannen Thomas Ross, René
Appel en Baantjer, elk boek van heur het
een gegarandeerd hoge oplaoge.
In et aeventuurlike genre bin daor de boeken
van topauteur Wilbur Smith. In elk boek vien
ie spanning, aeventuur, romantiek en
geschiedenis, diep in et hatte van Afrike,
allemaole stok veur stok geweldige boeken.
Ok de boeken van James Mitchener
beheuren tot mien favoriete historische
aeventurenromans.
En dan Johannes Mario Simmel zien
maotschoppi'jkritische romans: Slot waarvan
de dromen z(jn, Jimmy trok ter regenboog,
Het kan niet altijd kaviaar zijn, zomar drie
titels uut een lange list van boeken van disse
auteur.
Now kreeg ik in december van de uutgever
van de Da Vinci Code een gratis leesexemplaor van et boek De Acht.
Copyright 1988. Hoe is et meugelik dat dit
boek now pas in et Nederlaans uutgeven
wodt. Laggen de Nederlaanse uutgevers
soms te slaopen?
Nee, soms moet de tied riepe wezen veur
bepaolde boeken. En dus ok veur dit boek.
Et stiegt veer boven alles uut. Et is Iiteretuur,
et is een thriller, et is een aeventurenroman,
et is een Iiefdesroman en et is een historische roman die je mitsleept deur alle tieden,
alle ieuwen en alle wereiddielen. Jammer
genoeg mar 671 bladzieden laank. Et is
zoe'n biezundere idenenroman, die intrigeert
en waor aj' wat van opstikken. Omdat et
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geschiedenis spannend en toegaankelik
maekt. Omdat et vol puzels en kryptogrammen zit. Omdat inzet is op spiritualiteit,
mystiek en religie. Omdat et over een
intrigerend geheim en enorme saemenzwerings gaot. En et is bloedspannend.
Dit boek het alles in him.
Lezen dus.
Veul leesplezier,
Frits van der Vinne.
Plantage Boekhaandel Zwikstra, Wolvege.
P.S.
Schaekliefhebbers, dit is ok veurjim boeiend
om te lezen.
Want et gaot over een legendaorisch
schaekspul dat ooit van Karel de Grote was
en sund de Fraanse revolusie vermist wodt,..
Katherine Neville - De Acht
paperback, 671 bladzieden
€ 19,95
ISBN 90245.51943

Jan Hofman

Een boerderi'je in Boekelte
In et veurjaor van 1932 kwam Klaas Hofman
De CAV uut Berkoop leverde de keunstmest
op 32-jaorige leeftied mit zien vrouw
en et veevoer, mar de melk gong naor de
Willemptje Hofman-Langhout en drie kiender
zuvelfebriek 'De drie gemeenten' van Else.
van Donkerbroek om in Boekelte, bij Buil,
De melk van de buren gong liekewel naor
bed riefsleider te wodden op een boerderi'je.
'De Goede Verwachting', de zuvelfebriek
Die plaets die nog aRied bestaot, het
van Berkoop. Dat hadde te maeken mit de
vandaege-de-dag et
adres
Boekelte 4.
De femilie
bleef daor tot
1959, doe
kon d'r een
boerderi'jgien
mit acht bunder Iaand in
Buil kocht
wodden. Dat
was de
zonuumde
Beukerspolle,
nuumd naor
de veurige
eigener.
De boerderi'je in
De zuudwestkaante van de boerderije op Boekelte 4, juli 1943.
Boekelte die
in 1645 bouwd is, hadde, doe de femilie
anleg van de straotweg deur Boekelte.
Hofman dr kwam te wonen, 75 bunder
De melk wodde twie keer op een dag
Iaand. Eigener was de heer J. Schotanus
ophaeld deur de melkrieder, mar in de
van Berkoop. De bewoners van de boerdemaonden december en jannewaori geri'je weren aorig op Berkoop richt, zo was
beurde dat ien keer op een dag. As de
Jochem de Boer heur smid, de gebroeders
melkrieder morgens weerommekwam,
Schuitemaker weren timmerman en heur
kregen de boeren waai en soepe van de
veearts was J. Siebenga, de pionier van de
febriek. Dat weren bi'jperdukten die
keunstmaotige bevruchting. Siebenga was
ontstonnen bi'j et maeken van keze en
een drok man. As hi'j kommen mos veur een
botter, en wodden bruukt as voer veur de
verlossing, reup hi'j bi'j de weg al: Haandvarkens en etjongvee.
doek, ziepe en hiet waeter', mar dan in et
In 1935 wodde dr bi'j de femilie Hofman een
Fries.
dochtertien geboren. In etzelde jaor overleed
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Schotanus en wodde zien zeune Jacobus
Schotanus de nije eigener. In 1936 en 1937
wodde d'r deur die zien zuster Anna nog een
boerderi'je bouwd, waor 20 bunder Iaand bi'j
kwam. Die boerderi'je ston op zoe'n 500
meter ofstaand oostelik van de ere. De
eerste huurder daorvan was T. v.d. Sluis uut
Tjalleberd, mar die zat d'r mar kot, want in
1940 wodde J. Bootsma huurder.
Anna Schotanus was degene die et
verpleeghuus Blauwhuus begon, wat laeter
et Anna Schotanushuus wodden is.
De boerderi'je op Boekelte 4 was een mingd
bedrief, naost graslaand was d'r ok bouwIaand. Dr was in die dattigerjaoren nog gien
waeterleiding. Mit een zwingelpompe mos
alle waeter veur et vee oppompt wodden.
Die pompe ston in de koestal. As de koenen
genoeg dronken hadden, wodde et waeter in
een putte pompt. Die putte zat wat hoger as
de drinkgeuten in de veeschure naost de
boerderi'je, op zoe'n meniere dat et waeter
daor ok in de geuten stromen kon. D'r weren
36 koenen, die deur drie meensken twie
keer op een dag mit de haand mulken
wodden. D'r was gien elektriciteit. As
verlochting weren d'r pietereulielaampen, die
aj' argens ophangen konnen, of die aj'
tiedens et wark an de haand mitnammen.
Soms was d'r ok een kerbiedlaampe. Al et
voer wodde mit de haand naor et vee toe
brocht. Een diel van et vee ston op een
zonuumde Friese stal, dat hul in dat de
koenen mit de koppen naor de mure
stonnen. le mossen dan mit et voer over de
gröppe stappen. Ft voer dat et vee kreeg
beston uut huj, kuil, soms stro, eerdappels,
sneden bieten en stoppelknollen. Die
laesten mossen mit de haand plokt wodden
en dat kon een koold klussien wezen. As
krachtvoer was d'r kokos (die maeld was),
lienmael, maismael en mineraolen. Dat
wodde anlengd mit waeter en was veural
bestemd veur koenen die krek kalfd hadden.
Boven in de schure zat, vlak aachter et
oelebod, vaeke een katoele. Daor was et slim
donker, mar ie konnen altied zien ogies zien.
De mesienen uut die tied weren een
mi'jmesiene, een hujmesiene, een keunst18

meststri'jer, een zi'jmesiene veur et zi'jen
van et zaod, twie ploegen en inkelde eiden.
Mar d'r was vanzels een protte haandwark
zoas et poten van eerpels mit een pootstok,
ien veur iene. De eerpels wodden laeter ok
weer mit de haand rooid. Bieten wodden in
riegels zi'jd, en mossen laeter op ienen zet
wodden. Krek as bi'j de eerdappels, op de
kni'jen d'r veur. Et zaod wodde mit een
mesiene mi'jd. Daor weren twie meensken
veur neudig, iene mende de peerden, de
twiede zorgde d'r veur dat et zaod in bossen
kwam. Die bossen wodden dan bi'j mekaander bunnen. Veur rogge gebeurde dat mit
twie banen van halms, veur haever iene. An
et aende van de dag wodden die bossen
tegen mekaander zet om te dreugen, dat
nuumden ze hier ophokken. Was et zaod
dreuge genoeg, dan wodde et in mieten zet,
op zoe'n meniere dat de döskmesiene d'r
tussendeur kon. In die tied hadden o.e. de
firma De Boer van Lippenhuzen en Jetse de
Jong van Zaandhuzen zoe'n döskmesiene.
Ft opzetten van een miete was vakwark. De
zaodkorrels wodden in zakken opvongen en
gongen naor de maelfebriek om daor
veerder verwarkt te wodden. Et stro wodde
in een passe tot pakken past en bruukt veur
voer of stri'jsel.
Et gros wodde mi'jd mit een mesiene, mit ien
of twie peerden d'r veur. Et hong van et
seizoen of as d'r huj of kuil van maekt
wodde. Ft gebeurde soms dat et huj niet
goed dreuge was, d'r kwam dan te yule bruui
in en dan mos et weer uut et hujvak haeld
wodden. Dat was gien plezierige klus. De
verzekerings hadden meensken ansteld die
kommen konnen te konterleren as d'r
spraoke was van hujbruui.
Op disse boerderi'je weren vier peerden, en
as et om de warkzemheden kon, weren d'r in
de morgen twieje in aktie en middags de ere
twieje. Soms wodde d'r een vool geboren,
mar meerstal wodde d'r in de naozommer of
haast een ienjaorig peerd kocht op 'e mark,
bi'jglieks in Norg, Roden of Dwingel. Dat
wodde dan tegen een aander peerd zet, en
wodde op die meniere beleerd.
D'r weren in die jaoren 36 koenen en twie

bovenknecht te wodden. Ze weren allegere
bollen. Boeren die gien bolle hadden konnen
tegen betaeling d'r ok gebruuk van maeken.
inwonend (sleupen in bedsteden) en hadden
In de tied dat et vee op 'e stat ston wodden
et eten toe. As d'r in een adverteensie om
een knecht vraogd wodde, ston d'r attied bi'j
de vaaste en vloeibere meststoffen van
mekaander scheiden. Dr wodde veur zorgd
'goed kunnende melken en met paarden om
dat de jarre naor een putte lopen kon. Op dit
kunnen gaan'. D'r was een dienstverbaand
van een jaor. Veerder was d'r een vaaste
bedrief was d'r een putte veur tachtig
kubieke meter, veur die tied slim groot. In
arbeider, die ok de hieltied veur een jaor
augustus mos die putte mit de haand
anneumen wodde. De arbeider was vaeks
Ieegpompt wodden om mit de jarre de
trouwd en hadde zels ok wat grond en
stoppelknollen te bemesten. Vlakbi'j de putte
koenen. Veurzien eigen warkzemheden
was ok et husien veur de bewoners. Dat
liende hi'j vaeke et peerd van de warkgever.
warkte neffens et
Ok weren d'r
'gliedebaeneprinmeensken die mit
cipe'. Bi'j storing
de boer een
brocht een emmer
ofspraoke maekten
waeter uutkomst.
om veur een
De stront in de
bepaold bedrag de
gröppe wodde in
eerpels en bieten te
een kroje schept en
rooien. Dat bedrag
kwam in een
wodde akkoordloon
dongbak. De kroje
nuumd. Veerder
wodde via een
hulpen d'r wet es
Ioopplaanke die
extra meensken mit
omhogens leup
tiedens de hujjinge
naor de dongbak
en as et zaod van et
De noordoostkaante van de boerderife, full 1947
drokt. Dat geveld mos.
beurde twie keer
Op disse boerderi'je
op een dag. Ok wodde d'r wet een koele op
weren een boel varkens en die konnen in
et Iaand maekt waor de dongbakken in Ieegd
een ofzette ruumte vri'j ommelopen. Een
wodden. Daor wodde dan wet zwatte grond
mannegiesvarken zorgde veur de naokombi'j daon, dat was clan weer goed veur de
melings. Dr wodde wet es zegd dat de beer
groszoden.
tiedens et peren knipoogde, en hoe vaeker
In et veurjaor, as alle dieren in et laand
hi'j dat dee, hoe meer biggen d'r kwamleupen, wodden de stallen schonemaekt.
men... 1k geleuf niet dat dat veerder
Dat gut ok veur de waegens, die mitien een
onderzocht is. Et is wet es gebeurd dat een
ni'j kwassien varve kregen. Waor de koenen
motte him van de groep ofzunderde en in
staon hadden wodde geel zaand stri'jd, de
een boswal dejongen kreeg.
muren wodden wit en de stalraempies blauw
In de varkenstal ston een grote kookpot,
maekt, om zo de vliegen te keren. Ft melken
waor eerpels in kookt wodden tot varkengebeurde in et Iaand op een ofschut plak,
voer. Daor kwam clan ok nog mael deur. Dr
dat was de jister. Et vee dronk waeter uut
wodde ok een varken uutzocht dat bestemd
een dobbe.
was veur de staacht. Dat dier kreeg de
Omdat d'r een boel haandwark was, was d'r
eerpels mingd mit roggenmael, want clan
Ok et neudige passeniel. Naost de bedriefskreeg hij wit en stevig spek. Et spek dat veur
eider weren d'r twie knechten, de boverde meensken daegelikse kost was, mos
knecht (hi'j was ok de peerdeman) en de
minstens een haandbrette dikke wezen.
onderknecht. Die laeste was een jonge van
In november wodde d'r slaacht, dat geeen jaor of 16, 17, die hoopte ooit ok
beurde meerstentieds an huus. De slaachter
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sneed eerst de keel van et varken deur, et
bloed wodde opvongen in een emmer. Dat
mos goed reurd wodden, want eers zol et
stollen. Laeter kwam d'r clan rogge deur en
stokkies spek en dat wodde zo verwarkt tot
bloedwost. Et haor van et varken wodde d'r
ofschrabbed mit behulp van hiet waeter.
Daornao wodde et beest an de aachterpoten
an een ledder ophongen. As eerste wodden
de organen en de ingewaanden d'r uuthaeld.
Dan maekten ze een diet van de daarms
schone dat bruukt wodde veur de wosten.
Vervolgens kwam d'r een laeken over et
dier, want hi'j mos now 'bestarven'. Nao een
peer daegen kwam de slaachter weer en
wodde et varken veerder verwarkt. Et vleis
wodde kookt en kwam in weckflessen. Et
spek en de hammen wodden in stokken
sneden, in et zoolt zet, en clan ophongen in
de schostien om rookt te wodden. Dat plak
nuumden ze de wieme. De lever, nieren,
oren, poten en stat wodden mitien opeten.
Van et plokvet wodden kaonties maekt, van
de ere resten balkenbri'j. Huusslaachters
van doe weren bi'j oons Jaring en Piet
Bakker en Andries Bouwer.
In de winter beston et wark uut et melken, et
verwarken van de dong en et voeren van de
dieren. Daornaost wodden de dieren
bosseld en de statten wasken. Alle sloden
en gröppen moesten opschoond wodden
veur de ofvoer van et waeter. In de bos of
boswal wodde hoolt kapt om ofrasteringspaolties van te maeken veur et kommende
seizoen. De rest van et hoolt wodde bruukt
as braandhoolt of kwam in takkebossen die
de bakker bruukte in de ovend. De meensken gongen op 'e tied op bedde. Nao et
wark wodde d'r wat eten en zatten ze om de
taofel mit daorop een keerze of een klein
pietereulielaampien. Dr was gien radio, mar
soms wet een kraante. Men gong clan nog
wet es een pottien gaanzebodden of negenstikken en soms wodde d'r mit mekere zongen.
De kachel wodde anmaekt mit een stok
pepier, dat eerst in de pietereu lie holen was.
As et begon te vlammen kwammen d'r wat
spaonen op en nog laeter hoolt, turf of
eierkolen.
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De bakker en de winkelier kwammen mit de
peerdekarre of een transportfiets langes mit
de neudige spullen en G.K. Butenga van
Berkoop kwam langes mit et pak (mit kleren).
Ok de vrouwluden op een boerderi'je
moesten anpakken. Soms was d'r hulpe van
een meid, mar dat was een uutzundering.
Op zundagaovend wodde et wasgoed in
wasketels op et vuur zet om et zo te koken.
Maendag was de waskersdag. De middagkost op maendag was daoromme vaeks
brune bonen mit spek, om et de wasvrouw
makkelik te maeken. De hiele maendag was
zi'j mit et wasgoed in de weer. Nao et
wasken mos et vocht d'r uutwrongen
wodden. Et was niet ongewoon dat d'r
vrouwluden weren die de hanen eupen
hadden van et wasken in dat hiete waeter.
As et goed weer was kwam et wasgoed an
de liende, op 'e blieke of op rekken. Was et
clan dreuge, clan wodde d'r streken mit
iezeren striekiezers die op de kachels zet
wodden om hiete te wodden. Ze hadden
vaeke twie striekiezers, clan kon et wark
deurgaon. Daornaost mos d'r et neudige
verstelwark nog gebeuren en d'r wodde een
protte breided. Veerder onderhullen ze et
huus en hulpen ze mit op de boerkeri'je.
D'r mos ok zorgd wodden veur de winterveurraod, zoas et wecken van boonties,
wottels, korappen, zoerkool en d'r kwam men
bonen in et zoolt. Daornaost maekten ze
sjem of sap van o.e. brummels en frambozen. Van appels wodde appeismots maekt
en d'r gongen appels naor de bakker om ze
daor in de ovend dreugen te laoten. Mar ze
zochten ok ekkels, as voer veur de varkens.
An et aende van de weke wodde de oprit
naor de boerderi'je anharkt, as et om et weer
temeensen kon.
Et laand dat bi'j disse boerderi'je heurde,
was as jachtveld verhuurd an baron P.A.V.
van Harinxma thoe Slooten uut Beetsterzwaog. Hi'j kwam altied in een auto mit
sjefeur en twie bedienden. De sjefeur kreeg
de opdracht om tiedens de jacht de auto te
poetsen. De bedienden dreugen een stoel
en twie geweren en brochten de baron zo
naor een geunstig plak. Naor dat plak

dreven de drievers et wild toe. De baron
gong op 'e stoel zitten, wiels de beide
bedienden aachter him stonnen mit elk een
geweer. As de baron mit iene van die
geweren scheuten hadde, gaf hi] et weer an
een bediende en kreeg dan et aandere en zo
gong dat dan de hieltied deur. D'r wodde
scheuten op haezen, knienen, enten,
snippen, fesanten en petriezen. Aovens
kwam de zonuumde wildwaegen om de
dieren die scheuten weren op te haelen.
lene van de bed ienden vertelde dat et wild
dan laeter ophongen wodde. Haezen
bi'jglieks een weke, die sleugen dan gruun
uut en as et haor d'r dan uuttrokken wodden
kon was de haeze 'adelik' en kon opeten
wodden. Et stonk alderheiselikst, zeden ze.
Deur pattie bewoners uut de buurt zels
wodde d'r wel streupt. Knienen en haezen
wodden uutgreven en doodknuppeld, of mit
een strik vongen en dat gebeurde ok mit
bepaolde voegels. Et streu pen gebeurde
veural deur meensken die et aarmoedig
hadden en ok wel es een stokkien vleis eten
wollen. Mar et gebeurde ok wel veur de
sport, et gaf spanning en d'r was de
rissenaosie van 'et wild is van iederiene'.
In Boekelte was ok een buurtschop en dat
hul in dat de meensken mekere bi'jstonnen
in nood en dood. Bi'j een geboorte kreeg de
kraomvrouw ries mit proemen, dat zol goed
wezen veur een vervolg.
Nao de Twiede Wereldoorlog wodde alles
aanders. De meniere van boerken wodde ok
op Boekelte de hieltied mederner en een
protte oolde gewoonten zoas ik jim in dit
verhael vertelde, verdwenen.

rummeltie
Rektifikaosie
In et veurige Ovend-nommer is op pag. 264
kolom 1 bi'j riegel 12 van onderen een riege
votvalen. Daor had staon moeten: In die tied
bin ik ok trouwd mit Jan en in 1971 is Theo
geboren en in 1973 bin ik an de dörpsschoe!
benuumd.
Sutetaktie
De jaorlikse sutelaktie gaot weer uut aende.
De sutelaktiekemmissie, bestaonde uut
Hammie Hofstra, Hedzer Seinstra, Jan
Punter en Klaas van Weperen, ropt
meensken op om heur an te melden om daor
an mit te doen, le kun je anmelden bi'j
koördinator Klaas van Weperen in Wolv e.
0561-614379, ie bin meer as welkom. De
sutelaktie wodt holen op 5. 7, 12, 14, 19 en.
21 september, aovens van 1700 ure of tot et
begintte schiemeren. Om 16.30 ure
kommen de sutelders eerst bi'jmekaander I
Berkoop. De eerste drie daegen wodt d'r
suteld in Stellingwarf-Oostaende en de
aeste drieje in Stellingwarf-Westaende.
Veur de sutelders is d'r een kedobon veur
heur inzet en d'r won reiskosten vergoededJA
nzoemen op herinneringen
Van Anne Bult uut Utrecht verscheen et
lnzoernen op herinneringen. Levensloop van
een Stellingwerfse Fries orn utens. Et wodde
prissenteerd in et gebouw van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. Een funk
boek van 228 pag. over leven en wark van
de in 1935 in Donkerbroek geboren Anne
Bult uut Utrecht. De Stellingwarver lezers
zuUen Iichtkaans et meerst belangstelling
hebben veur dat stok van et boek mit
herinnerings an de kiender- en jeugdjaoren
van Anne Bult. Daor zitten tal van punten van
herkenning in. Et boek is vlot en mit vaosie
schreven. Krek as zien bruurs Oene en Piet
het Anne Bult een veerdige penne. Et boek
is ok bi'j de Schrieversronte te koop veur
lA Or,

z.irr

..
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Jan Veldhuizen

Hasjiesj
Et was in de zestigerjaoren. Et leven was
doe nog een stok rustiger as vandaege-dedag. D'r was yule minder verkeer op 'e
straote. Dat jachtige gedoe van vandaege
kenden wi'j nog niet. Vierentwintig-uurs
ekenemie beston ok nog niet. lederiene
warkte acht uren op een dag, meerstal
overdag, zo tussen acht en vuuf ure. Dr
weren wel wat kontenu-bedrieven, mar niet
zovule. 1k warkte bij iene van die kontenubedrieven. De massiesee. Et was een
kontenu-bedrief, ok al hiette et dat niet te
wezen. Op pepier warkten wi'j van acht tot
vuuf ure. Mar dat was op pepier. D'r weren
een peer uutzunderings.
De plantondienst leup van zeuven ure
morgens tot zeuven ure morgens. Vierentwintig uren dus. En daornao gong ie
gewoon deur tot vuuf ure. Zo ok de piketdienst. Die gong om vuuf ure middags in,
nao je gewone dagtaeke en gong deur tot de
volgende morgen acht ure. Dan was je
piketdienst oflopen en begon je gewone
dienst.
Aj' planton- of piketdienst hadden moch ie
aovens nao elf ure wel slaopen gaon. Dr
was een bedde veurje. le gongen dan ok
wel op bedde, mar de meerste naachten
gong de tillefoon wel een peer keer en mos
ie et bedde uut. Soms koj' dan de zaeken
van et buro of wel regelen, mar et gebeurde
toch ok vaeke daj' de straote op mossen.
Now haj' netuurlik niet elke dag planton- of
piketdienst, mar ien keer in de weke zeker.
Meerstal vaeker.
Aj' gewone dagdienst hadden, begon je dag
om acht ure. Hoe laete aj' naor huus gongen
wus le nooit. Op pepier om vuuf ure, mar
vaeke mos et wark waor aj' mit an de gang
weren eerst klaor. Moej' tegenwoordig es mit
ankommen.
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Aj' bovenstaonde zo lezen clan liekt et wel
da'k zit te klaegen en dat wij doe een slecht
even hadden. Niks is minder waor. Wi'j
wusten doe niet beter en wi'j vunnen et over
et algemien nog hatstikke mooi ok. We
hebben in die tied ok een protte wille had.
D'r weren een hieleboel aorige dingen.
Netuurlik weren dr ok minder mooie dingen,
mar die vergeet ie over et algemien viogge.
De aorige feiten blieven je wel bij.
Zo herinner ik me dat mien kollega Willem
en ikke op een dag tegere op et buro zatten.
Wi'j hadden net een hasjiesj-haandeler
oppakt. Et was mar een kleintien, mar dat
deden we doe nog. Vandaege-de-dag moe'n
ze mit een vrachtauto of een schip vol
kom men veur ze oppakt wodden. Wi
hadden bij oonze haandeler wat van dat
spul in bes lag neu men. We zatten an et
perces-verbaol te warken, doe Willem mi'j
inienen vreug as ik wel es hasjiesj rookt
hadde. Nee, dat had ik niet. Willem ok niet.
Wi'j rookten alletwie wel zwaore Van Nelle,
marja, dat is nog gien hasjiesj.
Wi'j besleuten doe dat daor mitien veraandering in kommen mos. Wi'j pakten een klein
betien hasjiesj en mongen dit deur de tebak
waorwi'j doe een sjekkien van dri'jden. De
braand dr in en wi'j nammen omstebeurten
een stevige trek. D'r gebeurde niks. Wi'j
wodden dr niet eers van. Wi'j rookten nog
even stevig deur. Even laeter koj' de locht en
de rook in oons buro snieden. Et stonk in
oons buro asof dr een kaeter rondleup die
an de schieteri'je was. Mar hoe wi'j ok
rookten, dr veraanderde niks. Wi'j murken
hielemaole niks. Wi'j wodden niet 'high'.
Wiels wi'j zo zatten te roken en perbeerden
in hogere sferen te kom men, gong inienen
de deure eupen en kwam de baos binnen.
Now was oonze baos een beste kerel, mar

hi'j was een betien bange veur zien superieuren.
Hi'j keek him verschrikt om him henne,
kneep de ogen een betien dichte, perbeerde
oons deur de rook te zien, sneuf de staank
es op en vreug doe wat d'r an de haand was.
Neffens him stonk et bij oons as de hel. 1k
weet niet as et daor stinkt, mar neffens him
dus wel. Asof et bij him op et buro zo fris
reuk. Hi'j zat zels de hiele dag in zoen grote
stronthoorn te zieveren.
Goedgeleuvige meensken perbeerde hi'j
altied wies te maken dat et een piepe was.
Sommigen trapten daor nog in ok. Dat ding
stonk asof de duvel d'r zels in scheten had.
As hi'j an dat ding sobbelde kwammen d'r
van die prottelende en reutelende geluden
uut. Nee, hi'j kon oons niet yule verwieten
maeken. Wi'j vreugen an him as hi'j niet wus
wat veur locht hij reuk. Doe hi'j hier ontkennend op antwoordde, zeden wi'j: Dat is now
hasjiesj, opper'!!
HASJIESJ???'
Och gottegot! Hasjiesj, nota bene! Zol now
de wereld vergaon? Hi'j smeet alle raemen
en deuren eupen om de rook en staank uut
et buro weg te kriegen. Grote wolken d'r van
verdwenen deur de raemen naor buten. Et
verwondert mi'j nog altied dat de buren doe
de braandweer niet beld hebben. De baos
was hielemaol in peniek. Neffens him kon de
mejoor, de kolenel, de generaol of wie clan
ok d'r ieder ogenblik in kommen. 1k geleuve
dat de keuninginne ok nog even langes
kommen zol.
Wi'j kregen naoderhaand van de baos
alletwie een staantien. Hoe haelden wi'j et in
de kop. Hasjiesj, nota bene. Hi'j keek oons
nog es an, schuddede zien oolde grieze
heufd en gong wieder de Iocht verpesten mit
dat reutelapperaot van him.

Krummelties
Wat an de laete kaante
Et zal Jim opvalen wezen dat de veurig
Ovend laeter kwam as dat Jim van oon
wend binnen. Dat had alles te maeken
mit et feit dat oonze buroredakteur
inienen uut et wark raekte deur slim
traogische, persoonlike omstanighedeQ
Op de 15e meie, eerste pinksterdag, I
overleed hielemaole onverwaachs heur
levenskammeraod Joop van Lier. Heu
kollegas Trijnie Telkamp en Pieter
Jonker mossen doe tegere d'r veur
zorgen dat oons tiedsch rift toch nog op
een redelike tied bij Jim over de heerd
kwam, wiels sund begin ditjaor oonze
administraosie ok at onderbezet is.
Onderhaand is Sietske weer veur een
diet an et wark en op oons kantoor wodt
d'r alles an daon om disse Ovend wet
op 'e tied ktaor te kriegen. Et is hielemaole een drokke periode, want d'r
wodt ok hadde warkt an een tat nije
uutgiften en an de kommende sutelaktie.
Kleur mar raek!
Van etjaor is d'r een kleurwedstried
veur kiender die van 5 september to
november holen wodt. In de sutelaktie in
september en bij boekwinkel Zwikstra in
de Stellingwarver boekemaond oktober
kun kiender een kleurplaete ophaelen
en clan kriegen ze d'r zo lange de
veurraod strekt een deusien mit
kleurpotloden d'r ommenocht bij. Op et
deusien staot: Kleur mar raek!
Dr won acht kleine radio's as priezen
beschikber steld. lnleveren uterlik 1
november bi'J de Schrieversronte,
Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE OIdeber
koop/Berkoop of bij boekwinkel
Zwikstra, Van Harenstr. 32
8471 JE Wolvege.
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Ni'je bundel mit beestachtige riempies
van Jan Veldhuizen

schrievers in et Stellingwarfs, mit zien cyclus
van gedichten De oo/de zegeuner. Die
cyclus is ok opneumen in zien eerste
Viak veur de sutelaktie
dichtbundel.
verschient Beestebende
In Beestebende speult
van Jan Veldhuizen, een
veural de humor de
bundel mit beestachtige
boventoon. De
riempies. Jan Veldhuizen
beestachtige riempies,
woont vandaege-de-dag
zoas Jan zien riempies
in Apeldoorn, mar komt
zels nuumt, zitten vol
van vroeger van De
grapples en woordspeuMiente bi'j Noordwoolde.
lings. In de veerte dot de
Vleden jaor verscheen
meniere van schrieven in
van him de dichtbundel
Beestebende wel wat
De tael van mien moeke.
daenken an die van Jouk.
Gewoon Stellingwarfs.
Mar we laoten et oordiel
Jan Veldhuizen is al wat
vanzels graeg an de lezers
langere tied in et
van de ni'je bundel over.
Stellingwarfs interesDe Stellingwarver
seerd, mar schrift d'r pas
Schrieversronte is in elk
sund een peer jaor in. Dat
geval slim wies mit dit
hi'j daor niet eerder mit
ni'jste produkt van Jan
Jan Veldhuizen
begon, het veural mit de
Veldhuizen!
tied te maeken. Doe hi'j mit pensloen gong,
Beestebende telt 48 bladzieden en kost 7,50
en hi'j butendat deur zien gezondhied niet zo
euro. De foto's en et omslag bin van Sietske
yule meer kon, kreeg hi'j d'r aorighied an om
Bloemhoff.
es in et Stellingwarfs schrieven te gaon. Nao
een schoffien stuurde hi'j wark naor oons,
Uut Beestebende:
mit de vraoge as et wat was. Geefjim
Bloot
oordiel mar,' zo zee hi'j, 'en asjim et niks
vienen, clan mag et zo de prullebak in.'
een ram, een hie/e grote
Now, et wark van de oold-Mientiger
ston te niksen bij de hekkedam
verdween niet in de prullebak, zoas jim wel
doe zag hi] een ujje, een blote
ontdekt hebben. Ok dit keer is d'r weer een
die daor zo et pad of kwam
prachtig humoristisch verhael van Jan in De
Ovendte lezen. Mar et is niet allegere humor
moe]' daor now toch es kieken
bij Jan Veldhuizen. Hi'j schrift ok hiele
't wodt hieltied gekker, docht die ram
eernstige en sfeervolle gedichten. In 2003
mar bij naovraoge dee et blieken
wun hi'j de Stellingwarver Schrieveri'jepries,
dat de ujje net van de kapper kwam
een anvieteringspries veur beginnende
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W.H. de Vries - historikus '401'45

De oorlog in de Stellingwarven - 52 In de veurige Ovend vertelde Vrouw Bult dat
ze op de boerderi'je in De Fochtel aorig
onthaand zatten, omdat de Duutsers heur
laeste peerd vodderd hadden. Bi'j een
haandeler hadden ze doe een Russische
kedde kocht, mar daor was gien laand mit te
bezeilen west, dat die gong de laene weer
uut. Ze kochten doe een Russisch peerd en
dat pakte beter uut.
We kochten et beest van een haandeler uut
Berkoop. Et was niet al te vlogge, mar mien
man kon now in ieder geval weer veuruut. In
de haast weren we in staot om d'r ok nog
een enter bi'j an te schaffen. Mar daor was
de eflende nog niet mit oflopen, want een
peer maonden laeter wodde oons een peerd
toewezen deur de 'taksaosiemaot'. Now, dat
hewwe dan weten. Et was een kruuste Beig.
D'r was een stok veur neudig om et beest
wat te leren. Op et bouwlaand wodde hi'j
funk an et wark zet. We weren nog jong en
een peerd beleren heurde d'r gewoon bi'j.
Tegenwoordig kuj' een menkursus volgen,
mar zoks haj' in die tied nog niet. Nao een
wat muuilik begin hebben we daor toch nog
een prima peerd an had.
Kaamp Ybenheer harbargde nog altied een
groot tal meensken en de evakuaosie
veroorzaekte een hoop drokte. Op de
orgenisaosie in et kaamp vul niet yule an te
marken. De staf dee d'r alles an om de boel
een betien dri'jende te holen en dat vul niet
mit in die tied. Dokter Jongebreur hadde de
kontrole over disse meensken en hadde
hulpe van drie verpleegsters. lene van de
stafleden wodde op gegeven mement ziek.
Hi'j hadde zien baene kregen, omdat hi'j zels
onderduker was, en an die kwaole van him
mossen dus zo weinig meugelik meensken
an te passe kommen en dan alliend
betrouwbere meensken. Hoe et veerder mit

him gaon is weten we niet, omdat et ok al
naor et aende van de oorlog leup.
Et veurste kaamp, waor dus de arbeidsdienst in zat, wodde ondertussen ontroemd.
De jongen die aovens wel es bi'j oons te
buurten kwammen, kwammen nog een keer
om ofscheid te nemen. Doe ze nog geregeld
bi'j oons kwammen, weren ze altied handig
vertrokken as d'r appel was. Van inkelden
hebben we Iaeter nog wel es wat heurd. 1k
kan me nog goed herinneren dat op een
zekere dag iene van de stafleden bi'j me
kwam, een hiele jonge vent nog. De naod
van zien broek was los gaon, vanof de
aachterbore tot an et kruus. Hi'j vreug mi'j as
ik die veur him maeken wol. Dat kon ik
netuurlik niet weigeren. 1k mos d'r stiekem
wel even omme lachen. Ja, zo beleefden we
van alles mit de bewoners van de beide
kaampen.
Langzemerhaand kwam et arbeiderskaamp
leeg te staon. Dr weren nog wel een peer
oppassers. Begriepelik dat die een rustig
leventien hadden. Et kaamp was hiel mooi
anlegd. De tunen moesten onderholen
wodden. Ur weren destieds een hoop
heesters anplaant en bloemparken anlegd.
Ok weren d'r twie vievers en die bin now nog
weeromme te vienen.
Intied kwam de bevri'jding de hieltied dichterbi'j. Op een zaoterdagmorgen kwammen
d'r een hiele protte vliegtugen overvliegen.
Et was een gigantisch gezicht. lene van
oonze kiender, die doe ongeveer drie jaor
oold was, reup: "Mem, wat bin d'r een protte
voegels in de locht." Wi'j zeden tegen
mekeer: "Daor kriegen ze hiel wat te
verduren. Daor kommen weer hiel wat
meensken omme."
Mar Duutslaand gaf him nog de hieltied niet
over en Nederlaand gong de hongerwinter
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in. Mit naeme de bevolking van de grate
steden teden daor arg onder. Een hiete hoop
van de stedelingen trokken naor et noorden
am te perberen daor wat eten te bemachtigen. Alles wat eetber was, was welkom. Ze
kwammen meerstat op 'e fiets, mar ok yule
stakken mit de naachtboat over van
Amsterdam naor De Lemmer. Dat was
trouwens niet zonder geveer.'
Vrouw Butt schrift dat dat kwam, omdat de
Duutsers een hoop mienen Iegd hadden in
et tessetmeer. Dat is niet hietemaot waor.
Geveertik was de overtacht wet, omdat de
baten riegetmaotig deur Engels/Amerikaansejaegers bescheuten binnen.
Vrouw Butt vertett clan veerder dat de
tijnboat 'Vlietand' deur mienen zonken is. Ok
dat ktopt niet hietemaote. Op 8 jannewaori
1945 is de naachtboot 'Groningen 4' deur de
'Jan Nieveen' (Ok een veerboot) ramd in
donker en zanken. Dat gebeurde rond
middernaacht van deensdag de 8e jannewaari op waensdag de 9e jan newaori 1945.
De 'Groningen 4' is pas in september 1946
burgen. Bi'j die ramp bin destieds veertien
meensken ommekommen. De averschotten
bin vunnen doe et wrak burgen is. Vrouw
Butt vertett dan veerder dat Ok een anderwiezer uut Oosterwootde et staachtoffer
wodden is en dat et am een zekere Andries
v.d. Veen gong, die doe onderwiezer was an
een schoete in Amsterdam. Ok hi'j kwam
hier naor toe am eten te haeten. '1k hebbe
zets nag kotte tied les van him had. Dat was
hier in et schoetegien op 'e Fochtet. We
zatten doe in een noodtekaot. Mar dat was
veer veur de oarlog, zo omdebi'j 1921-1922.'
Ok Vrouw Butt vertelt dat et schip nao de
aartog burgen is.
Vrouw Butt komt now tangzemerhaand mit
heur verhaet an et aende van de aorlog. 'In
de maand april1945 weren de Stettingwaryen bevri'jd, en dat brocht veur oons bi'j de
beide kaampen hiet wat gevotgen mit him
mit. Et was veur oons een spannende tied.
VIak aachter oons huus zat de ondergraanse
in een spithokke. Ze weren veurzien van
geweren en verekiekers. In kaamp Ybenheer zat ok de ondergroanse mar die zatten
ME

in de knieperd, want die weren bange, dat de
Duutsers nag weerommekommen zotlen.
Oonze drie jangste kiender hebbe ik doe
votbrocht naor femitie, mit et age op as d'r es
wat gebeurde. Oonze boerderi'je kon Ok
troffen wodden as d'r scheuten wodde, mar
dat is getakkig niet gebeurd.
De eredaegs, in atte vroegte, stonnen d'r
twie mannen van de ondergroanse bi'j oons
veur de deure mit et geweer in de anstag. Ze
haetden mien man uut de stal. Die was doe
krek doende mit et metken van de koenen.
Bi'j oons op 'e dete stan een aatde auto, die
nag van et kaamp was. Daor hadden ze d'r
gien stattingsruumte veur. De mater was d'r
uut sloopt. As vervanging hadden ze d'r een
disset an zet veur een peerd. De auto wadde
bruukt veur vervaer van zieke meensken, en
Ok wet veur ere ktussies. Et was gien luxe
mar attes was beter as niks. Et peerd van et
kaamp stan Ok bi'j oons op 'e stat. As et zo
uutkwam mochten we gebruuk maeken van
et dier, mar we hebben dit aentik noait doen
witten. Die auto moest op zekere dag naor
een gerage in Hauterwiek brocht wodden.
Mien man wadde doe vraogd am dat te
daen. Dat gebeurde mit oons eigen peerd en
et peerd van et kaamp veur oonze eigen
waegen en daor aachter de auto zonder
mater ankoppetd, at mit at een hiet gedoe in
de vroege morgen. Mar ja, wat doej' d'r an.
De twie ondergroonse mannen mit de
geweren gongen Ok mit. lene kwam van
Oosterwootde en de aander uut Hauterwiek.
Oonze oatdste jongen weren doe at zo groat,
dat ze heur mit et metken best redden
konnen. tnketde uren taeter was mien man
weer thuus mit de peerden en de waegen.
Veur de voedsetveurziening kwammen d'r
attemaot aandere veurschriften, mar
veurtopig bteef altes nag wet op 'e ban. De
grand waor we et as boer netuurtik van
hebben moesten, was in de loop van de
oortog funk aarmer wodden. We moesten
aentik weer van onderen of an beginnen. Al
gauw kwam d'r haandel in keunstmestbonnen. Dat gebeurde netuurtik 'zwat' en dat
was verbeuden. Maria, wat doej' am wat
meer opbrengst te kriegen. We bin daor Ok

al es veur beboet. De grond wodde weer wat
beter en et vee kon ondertussen weer naor
buten. Dit was et eerste veurjaor weer in een
vri'j laand. Intied weren aHe N.S.B-ers
oppakt en in kaampen opsleuten, dus ok in
et veurste kaamp, dat now de naeme kreeg
van 'Kamp Oranje'. Van overhiedswege bin
we doe benaoderd mit de vraoge as wij de
Friese Knokploeg onderdak verschaffen
konnen, de lege stallen weren veur dit doel
hiel goed te bruken. Disse meensken kregen
een opleiding veur uutzending naor
Nederlaans-lndië. Et vee was nog mar net
van de stalin de weide en we weren nog niet
in de gelegenhied west om de stallen te
bunen. Gien nood, de N.S.B.-ers moesten
dan mar helpen de stallen te hemmelen. Een
gewaopende oppasser hul hier toezicht bi'j.
Wi'j vunnen dat niet zo geweldig, want d'r
weren bi'j de schoonmaekers ok boeren die
we hiel goed kenden. De oppasser gaf oons
wel permissie om disse meensken op tied
een bakkien koffie of thee te geven. Mit
mekere zatten we dan te schoften in de
keuken. Gesprekstof was nooit gien gebrek
an. Ok de oppasser, kompleet mit geweer,
was d'r altied bi'j, en daor tussendeur
speulden de kiender. Dit allegere mit mekeer
vun ik een belevenis die me altied bi'jbleven
is. Zo kregen wij in de meimaond van 1945
de stallen schone.
Inkelde daegen laeter kwam de knokploeg.
Et was me een gesjouw mit ledikaanten,
metrassen en dekens. D'r weren ok twie
koeriersters bi'j, en et was aentik hiel
gezettig mit at die jongetuden bi'j mekeer en
de verhaeten diej' te heuren kregen maekten
et zo meugetik nog gezettiger. De geweren
hadden ze an de schotten tussen de
koevakken ophongen en de zakkies mit
petronen taggen onder de bedden. 1k kon et
hiel goed vienen mit de koeriersters en ik
perbeerde ze altied te hetpen as ze argens
gebrek an hadden. Kotomme, d'r was funk
wat leven in de brouweri'je. As de mannen
van de knokptoeg an et mesjeren weren,
zongen ze altied een lietien: 'Wat doen we
met Soekarno ats ie komt?? We staan rn op
z'n donder as ie komt.'

(De mannen kregen een opleiding om tegen
de Japanners te oppereren, mar dat hoefde
niet meer, want Japan hadde kapituleerd.
.
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Men neme de vleeskaart,
rolle deze in de bloemkaart
en legge ze In de vetkaart.
Daarna met de kolenkaart heerfljk
bruin braden.
De aardappelkaart tegt men In de
boterhaart
en Iaat ze Iangzaam smoren op de
petroleumkaart.
Daarna warmt men de koffiekaart op
en voegt men de suikertcaart en de
melkkaart er san toe
en dompelt de broodkaart er in.
Na het eten de mond afvegen met de
stamkaart.
Men deke de tatel met de textielkeart.
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Eet smakelijk!!
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In et Iaest van de oorlog koj' opje bonkaorten
haost n/ks meer an eterije kriegen. Disse kok vun
daj' van de bonnen zels toch nog wel een
smaekelik happien maeken konnen.

Mar doe nam Soekarno daor et heft in hanen
en dat kon oons Iaand in de eerste instaansie niet totereren. De V.)
In etnaojaorvan 1945 bin die jongkerets
naor Engetaand vertrokken en gongen
vandaor via Matakka naor Nedertaans-Indië,
et taetere tndonesië. Ter verdudetiking witten
we hier even naor veuren brengen dat et wet
meugetik west is, dat d'r tiedetik mititairen bi'j
de femitie Butt op de stat inkwattierd west
hebben, mar doe taggen de beide kaampen
Ybenheer en Oranje en kaamp Donkerbroek
ok at vol mititairen van de L.I.B. batatjons.
L.I.B. staot in dit gevat veur 'Licht tnfanterie
Batatjons' en drekt nao heur vertrek is de Se
Compagnie Gezagstroepen in Oranje
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kommen en Ybenheer ston doe leeg. Dit is
me goed bekend, omdat ik zels in et laest
van november in Oranje bij de 5e Corn pagnie indield was.
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Et verhael van Vrouw Bult gaot nog even
deur mit een nao-oorlogs versiag, mar as jim
et goed vienen laoten we dat vot. We willen

de femilie Bult hiel hattelik daanken veur
heur toestemming om et verhael van heur
mem te bruken. Et zol iewig zunde west
hebben, as dit versiag van een vrouw mit
zoen geheugen in de vergeteihied kommen
was. Now hebben temeensen twaelf- tot
dattienhonderd huusholings dr netisie van
nemen kund.

rummelties

Schrieversronte fielseteert Frits en Karin van der Vinne

Al hiel lange bin Frits en Karin van der Vinne et gezicht van boekhaandel Zwikstra in
Wolvege. Naodat Jan Bosscha de zaeke verkochte an Boom in Meppel en naodat
boekwinkel Zwikstra verhuusde naor de winkel van Vrouw Plaatsman in Wolvege, was
Frits van der Vinne de bedriefsleider. Disse zommer nam Frits van der Vinne boekhaandel Zwikstra over en is now tegere mit zien vrouw Karin eigen baos. Zoks verdlent
niet alliend een fielsetaosie van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, mar Ok een
fesien. Op zaoterdag 1 oktober van 11.00 - 16.00 ure bin d'r extra aktiviteiten in et kader
van de eupening van de Oktober - Stellingwarver Boekemaond en in et kader van de
ni'je start van Frits en Karin van der Vinne. Veur et pergramme verwiezen we naor de
regiokraanten in september. En veur een protte meensken hiet Frits van der Vinne nog
gewoon meneer Zwikstra, dat zoveule zal dr dus niet veraanderen! En Frits het beloofd
dat hi'j krek as al die jaoren deorveur hi zien uterste best doen zal veur de verkope van
et Stellingwarver boek. Dat schrippen van him wodt slim wardeerd deur de Schrieversronte en we bin dr slim wies mit dat Frits en Karin et vertrouwde gezicht van boekhaandel Zwikstra in Wolvege blieven. Overigens wodde hi'] kotleden interviewd veur et
laandelike tiedschrift Boekblad mit een protte ommedaenken Ok veur de uutgeversaktiviteiten van de Schrieversronte.
Negosie
fn de sutelaktie is dr ok weer negosie te kriegen. Bi'j ankoop van 12,50 euro kuj kiezen
uut een peer kedogies: een meetlint, een balpenne of een sleutelhanger mit plak veur
een euromunt. Allegere mit een toepasselike opdrok. Ni] in de verkope is een mooie
pette, vandaege-de-dag numen ze zoe'n pette een baseballcap. De tekst is al weer ear
schieve pette. Dat wodde o.e. in Steggerde zegd as meensken een goed zin hadden
(zie Stellingwarfs Woordeboek). Die pette die ku] dus alliend mar opzetten aj' een
betien fleurig binnen... De pette kost 3,50 euro.
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Benny Holtrop

Ooldemunnike in de warre (2)
In de veurige Ovend began Harmen
Houtman mit een nii vervolgverhael. Benny
Ho/trap nemt dit keer at stokkien over.
Geeske het een betien de pest in. Hadden
ze gisteraovend een hiele tied vergeerderd,
onder et genot van een stokkien appelgebak
dat ze mitneumen hadde om de stemming
d'r wat in te brengen, en wat gebeurde d'r:
began Reitze oalde koenen uut de slaat te
haelen!
In plak van vergeerderen was et fiat veerder
kammen as lekschaaien en verdachtmaekings op 'e taefel te leggen.
Op de agenda stan dat d'r wat gebeuren
mas mit et gebauw van de Ooldhiedkaemer,
et was neudig an een beurt toe, mar d'r was
glen geld veur. Verdikkeme nag an tae, doe
d'r clan ak wat an, deur d'r zinval over te
vergeerderen mit mekeer! Mar nee, et mas
vanzets nag weer es over Glues gaan die,
jaaren en jaaren leden, te rejaal mit geld
ammesprangen hadde! En, et kan niet
uutblieven, over Gilles zien vrauw Gepke
gang et doe vanzels ak nag mar weer es, die
tevule geld uutgaf en die misschien indirekt
wet mit verantwoardelik west hadde veur et
kastekat van doe. Een kwestie die speuld
hadde in 1990 nata bene!
Wat hadde et veur zin am et daar over te
hebben, am Gilles d'r now naa al die jaaren
nag altied van te verdaenken dat hi'j geld uut
de pange veur eigen gebruuk mitneumen
hadde! En wat hadde dat now nag te
maeken mit et bed rag van € 75.000.-- dat
neudig was veur et apknappen van et
gebauw daar as de Ooldhiedkaemer in
vestigd was!
Geeske hadde andrangen am d'r over op te
halen. Ze was op et Iaest talk wodden en
hadde Reitze een 'zeikerd' nuumd. En

Reitze hadde doe de vergeerdering schost
veur inkelde mementen en hadde Geeske
even appat neumen in een ziedkaemertien.
Hi'j hadde heur apvliegend nuumd, een goed
bestuurslid, daor niet van, mar wel es wat
rap mit de tange. Afijn, dat was vrouwtuden
eigen, daor wol hi'j et mar bi'j laoten. Kot
daornao was de vergeerdering ofsleuten mit
de gaedmaeker dat ze doedestieds toch wel
een goed gesprek mit Gilles had hadden en
dat et wet dudelik wodden was dat Gilles
niks te verwieten vul en dat de beweringen
van doe niet hadde te maeken weren.
Geeske wint heur d'r nag over op. 0 ja, ze
wet nag goed hoe et zat. Et geld was doe
opgaan an de anschaf van wat prullaria am
de Ooldhiedkaemer mit op te leuken, duur
genoeg alles mit mekeer. Mar de apkaper
die veur heur in et spier west hadde, hadde
heur aarig besodemieterd mit de priezen
veur sommige zaeken, die yule minder
weerd weren as dat ze d'r veur betaeld
hadden. Hoe et krek zat was noait hielendal
dudelik wodden, die man was za glad as een
aol, mar dat een groat pat van et kastekot an
de traansakties van doe te wieten weren,
was wet dudelik.
Et ienige dat Gilles doe te verwieten vul was
dat hi'j wet es wat sloerde mit de baekholing
en dat uut de gegevens die wet in de boeken
te lane kom men weren niet goed op te
maeken vul hoe et now krekt allegeer gaon
was mit de priezen van de ankopen en de
bi'jkommende kasten.
Een hektische tied hadde et west. Et hiele
dörp was d'r bi'jkaans bi'j betrokken raekt,
elk hadde zien miening en wus et beter as
wie clan Ok. De verdochtmaekings wodden
Ok de hieltied starker en omvangrieker. Bi'j
Gilles zien huus verschenen, altied in de
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naacht, bodden in de tuun die d'r niet om
leugen. Oat Gilles kon doe mar beter
opkrassen as ponghoolder, en kotte tied
Iaeter hadde hi'j et spul te koop staon en was
hi'j naor een aander dörp verhuusd. Mar dat
hij op die men iere schuld bekende was
kletspraot.
Geeske vrot veniendig in de grond van heur
tuuntien omme, mar et blift heur knap dwas
zitten, die vergeerdering. En de schampere
opmarking van Reitze is ze ok nog niet klaor
mit. Zo is d'rja gien aorighied an om in et
bestuur te zitten. Ze hadde een aktie op
poten zetten wild. Mar d'r was mooi niks van
te lane kommen. Zunde ok van et appelgebak trouwens, dat hadden die kerels toch
mar lekker ophaffeld mit mekeer. Ze zicht
nog hoe Reitze de krummelties mit de rogge
van de haand him van de lippen veegde.
En now hadde ze dus de hiele naacht zowat
niet slaopen en heur ok nog lelk maekt op
heur dochter Riekie. Die hadde ze inienen
zomar veur de voeten gooid dat ze heur te
yule bemuuide mit lene van heur ni'je buren,
twie jongkerels, die uut Deventer hierhenne
kommen weren te wonen. Ze hadde tegen
Riekie zegd... Ja, wat hadde ze ems zegd?
Ze wus et niet iens meer. Mar Riekie was ok
niet op heur bekkien valen en hadde heur
mem jeloers nuumd, omdat ze echt wel zien
hadde hoe mem heur anstelde doe ze van
de weke mit wat tuunplaanties naor die
jongen toe gong. Gewoon, om wat mit heur
an de praot te kommen, hadde Geeske
zegd. Mar dat hadde Riekie hiel aanders
uutlegd.
An de aandere kaant van de weg stopt een
auto. Et is de oolde Renault-4 van winkelman Aaldert. Allienig an die auto kuj' al wel
zien dat et mit de winkel hielendal niet goed
gaot. Spietig vanzels, mar et is ok wel een
betien de schuld van Aaldert en zien vrouw
Anna zels dat de klaanten votblieven. Ze bin
gewoon niet mit de tied mitgaon en hebben
heur te yule fixeerd op een klaantebestaand
dat staorigan uutdunt. Mar de koopgewoonten van de jongere meensken bin wel hiel
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aanders as die van de oolderen.
Vroeger hadde zoen winkel as van Aaldert
en Anna een belangrieke funktie. le konnen
d'rje bosschoppen doen, mar dat was niet
alles. En misschien was et wel niet iens et
belangriekste. le heurden ok nog es wat, et
dorpsni'js gong over de toonbaank, d'r
wodde hiel wat ofkletst en praot en daon.
Rabbelderi'je heurde doe gewoon bi'j et
doen van de bosschoppen. Wie him of heur
niet zien leut in de winkel, wodde bekletst.
En wie heur wel zien leut ok, mar dat
gebeurde nooit aj' d'r bi'j weren. Goenend
weren daor hiel goed in en vulden een pat
van de dag d'r mit, zo leek et wel. Soms
vergatten ze 'per ongelok' wel es een
bosschop om even laeter nog es naor de
winkel te kunnen. En Anna de vrouwluden
mar voeren mit heur insinuaosies en Aaldert
mar de domkop speulen deur krek te doen
as wus hi'j nargens wat van as hi'j de
bosschoppen bi'j de meensken thuus
bezorgde, mar mit et doel om zodoende van
alles an de weet te kommen.
Geeske zicht Aaldert et pattien overdwas
gaon naor et huus van de ni'je buren. Et zal
him om de klandizie te doen wezen, mar
gelok het hi'j niet, want ze bin glen van
beidend thuus. Geeske staot op et punt om
dat Aaldert toe te roepen, mar ze bedaenkt
heur. Ze wet hoe dat clan gaot. Aaldert komt
dommiet thuus mit et verhael dat Geeske
now al op de hoogte is van et doen en laoten
van de ni'je buurluden en dat daor grif meer
aachter zit, want zo en zo, zie, en ie moe'n
zoe'n Geeske wel wat in de gaten holen,
daor het altied al pit in zeten, vraog dat mar
an heur man, die de hanen soms vol het an
heur.
Geeske veegt heur hanen of an de spiekerbroek en bedaenkt clan dat et niet de oolde
tuunbroek is die ze an het, mar een nien
iene die heur zo lekker strak zit en heur
feguur mooi uutkommen lat. Ze pakt et
tobbegien mit tuunplaanties die ze veur de
buren klaorzet hadden lelk op en kiepert et
leeg in de kompostbak. Ze is inienen niedig
op elkeniene en op heurzels en op de oolde

auto van Aaldert die een protte tevend maekt
bi'j et votrieden.
As ze in de huus komt, gaot de tetefoon. Et
is Jetze, de man van Attie, die zegt dat hi'j
Geeske wat vraogen moet. Et gaot over de
vergeerdering die ze had hebben en daor as
wat vremde gerochten over rondgaon in et
dörp. Attie was d'r mit thuuskommen. Ze was
Dirkje tegenkommen die uut de winket
kwam, dat zodoende. Dr zot spul west
hebben tussen Reitze en heur. En now kon
hi'j vanzels Reitze wet belten, of Cor, of
Ingbert, mar ja, zie, dat weren van die
stugge kerels die toch nooit wat zeden en
die him ondertussen kwaolik neumen dat hi'j
een zetel in de gemienteraod ambleerde.
Zok praot was d'r toch at. Et ontston
makkeliker as daj' dochten en daor warkte
hi'j liever niet an mit. Dat now hadde hi'j an
heur docht, an Geeske, want zi'j was toch de
ienige vrouw in et bestuur en ems was dat
niet zo as et heurde in disse tied. Ems
konnen d'r wet es wat meer vrouwtuden in.
Misschien mos die ootde Ktaas d'r mar es
uut, die diende attienig mar as dekorum,
neffens him. En Reitze, now ja, daor koj' zo
staorigan toch ok niks meer mit en die was
nog wet veurzitter. Dat now docht hi'j dat
Geeske misschien..., want ja, de Ootdhiedkaemer kreeg toch elk jaor een bed rag an
subsidie van de gemiente en omreden hi'j et
dörp vertegenwoordigde... , zie... dat
zodoende betde hi'j heur now mar...
'Ootd wief!' Geeske heurt et heurzets roepen
in de tittefoon. 'Aeketig ootd wief daj'
binnen... Zeikerd!' En dan gooit ze de hoorn
drop.

De Warkgroep Fubliciteit het weer een
ni'je uutviening daon. Ze brengen twie
kedo-bonnen op 'e mark. Mit die kedobonnen kuj' iene bliede maeken mit
een jaorabonnement op oons
tiedschrift De Ovend. De bon kost
11,50 euro. Dr bin twie soorten: een
bon om iene te fietseteren en een
aandere bon om iene te bedaanken.
te kun de bonnen bestetlen bi'j de
Schrieversronte 0516-451108 o.v.v.
fielseteerbon of bedaankbon.
Kunst over Bomen: Bomen over
Kunst
In et kader van Open Stat 2005 ]opt d'r
een biezunder projekt in Berkoop. tn
de Blughut is tiedens de Open Stat
een tentoonstelting over Kunst over
Bomen: Bomen over Kunst. le kun ok
een fietstocht maeken angs bomen
daor as keunsteners wat biezunders
mit daon hebben. Dr is een appatte
folder van. Toegeliekertied verscheen
d'r onder dezelde titel een prachtig
verzorgd boek over dit projekt mit 35
keunstwarken en 40 gedichten. Dr is
Stellingwarfstaelig wark in opneumen
van Johan Veenstra, Marijke Ponne,
Koop Gorte, Grietje Bosrna-Dijkstra,
Harmen Houtman, Willem Jan
Teijema, Tuller. Lodewiek Hooghiemstra, Roely Bakker en Martha
Hoekstra. Et is toch een prachtige
score dat tien van de veertig opneumen gedichten in et Stetlingwarfs
binnen. Et boek zicht d'r schitterend
uut en mag aenlik niet in de echte
Stellingwarver boekekaaste ontbreen. Et boek is ok volop bi'j de
Schrieversronte te koop veur de pries
van 2.0 euro.
.4
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Begin juli verscheen de ni'je Stellingwarver
Spreukekelinder veur et jaor 2006.
Krek as bij alle eerdere spreukekelinders bin
op de veurkaanten van de blatties (veur elke
twie daegen ien blattien) weer de meerst
mooie spreukies en gezegden plaetst. Een
hieleboel meensken warkten mit om Ok now
van de kelinder weer een uniek produkt te
maeken deur op de aachterkaanten van de
blatties veur funk wat variaosie an onderwarpen te zorgen. Zo bin d'r deur o.e. Roety
Bakker, Klaas Boersma, Martha Hoekstra,
Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Jan
Oosterhof jr., Sjoukje Oostertoo, Marijke
Ponne en Jan Veldhuizen hiet yule ni'je
verhaelen en gedichten speciaol veur disse
kelinder schreven. Mar d'r bin vanzets Ok
weer de verschittende bi'jdregen van oonze
vaaste mitwarkers Koop Gorte, Joop van
Lier en Wiebe Scheenstra te lezen. Jammer
genoeg stopt Wiebe mit zien wark veur de
kelinder, omdat hi'j et graeg wat katmer an
doen gaon wit. Hiel triest is dat we Ok van
Joop van Lier de taeste bi'jdregen over de
astronomie tezen kunnen. Joop raekte op 15
meie hielemaote onverwaachs weg.
De redaktie van de spreukeketinder die dit
keer beston uut Annie Dedden van Blesdieke, Jan Oosterhof Sr. uut Wolvege en
Sietske Btoemhoff van Oosterwoolde,
zorgde zels ok veur et beschrieven van een
tat speciaole onderwarpen. Zo doen zi'j dat
bi]glieks over een funk tat buurtschoppen in
de Stettingwarven en et wonen en/of warken
in een biezunder gebouw. Veur dat laeste
onderwarp kreeg de redaktie de hutpe van
Hilly Westerhof. Daornaost wodt in de ni'je
kelinder begonnen mit et beschrieven van
een tat kuier- en fietsroutes in de naoste
omgeving, d'r wodden twaetf ni'je puzetties

32

ontwikketd, d'r bin nogat wat kruderige
stokkies uut et Ste/I/n gwarfs Woordeboek te
tezen en d'r wodden hiete aorige verhaetties
bi'j mekaander gadderd uut oolde jaorgangen van De Ovend. We zitten onderhaand at
in de 34e jaorgaank, dus d'r was veur de
ketinderredaktie wet wat te sneupen!
De kelinder, mit veurop een foto van et
karkien op 'e Hoeve (maekt deur Sietske
Bloemhoff), wodt sund jaor en dag uutgeven
deur uutgeveri'je Van de Berg in Atmere en
kost 11,00 euro.
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