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Mit een hadde bonk op 'e deure van oonze hotelkaemer wo'n wi'j rimpend wakker. 'Bin jim d'r
nog wel?' Nog een knal tegen de deure. Wi'j zitten al overaende, kieken mekeer an en dan
besluut 1k de deure eupen te maeken. 't Hatte slat mi'j zo hadde in 't lichem, da'k mien pyjama
bewegen zie. A'k de deure losmaek staot daor oonze bovenbuurman. 'Gelokkig, jim bin d'r
nog.' 1k zeg niks en hi'j gaot veerder. 'Ze zeden krek bi'j et morgenbroggien daj'm de naacht in
een pelisiecel deurbrocht hadden.'
'Zo slim is et now ok weer niet, mar kom d'r in, dan kan ik je uutleggen wat as d'r gebeurd is.'
We kieken mekeer es as en ik schudde verbaosd et heufd over hoe vlogge een verhael
veraanderen kan. In iene nacht tied is oonze belevenis een spoekverhael wodden. 't Was slim
genoeg, daor niet van, mar wat de buurman d'r van vertelt is et een naachtmerrie wodden.
Mar dit is d'r gebeurd: In een stad in KroatIe is mien beurs steulen. Zoks is slim vervelend. D'r
wodt oons altied verteld daj' onmiddelik angifte doen moeten. Dus op zuuk naor een pelisieburo. Dat is al gauw vunnen. Veur et leket perbeer ik uut te leggen wat as d'r gebeurd is en
wa'k hier doe. Dan hej' een perbleem. 1k perbeer et in haost alle taelen die 'k machtig bin.
Gien sjoechem an de ere kaante. 1k kiek hulpeloos om mi'j toe en zeg dan: 'Hoe moe'k hier
mit an. Ze verstaon me niet.' Gewoon in mien eigen Stellingwarfs. Dan gaot et leket los. De
deuren valen in 't slot. Doodsbenauwd biwwe, en zeker as ze oons trakteren op een scheldperti'j in heur eigen tael. Ze wiezen op een baank. Zitten gaon, daenken we. 't Bin spannende
uren, daor in die kaemer. Uuteindelik hebben ze oons d'r letterlik uutgooid, omdat we gien
geld geven wollen en konnen. Glen anraoder dus, disse toeristische belevenis. Weeromme in
et hotel hewwe oons verhael verteld. En et risseltaot is daj' mit veul kebaol wakker wodden.
Vroeger deden we wel es een spullegien waorbi'j' mekaander een woord in 't oor deurfluusteren moesten. Aj' een lange riegel kiender hadden, kreej' an 't aende een hiel aander woord.
Mien moeder nuumde dat rabberi'jen'. Een woord da'k niet weeromme vienen kan in 't
woordeboek. Ze het et vast zels bedocht. Doe kwam zoks ok al veur; woorden zels toebedelen an een tael. In de Liwwadder kraante koj' laestdaegs lezen over een ni'je tael die bedocht
wodt deurjongeren. 1k heb me d'r mit vernuverd. Et begon mit de reklame van DE koffie. 1k
kon d'r niks van maeken. Woorden as dizzen, doekoe, bedeit, osso en saffle, et zegt me niks.
Gelokkig ston de vertaeling d'r bi'j. Dizzen is lene veur de gek holen. Doekoe is geld. Bedeit is
een tuut. Osso is huus, en saffi is votgaon. Hiel 'cool' of 'lauw' in disse spraok is et om et
lidwoortien 'de' overal veur te zetten. Mit die tael is et al zo veer kommen daj' now ok bi'j oons
mekeer al niet meer begriepen. Mien verhael zol dan ommes zo gaon hebben: 'Twie sma's
oppakt deur de scoto en niet zo aorig behaandeld deur een copper, omdat ze him gien moni
geven konnen. De scoto smeten heur d'r uut en reupen: 'Saffi, saffi'.'
1k zie et nog niet zitten om me die tael eigen te maeken. Zol de jeugd in Stellingwarf ok
doende wezen mit dit soorte van taelgebruuk? Zoj' dan ok appatte Stellingwarver woorden
kriegen? Bestaot zoks al in de Stellingwarven? Vraogen genoeg. Wie wet et antwoord?
In disse Ovend kuj' dit keer in elk geval alles nog gewoon lezen in oonze tael, et Stellingwarfs.
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Perf. dr. H.T. Waterbolk

Over de biografie van et Stellingwarver laandschop
Zoe 'n 200 meensken kwammen vri7dagmiddag 2 september naor Et Vlechtwark in Noordwoolde om daor et grote symposium rond de archeologie in de Ste/tin gwarven bi7 te wonen.
Et Vlechtwark zat daormit stiefvoi, eers weren dr nog veul meer bezukers west. Hie/jammer
is et dat die meensken teleursteld wodden moe.sten, a/ hie!emaol omreden et symposium
een groot sukses wodde. Mit naeme veur de lezing van perf. dr. H. T. Waterbolk was een
hieleboel wardering. Veur de meensken die dr 2 september niet bij wezen konnen wodt die
lezing daorom in De Ovend plaetst. Daornaost het et bestuur van de Schrieversronte
besleuten de lezing van perf. Waterbolk Ok in drokvorm uut te geven. Reden veur et
symposium was at verschienen van et standerdwark Archeologie van de Stellingwerven
van Sake Jager en Evert van Ginkel. (red.)
Mit veul genoegen neem ik iene van de
beide eerste exemplaoren van et boek van
Sake Jager en Evert van Ginkel in ontvangst. Jow hebben et misschien niet zo
veurzien, mar as ik hier in Noordwoolde
stao, clan vuul 1k mi'j toch in et eerste plak
jim buurman, of in elk geval jim buurtgenoot,
jim naober. Jim moe'n weten dat 1k geboren
en opgruuid bin in Haovelte, hier niet zo veer
uut de buurt, en et Drents van mien geboortedorp bin 'k beslist nog niet vergeten. Dat
jow een eerste exemplaor van et boek
behalven an een Fries Ok an een Drent
geven, is overigens wel gepast, want
Stellingwarf is in alderhaande opzichten een
overgangsgebied tussen Drenthe en
Frieslaand. In de vroege middelieuwen was
et een dial van de graafschop Drenthe, mar
in de laetere middelleuwen keuzen de
Stellingwarvers veur ansluting bi'j Frieslaand. De Stellingwarver streektael vertoont
nog altied meer trekken van et Drents as van
et Fries.
Et overgangskerakter komt ok tot utering in
et laandschop, en bi'j dat laandschop wi'k
wat langer stillestaon. Laandschop is een
muuilik begrip; van een gebied hoolt et an de
iene kaante de bojem in, at relief, de
revieren en de wilde flora, zoas die deur de

netuur geven binnen, en an de aandere
kaante de bouw- en gröslanen, wegen,
sloden, kenalen, bebouwing en beplaanting,
zoas die in de loop van de tied deur de
meensken anlegd binnen. Mar we bruken et
woord Ok veur et beeld dat dit gehiel van
netuur en kultuur bi'j oons as bewoners
opropt. Et laandschop waor oons leven him
in ofspeult, maekt diel uut van oonze
identiteit. Et is butendat een dynamisch
gehiel, at leeft en het een geschiedenis. Die
geschiedenis wodt bepaold deur de
veraanderings die netuur en kultuur in at
betreffende gebied in de loop van de tied
ondergaon hebben. We beleven die
geschiedenis niet alliend in de nog zichtbere
resten van et verleden om oons henne, mar
Ok in oonze persoonlike en kollektieve
herinnering.
De studie van et laandschop is et domein
van alderhaande soorten onderzukers, zoas
geologen, bojemkundigen, biologen,
archeologen, geografen, historici en
filosofen. Men hat at tegenwoordig wel over
de 'biografie' van een laandschop. Die zol
opbouwd wodden moeten deur de kennis
van al die vakgebieden saemen te brengen.
1k wil perberen wat te zeggen over de
biografie van et laandschop van Stellingwarf,
waorveur et moole boek van Sake Jager en
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Evert van Ginket zoveul bouwstienen anrikt.
Deur de mitwarking van de heer Jonker he'k
de proeven at inzien kund en veur mien
verhael bruken kund.
Een blik op de stafkaorten van omdebi
1850 tat zien, dat et grootste diel van
Stellingwarf doe beston uut parretel
verkavelde streekdörpen die tangs de
revieren de Kuunder en de Lende laggen en
die in wezen niet verschilten van ere plakken
oostelik in Frieslaand. Et bin woonplakken
die in de loop van de middelieuwen as
raandveenontginnings ontstaon binnen, doe
et overgrote diet van et gebied nog mit
hoogvene bedekt was. Wat d'r in de
zeuventiende en achttiende ieuw nog over
was van et vene, is sund die tied kommercieel ofgreven. Uut die tied bin de kompagnonsvaorten en de daortangs ontstaone
veenketoniaole bebouwing, zoas in Haulerwiek en Appelsche. Hoogvene is now alliend
nog overbieven tussen De Fochtet en
Veenhuzen.
Alliend in de omgeving van Oosterwoolde en
Appelsche, langs de bovertopen van de
Kuunder, vienen we op de oolde kaorten een
onriegelmaotig kavelpetroon mit een
verzaemeling esgehuchten en een inkeld
esdörp. Dit beeld dot mitien an dielen van
Drenthe daenken. Oold-Appelsche is van
oorsprong een esdörp zoas Diever of
Viedder. Groepen van esgehuchten die mit
die van Oosterwoolde vergeliekber binnen,
vienen we in Drenthe onder meer in et dal
van de Beilerstroom bi'j Westerbork en in et
dat van de Reest bi'j De Wiek. An de
aandere kaante vienen we in Drenthe Ok nog
wet middelieuwse streekdörpen die mit die
van Stellingwarf overienkommen, zoas
Wapservene, Ni'jeveen en Runerwoold.
Ok in archeotogisch opzicht slot et gebied
van Oosterwoolde en Appelsche an bi
Drenthe. Hunebedden kennen we d'r
liekewel niet, mar inkelde Drentse tiggen of
laggen d'r toch vlakbi'j: die van De Eese,
Wapse en Westervelde, en an de hunebeddekultuur toe te schrieven stienen bielen bin
vunnen bi'j De Fochtel. Dat beeld wodt
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bevestigd deur et veurkommen van
grafheuvels op ere plakken oostelik in
Frieslaand, zoas bi'j Wienjeterp en Duurswoolde. Al die gebieden weren in prehistorische tied kennelik nog bewoonber en bin
naotied verlaoten. Et hoogvene is dus gruuid
wiels de meensken hier al weren. In een
biografie van et Stellingwarver laandschop
moen we veul ommedaenken geven an de
gruui van et hoogvene en de reaktie van de
bewoners daorop.
Veur et ontstaon van et hoogvene bin drie
faktoren van belang. In 't eerste plak is dat et
klimaot, mit naeme de temperetuur en de
regen en snij en zo. Die wodden nao de
iestied pas geschikt in et zonuumde
Atlanticum, dat omdebi 7000 veur Chr.
begon. In et Subboreaal, van 4000 tot 800
veur Chr., vertraogde de vorming van
hoogvene, mar daornao, in et Subattanticum, wodde et klimaot weer hiel geunstig
veur de vorming van vene. In et twiede plak
is veur et ontstaon van hoogvene et
veurkommen neudig van teegten zonder
ofwaetering. As die nao vertoop van tied vol
raeken mit de resten van wiersoorten en van
waeter- en oeverptaanten en op dit moerasvene de eerste wilgen en birken verschienen, kun ok de veenmossen d'r gruuien.
Sommige soorten veenmos vormen kussens
die vervolgens, zonder kontakt mit et
grondwaeter en attiend voedingstoffen mit
mineraoten uut et regenwaeter kriegende,
omhogens gruuien, de bos verstikken en
heur over de raand van de teegte uutbreiden. Et hoogvene bestaot uut de halfvergaone resten van die veenmossen en van
de weinige ptaantesoorten die an dit milieu
anpast binnen, zoas de venebtoembies
(Scheuchzeria). Deur et saemengruuien van
de veenmoskussens ontstaon op den duur
hoogvenegebieden van hiet veul vierkaante
kilemeters grootte en een flunk tat meters dikte.
Stetlingwarf Iigt op et Fries-Drents plateau.
Dat is een tiedens de veurlaeste iestied bi'j
et ofsmulten van de gletschers vormde
keiliemofzetting, waor bi'j et begin van de
laeste iestied revierdaelen in uutslepen

binnen. Bi'j die vorming van daelen bleven
op de centraole waeterscheiding inkelde
vlakke gebieden speerd. Tegen et aende
van de iestied wodden op et plateau en in de
revierdaelen deur de wiend pakketten
dekzaand van wisselende dikte ofzet. Doe
ontstonnen behalven zaandroggen Ok
uutblaozingskoemen en de zonuumde
pingo-rulnes, die we beter kennen as
dobben. Et is in die Ieegten, dat de gruui van
et hoogvene begonnen is.
De greenzen van de gruui van et vene wo'n
bepaold deur de netuurlike ontwaetering via
de beekdaelen. En daormit kom men we op
een dadde faktor die veur de gruui van et
hoogvene van belang is, en dat is et stiegen
van de zeespiegel nao de iestied. Die
maekte dat de ofwaetering in de loop van de
tied de hieltied traoger wodde. D'r kwam
moerasvene in de briede daelen, en Ok daor
kon plaetselik hoogvene ontstaon. Dat
gebeurde ok op de vlakke waeterscheidings
tussen de daelen van de ofzonderlike
revieren die et plateau ontwaeteren. In
zuudwestelike richting bin dat onder meer et
Stienwiekerdiep, de Lende, de Kuunder en
et Keuningsdiep, en in noordoostelike
richting et Peizerdiep, de Stienbargerloop en
et Oolde Diep.
An de netuurlike gruui van et vene kwam
overal in oons Iaand een aende omdebi'j
1000 nao Chr. Doe begon men et vene te
ontwaeteren deur et greven van sloden in de
richting van de revieren en wodde et gebied
geschikt veur bewoning en de verbouw van
zaod en boekweit.
Plaetselik zullen d'r grote verschillen west
wezen in et tiedstip waorop de gruui van et
hoogvene begon. Aj' de omvang en dikte
van et vene in de opienvolgende perioden
rekonstrueren willen clan stuit ie op grote
muuilikheden. Via de pollenanalyse en de
14C-methode zol dat in theorie meugelik
wezen moeten, mar zoas zegd is d'r
behalven bi'j De Fochtel nargens meer
hoogvene overbleven daj' onderzuken
kunnen zollen. Daorom bin we anwezen op
de verspreiding van de prehistorische
voonsten. Et gaot clan netuurlik veural om

die voonsten die direkt wiezen op bewoning.
Mar mit veurzichtighied kuwwe Ok veurwarpen die ooit as offers in et vene of in meren
plaetst binnen, bruken, omdat die toch
ofkomstig wezen moeten van bewoning in
de naobi'je omgeving.
Of een gebied bewoonber was hangt of van
de meniere van leven van de meensken. In
de tied van de jaegers, viskers en verzaemelers, et paleolithicum en et mesolithicum,
was elk dreug plakkien in een gebied mit
genoeg wild of vis al geschikt om een tente
daele te zetten. Alle zaandroggen om de
dobben henne en langs de oevers van de
revierdaelen weren dus bruukber.
In et neolithicum veraanderden de eisen die
an et laandschop steld wodden. Dan is een
gebied pas bewoonber as d'r genoeg hoge

Pen'. dr. H. T. Waterbolk an et woord tiedens et
symposium op 2 september. Hi] kreeg iene van de
eerste twie exemp/aoren van et standerdwark
Archeologie van de Stellingwerven.
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grond is veur bouw en om vee weiden te
laoten. Eerst wodt dr bouw anmaekt op de
hieltied nij ofbraande stokken bos. Laeter, in
de broons- en iezertied, kriegen we meer
blievende bouwlanen, de zonuumde Celtic
fields. Die kun gauw een oppervlakte
hebben van 200 bunder, veur woonplakken
die uut niet meer as twie-drie gezinnen
bestonnen. Mar daornaost speult nog een
aandere faktor een rolle. Et woongebied
moet groot genoeg wezen om meerdere
geliektiedige woonplakken, elk mit een eigen
expletaosiegebied, harbargen te kunnen. De
antropologie leert dat een in betrekkelik
isolement levende gemienschop uut
minstens inkelde honderden personen
bestaon moet wit ze tevenskrachtig wezen.
Dat betekent dat een gebied al onbewoonber wodt as de totaote omvang te klein wodt
of de ofzonderlike woonplakken te veer van
mekaander kommen te liggen. Buren hej'
altied neudig!
Bi'j et in kaorte brengen van archeologische
voonsten speult nog een aandere faktor een
rolle: de aord van de archeologische
naolaotenschop. Bi'j de perduktie van
stienen warktugen komt veul ofval vri'j en dat
verweert niet, et blift veur iewig beweerd in
de bojem. Woonplakken uut et paleolithicum, mesolithicum en neolithicum bin dus
betrekkelik makkelik te vienen. Mar de
perduktie van warktugen van broons en
iezer onttrekt him meerstal an oonze
waorneming. Butendat verroesten en
vergaon metaolen warktugen al gauw. Mit et
eerdewark is et wat beter gesteld, mar in de
bouwvore vergaot et Ok. Veur de iezertied
wodt et geringe tal tosse voonsten een
betien kompenseerd deurdat bi'j langdurig
gebruuk van een Celtic field tussen de
percelen wallegies ontstaon die op lochtfoto's ok nao ontginning nog herkenber wezen
kunnen. Ok de zichtberhied van de greven
en grafmonementen is per periode verschillend. Grafheuvels bin makkelik herkenber,
mar vlakgreven en urnevelden niet. Die vien
le alliend bi'j toeval, bi'jgtieks bi'j ontginnings,
de anleg van wegen of zaandofgrevings.

Daormit kommen we op et terrein van de
archeologische betangstelling. Wat dat
angaot het Stellingwarf niet te klaegen had.
Veul voonsten en waornemings bin in de
jaoren twintig en dattig van de veurige ieuw
daon deur Hendrik Jan Popping, die
daorover Ok veul schreven het in zien
kraante de Ooststellingwerver. In overleg mit
him dee Van Giffen in de jaoren twintig van
de veurige ieuw opgrevings in grafheuvels
bi'j Donkerbroek en Langedieke. In de jaoren
dattig greuf Van Giffen biezunder mooie
huusplattegronden uut de Iaetere iezertied
en de Romeinse tied op bi'j De Fochtel. Uut
de tied nao de oorlog nuum ik de opgrevings
van Bohmers van mesolithische kaampplakken op 'e heide van De Haute en van Elzinga
van een urneveld in Oosterwoolde. Stellingwarf komt Ok uutvoerig an de odder in et
proefschrift van 1991 van Harry Fokkens,
een schoffien leden benuumd tot hooglerer
in de prehistorie in Leiden, over et verdrinkende laandschop op et Fries-Drents
plateau. Veul ammeteurs weren of bin nog
de hiettied aktief in et gebied. Onder heur
was George Hendrik Voerman die in de
jaoren 30 in Haovelte belangrieke voonsten
dee, mar doe daor in 1943 een vliegveld
anlegd wodde, naor Buil verhuusde. Zonder
ere levenden te kot te doen wi'k hier toch Ok
nog de naeme van Pieter Houtsma van
Waskemeer numen.
Een perbleem bi'j et in kaorte brengen van
de archeologische gegevens is dat ze zo
verstri'jd binnen: in de archieven van
museums, ooldhiedkaemers en opgrevende
instellings, in publikaosies, in oolde kraanteberichten, in de kollekties van verzaemelers.
Bi'j veul oolde voonsten ontbreken percieze
gegevens angaonde de vienplakken en die
bin netuurlik neudig willen we ze bruken
kunnen veur de rekonstruktie van et
laandschop. Harry Fokkens had daor al
grote perblemen mit. We kun Sake en Evert
daankber wezen veur de muuite die ze
neumen hebben om veur Stellingwarf een zo
volledig meugelik overzicht saemen te
stellen. In de noten geven ze een toelochting
en numen ze de onzekerheden die an de

gegevens kieven. Daormit hebben ze ok veur
toekomstig onderzuuk een stevige basis
legd.
De meugelikhied tot archeologische
ontdekkings hangt nauw saemen mit de
ingrepen van de meens in et laandschop. In
de jaoren twintig en dathg bin d'r hiel veul
heidevelden anmaekt. D'r is doe een protte
vunnen, mar jammer genoeg is d'r ok een
boel verleuren gaon. Etzelde gelt veur de
uutbreiding van de dorpen en de anleg van
wegen die overal nao de oorlog plakvunnen.
Doe al et grondwark mit de schoppe daon
wodde, was de kaans op ontdekking van
archeologische resten veul groter as now
alles mit mesienen gebeurt.
Ok in de belangstelling van de beroepsarcheologen weren d'r verschoevings. Van Giffen
interesseerde him op de zaandgronden in et
begin veural veur hunebedden, grafheuvels
en urnevelden uut de prehistorische tied en
we meugen bliede wezen dat hi juust bi'j De
Fochtel nog een peer belangrieke huusplattegronden uut de tied rond et begin van de
jaortelling opgreven het. Die hebben ok as
veurbeeld diend bi'j et grootschaolige
nederzettingsonderzuuk dat van de jaoren
zestig of onder meer bi'j Wijster, Hijken en
Peelo zoveul risseltaot opleverd het. Et
paleolithicum en et mesolithicum leut Van
Giffen over an de ammeteurs. Dat veraanderde pas doe Bohmers tiedens de oorlog op
et teniel verscheen en nao de oorlog an et
Grunninger instituut verbunnen wodde. De
interesse veur de archeologie van de
middelieuwen en de ni'je tied ontston pas
nao de oorlog, in de zeuventigerjaoren, in
saemenhang mit de uutbreiding van de
steden en dörpen, waorbi'j meer resten uut
historische tied te veurschien kwam men as
bi'j de ontginning van de heidevelden in de
jaoren daorveur.
Intied is in de loop van de tied de kennis van
et voonstmateriaol gruuid en kuwwe veul
veurwarpen beter en scharper dateren as in
de tied waorin ze vunnen wodden. Van groot
belang daorbi'j is ok de ontwikkeling van de
14C-methode veur de datering van organi-

sche resten west. Tot slot nuum ik de stark
gruuide interesse veur theoretische aspekten
van de archeologie. En a'k clan nog wies op
de intied tot staand kommen nationaole en
internationaole wetgevings op archeologisch
gebied, mit onder meer as gevolg et ontstaon
van kommerciële archeologische firma's, clan
is et dudelik dat in de zestig jaor, die 1k
overzien kan, et yak totaol van kerakter
veraanderd is.
Weeromme naor et laandschop. Wat zeggen
de archeologische gegevens uut Stellingwarf
en omgeving now saemenvattend over de
gruui van et hoogvene? Tot en mit de vroege
fasen van et mesolithicum was van meer as
lekaole venegruui glen spraoke. De eerste
grote venen ontstonnen in et Atlanticum op
de vlakke, niet deur beken ontwaeterde
dielen van et plateau: in een groot gebied dat
van Bovensmilde via Raevenswoold en De
Fochtel tot Veenhuzen rikte, en in klelnere
gebieden daor ommetoe, zoas bi'j Haulerwiek en Kloosterveen. Tiedens et Subboreaal
gruuide et vene wel in de hoogte mar breidde
him in horizontaole richting niet veul veerder
uut. Zo bleven gedurende et mit et Subboreaal geliektiedige neolithicum en broonstied
grote gebieden tussen de venen nog
bewoonber.
Dat veraanderde bi'j et begin van de
iezertied, omdebi'j 800 veur Chr. Vanof et
begin van die periode zien we een gestaodige verkleining van et bewoonde gebied. In
de Romeinse tied is d'r alliend nog bewoning
bi'j Weper en De Fochtel. Die was alliend
meugelik omdat de meensken daor in
kontakt staon konnen mit de bewoners van
de hoge gronden in et naobije Drenthe. Die
kontakten stonnen liekewel onder drok deur
de gruui van de Smildiger venen, waordeur
de oolde noord-zuudverbiening deur Drenthe
over een lege zaandrogge tussen Leggeloo
en Zeijen, parrellel an de Smildervaort, en ok
de oost-westverbiening van Appelsche via
Hijkersmilde mit Hijken verleuren gongen.
Veerder noordelik wodden ok de verbienings
mit de Noord-Drentse woongebieden bi'j Een

en Norg deur et vene op de waeterscheiding
overgruuid.
Alliend uut Oold-Appelsche kennen we nog
voonsten uut de volksverhuzingstied. An te
nemen is dat dat dorp bewoond bleef in de
vroege middelieuwen, doe veerder westelik
glen blievende bewoning meer meugelik
was. De naoste buren woonden in darpen as
Doldersum, Vledder en Diever.
Dit alles betekent niet dat et hiele gebied
volledig mit hoogvene bedekt was. Hoge,
goed ontwaeterde roggen, zoas bi'j Weper,
zullen nao et vertrek van de meensken weer
mit ekkelbos begruuid wezen en in de
revierdaelen zal dr nog veul moerasbos
west wezen. Et is ok zeker daenkber dat de
verlaoten gebieden nog wel bezocht wodden
veur de jacht of om dr zommers vee weiden
te laoten, en dat daordeur typisch Drentse
oolde naemen as Weper, Else en De Fochtel
niet verleuren gongen. Mar pas doe men in
de middelieuwen over ni'je technische
meugelikheden beschikte, zoas de trekkracht van peerden en de keerploeg, en ok
kloosters heur an de ontwaetering en
ontginning zetten, trok men de verlaoten
gebieden weer in en ontstonnen esgehuchten, mit heurjonge naemen as Klaozinge,
Boekhorst en Med huzen, en de streekdörpen mit ok jonge naemen, vaeke mit -wold of
-broek an et aende. Ft bin dezelde soort
naemen as die we tegenkommen in die
dielen van Drenthe die pas in de laetere
middelieuwen bewoond raekten.
We zaggen dat et laandschop van Stellingwarf in de midden van de negentiende ieuw
kenmarkt was deur de streekdärpen en
esgehuchten uut de middelieuwen en de
veenkolonies uut de ni'je tied. Ft laandschop
van Stellingwarf van vandaege-de-dag is
daoruut ontstaon. De resten van de oolde
strukturen bin nao aanderhalve ieuw nog op
veul plakken herkenber veur wie daor oge
veur het. Mar tot de biografie van et
Stellingwarver laandschop heuren ok de
bewoning uut veurmiddelieuwse tied, de
omstanigheden waoronder die plakvun, de
voonsten die uut die tied beweerd bleven

binnen en de verhaelen daorover die de
geologen en archeologen weten te vertellen.
Sake Jager en Evert van Gin kel hebben een
belangrieke bi'jdrege leverd tot de biografie
van et laandschop van Stellingwarf. Heur

Veur kultuurdippeteerde dr. A. J. Mulder was dr
ok een eerste exemplaor van et fife boek. Op de
foto geft dr. Mulder as wardering daorveur een
prachtige hoogtekaorte van de Tjongervallei an
Pieter Jonker, die him geweldig inzette om et
uutgeven van Archeo!ogie van de Stellingwerven
meugelik te maeken.

boek is veul meer clan een volledige en
kritische opsomming van de archeologische
voonsten die binnen et grondgebied van de
beide gemienten daon binnen, hoe belangriek dat op himzels ok is. Zi'j vraogen de
hieltied ommedaenken veur de veraanderings in et laandschop. Ze hebben Siemen
Dijkstra inspireerd tot et maeken van een
viertal mi'j slim ansprekende kleurehooltsneden van laandschoppen uut et verleden.
En veerder richten zi'j heur op de evenswieze van de meensken. Wat dat angaot

hebben ze terecht veul ommedaen ken
geven an de opzienbaorende onderzukings
van Dick Stapert en zien mitwarkers in
Hoottwoolde, an de betangstelting opwekkende waornemings en voonsten in et
Tjongerdal bij Jardinge, waor et Iaeste
woord nog niet over zegd is, en an de
opgreven huzen bi'j De Fochtel, waorvan de
percieze datering tot argernis van de auteurs
nog een punt van wetenschoppelike
diskussie is. Waor de gegevens uut
Stettingwarfzets speerzem binnen, haeten
ze dr gegevens bi'j uut aandere dielen van
et Iaand of atderdeegst uut et butertaand. Ze
beheersen de vaktiteretuur en kennen de
jongste opvattings.
Van groot belang is dat de meensken die bi'j
et vroegere onderzuuk betrokken weren, ok
as persoon roem ommedaenken kriegen, mit
as centraote feguur vanzels Hendrik Jan
Popping, wie zien voonsten en pubtikaosies
daorover in zien tied van nationaol belang
nuumd wodden moeten, ok at hadde hi'j zo
zien perbiemen mit de destieds leidende
feguren Boetes, Hotwerda en Van Giffen.
Et boek tat ok deurschiemeren hoe vruchtber
de saemenwarking in de oftopen tachtig jaor
west is tussen et Grunninger tnstituut veur
Archeotogie, vroeger et Biotogisch-Archaeotogisch Instituut, en de personen en
instaansies in de perveensie, die heur
inzetten veur de studie en et behootd van et
archeotogisch arfgoed. tk hoop dat die
saemenwarking, in wat veur vorm dan ok,
nog tange deurgaon zal.
Et fraai deur Sijtze Veldema vormgeven en
deur de Keuninktike Van Gorcum drokte
boek geft een up to date beetd van de
archeologie, waorvan de betekenis veerder
rikt dat et zo interessaante gebied van
Stettingwarf dat de anteiding vormde om et
te schrieven. De Stichting Stettingwarver
Schrieversronte kan tevreden wezen mit
heur initiatief.

Joukje Postma-van Roeden

Koolde
Onder de beriepte takken
stao 1k te haneboken.
Uut mien neuze va/en druppen
en 1k pruve et zoo/f
wie/s mien tonge langs mien
baasten lippen strikt.
1k heure de kri'jen
en zie hoe as ze in grote kioften
bi'j mekere huteren
1k hutere ok, 'k bin mien haansken
en musse vergeten, en 'k roeke de winter.
Wie hadde ok docht,
dat et zo betied in de haast
ai zo koold wezen zol,
da'k stao te haneboken
onder de beriepte takken.

W.deJong

Uut eten
Ze hadde d'r at een peer keer naor vraogd
as 1k glen poddestoelen veur heur vienen
kon. Ze wus da'k veul de wildernis introk en
an et zwarven sleug as et even kon.
1k moch wet graeg an de pasteri'je kommen.
De domenee hadde moole boeken, veural
over legypte. As siktaoris van de knaopenveriening hadde 1k nogal veul mit de
pasterie te maeken. De domenee leut veul
an mi'j over, mar konterleerde de zaeken
hiel sekuur. Zo trof 1k dan ok de domeneesvrouw en heur vraoge naor poddestoelen.
Eerst wus 1k niet waor ze percies op doelde
en wat ze d'r mit wol. Dat laeste bleek et
opeten d'r van. Zoks zol veur ml] wet et
laeste wezen. Aj' gauw dood willen dan
moej' poddestoelen eten, was mi'j genoeg
veurholen.
le kun vanzels wet an et uutstellen blieven,
mar d'r kornt een keer een aende an. Dat 1k
zol d'r now mar es wat meer wark van
maeken. Aenlik hadde 1k glen flauw benul
waor 1k zokke poddestoelen vienen kon.
Eerst mar es naor de Kompagnonsbossen.
Daor gen let 1k altied van, soms ziej' daor nog
wet es een hatte. Et duurde dan ok niet
lange of 1k was weer an et zwarven. Eerst
zag 1k een adder deur de wiek zwemmen.
Dat ha'k nog noolt eerder zien. Hi'j kwam op
mi'j of en omdat et een groten iene was, wus
1k niet hoe gauw a'k votkommen mos.
Aachter de Fochteler wiek is een hoogte en
aj' daor op staon kuj' de hiele heidevlakte
overzien. Een hatte vleug gauw de bos in.
Die had mi'j vanzets at eerder zien as 1k him.
In een dennebos vien ie glen haenekammen, zo hieten de poddestoelen die 1k
hebben mos. 1k wus nog wet een plakkien
waor lekenhoolt gruuide en neffens de
boeken van de domenee hadde 1k daor meer
kaans.
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Op hanen en voeten kreup 1k in een dreuge
gröppe deur et lekenhoolt omme. Mar niks
glen poddestoelen, vanzets. Doe 1k daor zo
twiefetachtig wat te bekom men zat en even
naor de tocht keek - et begon aorig driegend
te wodden - zag 1k nog glen meter boven ml]
een grote oete zitten. 1k schrok mi'j een
ongelok, zoe'n groot beest was et. Grote
oren op 'e kop en een snaevet, zó scharp.
En 1k was daor hietemaole attiend in de bos,
waor haost noolt een rneenske kwam.
Et beest hadde mi'j ok in de gaten en keek
mi'j mit zien grote ogen an. le zotten d'r
bange van wodden aj' dat at niet weren. Hiet
veurzichtig bin 'k aachteruut kreupen. Wat
was 1k bliede da'k weer op 'e fiets zat. Van et
poddestoelen zuken is die dag niks meer
kommen.
Niet lange daornao, doe 'k weer op 'e struun
was en wat waeter kwiet mos en de bos in
teup, stonnen ze daor, de poddestoelen die
1k hebben mos. Soms moej' niet zuken, mar
gewoon tegenkommen. Oat komt wel vaeker
in et leven veur is et niet?
De domeneesvrouw was zo bliede as een
protter. Ze nuugde mi'j drekt uut om de
volgende dag bi'j heur eten te kommen.
1k hebbe aandere daegs thuus zegd, da'k
niet thuus eten zol, mar da'k op de pasteri'je
nuugd was. te kun begriepen dat dat insteug
as een born. Bi'j de domenee nuugd om te
eten, zoe'n snotaep van een jonge.
Zonder mit de ogen te knipperen heb 1k mien
poddestoelen opeten. Hiet deftig mit mes en
vörke. Een stabbegien over de kni'jen.
Dapper deureten, ok at kan etje laeste maol
wet wezen. Et zat je mar overkommen.
1k heb daor ok mien verhael verteld van de
grote voeget waor 1k zo van schrokken was.
De domenee het rni'j hulpen uut te zuken
wat veur oete a'k zien hadde. Hi'j had d'r ok

wel aorighied an. Et boek wees uut dat et
een oehoe west was. Een zeldzem exemplaor.
Hoe et veerder oflopen is? Now. 1k ben dr
geleuf 1k niet dood an gaon, ok al het mien
moeder mi] nog wel een peer daegen goed
in gaten holen en vaeke vraogd hoe 1k mij
vuulde. Now, goed heur.
In et därp was ik ok al een beziensweerdighied. Poddestoelen eten en dr niet iens
dood an gaon. Dat ku] toch niet gewoon
numen.

Willem Jan Teijema

de haast
mitop zien kin
stoppels van de zoemer
steeds bruner
vaeler

slat de deken
van koolde mist
om de kni'jen henne
(zonder mien voeten te raeken)

hi'] praot in kleuren
(mien tael)
zonder te zwiegen ziej'
een verhael van eerder
laeter en altied now

now is et tied
veur geuren somstieden
zute van wat west het
kruderig et aansen
et now nog niet
op zien weerde te schatten

wiend mingt, kneedt
de haast
mit op zien kin
de stoppels van de zoemer

IS

Lily Köhler

Doen en laoten
'LAOT dat!'
Wit van woede sleurt de oververmuuide
mem heur goelende zeuntien uut de auto.
Mit zien griepgraege vingerties het hi'j de
haegelslag uut heur bosschoppetasse viskt
en over de bekieding van de aachterbaank
strujd. Op 'e knien veegt ze de korrels bi'j
mekeer, et zwiet van et veurheufd en kikt,
boordevol schuldgevulens over heur
schoolders naor heur kiend.
Heur woorden warken.
As een triest klein kebooltertien staot hi'j d'r
bi'j en kikt d'r naor. Van now of an staot et
mit grote letters in zien hassenties, dat hi'j
nooit van zien levensdaegen nog len
korreltien haegelslag op de aachterbaank
van de auto gooien zal... Hooguut nog in
zien dromen, om disse wandaod wat glad te
strieken.
Omdat mien auto naost die van zien mem
staot, heb ik, aenlik tegen mien zin, et hiele
gebeuren zoe'n betien volgen kund. 1k stik et
sleuteltien in et slot, dri'j et omme en
bedaenk dat we toch wel een hieleboel
láOten moeten in oons leven. Mit rust
laoten... loslaoten... naolaoten... votlaoten...
aachterje laoten...
'Laoten' is de voltooid verleden tied.
Doen' ligt liekewel laankuut véürje.
'Doen!' roepen we uutgelaoten as d'r ni'je
wegen veur oons eupen liggen. De bokshaansken won klaorlegd.
DOEN! Studeren... een baene zuken...
trouwen.
Kiender kriegen... tuun anleggen... kaemers
opknappen.
Ok de doe-et-zels-zaeken profiteren van
oonze toekomstdromen.
DOEN! Kaasten in mekeer zetten, Ok al bin
ze veurzien van zakkies vol mit spiekerties,
schroefies en pluggies, waor aj' minstens
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een kertier veur neudig hebben om die
eupen te kriegen.
DOEN! Zels vloeren leggen, tegels plakken,
muren sauzen.
Meensken mit twie linkerhanen zoas ikke
griezelen van dit woortien 'doen' en zollen et
liefste een winkel binnenstappen waor mit
grote letters boven staot: 'Laot een aander et
esdoen...'
Doen en laoten.
Hoe vaeke zuuk ik daor niet etjuuste
liekwicht in.
Zol de echte levenskeunstener even staon
gaon willen om te vertellen hoe hi'j et flikt om
de juuste belaans te vienen tussen doen en
laoten? Hoe hi'j et rooit om keu rig overaende
te blieven, zonder omme te kieken as zien
ziel him nog wel biholen kan?
Of 1k doe te yule, zodat ik hielemaole over de
toeren raek en weken neudig heb om weer
op aosem te kommen.
Of 1k bin te lui, zodat de stofwolken op mien
taofel staepelwolken wodden en ik mit een
biele een pattien in mien tuun hakken moet
om bi'j de buterdeure te kommen.
Doen en laoten.
Was ik mar wat verstaandiger. Zo verstaandig dat ik nooit meer hoef te zeggen:
'Waorom doe ik et niet aanders? Waorom
doe ik et niet beter? Waorom doe ik toch zo
muuilik?'
1k 'laot' et hier mar bi'j.

Koop Gorte

Jaegerstael
1k weet nog hiel goed dat wi'j vroeger as
jongen wel es mit de jaegers mit op pad
mochten om et wild op te drieven. Et wild dat
scheuten was, moesten wi'j clan mitsjouwen.
Zoks was een belevenis veur oons. We
weren alliend woens- en zaoterdagsmiddags
vri'j van schoele. Bi'j de haast hadden we
eerpelrooiersvekaansie, mar dat was iene
weke. De jacht op haezen was clan nog niet
los, die op enten, petriezen en fesanten wel.
Wi'j as jongen heurden uut de veerte al dat
de jaegers scheuten, en wi] d'r op of,
vanzels.
Dat de jaegers daor wel op gesteld weren,
wusten we aenlik niet, mar dat was wel zo.
Goed geheurzaemen,' zee Bertus. Bertus
van der Meulen woonde een aentien van de
weg of, schuin aachter de schoele. Bertus
was een echte netuurliefhebber en scheut
op wild dat d'r te yule was. Zien kammeraodjaeger was Sent Veenstra, in de volksmond
Sent van Bart, ok een echte netuurliefhebber. Hi'] woonde mit zien zuster an 't
zaandpad een aentien van de weg in een
boerderi'jgien. Et weren een peer man nen
die bi'j mekeer pasten, allebeide niet trouwd
en wies mit oons as kiender die mit heur op
'e jacht gongen. We hebben veul dingen van
heur leerd in de netuur, en dat bliftje altied
bi'j. Ze hadden etjachtveld niet alliend in
Ni'jhooltpae, mar ok in Hooltpae. Daor was
Jehannes v.d. Meer ok jaeger en mit
Jehannes d'r bi'j was dit een drietal dat an
mekere hong as kleveklassen. len keer in de
weke weren ze in Ni'jhooltpae en clan de
aandere weke in Hooltpae. Sent hadde
altied een gruun jassien an en de weitasse
op 'e rogge. Bertus had een donkerjak an
en ok een weitasse op 'e rogge. Jehannes
was wat kleiner van pestuur, mar een slim
pienter kereltien.

Opmarkelik was dat alle drie de jaegers boer
weren, niet zo groot as tegenwoordig, mar
ze hadden een goed bestaon.
Et was in de eerpelrooiersvekaansie en we
gongen mit 'n drienend as jongen mit de
jaegers mit. Et was eerst wat miezerig weer.
'De haezen blieven zo lekker in heur leger
liggen,' zee Sent.
Now en clan heurde ik een schot, zol dat van
Bertus of Jehannes wezen? 1k was doe op
dat mement bi'j Sent. Sent was een scharpe
schutter die niet vaeke miste, mar et wild
mos niet te veer van zien loop liggen, want
clan scheut hi'j niet.
'1k wil niet dat ze anscheuten votvliegen of
open, dat dot me zeer,' zee Sent. 'Ze moe'n
drekt sneuveld wezen.'
Sent was slim scharp op zien geheur en zee
tegen oons dat we aachter de boswal zitten
moesten en dat we niks zeggen mochten.
Vol spanning zatten we daor, wat zol d'r
gebeuren gaon. En ja, daor deuk Sent
aachter een vleerpolle, legde et geweer an
en scheut ien keer.
'Now,' zee hi'j, '1k hebbe twie van de tien
petriezen, hatstikke dood.' De voegels
deden heur tegoed an de sparre die de boer
in zien haeverlaand zi'jd hadde. Ze belaanden in de weitasse van Sent, mar d'r
kwammen eerst een stok of wat lekkere
appels te veurschien.
'Die bin veurjim, jonges,' zee Sent, en
gooide ze op et groslaand.
Op een bepaold punt troffen de drie
man luden mekere weer. Bertus had een
dikke haeze scheuten.
'Dit is een dikke ram,' zee Bertus, 'dat kuj'
zien as hi'j uut z'n leger komt, clan wippen ze
mit de stat. Vrouwgies doen dat niet, en die
schiet ik ok niet.'
Jehannes hadde niks veur zien loop had.
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Wi'j mochten de dikke haeze mitsjouwen.
Doe kwammen de beide petriezen uut de
weitasse en een schoehaokien. Dat hadden
ze vroeger in plak van de schoelepel om de
schoenen an te trekken. Sent gong mit et
schoehaokien in de kont van de petriezen en
haeide zo de ingewaanden d'r uut. Bertus
wreef deur zien grote snor en zee: Now
won ze temeensen niet zoer van bin nen.'
Dat bin van die dingen die aj' nooit vergeten.
Middags gongen we jaegende naor
Hooitpae. Daor scheuten de mannen aorig
meer: vier haezen, een waetersnippe, twie
petriezen en vier fesantehaenen.
Die middag was ik bi'j Jehannes. Ft zal me
nooit vergeten. Daor, in de lome bocht in
Jellema's laentien, ston Jehannes en opiens
was d'r een dikke fesantehaene. Jehannes
legde an en scheut twie keer mit zien
dubbelloops jachtgeweer. Zoe'n lene
hadden Sent en Bertus trouwens ok. De
fesantehaene was hatstikke dood, Jehannes
had him de kop d'r ofscheuten. Die kop
konnen we niet vienen, et weren allegere
veerties. Sent het zo lacht, hi'j hadde zoe'n
zwaore stemme en Bertus krulde de snor
wat op. Prachtige mementen.

Renen weren doe zeldzem. As d'r es iene
was, ston dat de volgende weke in de
Stellingwarf.
Op woensdag was d'r mark in Wolvege. Now
ok nog, mar op een aander plak. De grote
varken mark, koemark en bi'jemark was bi'j
et verlengde van de Spoorsingel.Ok
knienen, kiepen, schaopen en geiten weren
d'r te vienen. De poelier was doedertieden
ok op 'e mark. Elke woensdag in de
jachtperiode fietsten Sent en Bertus bi'j oons
langes, heur fietssturen hongen vol mit
haezen, fesanten en enten, en op 'e rogge
hadden ze elk een voile weitasse. Fietsen
koj' et aenlik niet numen, et was meer
maelen, zo langzem gongen ze d'r langes.
Ze fietsten mit de bienen wied van mekere
en mit de punten van de klompen op de
trappers. Et was krek as hadde ze een dik
vrommes op 'e stange.
De tied daor ikjim over vertelde is veurbi'j.
Dr bin now wel een peer piaetselike
netuurjaegers bi'j oons in beide därpen, mar
wild is d'r weinig en daor wodt ok niet op
scheuten, behalve clan op zieke en ongelokkige dieren, in de hoop dat de wildstaand
weer wat beter wodt.

Krummeltien
Schriefwedstried
Wij willen iederiene nog graeg even herinneren an de Stellingwarver Schriefwedstried veur et jaor 2006. Dit keer is d'r keuzen veur et schrieven van een ienakter in
et Steliingwarfs. De jury kiest uut alle ienakters die inzunnen wodden de beste drieje.
Die drie zullen dan op 'e aovend van de priesuutrikkinge (in november ankem jaor)
opvoerd wodden. De schriever van de bests ienakter krigt een rnooie oorkonde en
een geldbed rag van € 50000. An now toe hebben al tien meensken reageerd op
eerdere oproepen om an de wedstried mit te doen. Meensken die dat nog niet daon
hebben en toch mitdoen willen kun et inschriefformelier en et riegelment opvraogen
bi'j de heer M. Tel, ofdieling Welwezen van et gemientehuus in Oosterwoolde. Jim
hebben nog even de tied, want de slutingsdaotum is op 1 meert 2006.
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Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Van markiovers, markiopers en al zo wat
henne
Doe ik taestdaegs in de veurbereiding op 'e
prissentaosie van et ni'je haandwoordeboek
wat ommeblaederde in een stokmennig
ootdere studies over Nederlaanse streektaeten en diatekten, vutten mi'j weer es een tat
prachtige taelkaorten op. Dat bin dan
kaorten daor aj' op zien kunnen wat veur
streektaelen en zo d'r praot wodden in
Nederlaand en waor dat is. Mar yule vaeker
nog bin dat kaorten daor aj' op zien kunnen
waor wat veur woorden, ktaanken, zinskonstrukties en zo her en der in gebruuk binnen.
Dan kuj' vaeke mooi de overienkomsten en
versohilten in ien keer zien, as et waore in de
regios daor die thuus heuren.
Wat dan veur de wereld hier bi'j omme
vaeke opvaalt, is et verbaand mit de soorten
Nedersaksisch om oonze beide Stetlingwarver gemienten henne. Now wodt d'r netuurtik
at hiel vaeke docht an overienkomsten en
verschitlen mit Drenthe. De overienkomsten
mit de tael van de gemiente Westerveld en
van Smilde en omgeving lieken wat Drenthe
anbetangt at gauw et grootst, veurat omdat
ze daor ok 'Et waeter ktaetert tegen de
gtaezen' zeggen, en atderhaande aandere
woorden mit die 'hetdere ae'. De tael van
Drenthe mit die ae-uutspraoke wodt dan ok
wet Stettingwarfs nuumd. Dat is krek zo veur
de 'tael mit de ae' in de gemiente Stienwiekerlaand, in Overiesset dus. Wat mi'j ok
vaeke bi'j aandere woorden en taetverschiensets opvaatt, bin de overienkomsten
mit juust dat gebied, mitzudetiker streken en
ok wet weer mit Zuudwest-Drenthe, at gaot
et niet attied op veur atte omgevings daore.
Dat d'r veural grote overienkomsten binnen
mit Stienwiekertaand, dat hoeft oons niet te

verbaozen. Mit et grootste pat daore moe'n
wi'j in de Middetieuwen eerst ien gebied west
hebben. En et is niet ontogisch dat we de aeuutspraoke hier bi'j omme ooit deur invtoed
van Stienwiek en omgeving kregen hebben.
Hoe dat zit, daor vaatt meer over te zeggen,
mar daor wok now niet op deurgaon. 1k wot
ingaon op de verbreiding van een peer
woorden die mi'j opvutten bi'j et bekieken
van een stokmennig taetkaorten.
Vanootds is in oonze omgeving de hoottekster oftewel 'Vtaamse gaai' goed bekend. De
Iaeste naeme is touter Nedertaans, die
wodde vroeger zo gewoonweg niet bruukt.
Mar wat ok wet zegd wodde, en wat nOg wet
bruukt wodt, dat bin de naemen mark/over,
maark/oper, mark/oper en atderdeegst
marktloper. Et grote Ste//ingwarfs Woordeboek (SW) geft mark/oper uut de dörpen van
Oost-Stellingwarf, Scharpenzeel, Hoottpae
en Ni'jhoottpae, en, an de zunnekaante van
de Lende, uut Buit tot en mit Btesdieke. Dan
hej' in die omgeving ok nog maark/oper(De
Hoeve, Btesdieke, Peperge/De Btesse) en
ie hebben veerder ok mark/over, uut
Oosterwootde, De Fochtet en Donkerbroek.
Uut Ni'jberkoop hat et SWnog markt/oper.
Dot de 'Vlaamse gaai' je daen ken an een
'loper op/naor de mark' en is et daoromme
van ... lover tot .../operwodden? Of is de p
van markt/oper uut de v van mark/over
kommen? Mit de kennis die d'r over zok
soorte van dingen is, kuj' de p niet zomar uut
een vweg daenken, dat daor bi'j' dan at
gauw mit an. Mar hoe zit et dan?
Getokkig, een ootdertaetkaortien en studies
daor bi'j kun oons in dit gevat veerder
hetpen. Bi'j dit stokkien he'k een kaortien
opneumen, en daor kuj' op zien dat mark/oper en zo in atderhaande variaosies
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veurkommen. Et vaalt slim op dat mark/over
en zo et noordelikst veurkommen in oons
Stellingwarf, en veerder in een hiel groot
gebied zudelik, en ok nog in een stokkien
van zuudwestelik Drenthe. Et beeld da'k in et
begin gaf van et gebied
van et Stellingwarfs is
ok wat dit woord angaot
ongeveer etzelde,
behalven clan vanzels
de greens in et zuden.
Een greens is daor
zudelik van Stienwiek
/
/A
hielemaol niet.
Hoe zollen wi] now krek
et toppien van dat
gebied wezen kunnen,
zoaj' dat dus zien op 'e
kaorte? Now, dat moet
wel wezen omdat wi]
hiel vroeger, in de
Middelieuwen, mit dat
gebied krek yule meer
kontakt hadden as daj'
van now uut daenken
zollen. Now het dr een
bekende, om niet te
zeggen beroemde
perfester W. Foe rste al
in 1955 over dit woord
schreven, in een
boekien dat hi'] maekte
tegere mit de eerste
1hon,wkouv
perfester veur et
Imarhannek
Nedersaksisch, Klaas
Heeroma (detitel:
n moLf
Westfaalse expansie,
plak van uutgifte:
Amsterdam). Perf.
Foerste het et over de verbreiding van een
oold woord 'markoif (dus mit de betekenis
'Vlaamse gaai'). Uut oolde geschriften is him
dudelik wodden dat in de 13e ieuw lene in
Keulen al begreep hoe et zat mit et komof
van et woord. Dat zat zo. De 'Vlaamse gaai'
bauwt alderhaande aandere voegels nao, en
dat naobauwen zaggen ze in de Middelieuwen veural as de gek anstikken, as bespotten dus. Now was et zo dat in een oold
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'speelmansgedicht' een spotter mit de
naeme Marcolphus veurkwam, een mannenaeme die ontstaon is uut de naeme
Markoif, deurdat ze dr een Latiense kleur an
gavven. De meensken vergeleken ooit de
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Kaart 6: vlaamse gaai
'Vlaamse gaai' mit die spotter en zo moen
ze him de naeme van 'markoif geven
hebben. Die naeme veur de 'Vlaamse gaai'
is al uut etjaor 1000 bekend. Van etzudelike
Rijn- en Maasgebied en zo uut moet et
woord de hieltied veerder kommen wezen,
ok veerder naor et noorden. In de 12e ieuw
moet et woord al in hiel Oost-Nederlaand
deurdrongen wezen, donkt Heeroma. Wat et
noorden angaot tot en mit et oolde Stelling-

warf, zaaj' van et kaortien tezen kunnen.
Wan neer as dat laeste west het is nag niet te
zeggen, mar et zat wet veer veur 1500 za
west hebben. Staarigan ammes raekte et
aalde Stellingwarf veerder las van de Kap
van Overiessel, en in 1500 wadt et deur et
leger van Albrecht van Saksen bi'j Frieslaand anderbracht. Netuurtik bteven d'r nag
attied wet veul kantakten mit et zuden aver,
mar of die za stark bteven dat een 'ni'j waard
markiaver' in gebruuk kammen kan naast
een aander aald waard (zaas hooltekster),
dat Iiekt me stark. Dat daaramme daenk ik
an yule eerder.
Dat 'markatf hier en daar an de ptaetselike
uutspraake van klaanken anpast is (kiek mar
even op et kaartien), daar zuj' wet niet van
apkieken. En dat . . .lover in aanze amgeving
niet valgens een 'gewane klaankveraandering' tat . . loper wadden is, mar dat de
meensken alticht an een taper dachten, dat
vaatt aenlik tach ok wet an te nemen. Et
waardanderdiet mark in mark/over wadde
daenk' wet as 'gewaan' beg repen, mar mit
./over gang dat niet za makkelik. De
meensken dachten an een loper, dat
daardeur hewwe bi'j Meppet e.a. en
naardelik van Stienwiek markioper. Dacht
mi'j temeensen, en za zag Heerama et ok, in
zien uutteg bi'j de Taetattas van OastNedertaand (1960). Trauwens, dawwe
lover hebben in plaets van . . ko/fliekt him
veurat Overiessels, at weer een anwiezing
dus dawwe mark/over en za uut Overiesset
hebben.
As taeste bin d'r nag een peer aandere
aarige dingen te numen. In ZuudwestDrenthe en tiekewet in aans gebied heurt bi'j
mark(t)loperak de betekenis 'iene die naar
de mark gaat'. Ok dat maekt wet wat
annemelik dat bi'j de vaegel an een 'taper'
dacht wadden kan.Veerder vien ie in et
aarige woardebaek mit en over voegetnaemen van K.J. Eigenhuis (Amsterdam, 2004)
de anduding 'Friese vatksnamen ats
Marktaver en Marktaper in ZuidaastFriestand'. Dat kan je wat verriefelen. Naar
mien miening kuj' disse naemen niet as Fries
beschauwen, amdat ze niet uut et Fries

kammen en daar ok niet in apneumen
binnen. Dat taeste dat ok btieken uut et grate
waardebaek van de Friese taet. As mit 'Fries'
hier 'et zuudaastetike gebied in Frieslaand'
bedaetd wadt, dan is dat ok niet hielemaate
gaed. Om kat te gaan, an now tae zie 1k op
taetkaorten zaas die van Heerama de
naeme mark/oper, maark/overen za niet
hager kammen as et aalde Stellingwarf. En
dat is bestist wat aanders as de anduding
Zuudaast-Friestaand.

Kr-ummeltie
Henk Bloemhoff is oonze taelkundige
veur et Stellingwarfs, dat is de meerste
ezers wet bekend. Hi'j warkt op et
kantaar van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, en zien wark hiet et
TOS-projekt. TOS is een ofkatting veur
Taelkundig Onderzuuk Stellingwarfs'.
Naost veurat beschrievend en adviserend
wark dot hi] veur acht uren ok an meer
theoretisch onderzuuk van et Stellingwarfs. Et bestuur en de vaaste subsidiegevers, dat bin de perveensie Fryslân en
de beide Stellingwarver gemienten,
hebben eerder at angeven dat ze graeg
witlen dat dat theoretische onderzuuk
daon wadt in saemenwarking mit de
Rieksuniversiteit van Grunningen. Now
was die d'r in de praktiek ok at wet eerder,
mar niet in een vaaste overienkomst. Die
overienkomst tussen universiteit en
Stellingwarver Schrieversronte is now, mit
mitwarking van de vaaste subsidiegevers,
regeld. Die witten ok graeg dat Henk
Btoemhoff stud enten interesseert veur
studie van et Stellingwarfs, dat daor wodt
ok an warkt. Zien onderzuuksterrein zal
veurtopig wezen de struktuur en et
verbaand in et Stellingwarfs zets, mar dat
ok in vergelieking mit omringende
variaanten van L
tNeddersaksischenmitet
Fries. (red.)
,
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Henny Koops
(o.e. bekend van de Iekaole omroep Odrie en van et Stellingwarver kabberetgezelschop 'Even pies bipraoten')

Da't vien ik now een mooi boek!
't Is mij krek zo gaon as bi'j mien twie
veurgangers.
Titlefoon. Een redaktietid van De Ovend.
'Now wot 1k jow wat vraogen... Et gaot over
de ni'je rebriek in De Ovend Dat v/en /k now
een mooi boek. Hej' et al lezen van Grietje
Bosma?'
Now ja, dat ha'k wel. En et stok van Frits van
der Vinne in et augustusnommer ha'k ok at
lezen. Mar waorom ze mi'j now vraogen, 1k
bin ja hietemaole niet 'literair' of zok-zo-wat
doende.
Mar ja, de redaktie had zo mit mekaander
bedocht, Henny Koops kuwwe wet es
vraogen. Die kan in de reget heur woord wet
aorig doen, dan zat d'r ok wel wat uut heur
penne kommen.
Da'k meerstentieds niet verlegen bin mit et
mondelinge gebruuk van de taet, now ja, dat
wi'k wet toegeven, mar de schrieveri'je... Mar
veuruut mit de 'penne', 1k perbeer et.
Wat is ze btiede, daor an de aandere kaante
van de tittefoon. 'Ja, kiek, want wi'j kommen
d'r aentik wet wat taete mit, vanwegens de
vekaansies en zo, now ja, ie begriepen et
wet.'
Ja, ik begriep et wet, daorom vraog 1k mitien
wanneer a'k et ktaor hebben moet... Dat
btiekt 5 september te wezen, en dat is et at
gauw, dus et prakkeseren veur mi'j kan
mitien beginnen.
Veur hiel wat tezers van De Ovend is Henny
Koops totaot onbekend. Dus daorom vertel
ik jim eerst mar wat wetensweerdigheden. tk
bin geboren en getogen in Oosterwootde. 1k
heb daor mien schoetetied deurbrocht,
tegere mit mien mem en heit en mien
zussien. Nao de ULO gong 1k naor Drachten
om daor de akte N XIX te haeten. Aj' die
hadden koj' lessen geven an de huushootd-
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schoele in koken, wasken, poetsen en gao
mar deur. In Beekbergen he'k veur de ktasse
staon en ik dee Ok nog wark op de streek.
Oat taeste hut in dat 1k in dienst was van de
Getderse Mij. van Laandbouw. Die was
doende mit ruilverkavetings, waordeur
boerderi'jen verbouwd wodden en daorbi'j
wodde 1k vraogd veur advies.
Mar ja, Ok de tiefde kwam op mien pad. Et
gong om iene die ok uut Oosterwoolde
kwam. tk bin daor taeter mit trouwd en van
die tied of hiet 1k Henny Koops-Menger.
Wat 1k now mit lezen van boeken of
tiedschriften hebbe?
Wat 1k mi'j herinner is dat Donald Duck len
van de eerste btatties was dat ik 'bekeek',
want lezen kon 'k nog niet. En waor dee 1k
dat? Now, op et husien, daor koj' rustig
zitten. tk daenk dat d'r nog in hiel wat husies
tezeri'je tigt of hangt, daenk mar es an een
jaordagketinder of et boekien W/lle op 'e
br/lie. tk was vroeger een hiel stit maegien en
doe 'k lezen kon, konnen ze mi'j vaeke
tezende vienen. Ak uutvanhuus gong,
gongen d'r altied boekies mit, veurat
sprokiesboeken. Laeter kwammen d'r meer
de ondeugende boeken, zoas Dik Trom,
Pietje Bet en indianeboeken. Maegiesboeken he'k aentik niet vute lezen. Ft moest wat
span nend en goed ondeugend wezen. Doe
'k op de ULO kwam kreeg 1k weer hiel wat
aanders te lezen, vanzets. Ok in et Fraans,
Duuts en Engels, dat he'k attied prachtig
vunnen.
1k hebbe niet ontdekken kund dat oons heit
of mem, behalven dan de kraante, ok wet es
een boek tazzen. tk daenke dat ze daor glen
tied veur hadden.
Oonze drie kiender he'k een protte veurtezen. Ok zi'j bin mit de Donald Duck begonnen. Nog attied komt Donald etke weke in de

brievebusse.
Jaoren bin 'k lid west van de leesklub van de
plattelaansvrouwen (now Vrouwen van Nu).
Daor he'k boeken lezen, die 'k aanders veur
mi'jzels niet op mien liesien staon hadde.
Dat het een hiele leerzeme tied west. leder
van oons, zoe'n vuuftien vrouwluden, lazzen
dan etzelde boek. Nao ongeveer een maond
kwammen we weer bi mekeer en wodde et
boek bespreuken. leder kon dan heur
verhael doen over wat ze van et boek vun. le
kregen vaeks hiele verschillende reakties.
As een boek mi'j 'ligt', dan bin 'k dr niet bi'j
weg te slaon. Lekker op de baank of in de
stoel een nussien maeken en mar lezen.
Historische romans, astrologie, boeken over
alderhaande kulturen, psychologie en
vanzels streektaelboeken van hier uut de
Stellingwarven, Friese boeken en zo kan 'k
nog wel even deurgaon. Een speciaole
schriever of schriefster he'k niet. Sund we
een kleinzeune hebben duuk ik weer de
kienderboekies in. Zo ziej' mar, ie beg innen
dr mit en op 't laeste gaoj' ze weer lezen.
Et boek da'k uuteindelik uutzocht hebbe, is
In de tlld van de Winders van Julia Alvarez.
Et is een roman die baseerd is op historische
feiten. Et verhael speult him of in de
Dominicaanse Republiek, van 1940 of. Drie
jonge vrouwluden wo'n vermoord naodat ze

een bezuuk brocht hebben an heur mannen
in de gevangenis. Elk van de drie zusters
vertelt heur levensgeschiedenis. Dr was in
die tied een heerschop, Trujillo, en dat was
niet zoe'n veurnaeme kerel. lederiene die
niet dee zoas hi'j wol, wodde ofmaekt, mar
ok die zien hiele femilie gong d'r an. Disse
drie vrouwluden zatten dus ok in et 'verzet'
tegen Trujillo. De dag van de moord op heur,
25 november, wodt in veul Latiens-Amerikaanse lanen beschouwd as 'Dag tegen
Geweld Tegenover Vrouwen'.
De schriefster Julia Alvarez woonde tot heur
tiende in de Dominicaanse Republiek. In
1960 vlochtte ze mit heur oolden naor de
Verienigde Staoten. Heur heit was lid van et
ondergroons verzet. Hi'j zat in dezelde
verzetsbeweging as waor de drie vrouwluden daor et boek over gaot ok in zatten.
Op dit mement lees ik boeken over hoe
westerse vrouwluden een leven perberen op
te bouwen in Iran en Saoedi-Arabië. Die
boeken hebben as titel Vrouw in SaoediArabië en Huwelijksreis in hijab (gesluierde
rondreis door Iran). Las ik vroeger nooit gien
maegiesboeken, now bin 'k beheurlik
interesseerd in vrouwluden die wonen en
warken in hiele aandere kulturen. De
schriefsters van beide boeken bin ok
vrouwen. Ok dit vien ik now mooie boeken!

In memoriam Luc Rondhout
Op 22 augustus raekte oonze trouwe Ovendmitwarker Luc Rondhout weg in de
leeftied van 66 jaor. De oold-Wolvegester die in Wageningen woonde, schreef tot veur
kot nog mit riegelmaot bijdregen veur oons tiedschrift. Een boel lezers van De Ovend
zullen heur die bi'jdregen, bi'jglieks die over Fokke Egberts die naor Amerike vertrok
(De Ovend A. 32, nr. 1), of de laeste bi]drege die over zien herinnerings an et visken
gong (jg. 33, nr. 1), vast en zeker nog wel veur de geest haelen kunneri. Behalven dat
hij vaast mitwarker was van De Ovend, was Luc Rondhout ok slim interesseerd in et
Stellingwarfs, lees zien bi'jdrege TaeI dr nog mar es op nao in et oktobernommer van
De Ovend in 2003.
De redaktie van De Ovend en et bestuur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversronte blieven Luc altied daankber veur zien inzet en enthousiasme veur De Ovend
en et Stellingwarfs. Wi'j weensken zien vrouw. kiender en kleinkiender een hieleboel
starkte toe mit et verlös.

Jimmy

Ooldemunnike in de warre (3)
Geeske steert naor de tillefoon. Wat een
zeikerd. Ze hadde et bedaenken kund.
Netuurlik, Jetze wus al weer van de reboelie
in de vergeerdering. Drekt mar in et
Ooldemunniker ni'jsblad. Die smerige
rotkerel mit zien smerige praoties. Rotvent,
wat is et toch een rotvent! Now, van heur zol
hi'j gien woord heuren over wat d'r gisteraovend speulde. Goed veur de bloeddrok, dit
soorte van gesprekken.
Ze vuult heur reer in et heufd. Ploft daele op
de eerste de beste stoel en clan wodt ze wat
rustiger. Dit komt zo niet goed. Ze moet die
kerel tegenholen. Douk gaot hi'j warkelik
naor de kraanten en clan hej' de raepen
geer. Ze pakt et tillefoonboek en zocht et
nommer van Jetze. Rap drokt ze die in.
Attie,' heurt ze.
Attie, mit Geeske, 1k hadde graeg mit Jetze
praot. WI] hebben nog wat te verhapstokken.'
Wat is dat now, heurt ze goelen? 'Attie, wat
is d'r? Hej't niet goed veur mekeer?' Ze raost
deur de tillefoon.
'Jetze is vot, de hiele morgen al. Mit een
lelke kop votgaon. Oe, 1k wete et niet meer.'
Atties goelen wodtjoelen as een verlaoten
hond.
Een hiele tied heurt Geeske alliend nog mar
'oe, oe, oe'.
'Och, mien kiend, 1k belle op 't verkeerde
mement, geleuf 1k. Neem mi'j niet kwaolik, 1k
belle laeter wel weer. 1k docht Jetze in huus
te treffen, omdat hi'j mi'j krekt belde.'
Hi'j het zien mobieltien mit. Oe, Geeske, et
is hier zo mis, zo slim het et nog nooit west.
We kriegen d'r ok weer een poppien bi'j, en
dat wet Jetze nog niet lens. Veurda'k et
zeggen kon, was hi'j de deure al uut. Now
komt et hielendal op 'e kop verkeerd.' Ze
jammert nog wat deur.
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Geeske is d'r slim mit an. Wat moet ze now.
Neem eerst mar es een koppien waeter,'
zegt ze. 'Kuj' Janke niet bellen? Dat is toch
jow kammeraodske. Of zal 1k Janke even
vraogen as ze even bi'j je kikt? Ja, dat doe
1k, heur. Perbeer rustig te wodden en clan
zorg 1k dat Janke komt. Starkte, heur.'
Ze legt de tillefoon daele. Et tillefoonboek ligt
d'r nog. Ze zocht naor et nommer.
'Janke.'
'Mit Geeske, ie moen vot-en-daolik even bi'j
Attie om de deure kieken. Et is niet goed mit
heur. Doej' et? Mooi.'
Geeske pakt et sigerettedeusien van de
taofel. Ze zoegt de sigerette haost leeg, zo
liekt et wel.

'Hoj.'
'Goeje.'
Dag, heur.'
Herre fietst over de weg naor huus toe. D'r
kommen him een protte Ooldemunnikers
integen. Verscheiden hebben een angelstok
en een viskoffer bi'j heur. Mit dit weer is
visken ok prachtig wark. Dat kon hi'j aenlik
ok nog wel even doen. Ja, daor het hi'j nocht
an. Misschien wil Geeske ok wel mit. Hi'j lat
de trappers wat hadder rondgaon. Bi'j de
aachterdeure dot hi'j twie dingen toegelieke.
De deure los en de fiets in de hede smieten.
'Geeske, zuwwe tegere te visken? Hej' et
eten klaor?'
Hi'j snoft. Rokt nog niks. Vremd, hi'j heurt
Geeske ok niet.
'Geeske, mien maegd, waor bi'j'? Boven?'
Hi'j dot de kaemerdeure los. Daor zit ze.
Onderuut op 'e baank. Zegt niks.
'Bi'j' niet goed? Wat hej' dan?'
Herre ploft naost heur daele.

'Oe heden, ie bin at thuus.' Geeske schät
overaende. 'k Hebbe de tied vergriemd deur
zomar wat te zitten. 't Was ok zoe'n rere
dag.'
Ze vertelt van Jetze en de huusholing, en
van Attie die de retaosie niet meer zitten
zicht. 'k hebbe Janke op heur of stuurd. Now
hope ik dat die d'r raod mit wet. 1k zat gauw
deurpakken, wat woj' ok weer, te visken? D'r
zit nog wet pizza in de vriezer, die he'k zo
ktaor. Dan kun ie intied wet worms zuken.'
Dan heuren ze een tik tegen de ruten. Zien
eerst een bossien bloemen en clan et heufd
van de ni'je buurman.
Och heden, daor hej' Mans. Wat zot die
willen?'
Geeske vligt naor de deure. 'Goeje, Mans.
Kom d'r in. Wat een prachtige bloemen.
Veur oons?'
Mans geft heur de bloemen. 'Wi'j, Geert en
ikke, wotten 't aovend even kennismaeken.
Wi'j hebben at wet es praot over de hede
tegere, mar wi'j wollen ok wet even voesken
mit de rest van de huusholing.'
Hi'j kikt van Geeske naor Herre.
Herre gaot staon en bromt: 'Gien tied.' Hi'j
lopt veur de aandere beide tanges en gaot
d'r uut.
Geeske schaemt heur zuver veur Herre. Wat
een ptomperd. Wat moet die buurman wet
niet daenken. Wat een fesoen! Extra hadde
zegt ze: 'Herre wol te visken, mar dat kan
morgen ok nog wet. Kom 't aovend mar, ik
zat wet zorgen veur een happien en een
draankien. Kuwwe mekeer wat beter kennen
teren. Gezellig.'
Mans gaot weer op huus an.
Dan komt Herre uut de tuun. Zien gezicht
staot op drie daegen donder en btiksem.
***
Ok Jetze gaot op huus an. Vute nocht het hi'j
niet an disse reize. Vandemorgen is hi'j
votgaon mit de hel in. Attie ok altied mit heur
gezeur en gejank. lewig en attied etzetde. Ze
wit zo niet langer. Ze het een gevuut as moet
ze attes in de huusholing atliend opredden.
Ze wit tied veur heurzets, zegt ze. Et

riedettien is alte daegen etzetde. Ze het et
slim.
Now, ze mag beide hanen dichtekniepen mit
zoe'n keret as hi'j. Ze mag van him heur
gang wet gaon. Hi'j bemuuit him nooit mit de
huusholing, ze kan doen en taoten wat ze
wit. Hi'j wit altiend mar mit eterstied een
beste prakke op et bod en aovens een
waarm lief naost him. Nee, mithetpen in dat
vrouwtudewark het hi'j gien nocht an. Et
hiele dörp zot him vergriemen as hi'j de
buterboel doen zot, of staon te strieken. As
hi'j toegeft an zokke fratsen, dan staot hi'j
doukies ok nog mit de kiender bi'j et
schoetehekke. Ze moet heur d'r mar mit
redden. Verschil moet d'r btieven.
Op dit mement is hi'j krekt weer zoveer dat
hi'j weer nocht het an et teven. Et was een
beste stag doe hi'j d'r uutraekte bi'j de baos.
Hi'j geft toe dat hi'j doe niet de fteurigste was
veur Attie. Dat had wet wat aanders kund.
Veurat die kiappen had hi'j heur niet geven
moeten. Mar 't was nog tange gien mishaandeten, zoas Attie wet zee. Overdrieven, daor
het ze attied at goed in west.
Wat was et vandaege gezeltig in 't kefé. De
kefébaos had een ni'je dienster anneumen.
Wat een pracht van een meid. De zonde
waard,' zot ome Hendrik zeggen. Binnen et
ure was hi'j d'r mit an de praot raekt, en hoe.
Ze begreep him beter as wie clan ok hier in
Ooldemunnike. Ze zag zo wet dat hi'j een
protte tekot kwam. Ze was ok slim onder de
indrok van zien ambisies. Ze keek slim tegen
him op doe hi'j zee dat de gemienteraod - en
dat zat d'r wet in, een funktie van wethootder
- d'r an te kommen zat. Was Attie ok mar zo
groots op him. Nee, die kon attiend mar
zeuren over de aovens dat hi'j de kiender
niet op bedde hetpen kon.
Hi'j pakt de ktinke van de deure.
***
Geert en Mans topen aachteromme op et
huus van Herre en Geeske an. D'r zit een
gat in de hede en daor kroepen ze deur.
Geeske vint dat vast wet goed. In Deventer
weren ze ok wend om aachteromme te gaon

en hier zollen de gewoonten wel niet
aanders wezen.
Geeske het heur at an zien kommen. Drok
praotende dot ze de deure los. Kom d'r in.
Herre is d'r niet, die het aandere drokte. De
koffie is klaor en ik heb d'r ok wat lekkers bi'j.
Gao toch zitten. Naost mekeer mar op et
baankien?'
Ze lopt deur naor de keu ken en komt
weeromme mit de kanne. Koppies, melk en
suker staon op 'e taofel. De bloemen van
Geert en Mans hebben een plakkien kregen
op et kassien. Ze zien d'r wat reer uut, krek
as hadden ze een reize had. As Geeske
zitten gaot vragt ze as ze hier wat wonen
meugen en as ze at aorig te plak binnen.
Dan vertelt Geert over de plannen. Ze willen
van heur huus een zorghuus maeken. Ze
hebben plan nen om an krisisopvang te
doen. Geert verteltdat d'r een protte kiender
binnen die daor verlet van hebben. Veurlopig
gaot Mans et meerste doen. Hi, Geert, blift
nog op 'e mesienefebriek warken. Hi'j wit
perberen om een dag minder te doen. Dan is
hi'j okde neudige tied bi'j huus.
Geeske kan wel zien dat ze d'r nocht an
hebben. Ze straolen et uut.
Inienen is d'r een protte kebaol op 'e weg.
Een hiele riegel van krosmoters ridt de weg
daele. Bij et huus van Geert en Mans staon
ze stifle, mar ze geven extra gas. Geeske is
naor de ruten vleugen en zicht de biezundere jassen. Ze herkent ze daolik. Lonsdale,' zegt ze.

Geert en Mans kieken mekeer an.
Niet weer, hen,' heurt Geeske aachter heur
fluusteren.

Klaas Knillis Hofstra

Blokziel
en ie hebben ml'] toch zegd
ie bin et Iocht van mien bestaon
en ie hebben ml'] toch zegd
de hemel blift veur iewig blauw

mar ie bin d'r vandeur
bi']' a! vergeten wat a]' zeden
mar ie bin d'rvandeur
is et now echt veur a/tied daon

as ik now naor oonze haven kiek
dan is de hemel lieke blauw
de zee veraandert niet van k!eur
et leven gaot zien eigen gang

B!okz!e!, Blokzie!
mar de k!euren bin now aans
Blokziel, Blokziel
de zee is niet meer blauw veur]ow

feberwaori 2005
meziek: Radoiphe Gomis, 1982
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W.H. de Vries - historikus '401'45

De oorlog in de Stellingwarven - 53 Een tietien leden kreeg ik van de heer Mindert Baas hier uut Wolvege een verslag van de
achttien daegen dat hi'j indield was bi'j de N.B.S. (Nederlaanse bevri'idingsstriedkrachten)
tiedens de bevri'jding van de Stellingwarven in april1945. In mien ogen ston dat hiel goed op
pepier en ik hebbe de schriever vraogd as we dat bruken mochten veur De Ovend. Now, dat
was drekt veur mekeer, mar dr was nog wel ien groot perbleem. Et hiele verhael was in et
Nederlaans en op riem. 1k zag de bujje a! hangen. Zet et omme in et Stellingwarfs en dr blift
van de riem niks over. Et gevolg was, een gesprekkien mit redaktie en direkteur in Berkoop.
Die weren et dr drekt mit iens: Iaoten zo as et is en we! bruken. Dat doen we dan now dus. De
heer Baas nuumt zien verhael Achttien daegen N.B.S.
Het is een poos flu al ge/eden,
dat we de N.B.S. zijri uitgetreden.
1k Wil trachten iets op njm te schrijven,
om daardoor in ons geheugen te blijven,
wat in die achttien dagen is geschied,
want ja, hoe licht vergeet men dat niet.
Ons land Was toen in grote flood,
in Holland stierven mensen de hongerdood.
De Duitsers hadden ons nog in de macht,
en roofden, moorden nog met kracht.
Men liet ons land voor een groot deel onder water stromen,
om aan de greep der geallieerden te ontkomen.
Veel landgenoten werden weggesleurd,
onbeschrijfelllk is het wat er is gebeurd,
in gevangenis, concentratiekamp of buitenland,
maar dat kwam niet in de krant.
Ons yolk dat stak de handen uit de mouw,
men wist heel goed wat of men wou.
Maar toch, het was een hele toer,
de vijand lag steeds op de loer.
Men moest alles ondergronds verrichten,
om de druk op bepaalde mensen wat te verlichten.
In stilte werd er dus gewerkt,
en de orde van het verzet gesterkt.
Een leger werd op de been gebracht,
daar was de vijand niet op bedacht.
Men noemde dit de N.B.S.,
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die moest voor Neerland op de bres,
om onze helpers bij te staan,
en daardoor de moffen te verslaan.
We wi/den he/pen, dat voelden we a/s plicht,
ook al achtten we dat niet te licht.
Do gevaren waren veel en groot,
we stonden overa/ aan bloot.
Ze kwamen vragen, en na rijp beraad,
hobben we toe gestemd, zo kwam het tot de daad.
Bij de N.B.S. werden we ingeschreven,
in de nacht word aan de Scheene ons instructie gegeven.
Want wij moesten ook nog leren,
om geweer en sten te kunnen hanteren.
Er werd ook, om verraad te voorkomen,
door ons een schuilnaam aangenomen.
Met tien man en een commandant die heette 'Tjip',
bemanden we het N.B.S. schip.
Ook Ado/f, Delft, Het Paard en Jan van C.,
Jaap, Opoe, Piet, P/na en Miena gingen mee.
Al/es werd ons meegedeeld en uitge/egd,
zwljgen is goud en spreken wel heel slecht.
Dit duurde zo een dag of acht,
toen werd door Piet Smit het nieuws gebracht,
om 2 uur 's middags k/aar te staan,
en dan bij de N.B.S. in dienstte gaan.
We gin gen eerst nog naar de kerk,
dat behoorde tot ons zondagswerk.
Nu werd al/es voor elkaar gebracht,
en het uur van 't afscheid afgewacht.
Tezamen hebben we in het gebed,
onze hoop en vertrouwen op God gezet,
en de nood van land en yolk be/eden,
om de oveiwinning de Heere gebeden.
De toekomst was vol onzekerheid,
er werd ook bij het vertrek geschreid.
Zo gin gen we heen, twee bij twee,
1k aanvaardde de reis met Jan van C.
WU kwamen bU Boersma aan de Lindedijk terecht,
en troffen het daar lang niet slecht.
We zaten daar met een veertig man,
dat deed ons we/ wat wonder an.
De wapens werden ons ter hand gesteld,
zodat we ons konden verzetten tegen mofs geweld.

24

Er warden wachten u/tgezet,
want er moest goed worden opgelet.
Het was er toen ook lang niet pluis,
een moffenschip lag b de Dr/ewe gslu/s.
Maarja, wat w//de flu het geval,
een mof kwam om me/k bij Boersma in de stat.
We waren toen a/len a/s mu/zen zo st/I,
men hoorde geen schreeuw of gil.
Ons groepje had de eerste nacht,
bij Boersma's boerdenj de wacht.
Die nacht werd overal gesp/edt,
maar /ets bijzonders gebeurde er niet.
Des maandags hadden wij het druk,
en met s/apen geen ge/uk.
Het eten moest ook voor elkaar,
's avonds 8 uur was het klaar.
Bij du/ster werd het opgegeten,
twee kookpot vol ward er vers/eten.
's Avonds om een uur of
we konden bna n/ets meer z/en,
sprak Arnold zo wij konden verstaan,
mannen de operat/e vangt aan.
Vertrouw dan niet op e/gen kracht,
maar op den Heere en z,jn macht.
Harry bad op datplecht/ge moment,
een gebed, eerb/ed/g en met vee/ accent.
Heere God der legermachten,
behoed ons en geeft Gi] ons krachten.
Wilt GU in dre/gende gevaren,
genad/g at/er/even sparen.
Ver/os, o God, ons vo/k u/f /Uden,
en wil ons vadertand bevrijden.
Hij sprak toen nog tot beslu/t,
de volgende wens en bede u/t.
Mijn schild en de betrouwen, zift gij, o God, mijn Heer,
op U zo w// /k bouwen, ver/aet mij nimmer meer.
Dat/k toch vroom mag b/ijven, Uw dienaar Caller stond,
de t/rann/e verdrijven die mU mijn hart doorwondt.
Daarna g/ngen we a/len u/f e/kaar,
de één g/ng h/er, de aander daar.
V/U moesten toen om m/ddernacht,
wapens wegbrengen, een he/e vracht.
Die moesten een e/nd verder naar een andere boer,
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dit was bij nacht een hele toer.
Een kruiwagen was ook vo/geladen,
't viel niet mee op de smalle paden.
Bij de sluis, het was wel stom,
viel ons het he!e zaakje om.
Maar de ramp viel mee, en was niet groot,
want het lag ge!ukkig in een droge s!oot.
Al!es hebben we in de nacht,
over de s!uisdeur heen gebracht.
Driemaal zijn we heen en weer geweest,
de !aaste keer toen was het een feest.
Het vroor die nacht, en de kant van 't pad,
was aardig schuin en bijzonder glad.
Zwaar be!aden waren wU,
en heel gevaar!ijk spul er bij.
De commandant die sprak, loop heel secuur,
want a!sje valt dan benje zuur.
Maar ge!ukkig zIjn we allen ongedeerd,
in de boerdenj teruggekeerd.
Die nacht kon één der groepen niet zo viug,
en keerde pas de andere nacht terug.
Hun tocht was gemunt op het verkeer,
dindagavond om een uur of zeven,
werd gestaakt a!!e drukte en alle leven,
want er passeerden vUf moffenschepen,
die waren er tussenuit geknepen.
Ze werden fel door ons bespied,
maar lets bijzonders gebeurde er niet.
Ze stoomden v/ak bU ons voor huis,
en verdwenen richting Driewegsluis.
In die nacht werden bandenbommen uitgezet,
een moffenauto passeerde, wat een pret.
De banden werden wreed vanéén gescheurd,
voor 't huis van een N. B. S. -er is dit gebeurd.
De moffen waren erg overstuur,
en openden direct het vuur.
Na afloop van de operaties van die nacht,
melden a/len zich present bij de wacht.
Hiertoe ging al!es dus naar wens,
we misten van de veertig man geen mens.
Des woensdags brak het tijdstip aan,
dat we zouden verhuizen gaan.
Daarom moest van ons verb!ijfa!daar besllst,
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elk spoor grondig worden uitgewist.
Want a/s de moffen bij Boersma kwamen k,jken,
mocht er niets van ons verblijf aldaar meer blijken.
De plaats van bestemming werd ons niet verteld,
daar waren de commandanten niet op gesteld.
Die avond kregen we een dubbel rantsoen eten,
met al/es werd gerekend en men kon nooit weten.
Hat werd langzamerhand een uur of acht,
a//es werd ingepakt, en de commando's afgewacht.
We zagen in spanning uit, wat er komen zou,
het werd a/ tien uur, hot wachten dat vervee/t zo gauw.
Maar eindelijk was het zaakje voor e/kaar,
we moesten lopen, allen achter elkaar.
Bi] Jongschaap kwamen er nog twintig man bij,
een stoet van zestig fietsen op een nj.
Het tempo was eerst veal te v/ug,
we zeiden, a/s 't zo moet gaan we direct terug.
De Dr/ewe gsluis moest eerst worden gepasseerd,
een heel karwei, maar hat ging nogal gesmeerd.
De lucht dreunde van het R.A.F. gewe/d,
we hebben vele lichtfakkels geteld.
Het was flunk duister in die nacht,
en daarom een ongekende pracht.
Het dreunde en /ichtte te/kens in het rond,
zowe/ in de Iucht a/s op de begane grond.
Onde,wUl werd onze re/s steeds voortgezet,
en op het onbekende pad goed opgelet.
Zo bereikten we na een p005 de Sas,
we wisten in het donker niet eens waar of die was.
Een heel karwei over zo'n hoge brug,
men hie/p ons, dat toen ging het viug.
Daarna ward de re/s weer onbelet,
tot aan Blesdijke voortgezet.
Onze groep moest bij 't kru/spunt de overtocht dekken,
zodat de anderen ongehinderd voort konden trekken.
In die boswal is het toen gebeurd,
dat mijn broek in puntdraad is vanéén gescheurd.
De overtocht verliep heel goed,
God heeft ons in die nacht behoed.
Dit is de eerste helte van Baas zien belevenissen tiedens de aprildaegen
van 1945 die hi'j op riem op pepier zette. Gelokkig is et perdukt van zien
haand en penne beweerd bleven.
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Klaas van Weperen

Sutelakfie 2005
As wi'j goed en wet weeromme binnen van
een peer weken vekaansie in et butentaand,
komt de orgenisaosie van de sutetaktie van dit
jaor at weer op oons of. Veur de vekaansie
hebben de gesprekken at ptakvunnen mit de
beide routeptanners. Waor suteten wi'j dit keer
en op wetke daegen gaon we naor wetk därp?
In de eerste hette van augustus gaon d'r
krapan zeuventig brieven de deure uut. De
daotums en de ptakken waor de aktie ditjaor
wezen zat won daor in angeven en d'r stiet ok
in dat de sutetders inkotten een tetefoontien
verwaachten meugen mit de vraoge op wetke
aovenden d'r op hutpe rekend wodden kan.
In de dadde weke van augustus beginnen we
de meensken te bet ten en dan dot btieken dat
et dit jaor mar maegerties is mit de opgaove.
D'r is zets een aovend bi'j mit nog gien tien
kandidaoten, mar geteidetik an komt d'r wat
schot in en as de aktie begint, zitten we
gemiddetd toch weer boven de twintig
sutetders per aovend.
Al die meensken kriegen nog even een
bevestiging van de deur heur opgeven daotums
en in dat schrieven staon ok nog wat anwiezings, waor zi'j heur veurdiet mit doen kunnen.
De vrouwtuden van de catering won weer
vraogd en de mannen die as de bakken van
boeken veurzien won optrommetd. As dan ok
et krojeverhaet op de reels zet is, is de
orgenisaosie klaor veur de ktus.
Maendag 5 september is et dan zowied. De
vier mannen beginnen om negen ure mit et bi'j
mekeerzuken van de boeken, kelinders, cd's
en ere zaeken. Die moen eerst uut atle
hoeken en kaasten in et gebouw zocht
wodden. Mar de routine, die deur de jaoren
henne opbouwd is, zorgt d'r veur dat rond elf
ure genoeg bakken ktaorstaon. Hatverwege
de middag kommen de vrouwtuden om de
broties en sukerbotle ktaor te maeken. As de
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sutetders dan tegen half vieve bin nen
druppeten kommen, kun die eerst wat energie
tot heur nemen, veur ze de hot op gaon. De
plan ningsmeensken dieten de groepen in en
geven an naor wetke straoten ze dit keer
moeten. Dat kan bi'jgtieks De Langetitte
wezen, mar ok Don kerbroek wodt van 't jaor
bezocht. De eerste drie aovens is Oostaende an
de beurt en de taeste drie aovens bin de
sutetders in 't Westaende. As et donker begint
te wodden kommen de ptoegen weeromme op
de uutvatsbasis. Dan begint et tetlen.
De gegevens op de listen rnoe'n dan netuurtik
ktoppen mit et geld dat op 'e taofet uutteld tigt.
Starke verhaeten over erverings op de route
doen dan de ronte en an et aende is et even
span nend, want dan komt de veurzitter van de
Schrieversronte vertetten hoevute as d'r disse
keer ophaetd is.
Zo gaot dat dus zes keer. Etke keer mit een
wissetend tat sutelders. Dat topt van twintig tot
negenentwintig meensken per aovend.
An et aende van de taeste aovend, et is dan
gewoon een gezetlige bende in de grote zaet
van oons gebouw in Berkoop, is iederiene
vanzets slim beni'jd naor et eindbedrag. As
dan btieken dot dat et veurof inschatte bedrag
meer as haetd is, wet de orgenisaosie dat dat
veurat te daanken is an de inzet van at die
sutetders die as heur best daon hebben om
van disse aktie nog een groter sukses te
maeken as die van veurig jaor. Mit mekeer
meer as ienentwintigduzend euro's ophaetd te
hebben is een groot kompternent an die krapan
tachtig vri'jwittigers van de Schrieversronte.
An kern jaor wodt d'r weer sutetd op de
maendag en de woensdag, en wet op mae. 4,
wo. 6, mae.11, wo. 13, mae.18 en wo. 20
september.
Neteer die daoturns mar atvast in Jim agenda!

had veur et Stellingwarfs en was indertied
Op zaoterdag 4 september verscheen in et
persent bi'j de oprichting van de Schrieversgebouw van de Schrieversronte in Berkoop
ronte. Die interesse komt o.e. deur de baand
et nije haandwoordeboek Stellingwarfsdie hi'j altied
Nederholen het mit
Iaans. De
de Stellinguutgifte
warven; zien
van dit
heit was
woordeindertied
boek is
schoeleveur een
meester in
groot pat
Blesdieke. In
te daandie tied
ken an de
leerde De
financiële
Vries naost
steun van
et Fries in et
Bank
Friestaelige
Bercoop,
gezin et
de perStellingwarfs
veensie
van zien
Fryslân en
schoelekamniet in et
meraoden.
aeste plak
Geale de Vries krigt uut hanen van Henk Bloemhoff et eerste exemplaor En dat hi'j dat
et De
van et nije haandwoordeboek Stellingwarfs-Nederlaans.
nooit veneerVriesde, bleek wet
Hemrica
tiedens de prissentaosie waor hi'j uut hanen
Foons. Dat foons is nog niet zo bekend in de
van woordeboekschniever Henk Bloemhoff
Stellingwarven, mar de Schrieversronte zat
et eerste exemplaor van et nije woordeboek
d'r in de kommende jaoren meer as ien keer
kreeg. In zien daankwoord en toespraoke
gebruuk van maeken kunnen.
daornao bleek hij et Stellingwarfs nag hiet
Bi'j et De Vries-Hemrica Foons gaot et am
geefte beheersen.
een schin king van Geale de Vries en zien
Et
ni'je woordeboek Ste//in gwarfs-Nedervrouw uut Drachten om mit naeme taelstulands
Verk/arend Handwoordenboek telt 704
dies en zo meugelik te maeken. De Vries
bladzieden en kost€ 12,50. Et woordeboek
was veur zien pensioen o.e. aktief as lerer
Nederlaans-Stellingwarfs is in de maek, mar
Fries an de p.a. in Drachten. Mar hi'j hadde
et verschienen daorvan is niet eerder as
ok jaorenlaank een taelrebriek Fries veur
over een peer jaor.
Omroep Frieslaand. Hi mag graeg in
woorden ommesnupen, en is dan veural op
zuuk naor betekenissen, vormen en komof.
De Vries het ok altied at een grote interesse
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Sjoukje Oosterloo

Haastvekaansie
Mit een zwaore zocht plof 1k op 'e baank
daele.
Now is et verdorie al weer vri'jdag en ik bin
nog tieke muui as veurige weke, doe de
vekaansie uut aende zette, daenk 1k bi'j
mezets. Wat vligt zoe'n weke toch hadde
veurbi'j. An et begin van de vekaansie docht
1k, tekker, een hiete lange weke vri'j, glen
warkhuzen, tekker uutslaopen en zo wat
henne. Now Griet, dat haj' droomd, daor bin
'k now wet aachter kommen. Zundag bin 1k
gaans de dag drok west mit kiender en
kleinkiender, die op bezuuk kommen weren.
In ptak dat die jonge memmen me evenpies
hulpen, bleven ze tekker op heur tuie gat
zitten. Ze daen ken, mem vint et wet mool om
mit dat kteine sput omme te scharrelen.
Jawisse, 1k vien et ok wet mooi en gezettig,
mar owee, wat woj' daor muui van. Dan vuut
ie aovens de huud wet en weet le mitien daj'
glen achttien meer binnen.
Maendagmorgen gong at vroeg de tiltefoon.
Vrundinne Jannie: Kom le evenpies een
bakkien troost haeten? te hebben et now wet
an tied!'
Wetja, dat is ok zo, teve de vekaansie, docht
1k, d'r mar op of! De hiete morgen hebben we
verktetst en de ktokke vergeten, netuurtik.
Middags vtogge wat waarm eten veur
mekeer brouwen en ok nog twie daegen in 't
veuruut wat koken veur mantief. Dat wodde
dus de lene dag stamppot boeremoes en de
ere dag wottets mit siepets. Wost d'r bi'j, wie
dotje wat, daor hoej' niet veur naor Lauswott. Lichtkaans dat ze daor am per weten
wat stamppot is.
Deensdags he'k mit Geesje te win keten west
naor Assen. De hiete dag wat ommedangeten, hier en daor wat eten en koffiedrinken,
gezetlig heur, mar och, wat ha'k et aovens in
de bienen. Daegs d'r nao heb 1k mien
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dochter mit een bezuuk vereerd en doe was
et at weer donderdag. Wat was d'r doe ok at
weer? 0 ja, morgens eerst naor de tanedokter west. Een ptaoge aj' daor henne moeten.
Die man staot drekt mit zoen grote spuite
ktaor. Btiede toe, da'k daor weer levendig
weg kommen bin en veur zoks moej' ok nog
geld toe geven.
Middags nog even mit buurvrouw te
bosschoppen naor Wolvege. Dat vuul 1k niks
meer as mien pticht, 't ootd meenske kan
niet autorieden. Doe 1k thuus kwam, kon 'k
glen pap meer zeggen zo ofpeigerd was 1k.
Aovens hadde ik aenlik een vergeerdering,
mar die he'k ofbtaosd, omdat 1k de piepe
hietendat uut hadde. Vandaege, vri'jdag dus,
was 1k bi'j mien va. Hi'j woont wet een ure
rieden van oons of, dat clan is zoe'n dag ok
zo weer omme.
Now daenk 1k bi'j mezels, waor is die weke
bteven? tk hebbe et nog drokker had as in
een gewone warkweke! Morgen neem 1k et
d'r van, zo neem 1k mezets veur. D'r staot
nog een ktiekien stamppot en 1k gool een
dreuge wost in de vetpanne, dan hebben we
een keuningsmaol en niks glen drokte. Kan
'k tekker een boek lezen, waor 1k eers niet an
toe kom. As 1k zo wied bin mit mien gedaachten, gaot de tittefoon.
'Ja, mit Griet,' neem ik op. 0ch, zutten jim
morgen vot zonder de kiender? Ja, 1k bin wet
thuus. Om acht ure breng le ze at? Ja, goed
heur,' zeg 1k niet at te vrotik tegen mien
antrouwde dochter. Vot, rustige zaoterdag,
weet ik. Van uutstaopen komt dus ok niks. te
zutten attied zien, aj' d'r morgens vroeg uut
moeten, bi'j' nog zo slaoperig as een varken.
Mar aj' de tied an jezets hebben, bin ie
netuurtik vroeg wakker en tig le te dri'jen as
een wiendmeute. Of aanders betlen de
jongen wet daj' de kiender at om acht ure op

je dak kriegen, om op te passen.
De weke is ommevleugen. 1k hebbe et nog
drokker had as aanders. As dit haastvekaan-

sie wezen moat, geef mij dan mar een
gewone warkweke. Daor woj' lang zo muui
niet van.

K r u mieIties
Fryske SkriuwerskaUnder 2006
In de ni'je kelinder van It Fryske Boek veur et jaor 2006 is wark van vier Stellingwarver dichters opneurnen: Piet Bult, JoukJe Postma-van Roeden, Roely Bakker
en Harmen Houtman. Een fielsetaosie weerd!
Ni'jjaorsreceptie
Op deensdag 10 jannewaori 2006 is d'r in Et Waopen (Oosterwooidseweg 5) in
Berkoop een biezundere ni'jjaorsreceptie van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte omreden de aovend verzorgd wodt deur de beide bekende
kabberetmannen van Drenthe: Harm en Roelof. De toegang is ommenocht,
konsumpties bin wel veur eigen reken. Omreden de Warkgroep Publiciteit een
protte belangstelling verwaacht, is et neudig om intieds gratis kaorten te risserveren. Zoks kan tiflefonisch 0516-451108 of per e-mail infostellingwarfs.nl
Stellingwarvers in et butenlaand
Veur oonze niie rebriek Stellingwarvers in et butenlaand vraogen wi'J jim mitwarking. Een hieleboel van Jim kennen wel femilieleden, oolde kunde of oolde buren
die in een eer Iaand wonen gaon binnen om wat veur reden clan ok. Een pat van
die meensken het vast wel een mooi verhael daorover, over et hoe en waorom,
over hoe et voldot, over et verschil mit et wonen in de Stellingwarven, wat ze now
extra hebben of wat ze juust missen. Wat is now mooier, de Lende of de Loire, de
Appelschester dunen of de Sahara en gao mar deur. Of misschien is d'r zomar
een aorige anekdote te vertellen waorvan et jammer is dat alliend de femilie of de
oolde kunde of de oolde buren die kennen... Jim suggesties of alderdeegst
bi'jdregen bin van hatte welkom biJ de redaktie van De Ovend (zie adressen in
kolofon binderkaante omslag). In et veuren daank veur Jim reakties!
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Op woensdagmiddag 12 oktober wodt dr in
Et Vlechtwark in Noordwoolde een grote
veurdrachtswedstried holen veur schoelekiender. Et gaot hier om de dadde aktiviteit
in et kader van de Rabobaank anvieteringspr/es veur et Stellingwarfs.
De eerste keer gong et bi'j die pries om et
Groot Stellingwarfs Diktee, de twiede keer
wodden dr twie Stellingwarver zangaovens
holen om et zingen in et Stellingwarfs an te
vieteren. Beide aktiviteiten weren indertied
een groot sukses.
Bi disse dadde keer wil de deur de
Rabobaank instelde veurbereidende
warkgroep, bestaonde uut Henny Koops,
Roelof Dragt en Sietske Bloemhoff, et
gebruuk van et Stellingwarfs bi'j de schoelekiender anvieteren. D'r is keuzen veur een
veurdrachtswedstried en alle basisschoelen
in Stellingwarf hebben bericht had mit de
vraoge om daor an mit te doen. Negen
schoelen hebben heur uuteindelik veur de
middag opgeven: Buttinge (Oosterwoolde),
Triangel (Steggerde), Heidepolle (Wolvege),
Mr. K.J. Dijkstra (Else), De Lamer (Ooldelaemer), De Tjongeling (Berkoop), De Lantscheene (Ooldetriene) en de Dorpsschoele
(Wolvege).
Elke schoele mag mit hooguut twie veurdrachten mitdoen. De leeftied van de
dielnemers maekt niet uut. De schoele
bepaolt zels wie heur of zien schoele
vertegenwoordigt. De onderwarpen van de
veurdrachten en de meugelikheden waorop
bin vri'j. Et kan daorbi'j gaon om et veurlezen
van een verhael, et veurdregen van ien of
meer riempies of gedichten, et opvoeren van
een 'rap', et zingen van een lietien of et
opvoeren van een kot tenielstokkien. De
veurdracht mag uut bestaond materiaol
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kommen, mar eigenmaekt wodt ok biezunder op pries steld. De veurbereidende
kemmissie het een speciaole map veur de
dielnemende schoelen saemensteld mit
daorin bestaond materiaol, waor eventueel
uut keuzen wodden kan.
An de Rabobaank veurdrachtswedstried bin
twie priezen verbunnen. De eerste pries
bestaot uut een geldbedrag van € 100,00
veur de schoele van de winner, veur de
schoele van de dielnemer die twiede wodt is
€ 50,00 beschikber steld. Elke schoele die
mitdot krigt et prachtige boek Archeologie
van de Ste/I/n gwerven van Sake Jager en
Evert van Ginkel. De winner krigt daornaost
een mooie oorkonde en alle ere dielnemers
kriegen vanzels ok een aorig andaenken an
disse middag. Een deskundige jury bepaolt
wie de wedstried wint, en die jury bestaot
uut: Harmen Houtman (schriever), Koosje
Hornstra (bestuurslid Schrieversronte), Jan
de Vries (siktaoris van de vroegere begeleidingsgroep Hiemkunde) en et zangduo
Vroukje en Jeannette. In de tied die de jury
neudig het om te bepaolen wie de wedstried
wint, is d'r veur de kiender een prachtig
optreden van een goecheler.
De prissentaosie van de middag is in hanen
van Jelke Nijboer uut Berkoop.
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