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Et optreden van 15 E/s/gerkienderin
Noordwoo/de (z/e b/z. 15).

In Noordwoolde is et Middenrif eupend. A'k dit zo opschrieve, bedaenk ik me miens, dat dat aenlik wel
een rere zin is. Zoe'n zin, die aj' op verschillende menieren opvatten kunnen. 1k weet niet wie de naeme
Middenrif bedocht het, mar in Noordwoolde bedoelen ze d'r, van zaoterdag 5 november of, de straote in
et centrum mit, waor as vroeger de vaort leup. Et meziekkärps 'De Woudklank' mit fleurige majorettes
veurop, eupende de feestelikheden en daornao onthulden de twie Noordwooldiger wethoolders, Wim
Plekkenpol en Klaas van der Kooij, twie beelden van Peter Hiemstra uut Berkoop. De twie feguren van
keramiek staon schuin tegenover mekeer en in de aandere hoeken staon now witte paolen, zodat et krek
Iiekt as dat dr weer een ophaelbrogge is. En dat is nog niet alles! De beelden staon op een sokkel en
daor an vaaste bin donkergries grenieten baankies maekt daor een gedicht van Johan Veenstra op te lezen is. Aj' et gedicht in de juuste volgodder lezen willen zo'k jim anraoden om an de kaante van de kleraosiewinkel te beginnen.
Mooi dat disse twie Stellingwarver keunsteners uutkeuzen
binnen om et kruuspunt midden
F/uuster mien naeme en 1k zal et waeter weer stromen laoten,
in Noordwoolde te verfraaien.
Mar daormit weren de feestelikde kleuren van de regenboge deur mekaander russelen
heden nog niet oflopen. Lopende
de peerdebloemepluusters votb!aozen tot but en et dörp
gongen we mit mekere naor de
Fluusterzachies mien naeme as de dag overgaotin de naacht
ni'je meziekkoepel, die disse
middag eupend wodde deur
Klaasje
Looijenga. Zi'j hul een
In disse deurzichtige naacht za'k een brogge bouwen,
inleiding over Bertus Lacher, de
die duzend dromen dregen kan, daor woorden over kunnen
bekende Noordwooldiger
die maone en steerns veur altied verdubbelen zul/en
moeniekespeulder en besleut mit
een gedicht. Daornao onthulde
Zeg me die wondere woorden as de naacht overgaot in de dag
ze mit heur kleindochter et bod
waorop zien naeme staot.
Bi'j zok soorte van gelegenheden wodt dus vaeke een gedicht veurlezen. Meensken hebben schienber
de behoefte heur dan uut te drokken in een gedicht.

Kruuspunt

Hiel mooi vien ik et gedichien van de Drentse dichter Roel Reijntjes, dat hi'j zels citeerde doe hi'j in et pergramme De Stoel van Rik Felderhofzat:

En ik weet van horizonten van de rust
waarachter 1k eenmaal zal verdwijnen
Ver weg van Iijden of pijnen
maar a/s de dood dan komt dan 't lie fste onbewust

Jammer genoeg is et niet in et Drents en ak
et overzetten zol in et Stellingwarfs dan riemt
et niet goed meer. Waor ik niet mit beweren
wil dat veur mi'j een gedicht altied riemen
moet, integendeel. 1k hope datjim in disse
Ovend genieten zullen van de gedichten, krek
lieke goed as van aIle ere bi'jdregen!

Uut naeme van et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte, et passeniel en de redaktie van De
Ovend weensk ikjim plezierige kastdaegen, een goed uutaende en een gelokkig ni'jjaor toe.

Johan Veenstra

Burgemeester Gerard van Kiaveren: 'Wees trots op
et Stellingwarfs en dreeg et uut!'
Op een prachtige naozoemermorgen stap ik
Wk daor, in die verlaotenhied, op mien
in Wolvege op 'e zeuvende verdieping van et
moter ne, Ok al is et honneweer en bin 'k
hoogste gemientehuus van Frieslaand de
kletsnat, ok a[ is d'r glen gruun te zien en
warkkaemer in van Gerard van Klaveren. Ft
heur ie gien voegel, dan vuul ik me de
is een klein betien diezig in de veerte. As dat
gelokkigste man van de wereld. Ieslaand het
niet zo west was, dan zo'k boven vanof et
me veraanderd.'
gemientehuus de
tillevisiemast van
De Smilde
hielendal staon
zien hebben
kund. Mit
I
burgemeesters
en dat soort
manludenwodt
vaeke over
ekenomie,
warkgelegenhied
en bedrieveterreinen praot. 1k
hebbe besleuten
om dat mar es
-niettedoenik
L_
wolet mar es
over kultuur
hebben. Wat het
___
Ram
1U•- de ni'je burgemeester van
West-Stellingwarf
ems mit kultuur?
Het hi'j daor wel
Burgemeester Gerard van Klaveren, links op 'e foto, in gesprek mit Johan Veenstra.
wat mit? In zien
warkkaemer hangen glen schilderi'jen, mar
Ft is meer as dudelik dawwe et in ieder
grote deur himzels maekte foto's van zien
geval over Ieslaand hebben zullen, mar we
grote passie: Ieslaand. Foto's van Reykjavik
beginnen bi'j et begin.
en een allemachtigen groten iene van zien
moter in et kaele, zuver doods liekende
Gerard van Klaveren wodde in 1951
Iaandschop van et midden van et eilaand.
geboren in Terneuzen, mar omdat zien heit
Glen boom te bekennen. Een BMW 650 in de
een baene hadde bi'j de Cultuur Technische
Ieegte mit kaele bargen in de veerte. De
Dienst en vaeke verplaetst wodde, verburgemeester kikt me an en wist naor de foto.
huusde de huusholing nogal es. Vanuut
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Zeeuws-Vlaanderen naor Maarssen en clan
naor Frieslaand: Sneek en Beetsterzwaog.
Et was in 1966 en hi'j was 15 jaor doe hi'j in
dat laeste dörp terechte kwam. An kultuur
wodde d'r thuus niet daon. Ur wodde him as
kiend nooit veurlezen. Laeter las hi'j zels
wel: de boeken over de Kameleon en Pietje
Be!. De gebrukelike jongesboeken dus.
Thuus weren karke en poletiek de trefwoorden. Ze weren geriffermeerd en gongen
zundags in ieder geval ien keer naor de
karke.
'Mem gong zundags twie keer,' zegt de
burgemeester, 'en clan mossen mien zuster
of ik die twiede keer bi'j toerbeurt mit. En
stemmen, dat deej' op 'e ARP van Bouke
Roolvink, dat ston as een paol boven
waeter.'
Mit meziek kwam Gerard at jong in anraeking. In Sneek was hi'j as opscheuten jonge
tamboer bi'j et Tamboer en Pijperkorps
(now: Drum- en showfanfare) Advendo.
In de zestiger jaoren veraanderde d'r van
alles. Gerard wodde een grote fan van Harry
Muskee en zien groep Cuby and the
Blizzards.
'1k bin echt een kiend van de zestigerjaoren.
Hoe roeger de meziek, hoe mooier. Another
day, another road. Prachtig! Et was vanzels
ok een je ofzetten tegen de maotschoppi'je
en et gezag. En in mien geval: et beklemmende van de karke en de zundag.'
Vandaege-de-dag is de burgemeester
veurzitter van een stichting mit een wel hiele
lange naeme: de Stichting tot Behoud van
het kulturele erfgoed Harry Muskee. Hi'j
zorgde d'r mit veur dat d'r een broonzen
beeld van de zanger in die zien geboortedärp Grolloo kwam. En... zu bin goed
bevrund raekt, dat Harry Muskee was te
gaaste in et gemientehuus doe zien grote
fan lessend burgemeester wodde.
En wat las een kiend van de zestigerjaoren
in die tied?
'Now, netuurlik Jan Wolkers en Remco
Campert. Die lees ik trouwens nog altied. 1k
hebbe nog een boek van Wolkers liggen da'k
lezen moet en van Campert he'k nog niet zo
lange leden zien verzaemelde wark kocht.'
4

Karkelik en poletiek veraanderde ok et len
en aander in die roerige zestigerjaoren.
Naor de karke gong Gerard niet meer, in een
god geleufde hi'j niet meer, en de ARP van
Roolvink was niet meer wat vanzelssprekends. As reaktie op et pamflet Tien over
Rood van de Ni'j Linksers Han Lammers en
Hans van der Doel kwam de jonge Iiberaol
Hans Wiegel in 1969 mit Een Partjtje Libre.
Dat sprak de jongeheer Van Klaveren an!
Hi'j was niet allienig meer een fan van Cuby,
mar ok van Wiegel. Dat in 1972 wodde hi'j lid
van de VVD. Zien oolden bin him veur mar
een pat naokommen. Zi'j bin god en de
karke trouw bleven, mar wel mit overstapt
naor de VVD.
Gerard van Kiaveren is behalven veurzitter
van die stichting mit de lange naeme ok nog
veurzitter van Friesland Pop en de Stichting
Liet, die et Friese songfestival orgeniseert.
Mar et dri'jt bi'j him niet allienig mar om
(pop)meziek. A'k deurvraoge bliekt hi'j
schilderkeunst ok mooi te vienen.
'Mar dan wel vanof de Haagse Schoele. Dat
is prachtig. En Van Gogh ok. Mar mit de
grote meesters zoas Rembrandt en Van
Ruysdael en zo, daor he'k ems niks mit. Dat
is me allegeer vusen te stief, te statisch.
Och, aenlik bin 'k een alleseter wat kultuur
anbelangt. 1k viene mederne daans ok
schitterend om te zien, mar et klassieke
Zwanemeerok wel, heur. Mar om tieden
naor een ten ielstok zitten moeten te kieken,
daor he'k gien zit veur in 't gat. 1k gao wet
iederjaor naor et Noordelijk Film Festival.
Ken ie de film Billy Elliot mit Jamie Bell?'
1k nikke van ja en zegge da'k die op 'e
tillevisie zien hebbe.
'Dat vien 'k clan wel weer prachtig. Zoe'n
Engelse jonge uut een arbeidersbuurt die
van zien heit op boksen stuurd wodt, mar zo
stomme graeg balletdaanser wodden wil.
Daor kan 'k wet aanderhalf ure veur op 'e
stoel zitten blieven!'
En wat et lezen van Iiteretuur angaot, dat
blift niet allienig mar beparkt tot et lezen van
Wolkers en Campert, mar hi'j lest ok oe zo
graeg de leslaanse schrievers.
'Et is biezunder mooi om te lezen hoe

Halldôr Laxness een tiedsbeeld van honderd
jaor leden daelezetten kan en et leven van
doe op leslaand beschrift. Doe was et daor
niet yule beter as in de Stellingwarven. Een
protte meensken woonden daor doe ok in
niet meer as plaggehutten.'
leslaand. Aiweer dat kaele eilaand in et
noorden. We kun dr niet ommehenne, want
op leslaand woont zien kammeraodske en
de burgemeester is honorair konsul van dat
laand. Hi'j behathgt de belangen van
leslaanders die hiere in de perbiemen
kommen, hi'j
zorgt veur
tiedelike
paspoorten en
hi'jbevoddertde
kulturele en
zaekelike
kontakten
tussen Nederlaanden
leslaand. Van
Klaveren kwam
inl996 veur de
eerste keer in et
laand dat ooit
1!!'
deurlerse
monnikenen
vikings veur et
eerst bezocht
wodde. Hi'j was
doe kommesaores bi'J Nuon en

dat laand daore het me veraanderd. 1k bin
daor aandere dingen yule meer op weerde
schatten gaon: netuur en laandschop, tael
en kultuur.'
Et leslaans stamt uut et Oold-Noors en is de
ieuwen deur mar kwaolik veraanderd. Dat
kon vanzels omdat leslaand zoe'n aende
van de bewoonde wereld ofligt. Lichtkaans is
et de best beweerde tael van de wereld. En
omdat ze zo verstaandig west hebben en
veraander de spelling ok niet om It hottien,
kun de leslaanders van now mit gemak de

Tiedens et gesprek komt et mooie leslaand vaeke an bod. Op de foto's ziej' op 'e

ze weren van
aachtergrond twie prachtige foto's van Reykjavik, die Van Kiaveren zels maekte.
doel en perbeer
grune stroom die daorginderd opwekt wodde
mythologische verhaelen uut de Edda van
via Schotlaand hier naor toe te kriegen.
de dattiende ieuw lezen. Hoe kieken de
1k was daor op een dag in et kaele, woeste,
leslaanders ems tegen heur eigen tael an?
middenste pat van et laand en trof daor een
'Ze bin daore hiel bewust mit heur eigen tael
Duutser die daor hielendal allienig op zien
doende. Die is oe zo belangriek veur de
moter deurhenne lee. En doe docht ik: dat
meensken. Ze perberen ok om vremde
wil ik ok! Laeter he'k mien Harley Davidson
woorden uut aandere taelen zovule
dr hennebrengen laoten, mar dat is gien
meugelik buten de deure te holen en veur
motel veur gravelwegen. Mit mien BMW 650
mederne dingen eigen leslaanse woorden te
kan 'k daor yule beter terechte. Die gaot dr
bedaenken. Een hiele protte meensken
clan ok elk jaor henne en clan kan 'k me daor
praoten ok Engels en Deens. leslaand
uutleven! Vroeger wa'k ems wel een
heurde tot 1944 bi'j Denemarken. Mar omdat
mannegien van groot, groter, grootst. Mar
ze heur nooit echt een Deense klonie vuuld
5

hebben, hebben ze altied best mit Denemarken overweg kund en gaot alderhaande
jongvolk daor studeren. Et is een kompleet
aandere verholing as dat Nederlaand mit
lndonesië (had) het. Een protte yolk is daore
dus meertaelig, mar et eigene wodt slim in
ere hullen. De kiender leren op schoele de
oolde verhaelen uut de Edda. Dat heurt d'r
gewoon bi'j, dat is kultuurbezit. En ze meugen meraokelse graeg mit mekeer heur
oolde lieden zingen. Veural mit oold en nij. Et
is een yolk dat trots is op zien geschiedenis.'
Weeromme van leslaand naor de Stellingwarven. In zien instelaosierede zee de
burgemeester dat de Stellingwarvers
eigenzinnig en zelsbewust binnen. Mar kiopt
dat wel awwe overal om oons henne zien en
heuren dat de Stellingwarvers niet goed op
heur eigen tael passen, die niet deurgeven
an de kiender, die gewoonweg versloeren
laoten?
'Doe 'k dat zee ha'k tael en kultuur niet op et
oge. 1k doelde op de bedrieven die hier tot
staand kommen binnen. De holing diej' hier
tegenkommen van: we redden et zels wel
op, we hebben een aander niet neudig. Doe
'k nog dippeteerde was, ston burgemeester
Sybesma van Dongeradiel zowat iedere
maendagmorgen op 'e stoepe van et
perveensiehuus om centen uut de ien of
aandere subsidiepot te vraogen. Uut de
Stellingwarven zaj' zowat nooit iene.'
Kun de Stellingwarvers lichtkaans nog wat
van de Ieslaanders leren?
'Ja, wees trots op je eigen tael. Heb et d'r
over. Dreeg et uut. Gooi de deuren en
raemen mar eupen. Kom d'r mar mit veur 't
locht. Bepark et niet tot et eigen kleine
koppeltien yolk. Kiek, et wark wat de
Stellingwarver Schrieversronte dot, moet
deurgaon, mar hoe kriej' etjongvolk d'r bi'j?
Hoe kuj' die pakken? Weej' waor we hier
verlet van hebben, wawwe hier ems hebben
moeten zollen om de tael goed levendig te
holen?'
Hi'j kikt me an.
'Een popgroep die in 't Stellingwarfs zingt.
Hawwe hier mar zoe'n soort kerel as Daniel
Lohues van Skik. 1k zol me d'r wel veur

inzetten willen en hael es een koppeltien
jongvolk bi'j mekeer. Dat zol hier wel in 't
gemientehuus kunnen. Dan kuwwe es
heuren wat ze mit et Stellingwarfs willen.
Kabberet lichtkaans, mar misschien dat d'r
wel een popgroep kommen kan. le weten et
nooit. Et is toch doodzunde dat d'r op et
Friese songfestival in de Harmonie gien
Stellingwarfs te heuren is! Now, en as d'r
zoe'n groep kommen zol, clan wil ik me d'r ok
wel veur inzetten om die buten de Stellingwarven te promoten.'
Zoks zol vanzels niet gek wezen. En clan mit
de konnekties die de burgemeester op
leslaand het... In mien wildste fantesienen
zie 'k et leslaanse jongvolk in een soortement Ahoy in Reykjavik al kompleet over de
toeren raeken van een Stellingwarfstaelige
popgroep en de tente daore hielemaole
ofbreken. Wie pakt dit mooie plan veerder op?
Bi'j et votgaon zeg ik dat Harry Oosterman,
de ni'je burgemeester van Oost-Stellingwarf,
in een vraoggesprek mit de Niie OoststelIingwarverzegd het dat hi'j hoopt dat hi'j over
een jaor de meensken in 't Stellingwarfs
antwoord geven kan. Zol hi'j dat mienen?
Van Klaveren kent de man goed. Wat donkt
him?
'As Harry Oosterman dat zegd het, clan
daenk ik dat hi'j dat inderdaod van doel is.
Aanders hadde hi'j et niet zegd. Him
kennende zie 'k him d'r zeker veur an dat hi'j
daor wark van maeken gaot.'
En hoe staot et wat dit angaot mit Gerard
van Klaveren?
Hi'j lacht en lat me de deure uut.
'Die het zoks nooit zegd in een interview!'

K. Jalving

Vremd viels
In een binnenpooldertien topen drie ramlaomer.
De zoemer gaot veurbi'j en de hormonen
doen heur wark. Zoks komt de vleisperduktie
niet ten goede in dit vuufde oorlogsjaor. En
juust daoromme weiden de Iaomer daor, ok
at hebben ze d'r niks van in de gaten.
Daor komt de assistent-veearts an fietsen,
zien instermentetasse aachterop. De
roeiboot Iigt at ktaor veur de wal. We stappen
in en ik gao an de riemen. Naokeken deur
nisgierige buurtbewoners veren we de
Scheene op.
Op de kop van et taand verdringen de
Iaomer heur, ze bin hielemaole gien
meensken wend. We springen an taand en
doen vot-en-daotik een greep naor de
dieren. Mar dat haj' docht. Ze vtiegen mitien
naor et ere aende van et taand, en dat
gebeurt wet een peer keer.
tene van de drie elgeners van de taomer is
een stadsman, die de grond in zien woonplak te hiete onder de voeten wodde. Hi'j
draeft op 'e sokken et drassige taand op en
daete, en gaot intied best tekeer.
Uuteindetik drieven we de taomer zo in et
nauw dat ze attiend een sprong in de
Scheene nog as uutweg zien. Omdat et
bepaotd gien waeterdieren binnen, kalmeren
ze daordeur aorig. Ze Iaoten heur now
makketik overmeesteren.
De veearts dot vakkundig zien wark en haelt,
zonder verdoving, de veroorzaekers van de
hormonedrang weg. Ontdaon kommen de
dieren weer in de bienen. De 'corpi-deticti'
won in een zak stopt as voer veur de
honnen.
Mar onderwegens riept d'r een plan. De
jonge, vri'jzinnige domenee is d'r altied as de
kiepen bi'j as d'r nije vteisbonnen uutkommen. Zalvende wet hi'j bi'j zien gemientete-

den bonnegies tos te peuteren.
Et plan wodt uutvoerd. De batten won as
postpakket naor him opstuurd. Waor in et
biebetse taand die as een Iekkerni'j gelten,
beparkt de kennis van domenee him
tiekewel tot et Woord. Disse vteiselike
heerlikheden ontgaon him. Hi] gaot d'r mit
naor de staachter en vertett dat hi'j een wat
wonder vteispakket kregen het. Kan de
slaachter him misschien uutteg geven?

Roely

Snet
Et waeter veur de koffie is krek an de kook,
ak de aachterdeure heure.
'Is d'r yolk in?' klinkt et. Jannie, de buurvrouw.
'Kom veerder.' 1k pakke nog een koffiebeker
en reure een pappien.
'Jow lussen vast wel een koppien oploskoffie
mit dit koolde weer.'
Mit twie bekers koffie en een poede
spekelaos gaon we de kaemer in. Ur zit
Jannie wat dwas. Ze is lange zo drok niet as
eers. Ze zit wat in de beker te kieken.
Maegd,' zeg ik, 'vertel op, wat zit je in de
wege. Zo ken ikje niet.'
Jannie kiekt me an. 'Vien ie da'k oold wodde7
'Oold? Hoe bedoel ie dat? Ja, ie wo'n een
tikkeltien gries en d'r komt hier en daor een
reenfeltien, mar dat is toch hiel gewoon op
oonze leeftied?'
1k kan dat zeggen, ik ben wel twie jaor oolder.
'Nee, 1k bedoele, vien ie mi'j slim vergeterig, in
de warre of zoks, wodden7
Daor was me niks van opvalen. 'Mar hoe kom
le daor zo inienen bi'j?' vraog ik.
Goeie vraoge. Jannie gaot d'r es veur zitten
en begint heurverhael.
'1k ben van de weke naor Assen west te
winkelen. Niet da'k yule neudig hadde, mar 1k
mag graeg es even rondsnuuien.'
1k nikke, ja, dat ken 1k.
'Zo rond een uur of twieje kree'k zin an wat
waarms. 1k lene van die grote winkels in. Die
hebben een restauraant. Ze hadden snet op 'e
kaorte staon. Snet mit een stokkien roggenbrood en een peer plakkies spek. Dat leek me
slim lekker toe. Dat ik bestelle een koeme
snet. 1k rekende of en zocht een plakkien. Laot
d'r now nog een leeg taofeltien wezen, vlak
veur et raem. 1k zette de snet op 'e taofel en
hange de jasse aachter over de stoel. Mitien
zie'k da'k vergeten bin om een lepel mit te
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pakken. Snet eten mit de vingers liekt me niks.
Dat 1k lope evenpies weeromme naor de
kassa en hael et bestek op. Ak weeromme
kom zie'k een kraante op 'e aandere helte van
de taofel liggen. Bah, komt d'r lene bij mi'j
zitten. Even daenk ik d'r over om een eer
plakkien te zuken, mar et zit aorig vol. 1k
begin an de snet. Lekkere snet. Mit ok nog
wat plakkies wost d'r in.
Dan komt d'r een manspersoon tegenover me
zitten. Hi'j zegt niks. lkke ok niet. Hij voolt de
kraante uut en beg mt te lezen. Onderwiel
schept hi'j een lepel snet uut mien koeme. 1k
wil wat zeggen, mar ik bin te verstuverd. Zo
eten we tegere de koeme leeg. We delen et
roggenbrood en et spek. Nog hieltied wodt d'r
niks zegd. Dan gaot de kerel staon en lopt vot.
1k zal ok net staon gaon as hi'j weeromme is.
Mit twie koppies koffie. Hij zet d'r lene veur me
daele en duukt weer aachter de kraante. Zo
zitten we nog een menuut of tiene tegere te
zwiegen, as hi'j de kraante opteerd en mit een
knikkien votlopt.
1k hebbe et nocht van et winkelen hielemaol of
en besluut op huus te gaon. Eerst nog mar
even naor et husien, eers moe'k onderwegens. Bi de uutgang bedaenk 1k me dat
mien jasse nog over de stoel hangt. 1k foeter
op mezels, veur etzelde is hi'j vot. Ak et
restauraant inkomme zie'k him vot-en-daolik
hangen. Over een stoel an een taofeltien
vIa kbi'j et raem. Op et taofeltien staot een
koeme koolde snet. Dat zodoende, ziej'. Da'k
glen ogenblik docht da'k an et verkeerde
taofeltien zat.'
Jannie kikt me an. 1k perbere niet te lachen.
Mar een peer tellen laeter lopen oons beide de
traonen over de wangen.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Taeltelling Nedersaksisch: in boekvorm
In et taest van 2002 en begin 2003 hek een
taettettingsonderzuuk uutvoerd onder leiding
van Perf. di. Hermann Niebaum van de
Rieksuniversiteit van Grunningen. Dat
uutvoeren gebeurde in saemenwarking mit
him en mit Pen. dr. Siemon Reker, biezunder hooglerer Grunnings. Eerder schreef ik
daor at over in dit tiedschrift. Oat was in De
Ovend3lejaorgaank no. 2(2003), btz. 2324. Doe koj' dus at wat betangrieke uutslaegen lezen.
Niet attienig in Grunningen, mar ok bi'j de
Stettingwarver Schrieversronte vunnen we
zoe'n onderzuuk neudig. Want d'r wodde en
wodt in Grunningen ok nog warkt an een
haandboek Nedersaksisch, en zonder
ciefers over et gebruuk en de beheersing
kan zoen boek aentik niet goed schreven
wodden. Butendat, patteketieren en ok de
Fryske Akademy hadden eerder wet
onderzuuk daon, mar we wollen ok wet es
over 'eigen ciefers' beschikken. Gewoon
zels naogaon hoe et zit. De ciefers die we
graeg hebben wotten mossen butendat goed
vergeteken wodden kunnen mit ciefers uut
de aandere Nedersaksische gebieden in
Nedertaand. Et gaot in wezen ja om ien
groot taetgebied. De Stettingwarver gemienten en de perveensie Friestaand, en
tiekegoed de perveensies Grunningen,
Drenthe, Overiesset en Getderlaand wotten
trouwens ok wet es weten hoe as et d'r now
percies veurston. Aj' mit taetbeteid doende
binnen, dat was et idee, moej' feitetik toch ok
goed weten hoevute meensken as et
Nedersaksisch nog praoten kunnen en
hoevute et inderdaod ok bruken. Butendat
zot et, veurat veur de verschittende instituten
die heur doende hoten mit et Nedersaksisch,

de muuite weerd wezen om nao te gaon
hoevute meensken et tezen kunnen en hoe
vaeke as ze dat inderdaod ok doen.
Veerder is d'r netuurtik ok nog et vervetende
punt dat d'r zo gauw mar wat reupen wodt
over hoe et niet is of wet wezen moet mit et
Stettingwarfs en Nedersaksisch, zonder dat
men d'r goed weet van het. Dr wodt at hiel
gauw wat smeets oordietd over 'het dialect',
zonder dat men wet hoe et in wezen zit. Et
stelt attemaote niet vute meer veur, dat heur
ie at gauw. Reden genoeg dus om es nao te
gaon hoe as et echt is.
Now was d'r op verzuuk van en in saemenwarking mit et weekbtad Stettingwarf in 1998
at es een enquète west in West-Stetlingwarf.
Daor hak as Schrieversronte-mitwarker de
vraogen veur bedocht. Et bteek hiet goed te
doen om die vraogen veur de aandere
Nedersaksische gebieden omme te zetten.
De saemenwarking mit Niebaum en Reker
van de RUG was gauw ofpraot. En SONT
zot hetpen mit et anvraogen van subsidies.
Want d'r was centeraosie neudig om een
bedrief in Emmen (Pricon teteservices)
tittefonische enquêtes doen te Iaoten en om
ze daor de ciefers verwarken te Iaoten.
Percentages
In disse Ovendwot ik nog es een rieget
uutstaegen zien taoten. Wie graeg meer
ciefers zien wit en meer prakkesaosies d'r
bi'j as in disse Ovendstaon, kan de uutgifte
daor ik de getatten uut haet, netuurtik zets
tezen. Veerderop zeg ik daor meer over. Mar
eerst neem ik een tebet over, 'tabet 28', mit
een tat betangrieke ciefers d'r in.
In de dadde kotom mit percentages vien ie
veur hoevute percenten in een bepaotd

Nedersaksische
streektaal van:

'kunnen thuis hoofd- percentage kunnen frequent
spreken' zakelzjk au- ander Ne- lezen
lezen
tochtoon
dersaksisch
Nedersak- in de regio
sisch spre- (thuis overken, al dan wegend geniet in corn- sproken; al
binatie met don niet in
het Neder- combinaties)
lands enz.

De provincie
Groningen
De provincie
Drenthe
De gemeente
Oost-Stellingwerf
De gemeente
West-Steuingwerf
De gemeente
Steenwijkerland

77,7%

45,6%

+0,8%

72,6%

46,4%

76.6%

52,9%

+4,8%

82,8%

49,9%

Het gebied WestOverijssel
De regio Twente
Achterhoek
Veluwe

48,8%

29,5%

+9,6%

66,7%

47,5%

64,6%

53,2%

+4,6%

77,2%

52,3%

67,4%

77,9%

41,7%

73 %

49,3%
+5,0%
(id. 1,5%
autochtoon
anderszins)
62,9%
+0,3%

75,7%

45,6%

76,1%
73 %
48,6%

61,6%
59,6%
37,0%

77,6%
87,7%
6,3%

47,0%
45,3%
34,4%

+1,9%
+2,2%
+3,7%

Tabel 28. De beheersing en het gebruik van het Nedersaksisch in Nederland: samenvattend overzicht.

gebied d'r nog aander Nedersaksisch praot
wodt as dat van et gebied zels. Ft gebied
West-Overiessel dat is Overiessel zonder
Twente en Stienwiekerlaand. De anduding
'de Veluwe' staot veur de gemienten op de
Veluwe daor de meensken vanoolds
Nedersaksisch praoten, en de Aachterhoeke
is et gebied in Gelderlaand daor ze altied
Aachterhoeks praot hebben. De gem iente
West-Stellingwarf is netuurlik dudelik, mar
bi'j Oost-Stellingwarf moet verteld wodden
dat de plakken die van vroeger altied
Friestaelig weren, niet mitrekend binnen. Oat
bin de därpen Haulerwiek en Waskemeer.
lene van de mooie dingen is dat Stienwiekerlaand Ok as appat gebied neumen is.
Zodoende kun we Ok wat makkeliker mit et
Stellingwarfs in die gemiente vergelieken. In
de tebel lees ie bi'j Stienwiekerlaand over
'inclusief 1,5% autochtoon anderszins'. Die
1,5% won inkelde dialekten mit bedoeld die
feitelik gien 'Stellingwarfs' hieten kunnen,
bi'jveurbeeld et Vollenhoofs.
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Dr was nog niet eerder bekendmaekt
hoevule van de meensken zeggen et
Stellingwarfs, Drents enz. lezen te kunnen.
Dat is aorig om zien te laoten, want d'r wodt
nogal es beweerd 'dat een hiele protte
meensken et Nedersaksisch niet lezen
kunnen'. De percentages kowwe geweer
wodden deur in elke regio te vraogen as de
meensken de streektael van de eigen regio
(dus Stellingwarfs, Drents, Twents enz.)
lezen kunnen. En dat bin dus flinke percentages. Bange dat een hiele protte et echt niet
lezen kunnen hoeven we dus in et vervoig
niet zo slim te wezen.
Hoe vaeke meensken Stellingwarfs, Drents
enz. lezen, daor hoej' je ok niet botte
ongerust over te maeken, vien ik, aj' naor de
kolom hielemaole rechts kieken. Want
'frequent lezen' hoolt in: wekeliks tot
maondeliks. In West-Stellingwarf kuj'
wekeliks in et weekblad Stellingwerf
Stellingwarfs lezen. Een mooi leesanbod,
daenk ik, levert in dit geval Ok een hoog
ciefer van 52,5%. As d'r flink wat is om te

lezen, wodt d'r ok inderdaod funk Stellingwarfs lezen.
Hoevule meensken mit mekeer et Nedersaksisch praoten kunnen en et thuus ok echt
praoten? Dat is een vraoge die riegelmaotig
naor veuren komt.
Op et tetaole tal inwoners van et gebied van
zoe'n 3.035.000 inwoners praoten thuus nog
zoe'n dikke 1.6 mitjoen meensken een vorm
van Nedersaksisch. Et praoten kunnen gelt
veur een kleine 2.152.000 inwoners. Lezen
kunnen gaot op veur een kleine 2.317.000,
en 'wekeliks tot maondeliks lezen' veur meer
as 1.363.000.
Ste/I/n gwa nier biezunderheden
In West-Stellingwarf btiekt zoe'n 17,2%
thuus veurat wat aanders te praoten as
Stellingwarfs, Nederlaans of Nederlaans en
Stellingwarfs beide. In die groep van 'wat
aanders' gaot et om Fries of om een
kombinaosie mit Fries van 12,2%. Aander
Nedersaksisch as Stellingwarfs is daor
opgeven veur 4,6%. In Oost-Stettingwarf
(mar zonder de oolde Friese ptakken
Haulerwiek en Waskemeer) gaot et om
30,1% dat thuus in heufdzaeke wat aanders
praot. Dat is niet, zoas vaeke docht wodt, in
heufdzaeke deur et Fries. Dat wodt daor in
heufdzaeke praot deur 15,6%; mit 'Fries en
Nederlaans' en mit 'Fries, Nederlaans en
Stellingwarfs' koj' op 18,2%. De grote 'rest'
komt veur rekening van Drents (2,8%) en
Grunnings (2,9%). Veerder bin d'r nog kleine
percentages an kombinaosies mit dat soort
Nedersaksisch en ok bin d'r nog ftink wat
opgiften veur zoe'n tien aandere taelen of
diatekten.
Tussen et heufdplak Wotvege en 'de rest'
van et gemiente West-Stettingwarf bestaot
d'r amper verschit veur et Stellingwarfs, en
dat is ok zo aj' Oosterwoolde vergelieken mit
et aandere pat van de gemiente OostStettingwarfs, los weer even van Waskemeer en Haulerwiek.

Lee ft/ed en aander onderscheid
Over et hiete gebied is, in ien groot gehiel, et
praoten van et Nedersaksisch thuus
vergeteken in Ieeftiedsgroepen. Wat
iederiene at docht komt in dit gevat ok uut:
hoe oolder de groep, hoe meer as d'r
Nedersaksisch praot wodt thuus, at dan niet
tegere mit et Nederlaans. Veurat Nedersaksisch praot thuus 17,3% uut de teeftiedsgroep van 18 t/m 39 jaor. Uut de groep van
40 t/m 60 jaor is dat 30,4% en in de groep
van 61 jaor en ootder is et 39,8%. Veur
Nedersaksisch en Nederlaans beide (dus
beide taeten won thuus een protte bruukt)
wodde 22,4% teld veur de groep van 18 t/m
39 jaor, 21,5% veur die van 40 t/m 60 jaor en
veur 61 jaor en ootder 12,4%.
Hoe jonger de groep, hoe minder Nedersaksisch. Etzetde ziej' bi'j de beheersing: die is
veur 18 t/m 39 jaor: 64,4%, veur 40 t/m 60
jaor 66,9% en veur 61 jaor en oolder70,1%.
Zo is d'r ok verschit an te wiezen tussen
taetgebrukers at naor gelang de opleiding
die ze had hebben, naor gelang ze in een
stad of op et ptattetaand wonen, en ok
blieken de man nen wat meer an de ootde
tael vaaste te holen as de vrouwtuden.
Konklusies en publikaosie
De ciefers geven netuurtik een indrok op
basis van een 'steekproef. Een aandere
steekproefzal misschien at gauw wat
verschillen zien Iaoten. Toch bin d'r uut de
ciefers wet grote Iijnen te haelen, zoas dat
d'r wet een arg groot verschil is in et praoten
kunnen en et feitelik bruken thuus. Attienig at
de meensken anvieteren die et wet praoten
kunnen mar dat niet doen, zot dus vertuten
doen kunnen om et Stellingwarfs en aander
Nedersaksisch in tevendig gebruuk te holen.
De ciefers, en meer ciefers en prakkesaosies bin te vienen in de publikaosie daor ik et
ien en aander uut haetde. Dat is et boekwark
Tea/telling Nedersakisch. Een enquête naar
het gebruik en de beheersing van et
Nedersaksisch in Nader/and. Dat geft dus
een beetd van de pesisie van et Nedersak11

sisch in de eerste jaoren van disse ieuw. De
tekst wodde deur mi'jzels schreven. Et gaot
om een uutgifte van de Stichting Sasland,
van de RUG in Grunningen, tegere mit de
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.
le kun et bestellen bi'j de Schrieversronte
(pries: 9 euro, 108 bladzieden; ISBN: 90
6466 1324).
Nedersaksisch in beweging
Zo hiet een kleine, nije uutgifte van SONT,
de Streektael Orgenisaosie Nedersaksisch
Taelgebied. le vienen d'r o.a. de lezings in
van Bert Middel over hoe de poletiek mit

zokke dingen as et Nedersaksisch ommegaot, van Hermann Niebaum die over et
Nedersaksisch tussen Nederlaans en
Nederduuts vertelt en van Reinhard Goltz
van et Nederduutse Instituut uut Bremen die
in zien eigen Nederduuts ingaot op de
vraoge waoromme et Nedersaksisch/Nederduuts in diel III van et Europese haandvest
heurt. Veur meensken mit interesse: et
boekien is 22 blz. en gelt drie euro, de
verzendkosten niet mitrekend. Et is een
uutgifte van SONT, Akker 52, 7621 GJ
Borne. le kun et ok kopen bi'j de Schrieversronte.

de redakti
e Stellingwarver schrieveri'je-pries 2006
Ankem jaor. in 2006, wodt veur de twiede keer Do Stellingwarver schrieveri jo-pr/es
uutrikt. De pries bestact uut eon oorkonde en een geldbedrag van € 50000.
lederiene die dr nocht an het, kan an disse fantastische driejaorlikse anvieteringspries mitdoen. Ok meensken die (haost) nag nooit in et Stellingwarfs schreven
hebben, mar dat wel graeg een keer perberen willen. Leeftied en woonplak maeken
hielemaole niks uut.
Om veur de pries in anmarking to kommen, moej' je wark veur 1 meert 2006 insturer ,
naor et adres dat hieronder staot. Bij dat work kan et goon am een verhael, een
novelle, een essay, een roman, een cyclus van op zien minst vuuf gedichten, een
ten lelstok, een klucht of een vertaelinge van zok wark. Bij een vertaelinge moot ok et
oorspronkelike wark mit opstuurd wodden.
De jury kan liekewel ok zels signaleren of dour dadden tipt wodden. Dat betekent
o.e. dat bi'j disse plies ok work dat al verschenen is, bi'jgtieks in een tiedschrift of een
dörps- of verieningsblad, automatitisch mitdingt. Veur disse twiede uutrikkinge gelt
do termien tussen 1 meert 2003 en 1 meert 2006. Bi'j alle volgende keren gelt de
termien van drie jaor veurofgaonde an do uutrikkinge.
l
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Infermaosie over et riegelment kuj' kriegenbi
Do warkgroep H.J. Bergveld-pries,
p/a Ofdieling Welwezen,
gemientehuus Oosterwoolde (tillefoon 0516-566257, do heer M. Tel
Postbusse 38,
8430 AA Oosterwoolde...
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Lily Köhler

Feestvieren
'Zo, we hebben ze weer haost had, de
feestdaegen,' zegt een dikke, wat suterige
man tegen een keurig net vrommes bi'j de
bushalte.
Et is van dat aeketige, kitle en mistige weer,
dat kaans zicht dwas deur at je kteren henne
te dringen en je tot op de bonken an toe
verkleumen tat.
Om mien kootde ti'jen wat waarmer te
kriegen, wip ik van de iene voete op de
aandere.
'Now, veur mi'j hoeft et attegere niet...,' gaot
de man veerder. '1k bin mit de kastdaegen
krek tieke tevreden mit een koppien hiete
soep mit een ptakkien bolle d'r bi'j en een
dikke segare an et aende van de aovend, as
mit al dat overbodige eten. At dat wild en zo,
an mi'j is dat allegere niet besteed. De
Ettendetied brekt weer an veur at die aarme
beesten, roep ik attied hadde-op tegen mien
vrouw, as we tegere in de supermark lopen.
Attiend de vissen kroepen d'r mooi veur weg,
die hebben etjaorgetiede mit, zeg ik altied,
want de meensken pakken liever een tekker
happien uut een waarm hokke as uut et
kootde waeter.'
De vrouw staot d'r een betien schutdbewust bi'j.
le zien heur daenken an heur mit zorg in de
marinade tiggende knien, dat douk tekker
bakt op heur schaole van Wedgewood op de
versierde taofel komt te tiggen.
'le moe'n Ok es een keertien feestvieren
kunnen, meneer!' verdedigt ze heur dapper.
'Wi'j Hottaanders kun dat niet, daorveur
moej' in de zudelike tanen wezen. Atderdeegst in Betgië mark ie et al, en dat is toch
mar een hiel klein stokkien naor beneden. Aj'
daor attiend at een simpet bakkien koffie
bestetten in een kefé, clan maeken ze d'r
daor al een traktaosie van.'
De man begint dudetik de pest in te kriegen.

Meerstat het hi'j vtak veur de feestdaegen
aorig sukses mit zien: 'Zo, we hebben et
weer haost had', mar dit keer tokt et him niet
en daor wodt hi'j knap saggerijnig van. Hi'j
hapt zichtber naor locht en bestuut om d'r
mar mit op te hoten, omdat hi'j wet deur het
dat et aanders toch uuttopt op een woordewisseling waor gien aende an komt.
Hi'j dot een stap opziede en kikt de vrouw
een betien spottend an.
Tegen atte verwaachtings in bliekt zi'j
tiekewet een deurdouwster te wezen van et
atterargste soorte en stoomt deur.
'Meneer, jow moe'n niet zeggen dat we et
haost weer had hebben,' begint ze as een
oolde schoelejuffer, 'nee, jow moe'n zeggen:
"Zo, we gaon d'r es lekker tegenan." Et ni'je
jaor staot veur oons klaor en we hebben de
pticht daor wat positiefs mit te doen. Et is
krek as mit feestvieren, meneer. Jow moe'n
et teven een wat zudetiker tintien geven.
Spring, van now of an, es een keertien
tekker uut de baand! Zet de bloemegies
buten! Geef een smak geld uut om feest te
vieren en tekker te eten. Dan zutten jow
ontdekken dat jow daor echt van opknappen!'
Nao een menuut wat glaezig veur him uut
keken te hebben is et zien beurt.
Mit de verbeten btik van een butt-terrier, die
daegentaank gien eten had het om zien
tegenstaander an stokken te scheuren, vaalt
hi'j an.
'Kun jow feestvieren mit koolde ti'jen,
mevrouw? Mit terroristische anstaegen? Mit
et stiegen van de zeespieget, mit zintoos
gewetd, mit moorden? Now mevrouw, IKKE
NtET!'
De bus komt d'r an.
Zwiegende stappen we in en tot mien gelok
zie ik dat d'r een ptakkien vri'j is bi'j een
raem. Onverwaachs heur ik aachter mi'j een
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oold vrouwgien tegen heur buurvrouw
zeggen: 'Weten jow waor et in et leven echt
omme gaotT
'Nee,' antwoordt die.
'Om Geloof, Hoop en Liefde... Et lokt gien
starveling om de drumpel tussen oold en ni'j
weerdig over te stappen zonder die drie...

Mar de meerste van d'r van is de liefde.
Hielendal verrast deur die uutspraoke mark
ik da'k daor niet ien woord an toe te voegen
heb.
1k weens jim allemaole een hiéI goed,
gezond en gelokkig 2006 toe!

Krummelties
Uutslag rebus Twie pond 'n stuver
In de jaorlikse boekekraante Twie pond n stuverston dit keer een rebus.
Funk wat meensken stuurden heur oplossing op, mar lang niet iederiene
hadde die goed! De fouten zatten him veural in de kommagies... De juuste
oplossing was: De vIi van de brPj en et yel van de vis is et beste wat dr is.
Uut de goeie inzendings hebben we drie winners lot, en dat bin: Tj. DijkstraTimmer van Appelsche, H. Haisma-Dassen uut Et Vene en H. LagewegMenger van Wolvege. Van dit plak of nog es van hatte fielseteerd! De winners
hebben intied heur pries. een mooi pakket mit Stellingwarver boeken, thuus
bezorgd kregen
Ur bin nog kaorten!
Jim hebben d'r al bericht over had, en in de veurige Ovend kojm d'r ok over
lezen, mar we willen jim toch nog even herinneren an de nijjaorsreceptie van
de Stellingwarver Schrieversronte. Die is op deensdag 10 jannewaori 2006
Et Waopen in Berkoop (Oosterwooldseweg 5). De aovend wodt verzorgd
deur et bekende duo Harm en Roelof uut Drenhte. De toegang is ommenocht,
mar d'r moet wel risserveerd wodden. Dat ken tillefonisch 0516-451108 of per
e-mail infostetIingwarfs.nI. Dr bin nog kaorties, mar de bojem van de
deuze is in zicht!
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vri'j weren, wodde et een slim ofwisselende
In een bomvolle theaterzael van Ft Vlechtmiddag. Zo wodden alle meugelikheden die
wark in Noordwoolde eupende oonze
deur de veurbereidende warkgroep angeven
veurzitter Simon ter Heide op woensdagmidweren, benut, zoas et veurlezen van een
dag 12 oktober om half twieje de eerste
verhael, et veurdregrote Stellingwarver
gen van ien of meer
veurdrachtswedriem pies of gedichten,
stried veur schoeleet opvoeren van een
kiender. Bi disse
'rap', et zingen van
dadde aktiviteit in et
een
lietien of et
kader van de
opvoeren
van een kot
Rabobaank
ten
ielstokkien.
anvieteringspries
Schoele Buttinge van
veur et Stellingwarfs
Oosterwoolde mocht
hiette Ter Heide
beginnen. Elf kiender
behalven alle
uut groep 7 en 8
kiender ok de jury
brochten een deur
welkom en de
onderwiezer Wim
vertegenwoordiger
Hunneman schreven
van Rabobaank de
lied over de buurtStellingwerven, de
schop Jardinge naor
heer R.A. Groen.
veuren op de wieze
Daornao was et
van een lied van
woord an de
Rowwen
Hèze. Die
prissentaoter van de
tekstkunjim
middag, Jelke
lezen op bladziede
Nijboer van Berkoop.
17. Veur et lied dat
Nao et veurstellen
prima begeleided
van de juryleden
De jongste dielnemer an de veurdrachtswedstried wodde deur gitariste
Vroukje Bakker,
was Esmée de Boer uut groep twieje van De
Carolien Hunneman,
Jeannette Roeles,
Tjongeling in Berkoop.
was mitien een protte
Koosje Hornstra en
wardering en de
Jan de Vries Iegde
stemming zat d'r vot-en-daolik goed in. As
juryveurzitter Harmen Houtman nog even an
twiede was schoele Trian gel uut Steggerde
de dielnemers uut waor as de jury veural op
an
bod, mit een mooi uutvoerd gedicht en
letten zol.
een
prachtige Stellingwarver 'rap'. De
En doe was et clan an de veurdrachten toe,
Heidepolle van Wolvege wodde prima
de spanning was bi'j hiel wat kiender op heur
vertegenwoordigd deur Jolarida Hoogeveen,
gezichten te lezen. Negen schoelen deden
die o.e. een oold gedicht van de pake van
mit, en deurdat de onderwarpen van de
heur mem veurdreug. Nao heur kwam d'r
veurdrachten en de meugelikheden waorop
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een groep van 15 kiender uut Else (zie foto
Därpsschoele (zie foto volgende bladziede),
omslag) op et podium mit et eigenmaekte
mit zien veurtreffelike veurdracht van
lied 'Mien gom is op. Van schoele De Lamer
'Sprokien van de haast' van Jouk. Hi'j kreeg
uut Ooldelaemer las Marjel de Boer een
as pries uut hanen van de heer Groen
verhael veur uut et boek 'Pimmegien is
€ 50,00 veur zien schoele. De eerste pries
groot' van Lily Köhler,
wiels Anna van Dijk en
Sita Rawie et bekende
lied 'Piepmoes' in
'rapvorm' naor veuren
brocht. Nao et schoft
wodde et ten ielstokkien
'De schatgrever', mit in
de heufdrollen Lamert
en Lutske, opvoerd
deur kiender van de
Tuundörpschoele van
Wolvege. Basisschoele
De Tjongeling van
Berkoop zorgde veur
de twie jongste
dielnemers an de
middag. Zo brocht et
'heksien' Noraly van 't
Klooster uut groep
drieje et gedicht 'SproAcht kiender van De Lantscheene in Ooldetriene wunnen de wedstried mit et
prachtig bewarkte en opvoerde volksverhaeltien 'Et koekemannegien'.
kien' van Jouk naor
veuren, en dee Esmée
de Boer van groep twieje dat op een haost
gong naor de kiender van Ooldetriene mit 'Et
erveren wieze mit et riempien 'Spinne' van
koekemannegien'. D'r gong een gejuich op
Jan Veldhuizen (zie foto veurige bladziede).
bi de winners en zi'j kregen van de heer
Doe was et toe an et optreden van acht
Groen € 100,00 mit veur heur schoele.
kiender van De Lantscheene uut OoldeDaornaost kriegen de winners Mayke Baas,
triene, mit o.e. 'Et koekemannegien'. Et gong
Judith Boersma, Erik Hopman, Antsje de
hier om een hiele vri'je, mar prachtige
Kroon, Suzanne Kulberg, Jesse Metselaar,
bewarking van een oold volksverhaeltien,
Vera Thijssen en Jeroen van Unen bi'jkotten
dat deur twie maegies verteld wodde, wiels
nog een mooie oorkonde die speciaol veur
de ere zes dielnemers intied et verhael
heur ontwurpen wodt mit foto's van de
uutbeelden (zie foto hierboven). Et laeste
middag. Dat gebeurt deur Albertha Bloemoptreden was veur de Dörpsschoele van
hoff, zi'j is daddejaors studente vormgeving
Wolvege, mit twie goed verzorgde veuran de Akkedemie veur popkultuur in
drachten van gedichten deur twie leerlingen
Liwwadden. Alle dielnemers kregen
uut groep 7 en 8.
butendat een tasse mit alderhaande
De jury hadde niet een makkelike taek om
Stellingwarver sniepsnaoren mit naor huus
de eerste en twiede pries te bepaolen, mar
en veur de bi'jbeheurende schoelen was d'r
nao een prachtig optreden van goecheler
et boek 'Arch eologie van de Stellingwerven'.
Minze Dijksma uut Wolvege, bleek de koegel
De veurdrachtswedstried vul bi'j iederiene
toch deur de karke te wezen. De twiede
ommeraek in de smaek. Zo bleef et tot en
pries gong naor Dennis Mulder van de
mit et laeste optreden in de zael moesies16

Wim Hunneman

Zundag in Jardinge
Et was op een zunnige zundag,
we gongen d'r es even op uut,
we fietsten mar richting de Tjonger,
de voegeis die zongen weer luud.
De koenen en de schaopen die stonnen,
die stonnen te kieken naor oons,
de ente zo v/ak langs et waeter,
verstopte heur eier in 't doons.

Een buizerd die vleug over 't hujlaand,
te loeren op een lekkere moes,
en veerderop aachter een bossien,
daor leup boer Van Weperen zien poes.
Jardinge in voile glorie,
en veerderop stroomt de revier,
de buizerd, de poes en de bossies,
Dennis Mulder van de Dorpsschoele in Wolvege
wun de twiede pries mit een hiele mooie
veurdracht van 'Sprokien van de haast' van Jouk.

stille. De orgeniserende warkgroep,
bestaonde uut Henny Koops, Roelof Dragt
en Sietske Bloemhoff, kikt daorom mit voile
tevredenhied op disse middag weeromme.
Mar niet te lange, want bijkotten gaon ze
heur bugen over de vierde aktiviteit in
opdracht van de Rabobaank anvieteringspries veur et Stellingwarfs. Die zal clan
vermoedelik een ere doelgroep angaon,
wiels d'r mit et bestuur van de Schrieversronte praot wodden zal over een meugelikhied om over twie jaor weer een veurdrachtswedstried veur de kiender van de
basisschoelen te orgeniseren.

de netuur geft een protte plezier.

De visker die zat an de kaante,
zien hen geltien strak in de haand,
de Tjonger die kabbeide rustig,
daoraachter de schaopen in 't laand.
De vissen die wi/den niet bieten,
en wi'j fietsten rustigan deur,
et was weer zoe'n iekkere zundag,
want daor bin de zundaegen veur.
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Maas Knillis Hofstra

Da't vien ik now een mool boek!
1k stao veur mien boekekaaste en zuke mien
mooiste boek. 1k gao dr gemakshalve van
uut dat wat ik et mooiste boek vien ok wel
mien mooiste boek wezen zal. As dat niet zo
is, waorom heb 1k et clan nog nooit kocht?
Et verzaemeld wark van René Goscinny, mit
tekenings van Albert Uderzo of Morris, slao
ik disse keer mar over. Daor heb 1k in
oktober 1991 al in De Ovend over schreven.
(Trouwens: de alderni'jste Asterix hebbe 1k
niet kocht, gewoon te slecht. Uderzo: hool d'r
mit op!)
Waorom ik trouwens al die oolde De
Ovends, Kröddes, Roets en Pennestrekens
niet votgooie is een betien een raodsel, 1k
leze ze einliks toch nooit meer.
Op mien fotoalbums zit gieniene te waachten en de vraoge 'Wi'j' mien postzegelverzaemeling zien?' bewere 1k veur aandere
gelegenheden.
Naost ten el en poëzie hole 1k ok slim van
zingen, niet alliend om naor te luusteren (1k
hebbe niet veur niks jaoren et NoordNederlands Liedjes-Festival orgeniseerd,
en mit mien cd-verzaemeling kan ik zo veur
een hiel dorpsfeest de meziek verzorgen
(Trouwens: mien mooiste streektael-cd is
Haim van Deheleboel (Mar dat is een ere
rebriek (Een idegien?).).).), as ok om zels te
zingen.
En clan bin de bundels Toen wij van
Rotterdam vertrokken en zien opvolger 1k
ben b/i] dat /kje niet vergeten ben onmisber.
Hier staon zowat alle bekende betere
Nederlaanse lieties in. Beide van uutgeveri'je Bert Bakker, een geweldig Sunderklaoskedo! En clan bi'j' ok drekt of van wat aj' de

rest van de aovend doen moeten.
Daornaost he'k nog wat verzaemelbundels
mit vassies en gedichten, waoronder
netuurlik De Dikke Kornrij, ok van uutgeveri'je Bert Bakker.
En clan kom ik op de plaanke mit literatuur.
Zowat alles van Kees van Kooten en Wim de
Bie, die zoveul veur et Hollaans daon
hebben. De pergrammes in boekvorm van
Herman Finkers (uutgeveri'je Novella) bin
hiel goed te lezen en krek zo komisch as in
et theater. En clan de Nederlaanse klassiekers: De Avonden, Max Havelaar, G.qsbrecht
van Aernste/, Hermans, Claus, Campert,
Nico Scheepmaker, en nog wat. Ok nog een
plokkien wereldliteratuur: van Quo Vadis,
Garp, Ivanhoe tot 1984.
En dan kom 1k bi'j de volgende riegel van
poletieke c.q. kontroversiële boeken, die 1k
nooit et mooiste boek numen zol, mar
waorvan as ik daenke dat et toch glen kwaod
kan ze (lezen) te hebben. Kammeraodschoppelik naost mekere staon Michall
Gorbatsjov en Johannes Paulus II, die beide
op heur meniere wat an et kommunisme
daon hebben. Veerder staon daor Het
Achterhuis van Anne Frank en Mijn Kamp
van A.H. (in Nederlaand verbeuden trouwens),
Salman Rusdie's Duivelsverzen, de Koran
en de Biebe/ ( mar die het krek een pebliekspries wunnen, dus dat hoeft niet nog es).
De volgende plaanke is veur et wark van mi'j
bekende schrievers, al clan niet in streektael.
(Beste: Hoss is dood, Erik Harteveld.) Hier
staot ok mien eigen wark bi'j, toch ok al weer
twaelf boekies en krekzovule verzaemelbundels. Wan neer die dadde dichtbundel
Waachter 13 now es komt, is nog ondudelik...
Vervolgens al mien atlassen, encyclope-

dieën, woordeboeken, Jaap Bakker's
RUmwoordenboek (onmisber veur mien
jaorlikse Sunderklaosgedichiesschrieveri'je)
en Battus' Opperlands Taal- en Letterkunde
(mit vraogen as hoeveul leestekens d'r
aachter mekere kunnen in iene zin (zie ok
alinea vufe)).
En dan eindelik bin ik ofdaeld tot mien
favoriete boeken. En dat bin nuver genog
gien echte boeken. Om te beginnen The
Complete Works van William Shakespeare
(of wie dat tegenwoordig ok mar weer
schreven het). 1k mag graeg de bekende
citaoten (luudop) lezen. En dan uut Hamlet
niet allienig 'To be, or not to be', mar veural
ok Hamlet's alderlaeste woorden: 'The rest
is silence...' Dat is een aende!
Mien favoriet blift toch de balkonscène van
Romeo and Juliet. Stop in een willekeurig
tenielstok een balkon, zet d'r iene op en iene
d'r onder en et hiele publiek herkent et. '0
Romeo, Romeo, wherefor art thou Romeo?'
en even veerder: '0, be some other name!
What's in a name? That wich we call a rose,
by any other name would smell as sweet.'
Enzowieder.
Mar mien favoriete tenielschriever van de
laestejaoren is toch Harold Pinter (1930). 1k
heb me d'r ok al wel deur beInvloeden
laoten, kiek bi'jglieks 'Bi'jpraot' in De Ovend
van feberwaori 2001.
Zien wark kenmarkt him deur kotte dudelike
zinnen, mit veul pauzes. Vaeke mit onverwaachte wendings, absurde woorden en
ondaegelikse situaosies, die toch herkenber
binnen. In zien laetere wark komt ok een
dudelike poletieke stellingnaeme naor
veuren. Hi'j is nogal links, zak mar zeggen.
Daorom weren d'r toch ok nog wel goenend
die d'r niet zo bliede mit weren dat hi'j
kotleden de Nobelpries kregen het. 1k vien et
wel terecht.
Nog dit veurjaor heb ik zels een peer kotte
scenes van him speuld, en mit redelik
sukses. 1k vien ok dat hi'j vaeker speuld
wodden kan. Ok in Stellingwarf, ok op
ienakterfestivals. 1k bin dan ok vast van doel

en gao een stok of wat ienakters van him in
et Stellingwarfs vertaelen.
Bi'jglieks Mountain Language, uut 1988.
Schreven naor anleiding van de eerste
Golfoorlog, over de onderdrokking van de
Koerden, de zogenaemde 'Bargturken', die
heur eigen tael niet meer praoten meugen.
Aende oktober 2005: van Turkije meugen de
Koerden de letters Q en W niet meer bruken,
die bin verbeuden.
Een gedielte: Een gevangenismure. Een
riegel vrouwluden. Een officier stapt d'r naor
toe:
Heur dit an. Jim bin yolk uut de bargen.
Heurenjim mij? Jim tael is dood. Et is
verbeuden. Et is niet toestaon Jim bargtael te
praoten in disse streek. Jim meugen niet
praoten in Jim tael tot Jim mannen. Et is niet
toestaon. Begriepen Jim dat? Jim meugen et
niet praoten. Et is onweerdig verklaord. Jim
meugen alliend de tael praoten van oonze
streek. Dat is de ienigste tael die hier
toestaon is. Jim zullen zwaor straft wodden.
As Jim ok mar een inkelde poging ondernemen. Om Jim bargtael hier te praoten, in
disse streek. Dit is een militair bevel. Et is de
wet. Jim tael is verbeuden. Et is dood.
Gieniene is toestaon in bargtael te praoten.
Jim tael bestaot niet Ian ger meer. Nog
vraogen?
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Ok al moen we nog an etjaor 2006 beginvraogen naor Sietske Bloemhoff.
nen, de redaktie van de Stellingwarver
Veerder wil de redaktie graeg nije, kotte
Spreukekelinder dot now al een oproep. Een
verhaelties en/of riempies of gedichten
oproep an lederiene die dr nocht an het om
plaetsen. Dus, wie elgen wark het en vint dat
an de spreukedat wel wat veur
kelinder veur et
de ni'je kelinder is,
jaor 2007 mit te
kan dat toesturen
doen. De
an de redaktie van
redaktie wil
de Stellingwarver
naost een tal
Spreukekelinder,
vaaste rebriep.a. Stellingwarken, krek as
ver Schrieversveur 2006-doe
ronte, Willinge
wodde dr mit
Prinsstraote 10,
begonnen - een
8421 FE Berkoop.
tal ni'je
Jim bi'jdregen
kuierroutes en
moe'n uterlik 1
fietstochies
feberwaori binnen
beschrieven.
wezen, de redakMisschien bin
tie maekt rond die
dr onderjim
daotum an de
goenend die Ok
haand van et
nog een mooie
inzunnen wark
route of tocht
een keuze veur
weten, en die
plaetsing. Wark
geschikt vienen
dat niet plaetst
veur de
wodt, wodt an de
kelinder. De
schriever(s)
redaktie is daor
weerommestuurd.
slim beni'jd naor
De redaktie veur
en heurt zoks
de kelinder van
graeg van jim!
2007 bestaot uut
Jim kun bellen
Annie Dedden
mit de Schrievan Blesdieke,
versronte
Jan
Oosterhof uut
Op 'e kelinder van 2006 wodt d'r al een mooie kuierroute in
(tillefoon 0516Wolvege en SietsBlesdieke beschreven, in 2007 komt
451108) en
ke Bloemhoff van
de volgende uut dat p/ak an bod.
moe'n dan even
Oosterwoolde.
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Sjoukje Oosterloo

Ooldemunnike in de warre (4)
Veraldereerd dri'jt Geeske heur naor heur
beide gaasten toe en vragt: Hebben jim at
eerder last had van zok rapalje?'
Geert en Mans nikken beide van a' en ze
zien warkelik een stok blieker toe as doe ze
kwam men.
'Gelokkig bin ze weer votgaon,' perbeert
Geeske de manluden weer wat gerust te
stellen. 'As ik jim was, zol ik de pelisie voten-daolik hiervan op 'e hoogte brengen,
veurdaj'm weer gedonder kriegen,' is
Geeske heur raod. 'Kom, we nemen nog
mar een bakkien koffie, clan kun jim weer
wat op verhael kommen.' Bed rievig gaot
Geeske in de bienen en jut wat van et brune
vocht in de koppies.
'Ze hebben oons uut Deventer wegpest,
zegt Geert.
'Now dochten we hier rustig wonen te
kunnen en now begint etzelde gesodemieter
weer,' vaalt Mans him bi'j. 'Now kun wi'j oons
veurnemen om een zorghuus veur kiender te
maeken eerst Ok wel op een leeg pittien
zetten. We kun gien trammelaant hebben mit
kiender d'r bi'j die an oonze zorg toevertrouwd binnen.'
Opienen is d'r gestommel in 't aachterhuus.
Mit opsteu ken veren komt Herre de kaemer
instoeven. 'Now moej' toch es heuren...' Dan
stoekt zien stemme as hi'j de buren zitten
zicht. 'Neem me niet kwaolik,' staemelt hi'j,
'ik bin de man van Geeske, Herre,' en ploft
clan op een stoel daele. 'Et moet dan toch Ok
niet malder wodden,' gaot hi'j verontweerdigd veerder. 'Fiets 1k deur et dörp, komt
daor zoe'n ploeg Lonsdale jongen an op
heur krosmoters. Ze jaegen mi'j zo kot op 'e
huud veurbi'j, et is een wonder da'k niet van
de fiets raekt bin. En da's nog niet alles, ze
stikken je gewoon de gek an en gaon ronties
dri'jen op 'e weg en de hieltied mar weer kot

bi'j mi'j langes, ze lachten mi'j gewoon uut!
Zoj' zokke jongen now niet, mar ik maeke d'r
wark van, heur, morgenvroeg gao ik daolik
naor et pelisieburo. 1k gao et angeven en
laot et d'r niet bi'j zitten!'
'Daor hej' groot geliek an,' zegt Geert en
Mans nikt dat hi'j et d'r mit iens is.
'le hebben now zeker wet zin an een
hassebassien,' vragt Geeske an Herre.
'Ja, doe mi'j mar een dubbete jonge en wat
willen de beide mannen bruken?' vragt
Herre. Geeske heurt et mit stifle verwondering an en daenkt bi'j heurzels, die Lonsdate
jongen hebben toch een goele uutwarking
had op Herre zien tegenzin veur oonze ni'je
buren. Ze zegt d'r veerder niks van en de
buren raeken mit Herre an de praot over de
jeugd van tegenwoordig. Geeske hoolt heur
wieslik stilte over de pesteri'jen waor as
Geert en Mans heur over verteld hebben. Zo
wodt et toch nog onverwaachs een gezellige
aovend.

***
'Och, och, wat liggen die straotstiender toch
onsticht,' foetert Miene wiels ze staorigan
aachter heur rollater op weg is naor
slaachter Wost. Deur de grote winketrute
zicht de slaachter heur at ankommen en
zoas een goed win ket man betaomt, trekt hi'j
at zien charmes uut 'e kaaste en dot de
winketdeure veur heur eupen.
'Goeiemorgen Miene, zoj' ok evenpies een
frisse neuze hae ten mit dit mooie weer,'
begroet hi'j heur, wiels hi'j ondertied Miene
en heur rottater over de drumpet de winket
inwarkt.
'Morgen Wost,' hiemt Miene wiels ze op et
baankien veur de waachtende kiandizie
hen neploft. 'Mooi weer dat is 't zeker,' gaot
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Miene veerder. 'Alliend an et voetpad
meugen ze wel es wat verbeteren, 't is da'k
de rollater bi] mi'j hebbe, aanders zo'k hier
niet kommen kunnen zonder de bienen te
breken.'
'Is 't zo slim, Miene, as et te gek wodt dan
zeg ie et mar, ik breng je et vleis wel an
huus,' lacht de slaachter.
'Zo laank a'k hier zels kommen kan, moet
dat mar niet, want dan heur of zie 1k glen
meens meer,' vint Miene. 'Now maek 1k nog
es een praotien mit disse en gene en blief 1k
nog wat mit et dörpsgebeuren op 'e hoogte.
Aanders zie 'k ok gien meenske, mien zeune
is emigreerd naor Kannede en van de ere
femilie ziej' ok niet zo vaeke iene. Allemaole
hebben ze heur eigen gedoente, ze vliegen
van hot naor heer, en oe... wat hebben ze
een haost. Niet da'k wat te klaegen hebbe,
heur, Geeske komt wel geregeld bi'j mi'j
daele veur een bakkien leut en een praotien.
Ja, da's een poerbest meens, daor kun yule
niet an tippen. As 1k mar argens mit in de
knoei zit, hoe 'k heur mar te bellen en ze
komt.'
Da's mooi van Geeske,' vint ok slaachter
Wost. 'Wat zal et vandaege wezen, Miene,
mar weer etzelde as aanders?'
'Ja, doe dat mar, da's goed heur. Volgens
mi'j...' gaot Miene veerder, 'volgens mi'j kon
Geeske best in de gemienteraod kunnen. Zi'j
dot gauw es wat veur een aander, zi'j is een
sociaol vulend meens, om et zo mar es uut
te drokken. Zi'j wet ok wat goed is veur oolde
meensken, as zi'j es in de gemienteraod
komt, lichtkaans kan ze dan ok zorgen dat et
voetpad es wat opkallefaterd wodt. Butendat
is 't ok goed veurjow klaanten die hier
lopende kommen, vien ie ok niet, Wost?'
Dat hej' goed bekeken, as d'r weer stemd
wodden moet veur de gemienteraod, weten
wi'j al op wie as we stemmen,' lacht de
slaachter.
Mit gaot de winkelbelle over en komt Attie de
winkel in. 'Goeiemorgen allemaole!' ropt
Attie vrolik as ze d'r in komt. 'Zo, Miene, ie
bin d'r ok al vroeg op uut, komt zeker deur et
mooie weer, hen?'
Dat het d'r wel mit te maeken, mar mien
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vleis was ok op en zo mos ik Wost wel even
mit een bezukien vereren,' lacht Miene.
'Wost en ik hadden et d'r tegere net over, dat
Geeske aenhik best in de gemienteraod kon.
Da's wel zoe'n sociaol vulend meens, zi'j
daenkt altied om mi'j,' zegt Miene. Wiels ze
dat zegt, zicht ze Attie heur gezicht betrekken.
'D'r is aanders wel iene die ik geschikter
vien, mien man zol daor krek op zien plak
wezen, donkt mi'j,' zegt Attie mit een zunig
gezicht. Dat ze et altied lang niet mit Jetze
zien vremde idenen iens is, is ze op dit stuit
hielemaole even vergeten. 'Mien man gaot
naor alle raodsvergeerderings toe en is goed
van alles op 'e hoogte, 'k zol niet weten
waoromme hi'j niet keuzen wodden zol,' zegt
ze snibbig tegen Miene.
'Zo, Miene, jow bestelling is klaor!' klinkt de
slaachter zien stem me opiens.
Miene betaelt en wodt deur de slaachter
weer naor buten hulpen, 'Tot de volgende
keer mar weer, hen Miene!' groet hi'j heur.
'Et beste mit mekeer,' weenskt Miene wiels
de slaachter heur weer mit de hiele boel
naor buten warkt.
Bi'j Attie kan d'r glen goeiedag meer of.

***
Jetze het de koffie al bruun. Zo, now kan
Attie zien dat hi'j zien leven toch wat beteren
zal, deur ok es wat te doen in de huusholing.
Naodat ze him gisteraovend, doe ze in
bedde laggen, verteld het dat d'r nog een
poppien komt, hadde hi'j him toch wel wat
schuldig vuuld tegenover heur. Zien hanen
zatten wel es wat te los en dat wol hi'j now
veraanderen. Stel je veur dat d'r praot van
kwam in 't dörp, dat hi'j zien vrouw wel es
een khap gaf, dan kon hi'j zien zit in de
gem ienteraod ok wel vergeten en dat mos
beslist niet. Wiels hi'j zo zit te prakkedaenken komt Attie de kaemer in.
'Moej' now es heuren!' vaalt ze mit de deure
in huus. '1k was bi'j slaachter Wost in de
win kel en now raod ie nooit waor as ze et
over hadden. Oolde Miene was d'r ok om
vleis en zi'j vun dat Geeske best in de

gemienteraod kon.
Slaachter Wost was et d'r Ok nog gtoeiend
mit iens. Doe bin 'k me daor uut 'e stoffe
scheuten! Wat daen ken ze wet niet, die
Geeske... poeh... I heb zegd dat ie daor
vute beter geschikt veur weren.'
Inienen tacht et Attie wet an, dan kan ze
zeggen dat ze de vrouw van de wethootder
is. Ja, dat heurt hiel wat en zal wet indrok
maeken as ze heurzets es an iene bekend
maeken moet. Of as ze de tiltefoon annemt:
Mit de vrouw van wethootder... Dan keert ze
tot de warkelikhied weeromme.
'tk zat die Geeske votdaolik bellen,' en mitien
gript Jetze naor de tittefoon. 'Ja, hier mit
Jetze, ie hadden gister om mi'j beld,
Geeske?'
Dan heurt Jetze van Geeske, dat zi'j niet
hebben wit dat hij rochtberhied maekt in de
kraante over de reboetie die d'r in de
vergeerdering west het.
'tk wit d'r wet es over daenken, mar dan
moet ie mi'j beloven daj' je niet kandidaot
stet ten veur de gemienteraod,' ftiemt Jetze.
'1k in 'e gemienteraod, hoe koj' ori et idee!'
tacht Geeske oplocht.
'Now, et kon zo mar wezen, d'r gaon
gerochten rond,' tachtJetze. 'Dan maeken
wi'j saemen disse ofspraoke: le niet in de
gemienteraod en ik gao niet naor de kraante,
ofspreu ken?'
'Mi'j best, Jetze, doe de groeten an Attie!'
Ktik, Geeske Iegt op.

Willem Jan Teijema

glen lene boom
ge/euft
in god

en wat hiernao
Iichtkaans
nog komt

zien (of is et heur)
devosie is ienvooldig
stark, buugzem en oprecht

brengt meer vrede
as om et even we/k
meenselik gebed
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De oorlog in de Stellingwarven - 54 We gaon now weer wieder mit de twiede helte van et verhael van de heer Mindert Baas over
de achttien daegen dat hi'j vri'jwillig diende in de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) om zien stientien bij te dregen an de bevriding van oonze Stellingwarven. Hi
vertelde dat zien groep de overtocht van de hiele kelonne dekken moest op de krusing bi'j et
roomse karkhof op de greens van Ooldemark en Blesdieke. As alles veurbi'j was moesten ze
weer aachter ansluten.
We kwamen flu he/emaal achteraan,
en vormden de achterhoede van de karavaan.
Hetgeen ik u flu ga beschnjven,
zal wel levens/ang in onze herinnering b/if/yen.
De tocht ging vervolgens langs het Berkenpad,
het werd intussen zo duister a/s 1k weet niet wat.
Verscheidene kwamen met de fiets en al in de sloot terecht,
maar die was gelukkig droog, dat trof niet slecht.
Het ging langs hek en stek en prikke/draad,
we schoten niet op en waren ten einde raad.
We konden geen hand voor ogen zien,
geen /icht mocht branden om huip te bien.
Het contact waren we al spoedig kwijt,
en toen begon de narigheid.
Met vijfentwintig man stonden we midden in de donkere nacht,
zonder gids en er werd maar een poos gewacht.
Van de anderen hoorden we geen taa/ noch teken,
tevergeefs werd naar hun uitgekeken.
Niet één van ons die de omgeving kende,
of waar we heen moesten. Wat een e//ende.
Maarja, we moesten toen toch maarproberen,
om heel ka/m aan voort te marcheren.
Het was een s/in gong en moei/ijk pad,
niet één die veel p/ezier meer had.
We vorderden in de duisternis heel slecht,
en kwamen eindelijk bij een boerdenj terecht.
We waren gans en al verdwaa/d,
om wegwijs te worden hebben we de boer uit bed gehaa/d.
Hi] meende eerst dat het de /andwacht was,
en verscheen daarom dan ook niet ras.
Do deur werd er toen uitges/agen,
heel spoedig kwam het boertje toen wel opdagen.
Hi] was al gauw van zUn verkeerde waan genezen,
en heeft ons viug de weg gewezen.
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We bereikten spoedig de Rijksweg, die we moesten oversteken,
maar eerst werd door eon paar goed uitgekeken.
Erpasseerden veel moffenauto's in die nacht,
een geschikt moment werd afgewacht.
We versnelden juist de pas,
toen iemand op de straatweg was.
De man die deed verkeerd zijn piicht,
en zette ons in 't voile licht.
We smeten de fietsen door elkaar,
de één zocht hier om dekking en de ander daar.
Gelukkig schoot niet één op dat moment,
want later bleek 't een reuze beste vent.
Maar toch vermisten we in dat poosje tijd,
vier man, die waren we voorlopig kwijt.
God heeft ons in die nacht bewaard,
en genadig allerleven nog gespaard
Op dat tijdstip verschenen twee mannen in do duisternis van de nacht,
van de andere groep om ons te zoeken, wie had dat gedacht.
Nu konden we weer verder re/zen,
zi] moesten ons do weg gaan wijzen.
Het leek wel eindeloos, we waren moe en afgebeuld,
ook werden twee extra fietsen meegezeuld.
We hebben geloof 1k, naar dat /k weet,
nog nooit zo a/s in die nacht gezweet.
We moesten fietsen door het losse zand,
en die fiets van mij had eon lekke band.
We zUn zowat van dorst versmacht,
eindelijk was de tocht volbracht.
Bij boer NUland moesten we verblijven,
daar was het prima, dat durf 1k h/er gerust te schrij von.
We hebben daar toen eerst gegeten,
en waren doodop, dat wilden we wel weten.
We gingen slapen op het hooi,
en lagen nog maar nauwelUks moot
Of daar word de rust weer wreed verstoord,
geweldige ontploffingen werden er gehoord.
Do moffen lieten om niet in Canadese handen te va/len,
in de Eezer bossen do munitie de lucht in knallen.
We hebben in verwondering hot schouwspel gadegeslagen,
wel drie uur lang, toen we plotseling moffen zagen.
Vier auto's en eon motor kwamen hot bos uitrijden,
We maakten alles klaar om bij eon aanval hen to bestrdon.
ze reden heel kalm do boerderif voorb.
Een motor, drie auto's en eon munitiewagen sloot do nj,
tweehonderd meter ons gepasseord toen was hot rikketik tik,
hot zaakje vloog in de lucht, wat hadden we eon schik.
Do kogels vlogen bU ons door het dak,
we waren niet op ons gemak.
Maarplotseling drong hot tot ons door,
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de Canadese tanks, die zijn de moffen voor.
God heeft dat al/es zo geleid,
we gevoe/den het, we zUn bevrijd.
Het ging al/es zo viug, a/ waren we aan 't dromen,
vijfmoffen en N.S.B.-ers werden gevangen genomen.
We verhuisden naar de andere groep nog voor de nacht,
en hadden alien om het uur de wacht.
De nacht ver/iep ook verder naar wens,
we zagen in die nacht geen mens.
De vrijdag gingen we met de groep van Wolf naar de B/esbrug,
om anderen afte /ossen, die gingen toen terug.
De brug moest goed worden bewaakt,
om te be/etten dat hij werd kapot gemaakt.
't Was 's middags om een uur of vier,
arriveerden de Cnadezen ook aihier.
Ze reden door naar Wolvega,
het bevnjdingsfeest begon aidra.
Verderpasseerde er in die nacht
een auto met N.S.B.-ers en die werden opgebracht.
Zaterdagmorgen werden we van onze post
door een andere groep weer afgelost,
en zijn naar Ste ggerda teruggekeerd,
tot nu toe waren we a//en ongedeerd.
De gea//ieerde opmars ging toen ongestoord
aan a//e fronten in Duits/and voort.
00k in de omgeving om ons heen
was de Canadees toen op de been
Om Fries/and van zijn overheersers te bevrijden
en een eind te maken aan het /ijden,
dat ye/en voor de goede zaak moesten ondergaan;
voor hen die het overleefden brak toen de vrijheid aan.
Achter Ste ggerda bereikte ons het bericht we/dra,
we gaan naar het arbeidskamp in Wolvega.
A//es werd voor e/kaar gebracht,
Schapers auto had een he/e vracht.
Munit/e, fletsen en van a//es werd er meegenomen,
verscheiden jongens reden mee, die met de fiets niet konden komen.
Wij keerden met dertig man over de Kontermansbrug
en O/deho/tpade naar Wolvega terug.
We deden onze intrek in een barak,
en waren er spoedig op ons gemak.
V/ug werd door iemand bericht naar hu/s gebracht,
en na een spannende week in komst der geliefden afgewacht.
Na een poosje kreeg /k a/ gauw
in 't arbeidskamp bezoek van mijn vrouw.
De bevrding was voor Wolvega een felt,
er heerste grote drukte en geze//igheid.
Men verte/de e/kaar het w//dste gerucht,
het nieuws per radio viel ook zomaar u/t de Iucht.
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We hebben die middag een prachtig schouwspel gezien,
een grote Canadese colonne trok voorbi] om elders huip te bien.
Van zaterdag op zondag werd door do po/itiemacht
de N.S.B.-ers in de Gereformeerde school bjeengebracht.
Wi] hadden toen tot taak om in die nacht
over do kameraden in het stro te houden de wacht.
Zondagmorgen kregen we verlof om near de kerk te gaan,
dat deed ons na de rumoerige dagen rustig aan.
Do Heere werd toen voor de weldaden dank gebracht,
hi] was 't die ons verloste uit des dwingelands macht.
De Heere had temidden der gevaren
ons leven voor elkandor wi/len sparen.
Daarom werd door mannen en vrouwen en jongeren tozaam,
gedank en goprezen, des Heeren grote naam.
Des avonds werd op bevel, door do hele groep Roosevelts dood herdacht,
en werd op 't plo/n voor café B/fl één minuut stilte betracht.
Dr. Brons, ti]delijk gemeentolijk commandant, sprak toen over Roosevelt,
hi] memoreerde zijn bekentenis, voor 't oveiwinnen van Duits geweld.
Om het work in doze gemeente goed to kunnen verrichten,
en de taak der bevnjders zoveel moge/ijk to ver/ichten,
kwamen wij in do week die volgde in 0/do/amer terecht,
b/f V.d. Mo/en, dicht bij huis, dat trof niet slecht.
Des nachts moesten we om beurten op do fiets patrouilleren
om moge/i]k tegenacties der moffen to keren.
Ook werdon ovordag en b/f nacht tochten ondernomen,
en N.S.B.-ers en andere verdachten gevangen genomen.
We moesten eon koer met Harry de Westhoek in 't rond,
en kwamen in Munnekeburen, men vertelde ons terstond,
dat or vier burgers met wapens waren gesignaleord.
Om te weten waar z/f zich bevonden werd h/er en daar geInformoerd,
hot word ons toen al spoedig bekend,
bi] boor J. Oosting beyond zich do bond'.
VIug word a/los toen gore gold en voor elkaar gobracht,
en do loop der gebeurtonissen ongeduldig afgewacht.
Snel word a//es uitgevoord,
het hole huis word afgesnoord.
Op do zolder gekomon, zagen we ze mooi
liggen te slapen b/f boor Oosting in 't hooi.
Ze hadden eon mitral//our op zo/der opgosto/d,
maar ze werden nu overrompeld zondor gowold.
Verschrikt ontwaakt, hoorden ze hot bevel,
handen omhoog, gohoorzamen moesten ze we/.
Voor alle zekerheid doden do onzen hun plicht,
en hielden do lopen op hun gericht.
Naar ze zeiden, hadden ze verplicht,
voor do moffen al/erhande frontarbeid verricht,
en op vorscheideno p/aatsen aan /inies gebouwd,
dit word door onze commandant niot vertrouwd.
Do wapens hadden ze gevonden in Lemmer op do straat,
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Die wi/den ze naar de N. B. S. brengen, zo /uidde hun praat.
Ze mochten dit thans onder geleide gaan verrichten,
maar ze trokken daarbU niet zulke blijde gezichten.
In ons bivak teruggekeerd, moesten ze voor de heren,
ze kregen we/ eens een mep om hun het praten te /eren.
Na een spannend verhoor, b/eek het viertal lid te wezen der moffen SS:
ze waren dus be/and aan 't verkeerde adres.
Nu werden ze van top tot teen gefouilleerd,
de uitslag was voor hen a/ weer even verkeerd.
Ze hadden van al/es bij elkaar gestolen,
het waren grote boeven, naar kamp werd er bevolen.
Onze groep heeft ze 's middags naar Wolvega getransporteerd,
de mensen waren dol en konden haast niet worden gekeerd.
Het viertal nazi-he/den zag zeer bean gst,
dat deed er niet toe, het was een prachtige vangst.
Ze moesten van het kamp weer naar de Christelllke school,
wat hadden de mensen op straat toch een fool.
Toen het zaakfe goed was gearriveerd,
zijn wif naar Oldelamer teruggekeerd.
De be vrif ding maakte snelle vorderingen,
in Duits/and daar gebeurden grote dingen.
Het ene front na het andere stortte in elkaar,
de geailieerde opmars vorderde wonderbaar.
In Oldelamer hadden wif onze plicht gedaan,
en zUn toen weer naar Wolvege teruggegaan.
Nu Fries/and bevnfd was wilden we proberen,
om a/s het kon naar ons dagelks werk terug te keren.
Op verzoek werd aan hen die bU de Iandbouw werkzaam waren,
onts/ag verleend, dus waren we aan 't eind van ons wedervaren.
De wapens moesten worden ingeleverd tot onze spift,
we waren flu het geweer en de sten weer kwUt.
In deze achttien dagefl hadden we van al/es meegemaakt,
niet één van de zestig man was gesneuveld of geraakt.
God had de gebeden genadig verhoord,
ons land weer bevnjd en de overheersing verstoord.
Dankbaar zUn we toen naar huis teruggekeerd,
in een eenvoudigheid was 00k door ons werk de vUand geweerd.
En wat in die achttien dagen zoa/ is geschied,
vergeet men heel het leven niet.
Hiermit bin we dan an et aende kommen van et verhael van de heer Baas over zien tied die
hi'j as vri'jwilliger diende bi'j de N.B.S. en daanken him veur zien spontane toestemming am
zien verhael bruken te meugen veur De Ovend. De benaeming N.S.B.-ers wodde Ok nag al es
bruukt in et verhael van Baas en ter verdudeliking veur de jonge generaosie; de letters N.S.B.
staon veur de Duuts getinte Nationaal Socialistische Beweging. Ok vaalt bi'j de waopens de
naeme 'sten'. De volledige naeme veur dit waopen was 'stengun' en dat ding hadde een
kaliber van negen mm en d'r kon mit van de schoolder of Ok van de heupe of mit scheuten
wodden.

28

Klaas Knillis Hofstra

rummeltien
et is een vrumde zeker...
DU

Tot 1 november konnen dielnemerties an de kleurwedstried Kleur mar
raek! heur kleurplaeten inlevere
bij boekhaandel Zwikstra I
Wolvege of bij de Schrieversronte
in Berkoop. Begin november
wodden de beide staepels bi'j
mekaander legd en overhaandigd
an de jury, zodat die de uuteinJ
ik
winners bepaolen kon. Veur d
mooiste kleurplaeten wodden
radiogies beschikber steld en
bin ntied bi'j de winners bezor
Haost aVe kleurplaeten weren
verschrikkelik mooi kleurd, zodat et
wel even duurd het veur de jury dr uut was. Uuteindelik wunnen vande leeftiedsgroep 2 tIm 4 jaor Diana
Thomas (2) uut Ooldetriene en
Elian van 't Klooster (4) uut Berkoop
een pries. Bauke Spoelstra (5) van
Donkerbroek en Laura Ypenga (6)
uut Oosterwoolde bin de winners
van de leeftiedsgroep 5 en 6; wiels
Marijn Heida (8) van Ni]hooltpae en
Maaike van t Klooster (9) uut
Berkoop de priezen uut de groepacht- en negenjaorigen wunnen. Bi'j
degroep 10,11 en 12jaoroold
wunnen Laura Kuiper (10) uut
Wolvege en Fenna Spoelstra (10)
van Donkerbroek de radio's. De jurA
beston uut Trijnie Telkamp, Gery
Scholten, Helena Dieterman en
Sietske Bloemhoff. Laestnuumd
ontwurp indertied de kleurplaetel

AM
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I

een oolde man, baord, langejurk
en Ok nog es een echte Turk

en dan zien duustere kompaan
en bovendat een Marokkaan

toch wo'n ze overal eerd
is Nederlaand toch integreerd?

(5 december 2004)

Jan Veldhuizen

Inburgeringskursus
Aj' vandaege-de-dag as butentaander in
Nederlaand wonen witlen, dan moej' eerst
een inburgeringskursus doen gaon. Aj'
temeensen uut een Afrikaans, Aziatisch,
Zuud-Amerikaans of Oost.-Europees laand
kommen, of aj' asietzuker of vtochteting
binnen. Aj' daor niet wegkommen en ie bin
glen asietzuker of vtochteling, dan vaalt et
wet mit. Dan hoeft dat attemaot niet. Dan
hoef ie niet in te burgeren. Dan woj' acht tot
de beschaefde wereld te beheuren. Onderscheid maeken? Hoe kom ie daor now bi'j.
Wat een woord, hen, in-bur-ge-rings-kursus. Alliend veur dat woord hej' at zowat een
kursus neudig. En dat moet iene uut Kenia of
zokszowat uut zien heufd leren. Jim kun wet
ongeveer naogaon wat et dan wodt;
'ienboergeriengskoersoes.
Wie zot dat woord bedocht hebben. Da's
bestist glen simpete ziet west. Et zat, daenk
ik, wet len of aander Helder Locht Oa, mit
heufdtetters) uut Den Haag west wezen. Die
doen niks aanders as een protte van die
onneuzele, gekke dingen bedaen ken. Wat
zeg ik, een protte van die onneuzete en
gekke dingen? te kun et zo onneuzet en gek
niet bedaen ken, as zi'j hebben et daor at
bedocht! En at die onzin bedaenken kost
oons een hoop betastinggetd. En wi'j mar
betaeten.
tnburgeringskursus. Attiend om dat woord te
begriepen moej' zowat at een akkedemische
opteiding had hebben.
Mar goed, moej' je es veurstelten, at die
meensken die attiend mar Swahili, Arabisch,
Chinees, Turks of weet ik wat veur tael
praoten moe'n now eerst Nedertaans en
Nedertaanse gewoontes leren, aanders
maggen ze hier niet btieven. Ze hebben wet
tef, hen, daor in Den Haag.
De butentaanders moe'n eerst Nedertaans
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praoten leren en Nederlaanse 'normen en
waarden' leren. En dat wiets de Nedertaanders zets nog amper Nedertaans praoten en
heur amper nog as Nedertaander gedregen.
Zowat attes is vandaege-de-dag Amenkaans. Atte Nedertaanders doen vandaegede-dag een verptichte kursus Engels en
Amerikaanse vorms en gebruken. As ze
witten of niet, ze moe'n wel. Niet van de
regering, mar aanders kun ze mekeer niet
meer verstaon en begriepen.
In Nederlaand is zoe'n betien alles ofstemd
op Amerike. Et tiekt wet as hebben we glen
eigen tael en kuttuur meer. Oonze Nedertaanse tael is vergeven van de Engetse
woorden. Wi'j hebben gien ofdietingschefs
mar 'managers'. Wieder hebben wi'j 'car
wash, discounter, whirlpool, shoeshop,
soaps, workshops, Mabetgate, scriptgirt' en
nog een hiete protte meer. ledere dag komt
d'r wel een ni'j woord bi'j. Moej' mar es naor
de tittevisie kieken, ie kun amperan nog
begriepen waor as ze et over hebben. Et
moet attemaol tekker Amerikaans ktinken en
wezen, dan is et pas een goed pergramme,
schient et. 1k heurde taestdaegs iene op 'e
tiltevisie zeggen dat et woordeboek van de
Nedertaanse tael et grootste woordeboek
van de wereld is. Dat geteuf ik grif. Half
Amerike staot d'r bi'j in. Kotomme, wi'j bin in
Nederlaand Amerikaanser as de Amerikanen.
Oonze potitici in Den Haag bin ok slim stark
in et gebruuk van dat soort woorden. En as
ze at Nedertaans praoten, dan bruken ze
woorden die gien meenske begript. Mar dat
zal wet wezen omdat ze aanders bange
binnen dat de meensken begriepen wat ze
warkelik van plan binnen. Op de meniere
waorop ze now praoten begript gien hond ze
en dat is veur heur alliend mar makketik. Zo
kriegen ze niet tevule muuilike vraogen. Now

hebben ze dit niet zegd en dat hebben ze
aanders bedoeld.
Ja, ja, zal wel. Ze kun beter eerst zels een
inburgeringskursus doen en gewoon de
Nederlaanse tael leren gaon. Gewoon
simpel Nederlaans, zoas wi'j dat op schoele
leerd hebben, dat verstaot en begript
schienber glen meenske meer.
Kiek now es naor de ziepeseries. Dat is toch
een mooi Stellingwarfs woord, hen?
Ziepeserie. He'k net uutvunnen. Goed van
mi'j, hen. Et heurt een stok beter as
'soapserie'. Ft zal aen Ilk ok best wat wezen,
een Stellingwarver ziepeserie. In Berkoop
staot een huus dat ze daor prachtig veur
bruken kunnen zollen.
Mar nee, zowat alle ziepeseries bin Amenkaans. Daor kun ze, daenk ik, meer ellende
en rottighied bedaenken as hier. Et bin altied
allemaole stinkend rieke meensken in
walgelike lillike, wanstaltige, kastelen van
huzen en protserig grote auto's. En een
verschrikkelike tael. En ze hebben allemaol
dezelde perblemen.
En dan de films op tillevisie. Negentig
percent bin Amerikaanse films. Films vol mit
geweld en aandere smerigheden. Een
aachtervolging deur de pelisie gaot daor mit
ongeveer honderd pelisieauto's. Die vliegen
d'r dan mit Ioeiende sirenes en gillende
banen aachteran. D'r wodt dan meerstal ok
nog even flink bi'j scheuten. 'The American
way of live' hiet dat, geleuf ik.
Now, 1k hope niet dat at die ellende uut
Amerike komt. We hebben heur tael en da's
aenlik al vuus te yule. De rest meugen ze om
mi'j wet an de ere kaant van et waeter holen.
1k zit d'r niet op te waachten.
En die butenlaanders, die een inburgeringskursus doen moeten, ok niet. Now hebben
ze net die kursus Nederlaans daon, en dan
moe'n ze de Amerikaanse tael, gebruken en
gewoontes weer leren gaon. Die meensken
blieven an de gang op zoe'n meniere.
Meugelik kun ze de inburgeringskursus
Nederlaans overslaon en mitien Amerikaans
doen gaon. Da's daenk ik nog een stok
veurdieliger ok.
Vandeweke kwam 1k Hassan tegen. Hassan

komt uut Marokko. Hi'j woont hier al een
peer jaor. Aorige man. Hi'j warkt hier
alderdeegst at. Bi'j de gemientelike reinigingsdienst.
Hi'j was op weg naor schoele veur de
inburgeringskursus. 1k vreug him hoe as et
op de kursus gong.
'les moeiglijk, die Nederlandse taal op die
skool', zee Hassan in veur mi'j goed
verstaonber Nederlaans. Hi'j praot beter
Nederlaans as 1k Marokkaans praote.
'Giester vraag die leraar aan mal: Hassan,
vertel jai mal wat zain koed, stofgezoikd of
gestofzoikd? lek denk na en zeg toen, och
menier, maken mal niet veel olt hoor, als die
hois mar skoon wordt.'
Hi'j gaf mi'j een klap op 'e schoolder en
lachend leup hi'j deur.
Naor de inburgeringskursus.
Hi'j stak de hanen tot an de ellebogen in 'e
broeksbusen, vluukte een peer keer, zee
een peer schuttingswoorden en hi'j spi'jde
een peer keer op 'e straote.
Want da's pas echt goed Nederlaans.
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Sietske Bloemhoff

5

Veurbi j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j

Al weer een hiele poze leden kreeg 1k een
maittien van Wietske Dijkstra uut Bull. Zij
schreef me dat an de Buiterweg in Bull nog
een in originete staot verkerende oolde
schure ston. Vroeger stonnen die hier bi'j
omme wet meer, schreef Wietske veerder,
mar de meersten bin ofbreuken of veraanderd. Ze vragt heur of as disse schuren
typisch veur Bull en omgeving binnen en
waor as ze percies veur bruukt wodden.
Omreden et huus mit de schure te koop
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ston, raodde ze mi'j an om, as 1k belangstetling hadde om de schure te bekieken, dr
gauw naor toe te gaon. Dat heb 1k indertied
daon, en doe o.e. bovenstaonde foto maekt.
Intied he'k hier en daor nog een peer van
disse schuren zien, mar ze bin d'r niet yule
meer. Wie kent ze nog van vroeger en kan
oons dr meer over vertetten?? Graeg jim
reakties naor oons kantoor t.a.v. Sietske
Bloemhoff. We kommen in een taetere Ovend
zeker nog op dit onderwarp weeromme.

Ok as et om lienen gaot

Daorom bödt Bank Bercoop
verschillende meugelikheden
om financiële ruumte
beschikber te stellen.
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