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Dit is wet een hiele biezundere Ovend, iene mit een kteurekatern. Op die extra b!adzieden staon,
behatven een interview, funk wat foto's van schilderi'jen van Jeltje Baas. Percies een jaor leden
hek disse Oosterstreekster nuumd in et veuroffien as iene van de keunsteners die deur de Buitiger
Reimer Strikwerda in et btad Veeteelt prissenteerd wodde. In dat blad, dat verschient in NederIaand en Betgie, ston iene kteurefoto van een schitderi'je van heur. Daor konnen wi'j vanzels niet
bi'j aachterbtieven. Now bin d'r vast keunsteners die hopen da'k heur naeme ook in dit stokkien
numen zat, mar daor begin 1k niet an. Dan moej' keuzes maeken en clan wo'n goenend lelk omdat
ze niet nuumd binnen of te taete, nee, ik wit d'r gien gedoe mit hebben.
Dr is een grote kaans daj' mit vekaansie binnen of gaon, as disse Ovend in de brievebusse of op
'e deurmatte vaatt. As dat niet zo is, bi'j' at weeromme of et het van doen mit ziekte, ootderdom of
aandere stimme zaeken.
Of, en dat komt een inkelde maol veur, jow hebben hietemaol gien nocht om in de vri'je tied nog
mar es weer hadde an et wark te gaon, en btieven dus tekker thuus.
Bi'j dat taeste groepien heur ik tegenwoordig. En ik moet zeggen: et bevaatt meraokets, biesterbaortik en wat niet at. Atte veurdieten van thuusbtieven zak niet opnumen, want clan blieven jim
altemaol thuus en clan is iene van die grote veurdieten (de rust) vot.
Ak heure waor de meensken atlemaot hennegaon en wat ze altemaol doen moeten veurdat ze
iene stap buten de deure binnen! Dan zakt mi'j de moed at in de schoenen. En as ze je clan ok nog
vertelten wat ze attemaote doen gaon as ze ienkeer vot binnen! Op een peerd deur de woestijn van
Mongotië, op een kemeet deur de Sahara, op 'e fiets deur Indië en Indonesië, topen deur et
btoedhiete Texas, mit een grote kampeerauto van de oost naor de westkaante van Amerike (of
omgekeerd, daor wi'k vanof wezen) of mit een bus deur Thailaand. En ik viene een vekaansiehusien in Twente at een hiet gedoe. Waj' niet mitnemen moeten veur waarm weer, veur hiet weer,
veur kootd weer, veur regen en nog wat van die zaeken. En waj' attemaote niet bekieken moeten
aj' eindetik de deure uut binnen!
En dan te bedaenken dat de meerste meensken niks bekieken as ze niet mit vekaansie binnen.
Hoevute meensken uut Appetsche hebben et bekende karkien van Scharpenzeel at es bekeken?
En hoevute uut Ootdetaemer die van De Haute?
Tegenwoordig kan iederiene dat op 'e fiets doen. Dan koop ie een fiets mit een krachtige akku die
onopvatend votwarkt is in et fraem en de energie levert veur een in de aachternaeve integreerde
etektromoter. Aj' trapondersteuning neudig hebben, clan kies ie op de display veur de fietsbekrachtiging die aj' witten. Zo fiets ie makketik een barg op (de Bosbarg bi'jveurbeetd) en in de
wiend op (naor Scharpenzeet). Een verend stuur en zaedet zorgen d'r veur daj' niks vuten. Een
traptoze versnetting zit d'r ok nog op, zee mien buurman die mi'j zoe'n fiets zien teut. En op de
boordkomputer kuj' attes votgen, hoe hadde et gaot, hoe veer disse dag en veurige daegen en nog
vute meer. Waorom d'r twie taampies in de koplaampe zatten kon hi'j me niet vertetten. Mar
saemen kwammen we tot de konklusie dat dat wet veur groot locht en dimtocht wezen zot.
Zoe'n fiets is niet ommenocht, marje hoeven clan ok niet meer op vekaansie en clan kuj' mitien de
verni'jde Ovend zien as die in de brievebusse vaatt.
Vute plezier in de vekaansietied!

Pieter Jonker

Ofscheid veurzitter Simon ter Heide en
ponghoolder Joop Oosterhof
Tiedens de jaorvergeerdering van oflopen
17 meie wodde ofscheid neumen van
veurzitter mr. Simon ter Heide en ponghoolder Joop Oosterhof. 1k moch doe even et
woord doen, omreden de pesisie die beide
vertrekkende bestuursteden innemen binnen
et bestuur, mar ok binnen de Schrieversronte-orgenisaosie, een biezundere is.
Veurzitter en ponghoolder onderholen
ommes et meerst
intensieve kontakt mit
et passeniel van de
Schrieversronte. De
redaktie van De
Ovend het me vraogd
om op dit plak ok
ommedaenken te
geven an et vertrek
van de beide
manluden. 1k voldoe
graeg an dat verzuuk
en begin mit ponghoolder Joop
Oosterhof.

muuitik as bestuursteden votgaon. le bin
mittertied toch een betien vertrouwd mit
mekere en dan moej' weer an een ni'jen iene
wennen. Dat zat mit Joop zien opvotger,
Geert Dekker uut Wolvege, ok zeker wet
tokken, mar toch is et mooi dat Joop
anbeuden het dat hi'j nog wet es een
administratief ktussien veur oons doen wit.
Mr. Simon ter Heide trad op 25 september

In september 2000
wodde Joop Oosterhof uut Wolvege de
nije ponghoolder, as
Simon ter Heide (rechts) en Joop Oosterhof praoten even nan in et gebouw
opvolger van Fettje
van de Schrieversronte in Berkoop.
Alten van Noordwoolde. Joop brocht deur zien vroegere
2001 in de voetsporen van Ktaas van
warkkring een protte ervering mit in de
Weperen. De vuuf jaor veurzitterschop van
financiële administraosie. De automatisering
Simon bin vuuf jaor hadde warken wodden
van de Schrieversronte-boekholing pakte hi'j
om et Schrieversronte-schip in de vaort te
drekt funk an. Joop Oosterhof tat een hiete
hoten. Veurat op et terrein van de passegezonde Schrieversronte aachter nao zes
nietsangetegenheden is dr een ftink beroep
jaor ponghoolderschop. Hi'j het een hiete
op him daon. Zoks is niet attied makketik,
protte wark veur oons daon, et is gien man
want et gaot dan om de betangen van de
die graeg op de veurgrond tredet, mar die
orgenisaosie, mar ok om belangen van
wet een huudvot wark verzet het. Ft is attied
meensken. Van een bestuur en van een

3

veurzitter wodt altied mar verwaacht dat ze
de rogge recht holen. In de tied van Simon
ter Heide kon et projekt van et grote
Stellingwarver woordeboek ofrond wodden.
Ok et bestuurlik overleg mit oonze subsidiegevers kwam in disse periode in een rustiger
veerwaeter. Een veurdiel was trouwens dat
Simon bi'j oons om de hoeke zit. We konnen
bi'jglieks gauw even een brief anbrengen
veur ondertekening. Simon was daordeur
veur oons altied hiel makkelik te berieken, et
was zonder meer een groot genoegen om

mit him saemen te warken.
Et Iaeste jaor hebben de passeniele
angelegenheden Iichtkaans een wat
zwaordere wissel trokken. Toch hope 1k dat
Simon en Joop beide veural an de fleurige
en positieve aktiviteiten van de Schrieversronte weerommedaenken zullen. Ok van dit
plak of daank ik heur beide nog es weer veur
al et goeie dat ze veur de Schrieversronte
betekend hebben.

Harmen Houtman

Die kleine dingen
Jow aarm
om me henne
- dat vuult zo vertrouwd Een aai over mien wange
- een klein komplement Me rusten laoten a'k ziek bin
- jow vulen me zo goed an Krek dat woord om te troosten
- jow tillen me weer even op Mien Iievelingskossien koken
- jow verrassen mi'j onverwaachs Op me waachten a'k laete thuuskom
- een waarm lochien in veilige haven Al die kleine dingen koester ik zo vaeke
- niks kriej' zomar, daor moej' goed bi'j stillestaon -
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Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Perf. Hendrik Entjes uut de tied

Hendrik Entjes hul op 24-9-1986 een inleiding in
Wolvege bij de uutrikkinge van de H.J. Bergveldpr/es (an PieterJonker).

In zien woonplak Nijluzen (Overiessel) is op
maendag 8 mele perf. dr. Hendrik Entjes
wegraekt. Perfester Entjes promoveerde in
1968 op de tael van et Twentse dörp
Vriezenveen, en hi'j was van 1974 tot 1982
hooglerer veur et Nedersaksisch an de
Grunninger universiteit.
In de begintied van de opleving van et
Stellingwarfs het hij de Stellingwarvers
vaeke goeie raod geven over hoe aj' et beste
mit de streektael ommegaon kunnen. Zo
was hi'j op zaoterdagmiddag 7 april 1973 in
de eupenbaore biebeltheek van Oosterwoolde de spreker die een protte wardering
kreeg op 'e jaorvergeerdering van de
Stellingwarver Schrieversronte. De Schrieversronte was doe nog mar krek een jaor
oold! Entjes Iegde die middag o.e. uut dat de
streektael vaeke zien wodt as een middel
dat allienig of veural bruukt wodden kan in

vertrouwde, onderlinge omgang, mar aenlik
niet zo in officiële situaosies en veur
Iiteretuur en zo. Aj' dr in schrieven gaon
vienen ze et al gauw wat appats, en aj'
Iiteretuur maeken willen wodt et hielemaole
wat biezunders, zee hi'j. lnderdaod, zo lag et
dr bi'j in Noord- en Oost-Nederlaand in die
tied. Ok Iaeter het Entjes vaeke wezen op et
biezundere kerakter van Iiteretuur in de
streektael, en toegelieke wees hi'j dan ok op
de biezundere meugelikheden.
In oonze tied Iigt et gelokkig allegeer een
stok beter, mar dat et mit de Iiteretuur in de
regionaole taelen niet vanzels gaon is en dat
et altied niet veur de voIle honderd percent
as 'gewoon' zien wodt, wet ok bi'j oons
elkeniene wel die mit de schrieverije in et
Stellingwarfs doende is.
Een orgenisaosie hebben van schrievers
veur bi'jglieks et uutgeven van boeken en
tiedschriften leek Entjes slim belangriek toe,
zee hi'j die middag ok. Gelokkig was dus in
die tied de Stellingwarver Schrieversronte
opricht, en gelokkig het de Schrieversronte
op hiel veul terreinen aorig wat opbouwd in
al die jaoren nao 1973.
In etverslag in De Ovend van juli 1973 (le
jg. no. 4) over die middag in Oosterwoolde
lees ie ok aorige dingen uut de diskussie van
de leden van de Schrieversronte mit Entjes
nao ofloop van zien lezing. Stof om over te
praoten beuden o.e. uutspraoken as: 'Et
schrieven in et Stellingwarfs moet uut de
sfeer van et folkloristische' en 'Niet allienig
de schrieftael, mar ok de tael daor ie in
praoten moet verzorgd wezen'.
Ok Iaeter het Entjes op verschillende
men ieren een positieve invloed had op
oonze schrieveri'je en aandere aktiviteiten.
Dat was veural zo in de twiede helte van de
jaoren zeuventig. Hi'j gaf raod bi'j de opzet

en uutvoering van de kursus Stellingwarfs,
dat vrij wat oold-kursisten kun him nog veur
de geest haelen as kommitteerde van et
Nedersaksisch instituut. Hiel belangriek ok
was zien raod in de beg injaoren van et grote
woordeboekprojekt, in 1974 en d'r nao. In de
tied dat et grote Stellingwarfs Woordeboek
schreven wodde, was hi'j lid van de Raod
van Advies.
De laeste keer dat hi'j veur oons 'sprak', was
bi'j de uutrikkinge van et twiede diel van et
woordeboek, op een snikhiete middag in de
zommer van 1994, in et gemientehuus van
West-Stellingwarf in Wolvege. Hi'j was doe
al een poze 'mit emeritaat', en was intied in
Ni'jluzen kommen te wonen.
Hendrik Entjes is 86 jaor wodden. Hi'j was
een vrundelike man, een man mit kiek op de
dingen en een man van opbouw en saemenwarking. Mit al zien kundigheden was hi'j
gewoonweg een begrip. De Stellingwarvers
hadden him clan ok slim hoge, en die mit him
te maeken had hebben, zullen mit bewondering en wardering an him weerommedaenken.
Et het pattie meensken die op 'e jaorvergeerdering van 17 meie 2006 weren clan ook een
goed gevuul geven dat Entjes in een kotte
herdaenking deur Schrieversronte-direkteur
Pieter Jonker van de Schrieversronte de
wardering kreeg die hi'j verdiend hadde.
mooie woorden (as 'naokommerties')
Now en clan kom men d'r nog mooie, oolde
woorden bi'j oons binnen, woorden die nog
niet in et Stellingwarfs Woordeboek diel -IV
staon of in et haandwoordeboek Stellingwails - Nederlaans. Netuurlik beweren we
zokke woorden. Dat heurt bi'j oons wark, en
butendat, we willen graeg nog es een
'supplement' bi'j et grote woordeboek
uutgeven. Biezundere 'oolde woorden en
uutdrokkings' bin altied van hatte welkom bi'j
de Schrieversronte. Stuur ze dus mar op aj'
daen ken daj' wat biezunders hebben.
Zo kwam 1k lestdaegs zels, in de eigen
femilie, et woord Iessendtegen, niet op de
gewone mar op een ongewone men lere. Zo
zee oons mem zo mar spontaan et zinne[I

glen: 'Dat is al weer een /essend eden' =
een poze leden. Lessend dus niet in et
gewone gebruuk, bi'jveurbeeld '1k heb die
meensken lessend nog zien', mar in dit geval
in een ongewoon gebruuk, als 'zelsstaandig
naemwoord' dus.
De heer Albert Mulder uut Oosterwoolde,
van vroeger uut Makkinge, belde mi'j
lestdaegs ok op over een mooi woord.
Mulder is de man die him slim inzet veur et
beweren van et oolde, zoas et muldershusien in Oosterwoolde. Hi'j hadde een
prachtig woord heurd van Albert Ni'jholt, van
vroeger uut Berkoop, die krek as him
onderdehaand ok al weer wat jaoren in
Rikkingehof zit, et bejaordecentrum in
Oosterwoolde. Ni'jholt hadde et had over
een stillebienhoo/der, naor mien idee een
hielemaol eigen, Stellingwarfs woord. Et
betekent 'vrijwielfiets', dus een fiets mit een
'vrijwiel', en dat is et onderdiel an een fiets
dat maekt daj' vri'jwielen kunnen.
Van Vrouw Van der Bij uut Berkoop, die van
vroeger uut een bekende bakkersfemilie uut
Makkinge komt, kreeg ik de woorden g/oede,
gloedepot en g/oedescheppe. Om te
beginnen, in g/oede heur ie een lange oe
kIm ken. Mit et woord wodt bedoeld de resten
van hoolt die nog gloeien deur et verbranen.
Et is dus aenlik 'gloeiende houtskool'.
G/oede moet as woord wel femilie wezen
van 'gloeien' en 'gloed', woorden die in et
Nederlaans veurkommen. As die g/oede dan
ofkoeld is, numen we et trouwens nog
liekegoed g/oede, zegt Vrouw Van der Bij.
Die g/oede, 'houtskool' dus, kon overal veur
bruukt wodden, zoas veur et kachelanmaeken. Mit de /oede - een wel wat bekend
Stellingwarfs woord veur 'ovenkrabber' - trok
ie de g/oede d'r uut, op 'e g/oedescheppe.
Dat was een appatte scheppe, die wodde
aanders niet bruukt as daore veur. De smid
maekte zoe'n scheppe; die was van veuren
vlak en hi'j hadde opzetstokkies van zoe'n
vier cm hoge an de ziedkaanten en an de
aachterkaante. As die g/oede clan mit de
/oede uut de ovend krabbed wodde, kwam et
in de g/oedepot. Dat was een grote, ronde
iezeren pot mit een goed slutend deksel. De

hoogte was ongeveer 110 cm en de brette
55 cm. Et was een hoge pot van lezer mit
twie haandvatten an de kaante. Om de vloer
van de ovend schone te kriegen, trokken ze
dr deurhenne mit een natte zooltzak an een
lange stok. Dat is toch wel even weer wat
biezunders, zoe'n 'mooi woord' gloede veur
houtskool. In et Drents kwam ik gloede niet
tegen, mar et Fries het glodze, gludze en...
gloed(e) veur 'gloeiend gruis'.
Van de heer J. Das uut Oosterwoolde, de
zeune van de bekende woordeverzaemeler
H.J. Das van vroeger uut Berkoop/Noordwoolde, kregen we een peer aorige zeggies
die ok nog niet bekend weren. Wel bekend is
op schobberdebonk (leven), wat zeggen wil:
'klaplopend, bede!end, als het kan op kosten
van een ander (leven)', mar Das geft daor
now ok bi'j op, as variaanten dus: van de
slopperdepop leven en op slobberdebonk
leven.
Das stuurde oons ok nog de volgende peer
zeggies. As iene mar niet van et bedde of
komt, kuj' zeggen: Kom uutje nust, de zunne
schientje in de kont! En as iene vremd uut
de hoeke komt, kuj' zeggen: le kun reer uut
de hoeke kommen, ie zollen je d'r zo weer in
trappen! En tegen iene die zels niet yule
doen hoeft omdat aanderen zorgen dat hi'j
een goed plakkien krigt of et op een aandere
meniere goed krigt, kuj' zeggen: le won mit
de kont in de botter Iegd!
Over de kraekeling (2)
In Dc Ovend van april 2006 hek wat verteld
over et prissenteren van kraekelingen
vroeger nao de begraffenis. As dr anleiding
toe wezen zol, zo'k et dr hier nog een keer
over hebben, zo ongeveer he'k doe dat
stokkien ofsleuten. Now, de anleiding is d'r,
dat zodoende hier opni'j ommedaen ken veur
dat oolde gebruuk. Nao de begraffenis
kregen ze een zute en een zoolte kraekeling,
'de twie kaanten van et even', zo hadde de
heer Z. Salverda oons al verteld over
Wolvege en omgeving. Ok mos et veurkommen wezen daj' een kraekeling kregen die
an de iene kaante zute was en an de

aandere kaante zoolten. In Makkinge en
Iichtkaans ok in Ni'jberkoop haj' iene soorte.
Naotied kregen we twie reakties op de
infermaosie in die Ovend van april, en die
bin slim de muuite weerd. Vrouw M.
Dijkmeijer-van Dijk, van vroeger van
Ni'jlaemer, schreef oons angaonde de
begraffenis over et luden en kleppen van de
klokke, over de bureplicht en de gang naor
et karkhof en dr ommehenne. As ze
weerommekwammen van de begraffenis in
et dorpskefé, clan wodde dr een sukerkraekeling en een soeskraekeling prissenteerd.
De kraekeling is symbool van lewig leven,
schrift Vrouw Dijkmeijer. Suker- en soeskraekeling weren beide zoen 20 cm Iaank.
Neffens heur oolden mos ie ze beide
toegelieke opeten. Uut de eigen femilie
vertelt Vrouw Dijkmeijer nog dat doe heur
moeder in 1955 kwam te overlieden, dat ze
doe ok de klokke luden Iaoten het en
kraekelings besteld het. Zels woonde ze al
van 1935 of niet meer in Ni'jlaemer.
Van de heer Theo Annema van Wolvege,
van vroeger uut Berkoop, hewwe al vaeker
hier aorige gegevens zien Iaoten. Over de
kraekeling leut hi'j oons lessend weten dat
die vroeger ok bi'j begraffenissen in Berkoop
een rolle speulde. Hi'j vertelde dat in
Berkoop bi'j et eerste koppien koffie een stok
koeke heurde. Bi'j et twiede bakkien kreej'
een kraekeling, en daornao wodde de
begraffenis ofsleuten. Waoromme de
kraekeling aenlik een tredisie is dat hadde
Annema eerst nooit weten, mar Iaeter
heurde hi'j dr meer over. Et zol te maeken
hebben mit de karke, zo wodde zegd, en
misschien was et al wel zo oold as de
dorpskarke. De vorm van de kraekeling is
een achte, en die vorm geft de iewighied an.
De kraekeling nao de begraffenis wodde
geven in naeme van degene die wegraekt
was. Deur de kraekeling op te eten, gaf ie de
iewige verbunnenhied mit die persoon an.
Mooie infermaosie over de kraekeling om
hier ok even te geven, zo 't me toeleek.
Netuurlik mit daank an Vrouw Dijkmeijer en
de heer Annema.
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Lily Köhler

Kappers
Doe ik vandemorgen in de spiegel keek en
zag dat een warheufd mit grieze slierten
haor me somber an ston te steren, docht 1k:
Naor welke kapper zal ik disse keer gaon.
Want ik weet dat 1k wat kappers angaot een
echte zwarfster bin. Mien grootste perbleem
is dat ik altied bi'j aanderen kapsels
bewonder die bi'j mi'j niet klaor te kriegen
binnen.
Doe ik nog lang haor had, kon ik bi'j wieze
van spreken leder ure van de dag een
aanderkapsel in mekaanderflaansen. Now
1k mien haor kot heb, hangt et allegere of
van et vakmansschop van de kapper die me
onder hanen het.
'1k wil et HIERE (1k wies argens onderan
aachter op mien heufd) wat uutdund hebben
en DAORE, bovenop, niet tè kot.'
1k weet uut ervering dat now et belangriekste
mement komt. Is de kapper een dromer, een
daenker of een doener? Luustert hi'j echt
naor me? Gaot hi'j mien haor zo kot knippen
dat mien neuze as een richtinganwiezer naor
veuren stikt? Of lat hi mien haor zo lang dat
ik dr uut zie as een zwaor ziek vrommes, dat
krek van de dokter te heuren kregen het dat
ze veur et eerst weer even van bedde mag.
De kapper bekikt me kritisch in de spiegel en
hoolt wat plokken haor in zien linkerhaand.
"t Zol kunnen,' antwoordt hi'j veurzichtig.
'En willen jow et in de slag knippen?' vraog ik.
'Dat kan ok, zegt de kapper. 'Marguerite, wil
ie disse dame even wasken?'
Marguerite komt antrippelen en begint vol
vliet an et natte douw- en sopwark. Van dat
mement of besef ik da'k glen inkelde
kontrole meer heb over mien kapsel.
Marguerite zet me nao et wasken weer
rechtop, 1k bekiek glaezig mien sloppe, langs
mien gezicht naor beneden hangende natte
haor en mompel zachies: 'Hoe kan lene daor
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now nog wat mools van maeken?'
Daor komt de meester zels weer an. Hi'j het
tiedens mien wasbeurt al vier ere vrouwludeheufden onder zien keunstige vingers had
en is vergeten hoe 1k mien haor percies knipt
hebben wil. Hi'j zwaait wat mit een kam
henne-weer, legt een scheiding die krek wat
te hoge uutvaalt en zocht in zien mondaine
schölk naor een schere.
Vol spanning waacht ik of.
'Josephine, wil le die dame daor in et
hoekien even wat Avenue's geven..., nee
schat, ze liggen in de kraantebak... Hoe
wollen jow et Ok al weer hebben? De oren
hielemaole bloot of half?'
'Half,' zeg 1k preuts. 'Mar van a- a- a- aachteren...' stotter 1k van de zenuwen en wies zó
onhaandig over mien schoolder naor
aachteren, dat mien kapmaantel van schrik
op de grond valt... 'DAOR wil 1k et niet te kot
hebben!'
Over mien heufd henne ropt de kapper luud
deurde kapselon: 'Cécile..., bi'j' mitje
gedaachten bi'j je laeste liefde? le hadden
toch al lange zien moeten daj' de ROLLERS
uut die dame mit die zwatte jurk haelen
moeten? Lekker kot, dus,' gaot de kapper
veerder.
'Nee, niet tè kot!' roep 1k vol wan hoop. 'Mar
wel uutdunnen!'
De kapper begint te knippen.
Mit argusogen volg 1k zien bewegings.
1k zie et al, d'r is glen holen meer an... Ok
disse kapper dot gewoon zien elgen zin. 1k
wor onder de dreugkappe scheuven en
waacht, mit tiedschriften vol prachtige
vrouwluden op de schoot, stillegies of.
Et bellegien rinkelt, de elerdoppe wodt me
van et haor plokt en een heufd mit de kleur
as van een temaat kikt me onwennig in de
spiegel an.

'Is et zo naor de zin, mevrouw?' vragt de
kapper uterst vrundelik.
'Ja, prima heur,' zeg ik laf. Want ach, wat het
et veur zin om me veur de zoveulste keer in
de bocht te wringen en te zeggen dat ik et op
et iene plak liever wat langer had had en op
et ere wat meer uutdund.

Bij de kassa betael ik € 35,00. Bi'j et
votgaon kiek ik nog even in de spiegel en
striek mit de linkerhaand veurzichtig over
mien vusen te kaele aachterheufd.
'Et gruuit vanzels wel weer an, troost 1k
mezels. 'De volgende keer gao ik Iekker
naor een aandere kapper...'

Krummelties
Opni7 verschenen
Notifies uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen
VIak nao de Pinkster verscheen de vierde drok van Notifies uit do Geschiedenis van de
Ooststellingwerfse dorpen. Et boek wodde indertied schreven deur oold-burgemeester van
Oost-Stellingwarf, dr. T.H. Oosterwijk. In et book wodt op een begriepelike meniere et
veurnaemste verteld uut de geschiedenis van elk van de dorpen van Oost-Stellingwarf.
Oosterwijk wodde indertied terecht beschouwd as een groat kenner van de Stellingwarver
geschiedenis. In 1962 verschenen zien beschrievings van de geschiedenis van elk dörp van
Oost-Stellingwarf as losse 'opstellen' in de Nije Oost-Stellingwarver. De riegel bi'jdregen
wodden daornao in stencilde varm verspreided en nag weer leeter warkte hi die varm omme
tot een boek, mit anvullings en verbeterings. De eerste drok in boekvarm wodde in 1977
uutgeven, in 1986 verscheen de twiede drok, en de dadde in 1993. Notifies uit de Geschiedenis
van de Ooststellingwerfse dorpen is 192 bladzieden dikke en gelt mar € 1450. Et boek het
behalven een protte infermaosie in de tekst ok veul historische illestraosies. Ok veur de echte
sneupers bin dr hiel wat gegevens in de tekst te vienen. en ok de verwiezings in de noten an et
aende van elk heufdstok bin nag altied de muuite weerd. (red.)
Dadde drok
De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog
Nag veur aanze jaarlikse sutelaktie verschient de dadde drok van De regio tijdens de Tweede
Wereldoorlog van aanze vaaste Ovendmitwarker W.H. de Vries uut Wolvege. In 1995
verscheen van dit book de eerste drok ander twie verschillende titels: Vijfjaren na vijftigjaar.
Kroniek van de Tweede Wereldoorlog in de Ste/fin gwerven en arngeving (uutgeven dour
Uutgeveri'je Van Nieuwenhave by, in Oosterwaalde) en De regio tijdens do Tweede Wereldoorlog (een uutgifte van Meester Drukkers in Wolvege). In 2003 wodde de twiede drok
uutgeven dour de Stellingwarver Schrieversronte. Mit de ni'jste herdrak kamt de hiele aplaage
now op 4.636 exemplaoren. Et book telt 256 bladzieden en gelt € 18,90.
Op 6 december 1989 began Wiebe de Vries wekeliks veur et blad Reglo Expres over de
periode 1940-1945 in et verspreidingsgebied van die kraante te schrieven. Doe in 1995
besleuten wodde am die wekelikse bi'jdregen te bundelen, wodde dr op androngen am de
belangriekste gebeurtenissen van die tied in Oost-Stellingwarf ok in et book te beschrieven.
Aenlik was de veurbereidingstied dearveur te kot, zodat et zwaartepunt van et boek toch in
West-Stellingwarf liggen bleef. Bi'j de twiede drok verscheen liekewel een daorbi'j los uutgeven
bundeling mit beheurlik wet (aostelike) anvullirigs, die ok bi'j de dadde drok leverd wodt. (red.)

Van de redaktie

Groot Stellingwarfs Diktee
Pieter Stoefzaand bliede mit woorden as
'peerdebeslaon, muddejaegen en
Iiesterstrikken'
Et gezicht van ien van de dielnemers an et
Groot Stellingwarfs Diktee ston now en clan
slim bedaenkelik. Pas bij de woorden
'peerdebeslaon, muddejaegen en hesterstrikken' veerde Pieter Stoefzaand op. Die
woorden herkende hi'j vanzels, daor had hi'j
in zien vroegere even wel mit te maeken had.
Et Groot Stellingwarfs Diktee was oflopen 6
juhi op de Markt in Wolvege en wodde
orgeniseerd deur de HNI Wolvege i.s.m. de
Stelhingwarver Schrieversronte. An et diktee
deden 26 meensken mit. De iene helte van
de dielnemers had heur phaetst deur een
veurronde, de ere helte was nuugd.
Henk Bloemhoff sch reef de tekst veur et
diktee, Johan Veenstra las de tien zinnen
veur. De jury beston uut juryveurzitter Henk
Bloemhoff, Grietje Bosma en Sietske
Bloemhoff.
Hiel wat meensken maekten et diktee goed
tot redelik goed, mar d'r weren dr Ok bij die
meer as vuuftig fouten hadden. Winner
wodde Henk Jager uut Berkoop, hi'j maekte
mar twie fouties. Henk kreeg as pries een
boekepakket dat beschikber steld wodde
deur Plantage Boekhaandel Zwikstra en de
Stehhingwarver Schrieversronte. De nommers twieje en drieje, Geert Lantinga van
Wolvege en Freddie de Vries uut Hooltpae,
maekten allebeide vuuf fouten.
Et diktee wodde holen in een sfeervolle,
eupen tente, mit daorin schoeletaofelties en
stoelen, die beschikber steld weren deur et
Lindekollege. Ni'jsblad Stellingwerf hadde
veur de inrichting van de tente zorgd en
stelde ok ruumte beschikber veur de jury
veur et naokiekwark. In de tied dat de jury de
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diktees naokeek, verzorgden Vroukje Bakker
en Jaennette Roeles een mooi en onderholend optreden.
Jim bin vanzels beni'jd naor et tal fouten van
de heer Stoefzaand! Now, Pieter Stoefzaand
heurde bi'j de kattegerie dielnemers die
boven de vuuftig fouten scoorde. Mar hi'j kan
warschienhik ankem jaor zien kennis van et
Stehhingwarfs opni'j testen, want de kaans is
groot dat de HNI tiedens zien zommeraktiviteiten clan weer een diktee orgeniseert.
Wie et diktee van oflopen 6 juli graeg
bekieken wil, kan dat doen op oonze
webstee infoJsteIIingwarfs.nI.

Johan Veenstra lest et diktee veur.
Op 'e veurgrond Pieter Stoefzaand die speuld
wodde deur Bertus de Jong van et nijsblad
Stellingwerf.

W.deJong

Mit de versierde waegen
Daegenlaank was d'r al naor uutkeken. Wi'j
zollen mit de versierde waegen naor
Appelsche. Oat was een groot feest waor aj
niet over uutpraot raekten. De speultuun en
de zaandvlakte en de Bosbarg en nag yule
meer. Veul ston al inpakt op de waegen,
zoas et drinken en et snuupgoed. Ft drinken
zat in een grate melkbusse.
Daegs teveuren was de waegen versierd mit
slingers en pepieren rosies en wat gruun en
bloemen uut de tuun.
Bi'j de dunen kwammen van alle kaanten
waegens. Soms van hiel veer. Laest was d'r
iene uut Ni'jhoorn. Een hiele mooien iene mit
een groat stark peerd. De brink ston op
zoe'n dag vol en in de speultuun mos ie
haost vechten am ok een keer op de
schommel of et drijende rad te meugen.
Wi'j hoefden niet zo veer te rieden. En toch
duurde et, vunnen wi'j, lange veur we bi] de
dunen weren. Onderwegens zongen we et
iene lietien nao et aandere. Aj' veuran op de
waegen zatten, drekt aachter et peerd, haj'
een mooi uutzicht. Alliend, et peerd tilde de
stat ok wel es op en leut een wiend. Liesje
van de domenee vun dat vies, mar de
voerman zee dat et hiel frisse locht was en
daj' daor groot van wodden. Hi'j zels is daor
ok zoe'n starke kerel van wodden. Aj' hiel
lange onderwegens binnen, dan kuj' mit een
peerd nag veul meer mitmaeken. Soms
moet zoe'n peerd poepen of pissen. Liesje
nuumde dat een 'hoopje doen' of een
'plasje'. Now, van een peerd kuj' dat 'je' d'r
wel oflaoten, heur.
Wi'j kwammen hielhuuds bi'j de speultuun
an. Now ja, hielhuuds, alliend Klaos was
aachterover van et baankien valen en hadde
een dikke bulte op 'e kap, mar veerder was
et een maaie tocht west.
De speultuun was al hiel oold, zee oonze

meester. Die het et bi'j de geschiedenisles
over Oold-Appelsche had en vertelde dat in
de tied van Napoleon d'r al een 'pleziertuun'
in de boeken vermeld staot, en dat is et
woord veur speultuun uut die tied.
Wat hebben wi'j oons weerd. lederiene wol
op etzelde speulding. Dat wodde vechten,
vanzels. De meester het doe ingrepen en
zee dat et omstebeurten mos. Now, daor
hebben wi'j niet op waacht, heur. Omstebeurten is niks an, dat moetthuus ok al. Dan
mar naor een aander ding vliegen.
De juffer was de hieltied doende mit pleisters
plakken en verbaand ommedoen. Een tutien
d'r op en klaor was et weer. Klaos had al een
bulte op de kap en vul ok nag op de kni'jen.
Et is ok zoe'n bofferd, hi'j het altied wat.
Liesje had een grate vlekke in de jurk van de
varve. Dr ston wel een bottien bi'j mit 'pas
geverfd' d'r op, mar wie zicht dat now aj'
zoe'n dag in de speultuun binnen. Jannegien
van de meester ston te janken dat ze
nargens op mocht van de aandere kiender.
De meester mos d'r nag an te pas kammen
am de zaeke wat te regelen.
Nao een uurtien was elkeniene doodap en
hadde zoe'n dust dat et een gejank van
jewelste wodde. De meester besleut dat et
now maoi west hadde en dat wi'j mar
veerder mossen. Et was nag een hiele toer
am iederiene uut de speultuun te kriegen.
Mar uuteindelik lokte dat toch.
Bi'j de waegen kregen wi'j wat te eten en te
drinken. En doe gongen we naor de Basbarg
toe. Daar konnen wi'j oons ok goed vermaeken. Zo koj' die barg op klimmen, een hiele
hagen iene, heur. En doe weer mit hiel grate
sprongen d'r bi'j daele. Aj' een keer mis
stapten, vleug ie over de kap en rollebolden
naor beneden. le zaggen d'r uut as een
beest. Aj' dat een peer keer daon had den,
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koj' niet meer. le hadden gien aosem meer
over.
Dan mar weer veerder. Wi'j stakken de weg
over en kwam men in de zaandvlakte, daor
kuj' hiele diepe koelen maeken. Aj' diepe
genoeg gaon clan koj' deur et witte zaand
weer op de zwatte grond. Dat is de oolde
esgrond, het de meester verteld. Et zaand is
daor in de loop van de tied uut de grote
stoeve overhenne steuven.
Et is altied weer een wedstried wie et eerst
op et zwatte zaand zit. Aj zo diepe zitten
clan kuj' niet meer boven de koele uutkieken.
Doe de jongen liekewel mit zaand begonnen
te gooien, vun meester et tied veur de
spullegies. Zaklopen en veur de maegies
buusdoekienleggen en veur de jongen
touwtrekken. En nog veul meer. Die et
spullegien wun kreeg een priesien.
Nao nog wat drin ken en snuupgoed mochten
wi'j nog even naor de speultuun. Dat duurde
niet zo hiel lange. Wi'j weren an et aende.
Wi'j konnen niet meer.
Op de waegen bin we weer naor schoele toe
gaon en doe gong et op huus an. Liesje keek
beteuterd naor heur mooie jurkien, dat zag
d'r niet uut. Ze was zo netties van huus
gaon. Heur moeder had heur nog wel zegd
dat ze goed oppassen mos, dat ze gien
boeremeid was.
En clan Klaos, mit nog altied een bulte op 'e
kop en een grote pleister op de knie. Mar
hi'j was niet de ienige, heur. Dr was hiel wat
verbaand deurgaon. De juffer was d'r glad
deurhenne. Mar et was een prachtige dag
west. Een dag om nooit te vergeten.
Et onderwarp veur et opstel van de volgende
dag was 'Et schoelereisien naor de dunen.'
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In et naojaor begint d'r in et gebouw van de
Schrieversronte in Berkoop weer een kursus
Stellingwarfs veur beginners. De kursus
bestaot uut tien lesaovens van elk twie uren,
een ofslutend examen en d'r is in et veurjaor
van 2007 nog een prachtige exkursie,
argens in een Stellingwarfs netuurgebied.
Tiedens de kursus is d'r veul ommedaenken
veur et schrieven in et Stellingwarfs.
Daorveur is een speciaol kursusboek
ontwikkeld en d'r wodt gebruuk maekt van
de Nederlaanstaelige bundel Hoe schrijfje 't
Ste//in gwerfs van dr. Henk Bloemhoff. Dr is
liekewel ok veul andacht veur et wark van
Stellingwarver schrievers, zoas dat van H.J.
Bergveld, ien van de eerste schrievers in et
Stellingwarfs, en van wark van laetere
schrievers as Johan Veenstra.
Daornaost wodt Ok tied besteded an de
geschiedenis van de Stellingwarven en an
de biezundere ligging van de streek.
De kursusleiding bestaot uut Grietje Bosma,
Henk Bloemhoff, Pieter Jonker en Geert
Lantinga. Et leerplan en et examen staon
onder toezicht van et Nedersaksisch Instituut
van de Rieks Universiteit van Grunningen.
De ni'je kursus begint op donderdag 16
november in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De volgende keren bin op
donderdag 23 en 30 november, 7 en 14
december, 11, 18 en 25 jannewaori, en 1 en
8 feberwaori. De examendag is op zaoterdag 17feberwaori.
Meensken die interesse hebben veur de
kursus kun et beste even bellen mit et
kantoor van de Schrieversronte: 0516451108 (vraogen naor Pieter Jonker).

W.H. de Vries - historikus '40/'45

De oorlog in de Stellingwarven - 58 Laestdaegs kregen we een man an de deure
die him bekend maekte as een geboren
Wolvegester, mar hi'j woont now in Beetsterzwaog. Hi'j stelde him veur as Andries
Jonkers en zien bescheid was, dat waor we
over schreven, dat hadde hi'j allernaol
mitmaekt. De razzia in de Noordoostpoolder
op 17 november 1944, de tocht naor
Vollenhove en de kezerne in Oldenburg,
waor ze heurden dat ze een opleiding as
soldaot kregen. Jonkers vertelde ok dat de
rneensken him nao de oorlog wel es vreugen
as ze daor zomar mit instemden dat ze
miens et soldaotepakkien antrekken
moesten. Hi'j kon heur mar muuilik overtugen daj' niks in te brengen hadden en
allienig marja knikken konnen. De inkeling
die 'nee' zee, hadde dat zoer opbreu ken.
One Rotterdammers bin daordeur doodscheuten. Et is oons now ok bekend, dat een
dag laeter, op 18 november 1944, de
Duutsers in Urk een razzia hullen hebben.
D'r bin doe tachtig Urker man nen oppakt en
etzelde pattien langes gaon as Waslander
en Jonkers gaon hadden. De Urkers wodde
ok verteld, dat et een daegeliks ritueel was
om de Hitlergroet te brengen tegenover de
meerderen. De Urkers stakken de koppen
bi'j mekaander en besleuten dat 'Heil Hitler'
een vluuk veur heur was en in heur Urker
streektael verdri'jden ze de daegelikse groet
van 'Heil Hitler' zo, dat et ongeveer klonk as
Drei Liter'.
De Duutsers hadden heur twiefels over et
korrekte van disse groet, mar ja, disse
meensken brabbelden ok zoe'n vrernd
taeltien. Jonkers kon him ok nog wat
naemen herinneren, die ok uut de Stellingwarven toegelieke mit him daor weren. Hi'j
hadde et over De Roos, Kuipers, Hoekstra
en Hooisma en zo, allemaole Stellingwariers.

We gaon nao weer wieder mit et verhael van
Waslander. We bin de veurige Ovend
opholen op 28 meert 1945.
Waslander vertelde dat deur de bombardementen op et emplacement d'r een hiele
hoop kepotte wagons stonnen, mar dat
inkelde waegens de daans ontsprongen
weren en dat daor nog wel et ien en aander
in te vienen was. 'lederiene was an et
orgeniseren, waor ze je netuurlik niet bi'j
snappen moesten. 1k heb ok mitdaon.
Kleren, leerzen, verbaand, alles was van
mien gaeding. Ok postwaegens waor van
alles in zat. Oons eten raekte op, dus we
moesten zunig an doen. We hadden nog wat
eiererzatz' en doe de aanderen dr niet
weren, gongen Kooi en ik pannekoeken
bakken. Lekkere dikke pannekoeken, die bin
op brood ok lekker.
30 meert 1945
We bin weer vertrokken richting Scherfede.
Vandaege bin we nog weer deur een
vliegtuug bescheuten en de koegels vleugen
een aentien van oons of de grond in. Wi'j bin
vlocht vanwege bommen. Kooi en ik hebben
dekking zocht en et leup gelokkig veur oons
goed of. Een peer uur laeter heurden wi'j
een ontploffing in een dörp vlakbi'j. Een born
was bi'j de karke terechtekornmen en nao de
ontploffing hadde de karke, die twie torens
hadde, mar iene meer. De locht is de hiele
dag vol vliegtugen.
1 april
Et is paosen. Wi'j staon nog mit et rnateriaol
in Hernmerde, tussen Unna en Soest. Hier
staon de perebomen in de bluui en ik bin ok
an et eierzuken west, veural ente-eier, mar
die weren niet te vienen. 1k bin mit een
Duutser naor de S.S.-kezerne west in Unna
13

om verpleging. (Waslander bedoelt hier
verzorging, eten dus). We kregen te heuren
dat we rap verdwienen moesten. We konnen
wet verzorging kriegen, mar dan moesten we
in de S.S.-kezerne blieven en daor vuutden
we niks veur. We zitten hier in een groot
gebied at insleuten deur de Amy's. (Hier
won de Amerikanen mit bedoetd.) De chef
van de kezerne miende dat d'r bi'j Paderborn
nog een deurgang wezen zot. Mit oonze
trein moesten we perberen deur die
deurgang te kommen, mar dat tokte at niet
meer.
2 april
We bin now hietemaote insteuten en we
moe'n now weer weeromme naor Kabet bi'j
Hagen.
8 april
We rieden de hiete tied wat hen ne-en-weer
mit de trein en dat gaot d'r omme dat de
vtiegtugen oons niet vienen kunnen. Et eten
is bedroevend. In Kabet hebben we stiekem
een schaop uut et taand haeld en staacht in
een goederenwagon. Die schaopen bin et
eigendom van de stad Hagen en een
aandere ptoeg het d'r at drie beesten
weghaetd. Vandaege bin we weer mit de
trein op traansport gaon, mar bi'j een ktein
stesjonnegien bin we staon bteven om de
vtiegtugen. De tokemetief is ofkoppetd. Ze
zotlen daor gauw mit vandeur, mar nao een
peer honderd meter hadden de vtiegtugen
him at te pakken. De mesiene stokkend, de
massienist dood en de stoker gewond an et
heufd.
11 april
We bin in Hennen en et bin weer attemaote
vtiegtugen en die kbmmen hiet lege over.
Tied te eten hebben we niet meer. tene van
de vliegtugen is vier km hier vanof branend
daetekommen. Ze vtiegen soms zo tege daj'
daenken zotten dat ze tegen de grond
vtiegen. We hebben veur et kenon weer
petronen kregen en ien keer richtte een mof
zo tege mit de vierting dat de koegets de
grond in vteugen. Ondaanks atte ettende is
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et prachtig weer, de hegedoorns btuuien hier
at en de bomen kommen in et btad.
15 april
De Amy's kommen de hiettied dichterbi'j en
et Duutse gebied wodt kteiner en kteiner.
Now bin we in Iserlohn. Ze hebben hier Ok
acht en twaetf cm geschut op de waegens
staon. De grenaoten gaon van beide
kaanten over oons henne en veuran in de
stad staot attes in de braand. Vandaege het
een acht cm kenon de propeller van een
vtiegtuug ofscheuten. Die propeller is nog
ophaetd mit een karregien. Dat is dan Ok
iene van de weinige keren dat ze wat
raekten. Wi'j staopen now naachs in een
schoetketder van een flakkezerne. De chef
van de batteri'je wit vandaege attes de locht
in vliegen taoten, dat d'r wodt extra brood en
rokeri'je uutdietd. Hi'j het vandaege een rede
hutten, en zee dat Duutstaand mit de
geheime waopens toch de overwinning
haeten zot op Amerike. Atte mannen hebben
vandaege waopens kregen, mar Kooi en ik
getokkig niet, omdat we d'r toch niet mit
ommegaon kunnen. We hebben now
opdracht naor Letmathe te gaon. Et zwaore
materiaot btift hier aachter. Nao et eten
moe'n we antreden en Kooi en mi'j wodt
zegd dat we oons metden moeten in de
ftakkezerne in Iserlohn, waorwi'j dan een
ontslagpepier kriegen konnen. tk neme mien
koffer en mien deken mit, Ok at moe'n we
nog zes km topen. We bin veitig in Iserlohn
ankommen, mar et was onderweg wet
benauwd, want de Amy's hebben de stad
insteuten en ze scheuten ommeraek. Via
attemaote binnenpatties bin we hier
kommen. We hebben et bewies kregen in de
kezerne, dat we bin now vri'j van de Duutse
weermacht. We btieven vannaacht in de
kezerne en topen getokkig weer in oons
burgerkloffien. We hebben nog veur een
peer daegen verzorging kregen. Warschientik is oonze trein at opbtaozen, want dat is Ok
at mit et zwaore geschut dat hier aachterbleefgebeurd. Daor was ok een zwaor
kenon bi'j waor ze mit scheuten, en dat tigt
now in de middendeur. Hiete veurraoden an

In de veurige oflevering vertelde Waslander dat
ze in Oldenburg in een militaire kezerne
terechtekwammen. Daor wodde heur verteld dat
ze now soldaot weren en et uniform aksepteren
moesten. Op 'e foto ziej' de kezerne in Oldenburg.

potten en pannen, braandstof, jassen en
leerzens, te yule om op te flumen, hebben
ze uut de wagons smeten veur de burgers
die in de buurt wonen. Wi'j hadden ok nog
dekens over en aandere kieren, mar die
hebben we an de Russen geven.
16 april
De stad ligt nog altied onder vuur. Om negen
ure moesten wi'j mit alle burgers uut de
schoelkelder van de kezerne naor buten.
Daornao bin Kooi en 1k naor meensken gaon
die gister nogal wat spullen van oons kregen
hadden en vreugen as wi'j zo lange bi'j heur
blieven mochten totdat et veilig was, en dat
kregen we klaor. Et weren christelike
meensken en ze deden heur best om et
oons naor de zin te maeken. De stad het him
om twaelf ure overgeven en de burgemeester is zogenaemd ziek. De kringleider
het himzels doodscheuten. Wi'j slaopen
vannaacht bi'j disse meensken en gaon dan
morgenvroeg op weg naor huus. Oonze
spu lien hebben we zo saemensteld, dat ze
makkelik te dregen binnen en de rest kun we
wel an heur kwiet.

17 april
Van naacht hebben Kooi en ikke weer op een
echt bedde slaopen en wat was dat een
weelde. Et was de eerste keer nao de razzia.
De vrouw stopte oons nog weer brood toe,
want we moesten mar zunig wezen mit oons
eigen, want we wussen niet wanneer we
weer te eten kregen. Wi'j hebben et goed
had bi'j de femilie Frits Schulte an de
Landweg 2 te Iserlohn. Kooi en ik bin vroeg
op pad gaon vanmorgen, op 'e reize naor
huus. In de stad treffen we nog iene, die ok
die kaant uut moet. Veur in de stad is et vol
mit Amy's, auto's en soldaoten mar we
hebben niks gien last, ok niet op et kruuspunt even wiederop. Daor staon een peer
auto's mit Amy's en een peer Duutse
soldaoten lopen veur oons uut, in heur
uniform. lene van de Amy's lopt op de
Duutsers toe en rokt de iene zien poolsgelozie of en geft him een peer opstoppers en d'r
wodt heur zegd de auto in te gaon. Warschienlik deurdat wi'j burgerkleren an
hebben laoten ze oons lopen. Mar as wi'j in
Kalthof kommen, staon d'r Amyposten en
moe'n ok wi'j en alle aanderen die onderwegens binnen naor een terrein. Hier wodt
alle begage naokeken en alles wat scharp is,
messen, scheren en zo, wo'n inneumen en
op een hoop gooid. Daornao moe'n we oons
melden bi'j een kommedaant in Simmern,
mar hi'j is daor niet en we kun ok aanders
nargens henne, dat we besluten om
weeromme te gaon naor Iserlohn en Frits
Schulte. (Iserlohn ligt zuudoostelik van
Dortmund, De V.). As wi'j in de stad kommen
staot d'r een Amy op 'e straote en vragt oons
as wi'j Duutsers binnen. Wi'j vertellen him
dat wi'j Hollaanders binnen, en wo'n mit
aandere butenlaanders op auto's laeden en
in de flakkezerne brocht. Kooi en ik kommen
op een kaemer mit drie Italianen, twie Polen,
iene Tsjech en nog een Hollaander. We
waachten of op naodere odders.
De volgende keer gaon we wieder mit Klaas
zien Iotgevallen, want et zol nog maonden
duren veur hij bij zien gezin in Ooldemark
wezen zol.
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Op 1 september 2006 wodt de vierde roman
Een brogge van glas van Johan Veenstra
prissenteerd in et ni'je multifunktionele
centrum van Ni'jhooltpae. Ft mooie is dat et
in Johan zien eigen dörp plakvint en dat d'r
omhenne een biezunder kultureel pergramme orgeniseerd wodt.
Dat is niet niks, mar et is dan ok een
biezunder boek. Eerst nao et wegraeken van
zien moeder is Johan op zuuk gaon naor
zien vader en doe ontdekte hi'j ok dat hi'j een
halfbreur het. Dit gegeven het hi'j onder
meer verwarkt in disse ni'je roman, dat een
hiel eupenhattig boek wodden is. Mit grote
eupenhied beschrift Johan fragmenten uut
zien leven. Oat zal o.e. in zien dörp wel
reden geven kunnen tot praot, en dat is
Johan him ok wel bewust, mar hi'j vint dat
een autobiografische roman de waorhied
bevatten moet, ok al is et netuurlik wel zIen
waorhied. Dé waorhied bestaot niet, neffens
him.
Et getuugt van moed om je as schriever,
wonende in zoe'n Hein dorp, zo bloot te
geven. De schriever zegt hierover: '1k bin
now 60 jaor en de meensken moe'n d'r mar
van vienen wat as ze willen. 1k bin et kwiet
en kan now yule vri'jer leven as in et
verleden.'
In et verleden van Johan is genoeg gebeurd
om over schrieven te kunnen. Oat hi'j eerst
zovule jaoren nao de dood van zien moeder
an et boek begonnen is het zien reden ok
had. Hi'j hadde een hiele nauwe baand mit
zien moeder en het heur eerst hie[ arg mist.
Hi'j wet ok zeker dat ze dit boek niet goed
vunnen had, mit naeme niet omdat d'r ok
erotische gedielten in veurkommen. Over
zokke dingen heur ie niet te schrieven, vun
ze. Oat is netuurlik eigen an die generaosie.
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Johan het et boek lezen laoten an de
meensken die d'r in veurkommen. De
meensken die d'r muuite mit hadden,
hebben een schoelnaeme kregen, mar dat
weren d'r mar twieje.
Mit Een brogge van glas het Johan
Veenstra een indrokwekkend en ontroerend
boek schreven, dat ongetwiefeld op een
protte lezers grote indrok maeken zal.
Wie de biezundere aovend rond de uutrikkinge van Een brogge van glas biwonen WI!,
dat kan, d'r bin nog kaorten. Die kaorten kun
risserveerd wodden deur naor oons kantoor
te be!!en: 0516-451108, of te mallen naor
info@stellingwarfs.nl. De kaorten kosten
€5, 00 en liggen op de aovend van
1 september veurje klaor.
De aovend begint om 8 ure mit een eerste
optreden van de Grunninger zanger Martin
Korthuis. Daornao is de uutrikkinge van et
niie boek deur de schriever zels. Anslutend
gaot de Drentse schriever Gerard Nijenhuis
naoder in op de inhoold van et nie boek. Op
de aovend is d'r veerder een vraoggesprek
dat Douwe Kootstra mit Johan Veenstra
hebben zal, de schriever lest twie keer een
peer fragmenten uut et boek veur en Martin
Korthuis treedt nog twie keer op.
Een brogge van glas telt 144 b!adzieden en
gelt€ 11, 00.

Geke Zanen

Interview mit

Jeltie Baas-Venema
Oflopen 20 mete was in Wolvege de
uutriIthinge van de Hannie Mein Keunstpries 2006. Zeuvenendattig beeldend
keunsteners uut de gemienten Oost- en
West-SteIlingwarf leverden wark in om
in anmarlung te kommen veur die pries.
Daormit ontston d'r oh automat ich een
prachtige tentoonstetling, die de oflopen
maonden bekeken wodden hon in de
Hannie Mein Keramiekgalerie in Wolvege.
De pries kwam in hanen van beeldhouwer
Guus Heilegers. De uutrikkinge d'rvan op
20 mete was een feestelihe gebeurtenis.
Mar wie zat d'r aachter dit hiele gebeuren? Ne-
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tuurlik et bestuur van de stichting Hannie Mein
Keunstpries en de zorgvuldig uutkeuzen leden
van dejury; mar een belangrieke moter aachter
et gehiet was toch wet de Steltingwarver beeldend
keunstenerJeltje Baas-Venema.
'Waorom hangt d'r gien wark van Jeltje Baas op de
tentoonstelling? Zi'j maekt toch van die prachtige
schitderi'jen mit koenen en petretten? En ze is
toch ok een Stetlingwarfse en woont hier in de
omgeving?' Dit soort van vraogen kwammen op
mi'j of tiedens de eupening van de expositie. 1k
kon hiel kotwezen: 'Ja, zewoontin deStellingwarven;ja, ze maekt prachtig wark; nee, d'r hangt
gien wark van heur. Waorom niet? Omdatze niet

T

Jeltje Baas-Venema tiedens een expesisie in Rotterdam bij schilderijen die ze van heur mem maekte

mitdoen mocht. Ze 'zit' naemelik in et bestuur
van de stichting, de stichting die et initiatief nam
tot et instellen van de Hannie Mein Keunstpries
en de daormit saemenhangende tentoonstelling.'

len mos. En zo bin ik min of meer onverwaachs
geboren in etziekenhuus bi'j de nonnegies in
Drachten.'
Jeltje was et twiede kiend. Dr was a! een zeune,

'A'k eerlik bin,' zee 1k d'r nog bi'j, 'bin 'k bliede

Eelke. Heur heit was drokker van beroep. In meie

datze indertied veur datbestuurvraogd is, want
aanders hadden wi'j - as ere bestuursleden - heur

Iaoren, waorop et gezin daor ok wonen gong.

1946 nam hi'j een baene an as drokker in Zuud-

enorme inzet veur disse manifestaosie missen

Mar ok et dadde kiend - dochter Petra - wodde

moeten.' En daormit doel 1k niet alliend op heur
inzet, mar ok op heur kennis op et gebied van et
orgeniseren van tentoonstellings.Jeltje wet nae-

in Zaandhuzen geboren. In 1949 volgde d'r een
ni'je verhuzing et gezin vertrok naor Drachten,
waor heit eerst weer in et fern iliebedrief - ok een

melik van de hoed en de raand en de keunsteners
die an de Hannie Mein Keunstpries mitdeden,

drokkeri'je - an de slag gong. Doe dat bed rief
niet rneer uut kon en opheven wodde, kreeg hi'j

hadden heur niet betervertegenwoordigd vulen
kund clan deur heur. Niet alliend bi'j heur pris-

een baene op de drokkeri'je van de Drachtster
kraante.
Et gezin kwarn te wonen an de Noorderdwars-

sentaosie an dejury, mar ok bi'j et inrichten van
de tentoonstelling. Ze hul as glen aander de
opbouw in de gaten en stuurde, as et neudig was,
de dielnemende keunsteners an.
Wie isJeltje Baas? Is ze een echte Stellingwarfse?
Waor komt ze weg? Ze was toch onderwiezeres en
taeter lereres en koördinater in et voiwassenenonderwies? Hoe slaegde ze d'r dan in heur Iererschop
te kombineren mit heur keunstenersschop? Wat
bin trouwens de thema's in heur wark? Waordeur
wodt ze et meerste inspireerd? En wat het ze mit
Hannie Mein?
Tied veur een interview. En daororn zocht 1k
Jeltje Baas op in De Oosterstreek, waor ze tegere
mit heur man Jan Baas sund 1989 woontin een
boerderi'jgien op een prachtig plakkien an de
Dwarsvaortweg - op de greens van Frieslaand en
Drenthe.
Jeltje vertelt dat in 1998 et huus ingriepend ver-

vaort, in een eerste stokkien ni'jbouw. De twie
ooldste kiender gongen naor de Dwarsvaortschoele, schoele III, de schoele van de bekende
rneester Baa rda. Gerrit Baarda was een onderwiezer die opvul deur zien progressieve onderwiesidenen. Zo vieterde hi'j o.e. de kreativiteit an bi'j
kiender. Ok bi'jJeltje. Zi'j wodde anmoedigd om
illestraosies te tekenen.
'Dat was een geweldige stimelaans,' verteltze, '1k
kreeg doe in de gaten dat mien tekenen wel wat
veurstelde.' Veuruutstrevend veur die tied was
ok dat die schoelemeester iederjaor een revue
schreef, waor alle kiender een rolle in kregen. In
et Fries. jeltje en heur bruur, beide Nederlaanstaelig van huus uut, leerden rnitien doe zi'j op
die schoele kwammen in drie weken tied et Fries:
een kwestie van overleven: ze wodden in et begin
uutrnaektveur 'eigenwieze Hollaanders'. 'Dan leer
ie et Hollaans wel hiel vlot of.'

bouwd is. Sund die tied beschikt ze daor over een

Omdatjeltje as kiend een maegere spriete was,

fraai atelier waor ze heur eigen wark goed exposeren kan en waor ze workshops en schilderkursussen geven kan: schilder en lerer toegelieke!

kwam op een gegeven mement et doktersadvies
naor de zaandgrond te gaon om daor wat an
te starken. En zo woonde ze opni'j een posien
in bi'j de grootoolden in Zaandhuzen. Ze gong
daor ok op schoele en kreeg les van meester Van
Leer, die ze Iaeter nog es tegenkwarn in Assen,
waor ze beide - as lerer-schilders - in De Kolk

Bi'j' wet een echte Stellingwarfse?
'1k had geboren wodden moeten in de Stellingwarven, in Zaandhuzen. Mien oolden woonden
daor doe in bi'j de oolden van mien mem: et gezin
van Pieter dejong. Hi'j hadde een loonbedrief
tegere mit zien zeune. Mien mem, dochter Eva,
gong in 1944 vanuutZaandhuzen op bezuuk in
Drachten, mar et bleek dat ze die dag beva-

exposeerden op een deur de Onderwiesvakbond
opzette tentoonstelling. Ze brocht trouwens haost
alle schoelevekaansies deur in Zaandhuzen. En
orndatze sund 1989 hielemaole op 'e Oosterstreek woont, vuu!t ze heur wat heur aachter-

grond angaot een 'echte' Stellingwarver: heur
laeste verhuzing, in 1989 van De Smilde naor De

mement benuumd as lerer an de Mayo in Balk en
Jeltje en kiend (d'r was intied een zeune geboren)

Oosterstreek, 'was een soort thuuskommen'. Van

gongen uteraord mit.

et eerste mement ofvuu Ide de omgeving as een
waarme deken; et gebied was heur hiel vertrouwd.

Wat had je hatte: et onderwiezersvak of et him

Vlakbi'j - tegenover heur ni'je won ing - pachtten

ontwikkelende keurzstenersschop?

heur grootoolden ooit, veurdat ze et loonbedrief
in Zaandhuzen begonnen, een boerderi'je.

'Beide! Hiel lange heb 1k beide kombineren kund.
1k bin naodat de beide kiender wat groter weren,
begonnen mit les te geven in etvervolgonderwies.
Dat was vaeke ok een inspannende angelegen-

Wanneer ontdekte ie daj' keunstener wodden wolLen? En wanneer ontdekte ie daj' tekenen konnen?
'Zoas zegd wodde 1k op de legere schoele in
Drachten deur meester Baarda anvieterd om
illestraosies te tekenen. Laeter dreugen ok de lessen van tekenlerer Van der Kop op et Drachtster
Lyceum daoran bi'j.' Jammer genoeg kregen op
et Drachtster Lyceum de kiender alliend mar in de
eerste drie klassen tekenen. Van de vierde klasse
of mos ze heur passie veur et tekenen uutleven
in de kaantljn van heur schoeleschriften; veul
diktaoten wodden versierd, o.e. mit prachtige
modetekenings.Jeltje was in alle opzichten kreatief: zo ontwurp en ni'jde ze

hied. Veural de tienjaor durende baene op de
Vrouwen Vakschoele was, aachterof bekeken,
aorigvermuuiend. Tekenen en schilderen dee ik
d'r naost. Mar wel bin 1k me daor de hieltied in
ontwikkelen blieven: via de opleidings LO- en
MO- tekenen en uuteindelik op de Akkedemie
Minerva in Grunningen. En doe kon ik kiezen:
lesgeven blieven of mien keunstenersschop nog
veerder ontwikkelen. 1k keus veur et laeste. Sund
een peerjaor geef 1k glen les meer en kan 1k me
hielemaole doende holen mit schilderen en mit et
geven van workshops en kursussen schilderen.'

ok heur elgen kieren!
In 1962 - nao et haelen van
et HBS A-diplome - brak
d'r een ni'je periode an.
Een opleiding om lereres te
wodden lag veur de haand.
Ze zette heur schoelekarrière clan ok deur op de
Kweekschoele in Drachten.
Aenlik was ze liever naor
de keunstakkedemie in
Grunningen gaon of naor de
universiteit, mar daorvan was
glen spraoke: een opleiding
an de kweekschoele was
meer as genoeg. Ok op die
schoele wodde al gauw heur
tekentelent dudelik: ze
kreeg de hieltied meer in de
gaten dat ze echt tekenen
kon. Nao et haelen van et
diplome vertrok ze veur een
baene as onderwiezeres naor
Zwolle, waor ze heur man
Jan Baas kennen leerde.
Jan wodde op een gegeven

Jeisma 's koenen I
Acryl op doek (2005), 40 x 50 cm
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Wat bin de thema's inje wark? Waordeur raek ie
inspireerd?
'1k konsentreer me tegenwoordig op verschillende
thema's. 1k schilder petret en medel, laandschoppen, koenen en ofleided daorvan abstrakter
wark. Mien heufdrichting was eerst et schilderen
van petretten. Vanof begin jaoren negentig legde
ik me de hieltied meer toe op et schilderen van
laandschoppen en in die laandschoppen verschenen de hieltied meer koenen. Et was mien eigen,
direkte omgeving die mi'j inspireerde! In et begin
schilderde ikveural de koenen van de buren, mar
laeter ok de tegenvoeters an de aandere kaante
van de wereld, in Ni'j-Zeelaand. le moe'n weten
dat mien dochter daor wonen gaon is, wat anleiding gaf tot meerdere bezuken. Bi'j die bezuken
in Ni'j-Zeelaand doe ik geweldig veul inspiraosie
op. Tetaol aandere laandschoppen. In 2003 Ieidde
dat daor alderdeegst tot een tentoonstelling: 'The
colour of our paradise' in de Selwyn Gallery in
Darfield. En in 2005 gongen d'r schilderi'jen naor
Christchurch naor de Windsor Gallery.'
Koenen kwammen in et wark de hieltied meer
centraol te staon. En dat begon op te valen. Zo
verscheen d'r in et blad Veeteelt, in de rebriek
'Koe en Kunst', een stokkien over heur wark. En
in et blad De Lakenvelder kwam ok een artikel
dat over heur koenen gong. Weren de koenen
eerst onderdiel van et laandschop, in laetere
jaoren wodden ze de hieltied meer beeldvullend
Jeltjes koenen staon vandaege-de-dag ok niet
altied meer in et Iaand. Zi'j schildertze now ok
aachter buizen en stangen, zoas op et schilderi'je
'Zaandbakkoe'.
'Behalven da'k me richt op laandschoppen en
koenen is in mien wark et maeken van petretten
ok altied een vaast gegeven bleven. Centraol
daorin staon bi'jglieks 'De Eva's': veur mien
ofstuderen an de Akkedemie Minerva in 2000
schilderde ik een serie petretten van mien mem
Eva. In die serie kon ik mi'j as petrettist hielemaole uutleven. Zi'j poseerde veur mi'j. Al
kiekende schilderde ik en maekte ik mien eigen
warkelikhied. Die leek uteraord wel op wat ik
zag, mar ikwilde meer maeken as een ofbeelding,
meer as een impressie: een warkelikhied die toegelieke ok mien eigen heninnenings in him dreug,
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zodat bi'jglieks et gezicht van dat mement mitien
et mi'j bekende verleden opni'j leven dot.'
'En dan bin d'r nog mien Mata Han's. 1k bin al
dattigjaor arg interesseerd in de persoon en de
affaire Mata Han. Et begon mit een boek uut de
jaoren twintig, mar de deurslaggafeen linosnede van Johannes Mulders bi'j een ballade van
Douwe Tamminga. Et was die linosnede waorop
te zien was hoe Mata Hari as spion van Frankriek
fusilleerd wodde, die mi'j stimeleerde ok zels de
intrigerende persoon Mata Hari tot onderwarp
van mien wark te kiezen. 1k begon mit een serie
kleine petretten en gong pas laeter over op grotere doeken. Et bleek een daankber onderwarp.
In de loop van de tied ontston d'r een hiele serie
Mata Han's. In feite waacht die serie as et waore
op een tentoonstelling!'

le zollen zeggen kunnen, daj' intied een keunstener binnen die 'deurbreuken' is: ie hebben een
indrokwekkende cv en et overzicht vanje solo- en
groepstentoonstellings mag d'r wezen. Wat ik nog
graeg weten wit Lcjow relaosie mit Hannie Mein.
Wanneer kwaj' in kontakt mit hear?
Wi'j wonen van 1989 of op 'e Oosterstreek; ik was
rond die verhuzing al volop an de slag as beeldend
keunstener. Zi'j woonde in de buurt en al gauw
leerde ik heur kennen. Zi'j was een waarme persoonlikhied en had een oprechte belangstelling
veur et wel en wee van kollega-keunsteners. Zi'j
brocht me in de kunde mit de medeltekengroep
van Wolvege en regelde een tentoonstelling van
mien wark in heur galenie in Vinkege: schildeni'jen,
etsen en ok petretten van streekgenoten. Heur
enthousiasme veur veul in de negio wonende
keunsteners wol zi'j op nog een andere meniere
blieken laoten. Et idee om een keunstpnies in te
steVen wodde deur heur ondersteund. Keunsteners uut de Stellingwarven zollen daondeur de
kaans kniegen heur wark extra onder de andacht
van keunstkenners en pebliek te brengen. Mit et
bekende enthousiasme maekte zi'j de pries: zes
keramische objekten. Jammer genoeg hetze deur
ziekte en overlieden - in 2003- de realisening van
dit projekt niet mitmaeken meugen. Ze raekte
weg in de periode van veurbereidings veur et
innichten van een overzichtstentoonstel ling van
heur eigen wark in et Nationaol Vlechtmuseum
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Jelsmci s koenen II
Acryl op dock (2005), 40 x 40 cm

van Noordwoolde.' De Ste!lingwarver Schrieversronte het tegere mit et Nationaoi Vlechtmuseum
bi'j gelegenhied van die tentoonstei!ing een
boekien uutgeven mit de titel Hannie Mein,
keramiste. Et idee van een keunstpries veur Stellingwarver keunsteners wodde indertied naor
veuren brocht deurjournaiistian Krol en uutwarkt
mit Loki van der Gaag en Remco Heite, oold-burgemeester van West-Stellingwarf. De naeme van
de ni'j in te stellen pries lag ok veur de haand: de
Hannie Mein Keunstpries. 'Doe ik in 2003 deur
Loki van der Gaag vraogd wodde zitting te nemen
in etbestuurzee ik vol overtugingja. Mar, alliend
veur (en keer. De volgende keer - in 2009 - wit ik
zels mitdoen.'
Zoas zegd het die eerste priesuutrikkinge intied
west op oflopen 20 meie.
De Stellingwarven blieken een keur an interessaante beeldend keunsteners te hebben, zo het ok
now weer blieken daon. En ok at wasJeitje Baas
dit keer niet van de perti'j, zi'j is zeker ok iene van

heur. * Wezulien nogvule van heurheuren.
*Wark van Jeltje Baas is op et mement (t/m 3
sept.) wel te zien op de tentoonstelling 'Over
de greenzen' in Galerie A!bronda Art & Craft in
Helium (Gr.) en van 5 aug. t/m 5 oktober in de
Hannie Mein Keramiekgaierie in Wo!vege. De
eupeningstieden daorvan bin: maendag van 13.30
- 18.00, deensdag t/m zaoterdag 13.00 - 17.00.
Op donderdag kuj' liekewel tot aovens 21.00 ure
terechte.
Ok is heur atelier opneumen in de keunstroute
van Zu udwest- Drenthe: 'En Route'; et atelier is
eupen (nao ofspraoke) op donderdag, vri'jdag en
zaoterdag van 13.00- 17.00 ure.

Op 'e volgende bladzieden zien Jim een tat schilde-

ri'Jen van JeltJe. Schilderijen van o.e. hoenen uut
de bwirt, mar oh van bi'Jgtiehs een peer laandschoppen wit Nij-Zeelaand.
5

Drenthe /Frieslaand, v.Ln.r. nr. 3426, nr. 3416
Eulievarve (2003), 140 x 70 cm
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FriesLaand / Drenthe
Eulicvarve op dock (2003), 140 x 70 cm

Lakenvelders II
Eulievarve op doek (2004), 100 x 70 cm

Zaandbakhoe: waor is mien grdslaand. (uut Zaandhuzen)
Acryl op doek (2005), 45 x 60 cm

10

Kalver Evelieri
Acryl op metaal (2004), op NIj-Zeelaanse brievebusse

'Koe, nr. 1708'
Acryl op doek (2005), 40 x 50 cm

Liquorice all sorts, Canterbury beef cattle (Alderhaande vleiskoenen) - Nij-Zeelaand
Acryl op canvas (2005), 80 x 100 cm
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Karen, Reddy en Brutus, Ni'j-Zeelaand
Acryl op canvas (2005), 100 x 80 cm
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Andries lager (De Oosterstreek) mit alpinopette
Acrylschets (1998), 76 x 56 cm
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Waiau revier, Nij-Zeeland
Acryl op doek (2001), 100 x 70 cm
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Boereweg naor et Onukustraand, Ni j-Zeelaand
Acryl op doek (2005), 100 x 80 cm
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Boele Land

Da't vien ik now een mooi boek!
Doe Koosje me op 13 april bi'j de prissentaosie van et boek Maaike vreug om een
stokkien te schrieven over mien mooiste
boek, hek in een 'mement van onbedochtzemhied' ja zegd, mar laeter mit schrik
bedocht, dat d'r veur mi'j gien mooiste boek
bestiet. 1k bin alle boekekaasten bi]langes
west en ik heb me ofvraogd: mit welk boek
wi'k, a'k de rest van mien leven veur straf ondaenkber, ik zol niet weten waorveur, of ik
bin et vergeten! - op een onbewoond eilaand
zitten moet, de tied ommekriegen. En ik
vuulde me as een ezel tussen duzend
hujbulten, die niet wet van welke butte hi'j
eten zal en die daoromme verhongert. Zo'k
clan misschien vuuftig boeken over een
bepaold onderwarp mitnemen meugen,
bi'jveurbeeld over plaanten of alderhaande
opende, kroepende, zwemmende of
vliegende beesten, of misschien twintig van
mien mooiste Duutse boeken, of at mien
Stellingwarver boeken, of mien verzaemeling gedichten in et Mamelosch (memmetael) uut Polen en Ruslaand, schreven van
rechts naor links, in vremde letters, mar die
een wereld veurje ontsluten aj' et veurrecht
hebben, ze lezen en begriepen te kunnen.
En zo'k clan nooit meer wat lezen kunnen in
et Fries, Drents, Grunnings of mien geliefde
Platduuts? 1k zol de ezel aachternaogaon
naor de iewige greidegronden!
Hoe red ik me hieruut? Et is dudelik, hier
moet een noodgreep toepast wodden. 1k heb
een oplossing bedocht! Een peer daegen
leden was et 'moederdag'. Lao'k es kieken,
wat at mien boeken over 'mem' te vertetlen
hebben.
Now moe'k daolik zeggen, dat et me slimme
tegenvaalt, wat dr allemaol over 'mem'
schreven is. Bi'j de grote, beroemde, Duutse
dichters vien ik nauweliks wat, in de dikste

Nederlaanse bundels, zaachte zegd, etzelde
en bi'j Engelse dichters idem dito. Waor vien
ik clan wet wat? In volkslieties, in kienderlieties en in gedichten in streektaelen en van
volken mit een traogische, emotionele
geschiedenis.
Et eerste, waoras elk kiend mit te maeken
krigt, is zien mem. De iene nuumt heur:
mem, de aander: moeke, moeder, mamme,
moder, ima, mother en gao zo mar deur. Van
die mem leert et kiend de tael, de memmetael en op die tael zal hi'j (heurt hi'j!) zien
hiele leven groots te wezen. Jouk (Martinus
Bakker) schreef in 'Een haandvol speulgoed'
et zo:
Ste//in gwarvers, ken je p/icht!
Hool Jim eigen tael in ere!
Klaus Groth, de grootmeester van et Platduuts, zegt in zien gedichtebundel Quickborn:
MTh moderspraak, wa k/ingst du schön.
Mien memmetae/, wat k/ink ie mooi,
Al was mien hat Ok van stao/ en stien,
/e jaegen mien grootsighied d'r uut,
Zo heer/ik k/inkt veur miJ gien meziek,
Zo mooi zingt gien naachtegaal.
Mem en kiend hebben niet yule woorden
neudig om mekeer te beg riepen. Een
Jiddische zegswieze zegt: Wat een kiend ok
bra bbe/t, zien mem zal him verstaon.
De Vlaming Karel Jonchere schrift in een
gedicht:
Ach mem, ik weet zovu/e woorden meer as
ieje.
En ik kan slimme gedichten maeken,
Mar daorin vien ik mien hatt' niet meer.
le hebben mij mit twintig /ettergrepen,
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Meer wieshied en ge/ok brocht,
As 1k mit mien geleerde, opb/aosde tae/ bii
mekeer daenken kan.
Memmen zingen wiegelieties veur heur
kiender. We kennen allemaol et lenvooldige:
S/aop kientien s/aop, daor buten /opt een
schaop.
lederiene kan hier nog wel iene bi'j bedaenken. 1k heur mien eigen mem nog zingen:
Sliep sêft, mien berntsje,
El s/omje sa swiet.
Twie uutspraoken uut Polen bin:
Een s/echte mem bestaot niet. Niet iene is
zo trouw as een mem.
In 'Spoorloos' heurde ik een Srilankaanse
zeggen: A//lend een mem begript de weerde
van een kiend.
We zullen et mar niet hebben over alle
levenslieties en smatlappen as:
Mama, je bent de /iefste van de hele were/d.
Daor is vanzels niks mis mit, d'r bin mooien
bi'j en d'r is verlet van bi'j een protte
meensken.
Ok grote, voiwassen meensken holen een
biening mit heur mem.
Louis lsraëls, die een bloeiende haandel
hadde in stamboekvee in et dörp Weener,
vlak over de greens bi'j Ni'jeschaans,
schreef in zien dichtbundel Wat de kievit
sprook, en ie zollen et van zoe'n man van de
wereld niet verwaachten:
Van alle meensken op de eerd',
Is niet iene mij zo weerd,
As mem, mien /ieve mem,
1k kwam bil jow in grote nood,
le troosten mij, le gavven mij moed, 1k /egde
mien heufd in jow schoot.
Uut et Platduuts is Ok et gedichien van
Georg Blikslager:
'k Za/ et nooit vergeten, 1k was zo ziek en lag,
In 't k/eine kaemertien in de witte deken,
/e zatten bij mij en hebben mitjow haand,
Mi] de hie/tied /angs de wange streken.
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Now bin ik al een grote man,
Mar vaeke heur ikjow stemme. zoas et
vroeger kionk,
Gee fje now mar dae/e, s/aop, mien grote long.
As mem d'r niet meer is, altied van huus is of
niet veur de kiender zorgen kan, projekteren
kiender heur mem-kiendergevuul op heit,
zuster, breur, tante, beppe of pleegmoeder.
Een mooi veurbeeld daorvan is et gedicht:
Doe 1k votgong van Klaus Groth. Hi'j verleur
hiel jong zien mem, heit was te oold om et
plak van mem in te nemen en de kleine
Klaus projekteerde et memme-kiend gevuul
op zien breur Jehan. Op een dag mos hi'j
ofscheid nemen om te verhuzen naor Kiel,
vandaege-de-dag mit de auto een half
uurtien rieden, mar doe an de aandere
kaante van de wereld. Hi'j dicht:
Du brochst mi bet den barg tohbch
/e brochten mij tot an de heuvel,
De zunne zakte daele,
Doe zee le zachies, dat et tied wodde,
En drijdenje miens omme,
Doe ston 1k daor en keek over de bomen,
Gruun in de aovendzunne,
Doe wa]' vot, mar de toren was nog te zien.
/k heb in mien /even vaeker ofscheid neuman,
God wet, hoe yule keer,
Mien hatt' is daor boven b/even,
En kikt nog altied van de heuve/ naor beneden.
Al is de vervangster (vervanger) nog zo goed,
et blift altied een surregaat.
Chone Vaynerman schreef in Moskou naor
anleiding van een bombardement deur de
Duutsers op een trein vol vlochtelingen dichte
bi'j et front in Ruslaand o.e. de volgende
riegels:
Ze hebben et maegien de trein uutdreugen,
Buten sni]de et, et begon /ocht te wodden,
Et kiend hat glen mem, glen heit meer,
Een goeie 'tante' onffarmt heur over et
goe/ende kiend,

Ze nemt etbif de haand, kropt et an,
Mar et kiend vragt: Waor is mien mamme?
Et gedicht gaot veerder:
Et kiend komt in een tehuus veur kiender, d'r is
speulgoed, d'r bin speulkammeraoties, ze
eten, daansen en lachen, mar vaeke bast et
kiend in snokken uut:
Waor is mien mamme?
Dan wodt ze anneu men deur een vrouw, die
heur mitnemt naor huus, de vrouw geft heur
alle waarmte en nao een posien zegt et kiend:
1k Wi! JOW. tante, van now of mamme numen.
Mar soms gebeurt d'r Ok dit: mem en dochter
kuieren, zingen of speulen en dan miens begint
et kiend te schudden en zegt:
o mamme, zeg me, waor is mien mamme
b/even?
Ok memmen hebben niet et iewige leven, d'r
komt een tied, dat ze d'r niet meer binnen. Ok
grote meensken verlangen naor de mem, die
d'r niet meer is. Binem Heller schrift in et
gedicht:
Een vrouw in een dock:
Doe de deure niet op slot,
vaeks gaot ie eupen deur een tichte bereuring,
En komt d'r iene op bezuuk,
Een vrouw in een dock,
B/ief een mement staon,
Bin ie et, mamme?
B/f' weer op de vlocht veur dood en
verschrikking?
Hoe is et meuge/ik, da'kje weeromme zie,
Waorom kom ie terogge?
Dat het zeker mien verlangen daon,
Om bif mekeer te wezen
Goed, ik hoot me stile.
Mar /en ding:
Jow gezicht is niet veraanderd,
En Ic zu//en b/ieven, zoas ik me jow docht heb,
Een vrouw in een dock
Een aander gedicht van Heller over zien
mem, die in de oortog verdwenen is:

Now zocht hijje overa/,
Dag en naacht, dag en naacht,
Mar waor h/f komt ofgaot,
D'r is gieniene, die tegenover him staot
Jans de Vries-Hof schreef over heur
overteden mem:
D'ris dat/ege p/ak,
Die dichteva/en deure van et oo!der/ike
huus,
Nooit meer die he/dere b//k van heur,
't Gevuu/ van we/kom thuus
We hebben een goeie moeke had.
Een biezunder aspekt in de mem-kiend
relaosie is de invloed van mem op de
huwetikskeuze van heur kiend. We vienen
dit weeromme in een zee van volkstieties,
bi]veurbeeld in: Moeke, 1k wit een man he.
Mem vragt: Watter man, mijn I/eve kind,
Wi/fe dan een Franse man?
en dochter antwoordt:
Nee, mamme flee, een Franse man die wit /k
n/c,
Want par!ez-vous versta ik niet.
Mem bedaenkt alderhaande soorten
man nen, mar iederkeer Nee. Dan zegt mem:
Een boereman dan?
En dochter antwoordt:
Ja, mamme, Ja,
Een boereman wit /k he,
In een boer zijn armen wit ik té,
Dit is mijn plezier,
Met die boerjongekere/s h/er!
In et Grunnings tietien Moeke, doarstaait
een vnfer an de deur tat mem de vri'jer
vraogen: Wat as hal drinken wi/, wat as hal
eten wit, woar as hai staopen wi/ (antwoord:
op et mooiste bèr in hoes!), houveu/ geld hal
het, en jaowet heur as et antwoord dan is:
Honderddoezendgu!den, zegt mem: Loat
hom din maor binnenkoomn.
In een aander Grunnings tietien geft de
dochter tegengas. Et tietien hiet: Mien
mouder dci wot mie geev'n.
Et gaot zo wieder:
IN

Een smid al met geweld,
Een smid om met te leev'n
o nee, o nee, zo'n swaarde smid,
En dat al/c/n om 't geld.
Del is maor ainmoal in de weke wit,
Wat mout 1k met zon man!
Mem oppert een bakker, een mulder, een
snieder, een boer, mar iederkeer:
Wat mout 1k met zo'n man!
Dan zegt mem: Een schipperdan?
En dochter:
Ja, zo'n schippertje, zo'n w/ppertje
Dat heb 1k al zo laif,
Veul laiver as 'n boer of borgerslaif.
In een volkslietien uut Polen klaegt een
mem, as heur dochter verliefd wodt:
Lieve trouwe dochter,
Waorom b/f' gek wodden op die vent,
Watziej'in him?
H/f het niks om 't lief, niks an de voeten, een
aarme /uus!
Zuuk I/ever een r/eken iene.

en gao zo mar deur. Zoe'n honderdvuuftig
jaor leden ok nog bi'j de joden. In et gedicht
Generaosies van Rokhl Korn, schreven in
Amerike in et Mameloshn beschrift ze de
generaosies vrouwen in heur femilie. Hieruut
de volgende koepletten:
Mien mem hul van een aander,
Mar wodde de vrouw van mien heit.
Een foto, ondudelik deur de /angejaoren,
Mit een man, die heur anlacht,
In heur oo!dc album van ziede.
As ze een dock of seivet berduurde,
Stikte ze in rooie ziede,
Heur verlangst, heur begeerte.
En de stikken weren as sma//e stroompies
bloed,
Zilver/g begreensd deur heur st//Ic traonen.

0, Wi] ongelokk/ge maeg/es,
Wat hebben we an een bulte geld,
As ze veur oons een man zuken mit een
peerdekop,
Wi] hebben niks in te brengen,
En oons h/c/c leven blieven we onge/okkig

Mar Iao'we eerlik wezen, een maegien van
een arbeider moch pakweg zeuventig jaor
leden ok niet mit de zeune van een rieke
boer trouwen en et is now Iachwekkend, mar
een kiend van een aarme boer mit drie
koeruties was gien perti'j veur een kiend
van, schrik niet, een boer mit jaowel,
zeuven!
Wat as een dochter wat onder de schölk het
en mem heur wegjacht en de dochter d'r
vandeur gaot? In een Pools volksgedicht
zegt mem:
Of et now goed is of slecht van ml]
Ic bin n/ct/anger mien kiend.
Dochter:
O moeke van ml], trouwe moeke,
1k durf niet iene meer ankieken van schaemte,
Mien kiend zal gauw geboren wodden.
Mar et lopt goed of! Ft Iaeste koeplet is een
brief van heur Iiefste:
Pakje spu//egies bif mekeer
Doe ze in een koffer.
En gao vannaacht deur het raem naor buten,
1k waacht en we trouwen.

Et verschiensel dat dr veur dochters een
man zocht wodt, dat ze hierin zels niks te
vertellen hebben, komt altied nog veur in
Arabische lanen en lanen as India, Pakistan

Now is et vanzels niet de bedoeling, da'k alle
nommers van Dc Ovend veur de volgende
tien jaor volschrief, hoewel... 1k heb et nog
niet had over kiender, die heur mem

Dc dochter antwoordt:
Lieve trouwe mem,
Maekme de kop niet gek,
In mif braandt een vuur,
1k hool van him, h/f is zo knap,
Al zegt de h/c/c wereld,
Dat h/f li/I/k Is en aarm,
Veur ml] is h/f lief en mooi.
In een aander Pools gedichien klaegen de
maegies:
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veurzichtig verteflen moeten, dat ze aanders
binnen. Mi'j schöt een tillevisiepergramme in
't zin, van een jonge homoseksuele man, die
jaoren niet thuus dust te kommen bi'j zien
twiede mem, een tante, en die hatverscheurend goelde bi'j de herieniging.
Morgen is et moederdag en daorom wil ik
besluten mit een ienvooldig gedicht uut et
Zweeds deur Par Lagerquist:
Een mem
Een mem, die aovens van taofel opstaot
Een ding zocht, dat is vergeten,
Op et hiem ligt en die de koolde ingaot,
Bif de winter nao et aovendeten.
Ze liekt oons zo onbetekend, zoe'n daod,
Ok al slat de storm tegen de ruten,
Al/lend een mem gaot
Veur zoks naor buten.
Veur et binnenhaelen van een ding,
Versleten, half bevreuren,
Vergeten in de schiemering,
Dat aanders gong verleuren.

Krummeltien
Sutelaktie
Et duurt niet zo lange meer en clan
gaot de jaorlikse sutelaktie weer uut
aende. De sutelaktiekemmissie,
bestaonde uut Hammie Hofstra, Jan
Punter, Hedzer Seinstra en Klaas
van Weperen, ropt meensken op om
heur an te melden om daor an mit te
doen. Et is aRe jaoren weer een hiele
belangrieke, mar Ok gezellige,
gebeurtenis. Aj' je anmelden willen
kuj dat tillefonisch doen bi'j Klaas
van Weperen in Wolvege, till. 05616 14379. De kemmissie hoopt
vanzels op een groat tel anmeldings,
dus jim bin meer as welkom!
De sutelaktie wodt de hieltied holen
op de maendag- en woensdagaovens van 4, 6, 11, 13. 18 en 20
september. Om 16.30 ure kommen
de sutelers eerst bi'j mekere in oons
kantoor in Berkoop. Om 17.00 ure
gaot iederiene op weg totdat et wat
begint te schiemeren. De eerste drie
daegen wodt dr suteld in Stellingwarf-Oostaende, de laeste drieje in
Stellingwarf-Westaende. (red.)
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Bert SchapeIhouman4:

Stellingwarvers in et buted-aand (4)
Dit keer vertel 1k over een stok of wat van mien Kannedese klaanten, die warkelik in Kannede
geboren en getogen binnen en niet nao de oorlog vanuut et buten/aand hier naor toe kwammen.
Op een morgen vreug Janny as 1k ok et artikel in de Oshawa Times lezen hadde over een
dokter in Bowmanville. Hi'j was in muuilikheden kommen mit de Kannedese belasting, omdat
hi'] verschillende jaoren aachter mekere gien belastingpepieren inzunnen, en dus ok glen
belasting betaeld, had. 1k was slim beni'jd naor et verhael en las dat mit grote belangstelling.
1k belde de dokter op en vreug as hi'j misschien hulpe bruken kon. Hi'] vertelde dat hi'] een
grote en slim drokke praktiek had en in de twaelf jaor dat hij die uutoefende nooit glen tied
had hadde veur belastingzaeken. Hi'] begreep best dat hi'] now in de muuilikheden zat en da'k
welkom was.
De volgende dag belde 1k om een uur of lene an bi'] et grote, roeme doktershuus van dokter
Hubbard in et oolde, staotige diel van Bowmanville. De dokter en 1k gongen mitien naor zien
kantoor. Hi'] hadde veur die middag zien pesjenten ofzegd en nao evenpies praot te hebben
deuken we mitien in de belastingperblemen. Alle korrespondeensie van de IRS, de belastingdienst in Belleville, wodde bestudeerd. Daornao deuken we in vier grote bodpepieren deuzen,
vol mit pepieren. We praotten urenlaank, et was intied al tien ure in de aovend. Toch wodde
doe nog elke kaemer in et huus inspekteerd. Et bleek een geweldig groot huus te wezen mit
mar Iiefst 24 kaemers, waorvan d'r twaelf veur de praktiek bruukt wodden. We maekten een
eventaorisliest mit alle medische apperaoten, meubels, buro's en gao mar deur. Et was dik
en ure doe ik naachs doodmuui op huus an gong. De volgende twie, drie daegen zochten we
mit vier meensken alles uut, van jaor tot jaor. 1k gong de firma's opbellen die riegelmaotig
medische veurzienings leverd hadden, en verzocht ze ml'] een volledig overzicht van anschaf
van de laeste dattien jaor te geven.
Nao vier weken was et risseltaot slim bevredigend en wodde d'r een ofspraoke maekt mit de
belastinginspektie. Dokter Hubbard was beschuldigd van et ontduken van de belasting en dat
kon him vuuf jaor gevangenisstraf opleveren. We gongen tegere in de dokter zien mool auto
naor et belastingkantoor en wodden mitien naor een ruumte brocht waor drie manluden an
een lange taofel klaor zatten mit bloknoot en penne. We wodden hattelik ontvongen, mar d'r
wodde mitien van wal steuken. 1k had de dokter inprent dat hi'j him veural as een medische
dokter veurdoen mos, en dat hi'] tetaol glen verstaand had van belastingzaeken. 'En le
hebben d'r verschrikkelik yule spiet van dat dit gebeurd is en d'r is echt hielemaole glen opzet
bi'j!' 1k dee mien best en wees d'r op dat de dokter, kommende uut Winnipeg, aenlik straotaarm een praktiek begonnen was. En dat hi'j aenlik mitien overstelpt was mit pesjenten en
medische onderzuken; dat hi'] daegeliks pesjenten opzocht in et ziekenhuus; en dat hi'] ok
nog es lenvooldige opperaosies zels uutvoerde in zien grote huus. Hi'] hadde dat huus mit
een zwaore hiepeteek kocht en die was now eindelik veur et grootste pat ofbetaeld. Intied
was heur gezin van twie kiender uutgruuid tot acht gezonde kiender.
Nao ongeveer een ure wodden wi'j verzocht de kaemer te verlaoten en in de waachtkaemer
te waachten. Omdebi'] twintig men uten laeter wodden we beleefd vraogd weer mit te
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kommen. Doe we zitten gongen, wodde dokter Hubbard verteld dat de beschuldiging
'opzettelik' was verzaacht tot 'onopzettelik'. De dokter kreeg 180 daegen de tied om alle
belastingpepieren in te vullen en die mossen we dan klaorhebben mit alle bewiezen, bi'j mi'j
op et kantoor. lene van de mannen, de meerst welbespraokte, was anwezen as de inspekteur
mit wie wi'j veural te maeken kregen. Binnen 48 uur mos d'r ok nog een beheurlik bedrag stot
wodden op de rekinge van de belastingdienst en we kregen een speciaol nommer en de
neudige formelieren. Doe wodde oons alderdeegst nog thee anbeuden ok, en twie van de
manluden verdwenen van et teniel. De meerst welbespraokte bleef, wi'j nuumden him al
gauw the Preacher', dus 'de Dominee'. Et was een slim spraokzeme, mar ok een kanjer van
een belastinginspekteur, dat we hadden wel goed in de gaten dat we alles slim nauwkeurig
uutzuken mossen.
Nao een maond of drie ston de inspekteur inienen veur de deure en vreug belangstellend hoe
et gong. Hi'j zee
lachende: '1k daenk
daj' dit geval zwaor
verliezen gaon, dr
zal wel een boel
missen.' 1k leut niks
marken en we
gongen tegere
theedrinken bi'j
mien zorgzeme
vrouw. We hadden
Hollaanse koekies,
bokkepoties, van
bakker Berentschot. De bakker
was een klaant van
mi'j die ok een
protte goeie zaeken
dee onder de naooorlogse Nederlaanse emigraanten.
Bert Schapeihouman vierde oflopen 25 meert zien tachtigstejaordag.
le zien him h/er tegere mit zien beide zeunen Harold en Fred.
De inspekteur vun
de koekies heerlik,
en prees mien vrouw, mar ik zag wel dat hi'j intied zien ogen goed de kost gaf. Nao de
gezellige thee-drinkerije en een slim aorig gesprek vertrok hi'j weer, mar kwam van die tied of
iedere maond langes. Altied in de naomiddag, hi'j belde alderdeegst op dat hi'j kwam, en zo
begonnen we mekeer aorig te kennen, mar ok te warderen.
Ondertussen kwam dokter Hubbard iedere twie weken langes om perblemen en vraogen op
te lossen, en iedere maond betaelde hi'j hiel trouw de rekinge, zodat die niet tevule opleup. 1k
kwam al gauw tot de ontdekking dat zien vrouw Betty nogal rejaol ommesprong mit creditkaorten en ok nog beheurlik weekgeld veur et grote gezin bruukte. Doe ik aorig goed wus wat
d'r an geld bi'j heur ommegong, gong ik naor et echtpeer toe. 1k vertelde heur dat de creditkaorten verdwienen mossen en ofbetaeld, en dat et zonuumde wekelikse buusgeld inkot
wodden mos. Nao lang henne-weer gepraot wodde besleuten om mit de creditkaorten te
stoppen en dat et weekgeld inkrompen wodde. Nao een week of drieje was Betty Hubbard an
detillefoon en zee: 'Luustergoed, zunige knieperd, 1k kom naorje toe en schiet je daele.' Now
was ik veurbereid op heur uutbasting, en zee: 'Betty, doe me asjeblieft een plezier, dat aj' me
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schieten, daj' dan wet goed richten, want aanders he'k d'r tevute piene van.' Et was inienen
stilte an de aandere kaante en Betty zee: 'Weet ie wet daj' warketik onmeugelik binnen, ik bin
bliede da'k nietje vrouw bin.' 'Now Betty,' zee ik, 'dat zullen we een aandere keer nog wet es
bepraoten.'
Nao een posien hadden we attes rond en betden de Preacher. We hadden dattien deuzen vol
pepieren, rekenings en zo, en atte dattien betastingpepieren weren deur Hubbard en de
vrouw ondertekend. In de tied dat we d'r mit an de gang west weren, had dokter Hubbard
maondetiks een bedrag overmaekt an de betastings in Ottawa. Doe de Preacher kwam gaf ik
him een appat kantoor en kon hi'j dus ongestoord de zaek konterteren. tk zorgde d'r veur dat
hi'j zien thee mit bokkepoties kreeg. Nao vier uren vreug hi'j mi'j bi'j him te kommen. Hi'j zee
mitien dat et d'r gewetdig uutzag. Hi'j had vier van de twaetfjaor konterteerd en had gien
fouten zien. 'Dus keur ik attes goed,' zee hi'j. '1k geefje hierbi'j een brief die aj' mit opsturen
kunnen naor Ottawa.'
Nao zoe'n zeuven weken kwammen de taeste pepieren weeromme en dokter Hubbard was
weer onbetast, hi'j kreeg atderdeegst nog een klein bedrag weeromme. 1k betde him op en at
dezetde middag kwam hi'j tegen drie ure binnenhuppelen. Hi'j kon et nog haost niet geteuven
en was zo bliede as wat! Now had hi'j in de Oshawa Times zien dat ik postzegets verzaemetde, want mien foto had in de ptaetsetike kraante staon bi'j een stokkien over de Oshawa
postzegetctub. Eerst vreug hi'j tiekewel mien rekinge en betaetde die vtot. Doe rikte hi'j mi'j
een oold album over van Kannede, mit o.e. zegets van Engetaand en een prachtige verzaemeting van Kannede, attegere van grote weerde. 1k was d'r beduusd van, want hi'j vertetde
dat hi'j de verzaemeting at 25 tot 30 jaor had en die van zien vader kregen hadde. '1k kiek d'r
niet naor omme,' gong hi'j veerder, 'ik bin gien verzaemeter. tk weet dat ie d'r veut plezier an
beleven zutten, dus doe me asjeblieft een ptezier en neem dit van mi'j an, as grote wardering
veur at et wark daj' veur oons daon hebben. 0 ja, hier is ok nog wat van Betty,' zee hi'j, en gaf
me een tange, zwatte sokke, 'daor meuj' pas in kieken as ik vot bin.'
We praoten nog even, en doe hi'j votgaon was keek ik in de sokke. Tot mien grote verbaozing
kwam daor $ 6.000,00 uut an Kannedees geld. Wi'j betaetden binnen de weke oonze twie
hiepeteken of van $ 3.000,00 an Dennis Crawford.
De Preacher kwam drie weken taeter tanges en vreug as ik genoeg wark had. Doe zee hi'j:
'Kiek, hier hej' drie adressen, schrief ze op mit et tittefoonnommer, want ze hebben atte drie
een goeie boekhootder neudig. Mar praot hier nooit mit iene over!' 1k betde de meensken op
en binnen twie weken ha'k d'r drie ni'je Kannedeze klaanten bi'j.
De eerste zat bi'j et meer Scukog en had een gerage, mar verkocht ok spulten veur de
boerderi'je. Et weren ienvootdige, hattetike meensken, die jaorentaank hadde warkt hadden,
ze hadden gien kiender.
De twiede had ok een gerage. De eigener was een tndiaan, mit pikzwatte ogen, die, as ik
kwam, mien auto attied vakkundig naokeek en waste. Dat wot hi'j bestist, en hietemaote
ommenocht. Zien boekhoting was rommelig en ik stuurde iene van mien meensken naor zien
zaek om een ienvootdig mar dudetik boekhootdsysteem op te zetten. Nao een week of zesse
was hi'j zets ok hiet bliede dat et veur mekeer kwam. Zien vrouw zat een boet in de zunne en
rookte een sigare. Ze hadden twie kiender, die half naekend henne-weer draefden en
hielemaote zorgetoos weren.
De taeste klaant was Charles, hi'j hadde een kteine metkfebriek. Atle boeken weren slim goed
en hiet netties bi'jhulten, attiend de betastingpepieren weren d'r niet. Et was tiekewel een slim
ptezierige ktaant, hiet percies, hi'j kwam van oorsprong uut Engetaand. Binnen etjaorweren
de belastingperbtemen ok veur disse meensken optost.
Zoe'n zes maonden taeter gong ik es bi'j de femilie Hubbard kieken as ze de boeken wet
bi'jhulten. Betty dee eupen en kreeg zuver een kteur. Ze zee: 'Vergeet asjebtieft mien
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uutbasting van doe, ik miende et niet zo. 1k bin zo bliede dat alles goed oflopen is. Ze gaf me
een dikke tuut. De dokter ston lachende aachter heur, en zee: 'Mien Betty is zo geweldig lief,
en ze is weer in verwaachting. Mar nao at die kiender is ze nog de hieltied prachtig.' Ze
lachten allebeide brieduut, et was een slim gelokkig peer. Betty wol laeter ok mien Janny
ontmoeten, en van die tied of gongen de beide vrouwtuden soms tegere naor de grote
winkelzaeken in Toronto.
Mien herinnerings an at mien Kannedese klaanten bin geweldig goed.
Zo weet ik Ok nog wet dat ik in et aldereerste begin, doe ik nao mien ziekte eindelik weer wat
warken mocht, opbetd wodde deur Dennis Mc Donald. Hi'j had zien eigen verzekeringskantoor en dee, neffens mi'j, goeie zaeken. Hi'j maekte liekewel altied grappen as hi'j mi'j zag, en
vreug die keer as ik deensdag om tien ure tanges kommen kon. 1k docht dat hi'j me veur et
lappien hut en gong dus niet. Die middag belde hi'j tiekewel weer, en zee: 'Bert, ik moet je zien
en mitje praoten,
mar niet over de
tillefoon.' Dat een
half ure taeter was ik
op zien kantoor. Hi'j
vreug me as 1k zien
boeken bi'jwarken
wot en de belastingformelieren van de
taeste twie jaor Ok
invulten kon. Hi'j was
mien eerste
Kannedese ktaant,
en Janny en 1k weren
doe nog slim aarm.
Tot mien verbaozing
zeehi'j: 'tkweetdat
et muuilik is aj' krek
beginnen. 1k geefje
een veurschot van
$ 200,00, we warken
et Iaeter wet weer
bi'j. Die man het me
Op vekaansie bij de Grote of Stille Oceaan in Californië.
wet een half dezien
ktaanten bezorgd,
hi'j brocht ze alderdeegst naor mien kantoor in de Oster Street in Oshawa. Prachtmeensken
die de Nederlaanders een slim waarm hatte toedreugen. Ze weren aprit/meie 1945 nog niet
vergeten.
Dan kom 1k now nog even bi'j Dennis Crawford, die zien eigen vtiegtuug staon had op et
gemientelike vliegvetd van Noord-Oshawa. Hi'j was tittevisie-rippereteur die via meubetzaeken Ok tittevisies verkocht. Hi'j hadde et knap drok. Janny teerde him deur heur wark bi'j
Adams Furniture kennen. Hi'j vun Janny slim aorig, hi'j was een vri'jgezet van tegen de
veertig. Hi'j nuugde Janny ieder keer om mit him een vtiegtocht te maeken over Toronto,
tangs Lake Ontario en Hamilton om de Niagara-waetervatten vanuut de tocht te bekieken.
Daor zotten ze clan tanen en tunchen en clan weerommevtiegen naor Oshawa. Janny vertelde
me dat en zee dat ze dat niet wot. Ze vertetde dat hi'j maendags weer op kantoor kom men zot
en vreug as ik daor clan wezen kon. Dan kon ze mi'j veurstetten as heur man. Dat gebeurde
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en hi'j vreug dezelde middag nog as 1k zien
belastingzaeken Ok doen wol. Zo raekten we
bevrund. Dennis was niet onbemiddeld en
had al een peer huzen kocht die hi'j
verhuurde. Doe Janny en ik om een eigen
huus zochten en wat naor oons zin vunnen,
bleek de kostpries van $ 3.500,00 wat al te
hoge veur oons te wezen. Dennis heurde dr
over en gong mit oons et huus bekieken. 1k
vertelde Dennis dat we niet meer hadden as
goed $ 500,00. Hi'j zee mitien dat hi'j oons
de $ 3000,00 wel lienen wol veur tien jaor.
We moesten dan len keer in et jaor vier

percent rente betaelen, en evt. oflossen, mar
dat hoefde niet per se. Et huus an de Osler
Street wodde kocht en we weren in de
wolken. Doe we Iaeter de zwatte sokke van
Betty Hubbard kregen mit daorin
$ 6000,00, hadden we binnen de weke
Dennis Crawford hielemaole ofbetaeld.
Dennis wodde doe nuugd veur een etentien
bi'j oons thuus en glom van genoegen. Hi'j
hadde ien bruur en die was perfester an de
Stanford Universiteit van Palo Alto in
Californië. Over him vertel ik jim Ok nog een
keer.

Van de redaktie

Literaire priezen
Dit naojaor wo'n d'r twie literaire priezen, insteld deur de beide Steltingwarver gem lenten, uutrikt. In It eerste plak gaot et om de Stellingwarver
Schrieverije-pries. Die pries is veural bedoeld om meensken an te vieteren
om (meer) in et Stellingwarfs te schrieven. Bi'j die pries wodt deur een
deskundige jury wark beoordield dat in de drie jaor veurofgaonde an de
uutrikkinge verschenen is. Daornaost kan, om veur de pries in anmarking te
kommen, Ok ni'j wark instuurd wodden. Winner van de Ste/fin gwarver
Schrieveri'je-pries 2006 is Christine Magour van Wolvege.
De ere pries die uutrikt wodt is de Stellingwarver Schriefwedstried. Veur die
pries wodt ieder keer een ere doelgroep uutzocht om die an te vieteren om
(meer) gebruuk te maeken van et Stellingwarfs. De eerste keer, in 2003,
wodde een wedstried uutschreven veur de leertingen van at vervolgonderwies. Dit keer kon iederiene mitdoen deur et schrieven van een ienakter in et
Stellingwarfs. Et mocht daorbi'j Ok gaon om een vertaeling. Veur disse pries
kwammen 14 inzendings binnen van 11 dielnemers. Drie schrievers daorvan
bin nomineerd veur de pries, en dat bin Roely Bakker van Makkinge, Harmen
Houtman uut Et Vene en Sjoukje Oosterloo uut Gerstoot. Wie de uuteindelike
winner wodden is, wodt bekend maekt op 10 november in Et Vlechtwark in
Noorwoolde. Op die aovend won de drie nomineerde ienakters liekewel
eerst opvoerd.
In et oktobernommer van De Ovend kommen we uutgebreid op beide
priezen weeromme.
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Grietje Bosma-Dijkstra

Ooldemunnike in de wane (8)
'Zo gaot et niet meer en zo wil 1k et ok niet
meer, Jetze!' Attie tigt altienig in een
kaemertien in et ziekenhuus in Et Vene.
Jetze zit op 'e stoel naost heur bedde. Hi'j zit
d'r wat ongemakketik bi'j en wet niet wat hi'j
zeggen moet. Dat gebeurt him niet zo vaeke.
Zien gezicht is vertrokken en krampachtig.
'1k heb d'r spiet van, Attie, zo had ik dat
netuurlik niet bedoeld. Een borrettien te yule,
mar et is niet zomar goed te praoten, dat
begriep ik ok wet. Mar Attie, 1k smeek je,
geef mi'j nog een kaans. 1k wit mien leven
beteren. 1k zal vaeker thuuswezen en vaeker
de kiender op bedde brengen en...'
'De hoevuulste keer is dat now at, Jetze?
Attied die mooie praoties en d'r komt niks
van op 'e hispet. 1k kan et niet meer an op
disse meniere en veur de kiender kan et ok
niet meer.'
Attie pakt veur de zovuutste keer de
buusdoek om heur traonen vot te vegen.
'En clan de miskraom, ik bin d'r hietemaote
kepot van. Niet dat et de bedoeting was, mar
dat et zo aendigen mos...'
Jetze zit d'r versteugen bi'j. Hi'j het slim mit
Attie te doen, mar is niet bi'j machte om heur
te steunen. Wat is hi] toch een zak van een
keret, een niksnut, een...
En ok bi'j Jetze kom men de traonen. Hi'j kan
him niet heugen, wanneer dat veur et taeste
was.
'Morgen mag ik naor huus en clan gao ik
naor mien mem. Ze haelt me op. De kiender
hebben et naor de zin daore, die blieven ok
bi'j Beppe zotange. Hoetange as ik votblieve,
dat weet ik nog niet. 1k wit goed naodenken
over oons beiden, daor de tied veur nemen.
En now wil ik graeg weer attienig wezen en
daorom wit ik, daj' now weer votgaon.
Jetze vuult him as een natte ktadde, as een

tege poede. Zien heufd zit zo vol mit
gedaachten, dat hi'j d'r gien wies uut
wodden kan. Een tiezeboet is et: ontstag,
gien ptakkien in de raod, Attie en de kiender
vot.., Hoe moet hi'j d'r mit an? Wat moet hi'j
zeggen as ze him d'r naor vraogen... Hi'j kan
d'r wet gek van wodden. Wat is hi'j veur een
keret? Een stoppe Tienes, een weerdetoze
heit, een tekotschietende man, een... Wat te
doen in disse toestaand? Naor huus gaon?
Dat niet, et tege huus zat him anvtiegen. Mar
waor clan henne, in godsnaem?
In et kefé is et nog stitle om disse tied. Et
jongvotk komt nog lange niet. Die drinken
thuus eerst een bojem in de maege, want
dat kost aorig minder.
Jetze gaot op 'e barkrokke zitten en bestett
bier. 'Doe mi'j d'r mar een anktedede balte
bi'j. tk heb zoe'n teeg gevuut in de boek.'
De gehakballe is best tekker ktaormaekt,
mar smaekt niet half zo goed as bi'j Attie.
Zien gedaachten gaon onophootdetik die
kaante uut. Nog mar een pitsien, clan kan hi]
et misschien wat beter an.
Om een ure of tiene komt et ni'je barmaegien hetpen. Et is clan ok at aorig drok
wodden.
Jetze het him at slim te goed daon an et
natte vocht en daordeur bin zien perbtemen
mooi naor de aachtergrond scheuven. Hi'j
kan zien ogen niet van et maegien ofhoten
en niet waachten tot et kefé slot en hi'j heur
naor huus brengen zat, krek as die veurige
keren.
Onder et mom van: 'Et is niet vertrouwd dat
zoe'n mooi maegien attienig in et duuster
naor huus gaot,' had hi'j et veur mekeer
kregen. Hi'j had niet docht, dat hi'j zo gauw
in heur bedde betanen zol. Zoe'n jonge
meld, dat was nog wet even aanders as mit
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Attie...
Nao slutingstied brengt hi'j heur weer naor
huus, mar Jetze vint heur wat stiller as
aanders. Dat was him Ok at opvalen
vanaovend, doe ze aachter de tap an et
wark was, mar hi'j docht, dat dat wet an him
liggen zol, want hi'j vuutde him ok aanders
as aanders.
As Jetze anhaetig begint te wodden, weert
ze him of en begint ze miens te goeten.
Veur de twiede keer die dag zit Jetze op een
stoet bi'j een goetende vrouw. Hi'j wet weer
niet, hoe hi'j d'r mit an moet. Hi'j tegt een
aarm om heur henne en zegt: As ikje
argens mit helpen kan.'
Et duurt een hiete tied veurdat et hoge woord
d'r uutkomt. '1k bin zwanger, Jetze en et
moet van jow wezen. Et taeste hatfjaor bin ik
niet mit een aander naor bedde west.'
'Jetze is mit de noorderzunne vertrokken.
Glen lene het him zien de taeste peer weken.
Attie is mit de kiender bi'j heur moeke.'
'Ja, dat heb 1k ok heurd. En weet ie wat ok
zo vremd is? Et ni'je barmaegien is ok at een
peer weken niet meer an et wark. Zollen ze
mit zien beiden...'
'Dat kan 1k me niet veurstetten. Zoe'n jong
dinkien mit zoe'n ootde vent.'
'Now, zo ootd is Jetze now Ok nog niet en
een ootde bok lust graeg een jong, gruun
blattien, of niet soms?'
'1k daenke dat et meer te maeken het mit dat
motergedoe hiere. D'r wodt veur waor
verteld, dat Jetze moters verdonkeremaond
het en dat die jongen now de p1k op 'm in
hebben. 1k daenke, dat de grond him hier te
hiete onder de voeten wodt.'
'Daenken kan geveertikwezen. Mar ja, waor
rook is, is ok wet es vuur.'
Dan is Geeske an de beurt en kan ze et
gesprek mit Dirkje niet ofmaeken.
Ze bestelt een pond koevlels, een oonsien
gehak veur de soep en een bonkien veur de
hond.
Riekie is al thuus uut schoete as Geeske
weerommekomt van de staachter.
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'Jantina het et uutmaekt,' zegt Riekie as ze
gezettig tegere an een koppien thee zitten.
'Willem was et toch niet veur heur. Ze het mit
him uut west en doe bin heur de ogen toch
wet eupengaon. Kiek mem, bi'j die Lonsdatejongen bin Ok een protte die attienig mar die
kteren dregen en veerder glen kwaod in et
zin hebben, mar d'r bin d'r Ok bi'j, die zo
racistisch binnen as de pest! Die beide
homo's hebben now weer eler tegen de
ruten had!
Ok spuiten, stikken en roken ze. Niet
altemaote vanzets, mar d'r bin d'r bi'j, die et
wet riegetmaotig doen. Jantine is daor slim
van schrokken. Ze hadden heur Ok at een
joint anbeuden en Willem was Ok zo stoned
as een gernaat.'
'Hoot op toch, Riekie! Daor schrik 1k van!'
'Now, en de zeune van Gilles was d'r Ok
west. te moe'n drekt die foto's van de
komputer haeten, mem! En wat d'r op
seksgebied attemaote gebeurt, dat zat ik je
mar besperen.'
Ze het Mans thuuskommen zien en niet
lange daornao drokt Geeske op 'e belle.
1k docht, 1k mos mar es even kieken hoe et
mit jow is. Wat is et wat, niet?'
'Kom d'r mar in, buurvrouw, clan kun we d'r
even rustig over praoten. Gao zitten. Witlen
jow ok een paantien koffie? Zets bin ik Ok
wel toe an een stark bakkien.'
'Ja, tekker Mans.'
En clan komt hi'j mit et hiete verhaet op 'e
proppen:
'Gisteraovend gongen Geert en 1k naor et
ptak, waor wi'j mekeer treffen. Et is wet
verbeuden, mar et wodt deur de vingers zien
zolange et glen bende wodt. D'r kommen
mannen en jongen uut de vere omgeving.
Ok lene van de moterjongen komt riegelmaotig. Hi'j het et d'r nog slim muuitik mit en
komt d'r niet veuruut. Hi'j docht dat gieniene
van die ptoeg et wust en in de gaten had,
mar dat bleek hietemaote aanders te tiggen.
Een tat wust d'rvan en wust Ok, dat wi'j daor
wet es te vienen weren. Ze weren woest op
oons, wi'j kregen de schutd, wi'j hadden et
op oons geweten en daoromme is oonze

tuun verrinneweerd en die eiergooieri'je het
d'r vanzels ok mit te maeken.
Doe we nog mar goed en wel ankommen
weren gisteraovend, heurden we miens een
ploeg moterrieders ankommen en doe was
d'r gien ontkom men meer an. De moters
broesden op oons of en Geert kon gien
kaante op. Hi'j wodde ondersteboven reden
en bleef op 'e grond liggen. 1k kon nog krek
an de kaant springen en kon zonder
kleerscheuren in de auto kommen. Wat de
jongen allemaole naor oonze heufden
slingerden, zal ikje besperen. Doe ze vot

weren, heb ik Geert gelokkig in oonze auto
kregen en naor de eerste hulpe van et
ziekenhuus brocht. Daor bleek, dat hi'j
kneusde ribben en een breuken enkel het.
Hij moet een peer daegen in Et Vene
blieven. Vandaege heb ik angifte daon.'
Och mien jonge, dit is toch wat! 1k kan d'r
niet over uut. Laot een aander toch vri'j in
zien keuze en respekteer mekeer. Mar zo zit
dit yolk bepaold niet in mekeer! Kom t'
aovend mar bi'j oons een happien eten, dat
verzet de zinnen even!'

Pieter Jonker

Zuver nuver van Roely Bakker is nuver zuver
Twie keer eerder verscheen d'r een echt boekemaondgeschink bi'j de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. In 1994 verscheen de prachtige novelle Gooldsje
van de haand van Boele Land en in 1999 et kruderige boekien Etburo I Meneer
Hartogh van de haand van Jan JeIle Foxhol. Dat et wodde de hoogste tied dat de
trouwe kopers en lezers van et Stellingwarfs weer es verrast wodden mit een
boekemaondgeschink. Dit boekien wodde schreven deur Roely Bakker uut Makkinge. Staorigan is Roely Bakker at glen onbekende meer in et wereltien van de
Steltingwarver schrieveri'je. Heur verhaelen en gedichten verschenen riegelmaotig
in De Ovend en in de rebriek Op 'e schostienmaantel in oonze streekkraanten. Wark
van heur wodde opneumen in verschillende boeken en op de Fryske Skriuwersketinder. Ze schreef zeuven spiksplinterni'je verhaelen veur dit boek, dat as titel
mitkrigt Zuver nuver en ze keus uut heur gedichten ok zeuven stoks. Et bin hiel
verschittende verhaelen wodden. Zo is d'r een erotisch verhael, een kastvertelling,
een fantasy-verhael, een spannend verhael, een love-story en nuum et mar op. De
meerste verhaelen speulen vandaege-de-dag en bin medern van toon, mar et
verhael in de meensken een we!behaegen is een kiassiek kastverhael in de beste
tradisie. Et speult nog in de tied dat de kiender in de bedstee sleupen. Roely Bakker
wet de sfeer van die tied prachtige daele te zetten. Ze is een echte verteller. Bi'j et
lezen van heur verhaelen bi'j' altied beni'jd hoe as et oflopt en ze sch rift ok wet zo
beeldend daj' drekt ok et hiele verhael veurje zien. De dialogen in heur verhaelen
bin altied levendig. In heur gedichten wet ze ok prachtig beelden op te roepen, mar
geft ze veural uutdrokking an de meerst betangrieke gevulens: Iiefde, gelok en
passie. Zeuven verhaelen, zeuven gedichten die heur graeg lezen laoten.
Zuver nuver kriej' kedo aj' veur€ 12,50 an Stellingwarver Schrieversronte-boeken
kopen mar is ok los te kriegen veur€ 5,50. Financleet is et boek mit meugetik maekt
deur drokkeri'je Van der Meer en de perveensie Frieslaand en veerder in saemenwarking mit de Stellingwarver boekwinkels en Bibliotheken Zuidoost Frystân.
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Sjoukje Oosterloo

Klongel
Mien vrundinne Nellie, daor hewwe al hiel
wat mit te stellen had. Zi'j is jaoren leden bi'j
de man wegraekt.
Ft botterde niet tussen die beide, zodat zi'j
op 't laest de koe bi'j de hoorns vat het en op
heurzels wonen gaon is. Ze het zo hier en te
daor nog al es een vrund weer had, mar tot
op 'e dag van vandaege is 't niks weer
wodden. Deensdagaovend belde ze: 'Mit
Nellie, da's al een hottien leden da'k mitje
beld heb. Mar heur es, ik heb groot ni'js.'
'Zo..., wat mag dat dan wel wezen?'
'Zit ie wel op 'e stoel, dan kuj' niet aachterover valen. 'k Heb een ni'je vrund!'
'Tjonge, jonge..., daor heur ik van op!' Iachte
ik in de hoorn.
'Moej' es begriepen, mien hiele huuskaemer
staot vol mit rooie rozen, zo verkikkerd is hi'j
op mi'j!'
'Waor heb ie him zo rap op 'e kop tikt?' vreug
ik onbeschaemd.
In de Hema!'
'In de Hema? Hebben ze daor Ok al vri'jers te
koop? Da's wat ni'js zeker! Daor he'k nog
niks van lezen in de reklame!' was mien
reaktie.
'le kommen mar es een bakkien leut haelen,
dan kuwwe et geval es brieduut bepraoten,'
dee ik heur et veurstel.
Ft duurde en et duurde mar, wekenlange. Al
wie d'r kwam, gien Nellie! Ze het et netuurlik
raozende drok mit heur ni'je vri'jer, docht ik
bi'j mezels. Ur gong wel twie maond over
henne, daor was Nellie dan eindelik an de
tillefoon. 'Is 't goed dawwe zundagmiddag
evenpies langes kom men?' vreug ze.
Da's best heur. Hetje vrund een auto en
hoe hiet hi'j?' wol ik weten.
Zien naeme is Peter en hi'j komt van
Rotterdam. le kun him zundagmiddag
bewonderen, tot dan mar, hen!' en votdaolik
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legde ze de hoorn d'r weer op.
'Et zal mi'j es ni'jdoen, wat veur steern as dit
is,' zee ik tegen Jolke, mien man.
'Uut Rotterdam ha'k docht, da's niet naost de
deure. Douk zie ik Nellie nog naor et
Westlaand verkassen!' docht hi'j.
Och meensken, wat kan een weke dan
lange duren, mar eindelik wodde et zundagmiddag. 't Was biesterbaorlik mooi weer,
Jolke had de tuunstoelen al butenzet. Gebak
had ik in huus haeld, ze konnen mar
kommen. Zo tegen driejen, daor kwam een
dure weegen oons hiem opdri'jen. Now,
now..., da's iene mit spiekers, gong et deur
mi'j henne.
Doe wi'j zo al een hottien gezellig bi'j mekeer
zatten, onder et genot van een bakkien leut,
weren we al hiel wat meer over Peter
geweerwodden. Et was een nette kerel om
te zien, daor kon Nellie wel mit veur 't Iocht
kommen, docht ik bi'j mezels. Peter woonde
in een eigen huus en dee de administraosie
veur een groot winkelbedrief. Nao de thee
deden Jolke en Peter even een lopien deur
de tuun. Dit was mien kaans om nog wat
meer over Peter bi'j Nellie los te peuteren.
'Nellie,' begon ik. 'Hoe bin ie in de vrede toch
mit Peter in de kunde kommen? le hadden et
over de Hema, mar daor geleuf ik niks van
netuurlik.'
'Ja, 't is de waorhied, heur. 1k zat bi'j de
Hema an een bakkien koffie, doe kwam
Peter en vreug as hi'j bi'j mi'j an et taofeltien
zitten moch. Zo raekten wi'j wat an de praot
en van 't iene is 't aandere kommen. Hi'j is al
een stokmennig keren bi'j mi'j west en ik bin
daor ok al een keer henne west.
'Brengt hi'j nog de hieltied rooie rozen veurje
mit as hi'j komt?' kon ik niet laoten te
vraogen.
'Nee, dat is gebeurd. 1k bin nog al wat

nochter insteld en heb him zegd dat hi'j niet
smakken geld vergriemen mos an een
bossien bloemen. Weej' waor hi'j doe de ere
keer mit anzetten kwam? le lachen je rot.
mit een koekepanne en een peer ovendhaansken, nog wel twie rechtsen ok! Wat
veur vent geft een vrouw now toch zoks,'
lachte Nellie.
'Dat komt omdat hi'j smoorverliefd op je is,'
glimkte ik.
'Now, mar ik niet meer op him! Hi'j zit de
hieltied an mi'j omme te friemelen en daor
hool ik niet van. Dat he'k him al duzend maol
zegd, mar et helpt niks. Ak in de supermark
veur de kassa stao te waachten, zit hi'j de
hieltied mar in mien haor omme te dri'jen mit
zien vingers. 1k wor d'r misselik van en
schaemde mi'j dood, daor in die winkel.'
'Aj' niks meer van him hebben moeten,
moej'm niet langer an et lienegien holen,'
vun 1k.
'1k heb et him al zo vaeke zegd, mar hi'j
luustert niet.'
'Et is me wat moois mitjim,' zee 1k nog en
doe kwammen de mannen weer veur 't locht,
dus was et daon mit oons praotien van
vrouwluden onder mekeer.
Naodat oonze vesite weer vot was, dee 1k
mien beklag bi'j Jolke.
'Et liekt zo aanders een aorige vent, die
Peter, ze mag de hanen wel dichtekniepen,
iene mit een beste baene,' was Jolke zien
gedaachte.
Hoe leg ie dat een man now uut, dat een
beste baene niet etzelde is as van iene
holen. Mar och, laot 1k daor mar glen
woorden an smerig maeken, docht 1k.
Mannen daenken toch aanders as vrouwluden.
Een stokmennig weken laeter bin 'k naor
Nellie toe west, ni'jsgierig was ik hoe de
vri'jeri'je oflopen wezen zol. Doe wi'j nog mar
goed en wel aachter een bak koffie zatten,
vreug ik: 'Hoe staot et now mit jow en Peter,
is 't nog an?'
'Van mien kaante is 't finaol gebeurd,'
zochtte Nellie. 'lederkeer op zaoterdag ston
hi'j mar weer bi'j mi'j veur de deure. 1k hadde
de boek d'r wel zo vol van, dat doe hi'j
midden in 'e weke weer es opbelde, he'k him

zegd dat hi'j niet weer hoefde te kommen.
Mar doe haj' et nog niet had, zeuren as een
kiend dat hi'j dee. 1k kan niet zonderjow en
wat moe'k clan mit mien leven, en zo vot
henne. Daor wodde 1k gewoon misselik van.
Bin ie now een kerel, zee 1k tegen him. Doe
heb 1k de haand over mien hatte streken en
zegd dat hi'j die ankommende zaoterdag
nog mar kommen mos, clan kuj' mi'j mool
helpen in de bloemetuun, die moet nog
wieded wodden, zee 1k. Mar now komt et
mooiste nog, le hebben nog nooit zoe'n
grote klongel zien. Hi'j was in de bloemetuun
an et spitten waor as dat beslist niet neudig
was. As hadde d'r een knien in zitten te
vrotten, zokke gatten. Om de lieve vrede leut
1k him mar wat betiemen. Doe 1k een hottien
laeter in huus was om koffie te zetten, kwam
hi'j ok in huus. Now is 't ok wat, bromde hi'j
kwaod, 1k bin mien brille kwiet. Jow brille
kwiet? vreug 1k him. Hoe kuj' je brille now
kwiet raeken, dat verneem le toch daolik,
gnees 1k. Hi'j wodde nog lelker, et zol mien
schuld wezen en wat al niet meer. Dat nam
1k niet en 1k heb him de tuun weer injacht. le
gaon mar weer an 't greven, Momfert de
molle, zee 1k. le zullen die brille zels wel
onderspit hebben. Hi'j mit de stat tussen de
bienen weer an 't greven, mar hi'j vun niks.
Now heb 1k een reikie-kursus daon, dus zeg
1k tegen him: 1k zal jow evenpies mit reikie
behaandelen, Iichtkaans help dat. En
verempeld, nao een hottien greven kwam de
brille weer veur 't Iocht. Et ding was alderdeegst niet lens stokkend. Et dee mi'j
wonder dat hi'j de glaezen eerst schonespuu ide, hi'j was best in staot west en zet die
brille mit al dat zaand op 'e glaezen zo weer
op zien neuze. Nao die konsternaosie heb 1k
him verbeuden weer bi'j mi'j te kommen
zonder veurof te bellen. Beter nog, he'k
zegd, kon hi'j hielemaole mar niet weer
bellen. Now en clan belt hi'j nog en 1k kan wel
honderd keer zeggen dat 1k et niet hebben
wil, mar et geft niks. Now heb 1k een
nommermelder op 'e tillefoon en as hi'j d'r
weer an hangt neem 1k lekker niet op. Hej'
wel ooit zoe'n kiongel zien,' lachte Nellie.
'Nee, zo mal he'k et nog nooit mitmaekt en
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wi'j mar daen ken dat ze bi'j de Hema zok
goed spul verkopen,' zee 1k.
'Kerels..., praot mi'j d'r niet van, zochtte
Nellie. Klongels bin en blieven et, uutzunderd jow Jolke clan.'
Onderwiels Nellie de reumelties uut 'e

kaaste pakte, zee ze: 'Now nemen we mar
een hassebassien op disse grote klongel.
Gelokkig was et lene zonder geraansiebewies, aanders ha'k d'r nog een jaor an
vaaste zeten!'

Sietske Bloemhoff
Hiemkundemiddag veur onderwiezend passeniel basisonderwies

Op woensdagmiddag 27 september is d'r in et gebouw van de Stellingwarver
Schrieversronte een biezundere bi'jienkomst veur et onderwiezend passeniel van
de basisschoelen in Oost- en West-Stetlingwarf.
Tiedens et eerste pat van de middag is d'r een prachtige workshop van drs. Tineke
Neyman. Zi'j is koördinator arfgoededukaosie veur de perveensie Frieslaand en zal
vertellen over een tal lesmeugelikheden bi'j et bruken van een volksverhael. Ze ]at
daorbi'j zien hoe len zoe'n verhael bi'j zowat alle vakken de hieltied op een ere
meniere bruukt wodden kan. Tineke Neyman zet de dielnemers van disse middag
daor zels ok mit an de slag.
Nao et schoft vertelt dr. Henk Bloemhoff over de gebruuksmeugelikheden van de
streektael binnen et onderwies. Daornao vertelt Pieter Jonker an de haand van et
boek Archeologie in de Stellingwerven van Sake Jager en Evert van Ginkel over de
meugelikheden van et dokumentaosiecentrum van de Stellingwarver Schrieversronte veur et onderwies.
Tot slot prissenteert Sietske Bloemhoff et ni'jste lesmateriaol veur Stellingwarfs
binnen hiemkunde. Dat bin o.e. et ni'je boek Stellingwarver Plaantenaemen van
Henk Jager, en een bundel mit lessuggesties heurende bi'j de lesboekies Boerderi'jen in Stelllngwarf(diel I en 2). Daornao is d'r, krek as op eerdere prissentaosiemiddaegen, tied veur de leerkrachten om te reageren op lesmateriaol dat al
eerder ontwikkeld en rondpat is. D'r is vanzels Ok gelegenhied om an te geven waor
verlet van is. Vraoge en anbod sluten zo deur dejaoren henne altied mooi op
mekere an!
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