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Wat mis ik nog vaeke oons oolde geld. Et was mi'j zo vertrouwd. Logisch, netuurlik. 1k hadde
d'r ok de langste tied van mien leven mit te doen. Zolange zak nooit meer mit de euro te
maeken hebben. 1k marke ok dak de uutdrokkings die mit et oolde geld van doen hebben nog
zo vaeke gebruke. Zoas: Daor he'k glen stuver veur over. Daor lag wel veur duzend gulden.
Hij (kan ok z/) is zo gek as een cent. le kun ok doodvalen op een cent, of d'r op zitten. De
kwatties, ok van dat mooie spul. Een dubbeltien wint et noolt van een kwattien. N/ks te
daanken, geef mar een kwattien. Dubbelties waor aj' veur op 'e kop staon gaon mossen en ze
schieten. Mit een dubbeltien koj' veer kommen. le konnen veur een dubbeltien de wereld
rond. Hoe zeg ie now 't is een dubbeltien op zien kaant. Doe 'k mien ulo-diplome haelde
vuulde 1k mi'j de keuning te riek, want 1k kreeg van beppe een geeltien. Leg dat nog mar es
uut. Dat was vuventwintig gulden, mar now in euro's is et een hiel aander getal. le moe'n wel
es een dubbeltien uutgeven om een kwattien te vangen. Krek, dat he'k daon, vandeweke.
Alliend et klopt van glen kaant en 1k kan d'r glen aandere uutdrokking van maeken. Dan zoj'm
et hielendal niet meer begriepen. le hebben nog wel eurocenten, mar gien dubbelties en
kwatties meer. Daor is, neffens mi'j, niks veur in 't plak kommen. Aanders zol ik et grif gebruken. 1k hool meraokels yule van spreekwoorden en gezegdes. D'r bin meensken (vaeke
oolderen) die heur prachtig uutdrokken kunnen mit dit soorte van spreuken. Now vien 1k toch
dat d'r een protte niet meer te bruken binnen.
Mar now mien investerings van een dubbeltien, waor as 1k allienig al bi'j et lezen wel veur een
gulden wille van hebbe. Dat is gauw verdiend, of niet? Et is een boekien over huusmiddelties.
Volksgeneeskeunst, zogezegd. Bakkiesmannen en wonderdokters op 'e jaormark zorgden d'r
veural veur dat et yolk de middels bruukte. Et komt vast weer zoveer dawwe zokke huusmiddels weer toepassen gaon. De gezondhiedszorg wodt hieltied duurder en de toeslag is mar
veur inkelde meensken weglegd. Die is d'r ommes ok veur bedoeld om de kosten te drokken.
Bi'j mi'j kuj' terechte veur de neudige tips. Moej' hoesten? Een botterkladdegien op 'e bost.
Kramp in de bienen naachs? Leg mar een haandvol spiekers onder et bedde. Veur wratten
neem ie de schelle van sloffebonen en daor mar mit wrieven. Bi'j koorse kuj' et beste mar drie
grote proemen nemen. Hael de pitte d'r uut, doe op dat plak een grote spinne en eet alles op.
Nog iene veur dikke poesten: eet de witte punties van kiepestront! Om ze lekker te maeken
kuj' ze ok deur de eerpels prakken. Dat doet niks of an et verdwienen van de poesten.
Alderdeegst stienpoesten kun niet tegen kiepestront. Ze verschrompelen wiels ie d'r naor
kieken.
Een vremd veuroffien, zuj' daenken aj' dit lezen. Wat is de link dit keer? Gewoon niet alles
votdoen. Aj' wat beweren, dan hej' nog es wat. Daoromme bin ik ok zo bliede mit et archief
van de Schrieversronte. Daor wodt een protte beweerd en bin ze gelokkig niet zo van et
votgooien. Wie zal 't zeggen schrift over vuuftig jaor wel weer iene van de redaktie over
prachtige zaeken, die zi'j of hi'j uut de kluls van de Schrieversronte haeld het. Lichtkaans het
die dan wel veur honderd euro wille en de toekomstige lezers d'r bi'j. 1k zol nog wel bladzieden votpreken kunnen, mar dan wodt et een vervolgverhael en dat is niet de bedoeling van
een opwaarmertien. Een protte leesplezier mit disse Ovend mit zaeken over vroeger en now.

Koosje Hornstra

Interview mit Christine Magour
De Stellingwarver Schrieveri'je-pries 2006 is
toekend an Christine Magour-Mulder van
Wolvege.
1k ken Christine Magour-Mulder al hiel wat
jaoren. 1k heb naemelik vier keer mit heur op
een kursus Kreatief Schrieven, orgeniseerd
deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, zeten. Mooi vun ik et dat dr al die
keren ok twie jonge vrouwluden bi'j weren.
lene d'rvan was Christine en de aandere
Diana Lantinga. 1k ken de meniere van
schrieven van Christine daordeur een betien
en et verwondert me dan ok niet dat ze de
pries wunnen het. Ze verd lent et.
Al op de eerste kursus bi'j Tine Bethlehem
dee blieken dat ze hiele moole gedichten
schrieven kan en in 2003 is dr dan ok al een
dichtbundel van heur uutgeven onder heur
'schoelnaeme' Stien van Anne: Storm in et
Ieven. (Anne, omreden heur vader zo hiette.)
In datzelde jaor is een gedicht van heur
plaetst in de bundel Myn hart dat tn/let my
t.g.v. et felt dat et 400 jaor leden was dat
Gysbert Japiks geboren wodde. Dat is vierd
in Bolsward in de Martinikarke en was een
hiel indrokwekkende gebeurtenis.

ASJEBLIEFT
Blaozen
Brullen
Raozen
le Iuusteren naor mi'j!
Kommederen
Eisen
Krimmeneren
Is now de maotschoppi'j

Nemen
Pakken
Klalmen
lederiene voege!vri'j

Aorig
Vrundelik
Staotig
VuuI ieje stokken beter

Veerder het ze verhaelen schreven veur de
rebriek in de Stellingwerf Op 'e Schostienmaantel.
Vandaor dat de redaktie van De Ovend, et
blad van de Schrieversronte, graeg een
interview mit heur hebben wol. Een ofspraoke was zomar regeld. 'Kom mar op een
aovend om een uur of achte,' zee ze, 'dan
bin de kiender op bedde.'
Ze het me uutlegd hoe as ik rieden mos en
de deure ston al uutneudigend eupen. Dat
was om de kiender niet wakker te maeken,
mar veur de zekerhied gong ze toch nog
even kieken. Waor as ik zitten wil, is de
vraoge, en zo belanen we an de keukentaofel tegenover mekaander. Al rap hewwe
beide een glas thee en van dat mement of
biwwe an et praoten gaon. Et is mar goed
da'k vraogen op et pepier staon heb, want
an gesprekstof hewwe gien gebrek. We
blieken over yule dingen dezelde miening te
hebben. We bin nog drok in gesprek as om
elf ure heur man van zien wark thuuskomt.
Gelokkig he'k mien vraogelieste dan wel bi'j
langes west.
Christine is 33 jaor oold, dochter van Anne
Mulder en Wiesje Nijholt, en kleindochter
van Jannes Nijholt. Mit zokke veuroolden is
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et glen wonder dat et schrieftelent ok bi'j
Van jongs of an het Christine schreven. Ze is
heur anwezig is. Uut respekt veur die beide
opgruuid op 'e Meulepolle in Wolvege en
mannen is ze de kursus Stellingwarfs doen
gong naor de Dorpsschoele in de Schoegaon. Thu us wodde dr in et Nederlaans
lestraote. Ze was goed in opstellen en moch
praot, mar ze het et gevuul dat et Stellingok graeg brieven schrieven en gedichies. Ze
warfs heur as viteminedruppelties mit de bri'j
wus doe ok al dat ze laeter bi'j de pelisie wol.
ingeven is en dat ze as nije generaosie de
In elk geval niet in et onderwies, zoas heur
vader, moeder, opa en laeter ok heur
tredisie overnemen mos.
Naodat heur vader
rempend en vusen te
vroeg wegraekte, is
Christine eerst echt mit
schrieven veerder gaon.
Veural naachs kwammen
dr gedichten naor boven
en zo het ze wat van et
verdriet van heur
ofschrieven kund. De
bundel het ze dan ok
opdreugen an heur
vader. Ze het zels et
gevuul dat ze juust deur
dit grote verdriet pas echt
an et schrieven gaon is
en dat dit niet zo west
was as et aanders lopen
was.
Ze het een drok leven mit
Christine Magour krigt de Stellingwarver Schrieverije-pries 2006 uutrikt
twie kielne kiender. De
deur borgemeister Gerard van K/a veren van Ste//in gwarf- Westaende.
ooldste jonge Omar is
viere, de jongste Kareem is twie jaor, en
jongere zussien. Nao de MAVO het ze de
daornaost het ze heur wark op een reisburo
HAVO daon en in et laeste jaor van de
veur 19 uur in de weke. Heur man is een
HAVO kwam ze dr aachter dat ze deur heur
legyptener van kom-of. 1k weet nog dat ze
epilepsie de pelisie-opleiding wel vergeten
op de kursus een keer trakteerd het op
kon. Ze het doe een opleiding volgd veur
gebak van heur schoonmoeder, doe ze daor
sikteresse, mar het zok wark laeter nooit
op vekaansie/femiliebezuuk henne west
daon. Nao die opleiding het ze de schoele
weren. Heur man het een ltaliaans resteveur toerisme daon, nog aorig wat verschilraant-pizzeria in et oolde gemientehuus in
lende baenties had en 7 jaor leden is ze
Wolvege en dat is alle daegen eupen vanof
terechtekommen op een reisburo in
5 ure middags. Dat komt wel goed uut wat et
Emmeloord.
oppassen anbelangt, mar hoolt ok in dat
In 2001 is ze de kursus Stellingwarfs doen
Christine elke aovend alliend thuus is. Now
gaon. Doe wus ze nog niet dat disse tael
ja, alliend. Heur kiender slaopen boven
laeter zoe'n groot plak in heur leven innemen
netuurlik en dan is et veur heur de tied om te
zol. Ze is eerst serleus schrieven gaon doe
schrieven. Lekker mit de bienen optrokken
as ze de kursus Kreatief Schrieven volgd het
en et schrift op 'e leuning. Ze hoolt d'r van
bi'j Tine Bethlehem. As ze mar even tied
om eerst alles op te schrieven en et dan
hadde kwam d'r zomar een Stellingwarfs
laeter op 'e komputer uut te warken.
gedicht of kot verhael uut heur penne.

DE SPIN NE EN DE VLINDER
Een spinne kon lessend donderdag
Niet geleuven wat as zien hatte zag
Van midden uut zien web zag hi'j
Een prachtige vlinder v!eug veurbi'j
Hi'] reup: 'Kom terogge, Lieve schat,
1k hebbe al lange niet iene had!'
De v!inder docht: 'Hi'] wil vast eten.'
Besite kon hi'j mooi vergeten
De Winder vleug dus rap mar deur
Dat stelde de spinne diepe teleur
Hoe kon zoe'n mooigien now vot vliegen
Hi'j mos en zol et besien kriegen
Hi'] wol d'r vot-en-dao!iks aachteran
Mar Winders doen wat een spinne niet kan
De spinne sprong, mar et vul him rauw
Een spinne kan niet vliegen, now?
Mit een smak kwam hi'] dae!e op 'e grond
De spatters vleugen in et rond
De spinne was inienen morsdood
Et het de Winder we! begroot
Zi'] docht: 'Et gaot]a ok niet haand in haand,
De lie fde en gezond verstaand.'

Daor het ze ok leerd dat een gedicht niet
riemen hoeft, bi'j veurkeurjuust liever niet,
eers gaot et te gauw op een Sunderklaosgedicht lieken. Et moole is clan aj' wat opsturen
dat dr dan ok wat plaetst wodt. An de raod
van Tine en laeter ok van Akky van der Veer,
die de volgende kursus gaf, het ze hiel yule
had. Bi'j Akky mos dr veur et eerst een kot
verhael schreven wodden. Doe dee blieken
hoe belangriek de meniere van opschrieven
is. Dat de leestekens op et goeie plak staon
moeten. De verhaelen van disse kursus bin
bundeld deur ien van de kursisten, en et
verhael van Christine hiette Op weg naor
a/tied. Dr ston onder dat et nog niet

hielemaole of was en ik bin aenlik wel beni'jd
as ze dr ooit nog een slot an schreven het.
Christine hoolt dr ok wel van om wat humor
in de gedichies te verwarken, getuge et
gedicht De spinne en de v/inder. Ze mag
naemelik ok graeg veur kiender schrieven.
Veur de peuterkraante van de schoele, waor
as heur ooldste zeuntien henne gong, schrift
ze nog verhaelties. De juffen vunnen et
naemelik zokke aorige verhaelties, dat ze
daor mit deurgaon is en dommiet gaot heur
jongste zeune daor toch ok weer henne.
Vaeke gaon die verhaelties over Frats de
katte. Veerder schrift ze elke maond een
kolumn in Reisrevue, et vakblad veur
reisburo's, over de belevenissen op heur
reisburo.
Op de vraoge waoromme as ze schrift, zegt
ze dat ze daor heur el in kwiet kan. Ze vint et
mooi as ze aandere meensken troost geven
kan deur een gedicht. Wat Christine ok
graeg doen mag is d'r bi'j tekenen. Ze draeft
naor boven en komt weeromme, mit as
veurbeeld van heur kunnen twie inlieste
tekenings van voegelties. Dat kan ze dus ok!
1k weet niet as ze dr nog tied veur het, mar
ze het ok hiel yule an fotografie daon. Ze
was in Wolvege lid van de Fotoclub en dr
het ok wel es een foto van heur in de
Stel/ingwerfstaon. Dat was ok een overienkomst tussen oons, want ik mag ok hiel
graeg van alles vaasteleggen en beide
hebben we een 'gewoon' fototoestel, nog
niet digitaal.
Ondaanks dat heur man dr niet alles van
begript wat ze in et Stellingwarfs schrift, zegt
ze dat hi'j wel een hiele trotse partner is.
Heur vader het gelokkig nog mitmaekt dat ze
an et schrieven begonnen is en die was dr
ok hiel trots op. Hi'j was heur adviseur en
konterleur. 1k daenke dat heur moeder en
zussien et ok prachtig vienen dat ze dit
allemaole kan.
Veurbeelden weren veur Christine op et
gebied van dichters Yvo de Wijs, Willem
Wilmink en ok Annie M.G.Schmidt, doe as
ze jonger was en now ok nog. Om te lezen
en te luusteren. Ze het veur heur jongen
P/uk van do Pette flat as luusterboek

Christine Magour Iuustert andachtig naor de woorden van lof deur Schrieversronte-direkteur
Pieter Jonker. Naost heur borgemeister Van Kiaveren.

anschaft en luustert dan graeg mit. Veerder
hoolt ze van boeken over de prehistorie, mit
naeme de boeken van Jean M. AueI. (Die
ken ik, omdat mien moeder die ok hadde,
mar die hebben mi'j nooit boeien kund en bin
dus naor mien jongste zuster gaon.)
Christine het in de jury zeten van de
Stellingwarver Schriefwedstried 2003,
saemen mit Geke Zanen-Dokter en Johan
Veenstra en is now nog lid van de kemmissie, die veur schrievers in et Stellingwarfs
kursussen en aovens mit schrievers
orgeniseert, saemen mit Roelie Bakker en
Pieter Jonker. Een risseltaot van die
saemenwarking was et verschienen van
Studentehaever, een bundel mit verhaelen
en gedichten van de kursisten van Kreatief
Schrieven. Die bundel is, tegere mit De
Ovend, ditjaor an alle leden van de
Schrieversronte toestuurd. Et eupeningsverhael Zute is schreven deur Christine.
Ze promoot et Stellingwarfs graeg en niet
alliend deur te schrieven. Veurig jaor het ze
in et pergramme van Paul de Leeuw west en

het mit him zongen, hi'j in et Nederlaans en
zi'j in et Stellingwarfs. Et is eerst 'live'
uutzunnen op internet, en laeter in een
kompilaosie - die as hi'j zels uutzocht hadde!
- ok nog op 'e echte tillevisie. Ze het him doe
ok heur gedichtebundel geven.
Ze zit nog vol mit plannen. Ze wil een
prenteboek maeken veur kiender van vier en
vuufjaor en bi'j de verhaelties zels tekenings
maeken. Ze wil ok kienderverhaelen in et
Nederlaans schrieven, een boek veur
pubers en ze het een idee veur een
oorlogsroman. 1k daenke dawwe in de
toekomst zeker nog yule van Christine
Magour heuren zullen!

Lily Köhler

Mien tante Annegien
Mien tante Annegien was de aorigste en
meerst originele tante van oonze femilie.
As ze op vesite kwam en verhaelen vertellen
gong, hong ik heur an de lippen, omdat
overdrieven heur starkste kaante was.
Wend, 1k docht vannaacht da'k dood gong!
1k heb me de longen uut et lief hoest! Et is
een wonder da'k hier nog zit.'
As tante Annegien vertelde was et 'náódweer' as et regende... 'gong ie dood aj'
verkolen weren' en kreej' 'een zunnestik' aj'
tien menuten in de zunne zatten.
Mien femilie was daor wel an wend en mien
mem gaf heur nao et starkste verhael een
extra koppien thee.
Doe tante Annegien oold begon te wodden
en niet meer zo goed lopen kon, gong ze
tegere mit heur man in een service-flat
wonen. Dat vul heur beheurlik of, mar de
tillefoongesprekken die ik mit heur had
weren veur mi'j gewoon een feest.
'Kiend..., die bewoners wo'n hier 'zo oold as
Methusalem'! Et liekt zuver wel een
knekelhokkien! Wat ik hier straampelen zie
deur die lange gangen, ie kieken je de ogen
uut! En al die liepe neven en geniepige
nichten die bi'j heur oolde tantes op bezuuk
kommen. Die valse zorgzemhied die ze
uutstraolen. "Tante, vuul ieje wel goed?
Moe'kje ok even ondersteunen? Hej' et niet
koold? Zak de verwaarming wat hoger
zetten?" Laot me niet lachen! Stiekem staon
ze te waachten tot tante in mekere zakt en
ze mit 'n allen naor de netaoris broezen
kunnen om de arfenis op te strieken. Mar ze
doen alle muuite veur niks, want die oolde
wiefies gaon hielemaole niet dood, ze
hebben et hier vusen te goed!'
Snikkende van et lachen zol ik doe de hoorn
op de haoke doen.
'Mar weej' wel wat as et argste is,' gong ze

veerder. '1k kan zo goed heuren as een
streuper en daor heb 1k last van. Ze zetten
hier de radio en de tillevisie zo keihad an,
daj' op de gang alle zenders heuren kunnen
en daor wor 1k staepelgek van. Mar et
alderargste vien ik nog, dat die oolde
mensken et allemaole zo koold hebben. Die
verwaarmingsbuizen tikken en raetelen hier
de hiele dag en de hiele naacht en daor kan
ik niet van slaopen. 1k heb oordoppies kocht
bi'j de drogist. Ze vreugen in de winkel
waorveur ik die neudig had. 1k zee da'k ze in
mien oren stopte om me te beschaarmen
tegen et waarmtefront. De drogist beg reep
d'r niks van.'
Ok al was de ondertoon in al die verhaelen
aenlik hiel triest, ik mos d'r toch de hieltied
weer omme lachen.
lederjaor, tot ze al stokoold was, speulde
tante Annegien op vuuf december in heur
vrouwludekluppien van de Rotary veur
Sunderklaos. Op een keer vreug ze as 1k mit
heur mit wol as Zwatte Piet. Dat heb ik daon.
Zo zwat as roet huppelde ik in een felkleurd
pakkien achter heur wapperende grieze haor
an, dat in slierten onder heur rooie mijter
uuthong. Zwiegende en in stiel stapte tante
Annegien deur de lange gangen van et
gemientelike zaelecentrum daor et was en
dee een deure eupen. Jammer genoeg
bleek et de verkeerde te wezen.
In een grote zael zatten an lange taofels
inkelde onderuutzakte politici te luusteren
naor een verhael van een onooglik klein
mannegien, dat een donkerblauw pak kleren
mit witte strepies an had. In een flits
herkende tante Annegien een peer bekende
gezichten. Resoluut stapte ze de zael in,
douwde mi'j veur heur uut en dee de deure
dichte. Daor stonnen we, mit de mond vol
tanen.

Tante Annegien had liekewel hiel gauw in de
smiezen dat de mannen mekere vraogende
ankeken. Ze dochten van mekere dat iene
van heur een Sunderklaos inhuurd had.
Goed op 't stok of hul ze een vu rig betoog
over de poletiek, zoas Sunderklaos dat zag
en zette mit een kwinkslag elke politikus
knap op zien nommer. Doe gaf ze mi'j de
opdracht iederiene iene peperneute te
geven. Meer niet, zee ze streng, aanders
won ze te vadsig.
Onder donderend applaus gongen we vot,

haost mit keuninklike allure en bloedserieus.
We hebben tegere nog jaorenlank om die
biezundere dag gnezen.
Jammer genoeg is mien tante Annegien een
peer jaor !eden op 81-jaorige leeftied
wegraekt. Uut heur woorden die ak nooit
vergeten zal, hael 1k mien troost: 'Och kiend,
dood gaon we allemaole. le meugen niet om
mi'j treuren, heur! Stel je veur dawwe iewig
leven blieven zollen, dan beston Nederlaand
alliend nog mar uut Sunderklaozen...'

Klaas van Weperen - SUTELAKTIE 2006
Elk jaor begin ie, begin augustus, mit gemengde gevulens an de veurbereidings van disse aktie.
Dr bin ja drie dingen binnen dit hiele gebeuren, waor aj as orgenisaosie niet hielemaol grip op
hebben. As eerste is dat et materiaol wat as d'r in de bakken komt. Is daor genoeg uutdaegend
leesber spul bij wat as goed verkopen wil? As twiede bi'j' netuurlik ofhaankelik van et tal sutelders dat
as mitwarken wil om een goed risseltaot te haelen. Et dadde punt is et weer op die zes aovenden in
september.
Over et eerste punt hebben wi'j oons niet zo drok maeken hoeft, want vlak veur disse aktie wodden d'r
verschillende nije boeken prissenteerd. Wat et weer anbelangt lag dat wel even eers. Twie maonden
prachtig weer achter de rogge (juni en juli), mar begin augustus sleug et omme en kwammen de
bujjen en et onweer.
Vol goeie moed an et wark en et tal sutelders dat positief reageerde op de tillefoonties was grandioos.
Nog nooit in al die jaoren hebben d'r zovule meensken angeven dat ze d'r bij wezen wollen. Mit een
gemiddelde van 26 manluden en vrouwluden per aovend haelden we een rekord. En et mooiste was
dat d'r een stokmennig jongere meensken bij was. Dr weren alderdeegst aovenden bij dat d'r op
vuuftien verschillende plakken suteld wodde. Een ongekend sukses!
En dan dat dadde punt, et weer. In et begin van dit schrieven wodde al angeven dat daor mit zorg
naor keken wodde. Liek as veurig jaor hebben we et ok dit jaor weer allemachtig troffen. Alle zes
aovenden was et dreuge en de meerste keren haj' de zunne d'r volop bij. De sutelders vulen heur dan
nofliker en de meensken an de deure bin ok makliker tot een praotien te bewegen. len en aander
komt et gehiel te goede.
Aj' alle naemen van de vri'jwilligers optellen, die op wat veur meniere dan ok aktief west hebben in
disse aktie, koj' uut op et getal van 84. Mi'j docht dat elke klub d'r trots op wezen zol dat zovule
meensken heur vri'je tied geven willen an jow aktie. De praktiek wiest uut dat wanneer et gehiel te
overzien is (een peer aovenden), de meensken wel mitwarken willen. Al mit al is d'r ok dit jaor weer
meer binnenhaeld as et jaor daorveur. Tiedens de zes aovenden wodde al veur een bedrag van
€ 21.975,55 an boeken, kelinders, od 's en ere spullen verkocht. Roem vier weken laeter, tiedens de
ofslutende bi'jienkomst van de Friese en de Stellingwarver sutelaktie in Drachten, komt daor vast nog
zoe'n € 500,00 bij, zodat de hiele opbrengst van de sutelaktie 2006 rond de € 22.500,00 wezen zal.
lederiene die hier an mitwarkt het wodt hatstikke bedankt.
De daotums veur kommend jaor bin al weer vaastesteld en wel op: maendag 27 augustus, 3 en 10
september, woensdag 29 augustus, 5 en 12 september. As al die 84 meensken, die as op dit mement
op de sutellieste staon die daotums alvast in heur agenda zetten, kan et ok dan weer een sukses wodden.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Praotien bi'j de uutrikking van Et Stellingwarver Plaanteboek van Henk Jager
(twie september 2006)
[ ... ] 1k zie in mien verbelinge drie Stellingwarvers naost mekaander staon, bi'j een peer
mooie kweekte plaanten. En clan zegt de
lene: wat bin et toch mooie plaanten, die
haastasters. De twiede zegt: Hastasters he'k
alt/ed al mooi vunnen. Ze begriepen mekeer
makkelik, at heur ie et verschil. Dr is even
gien Westhoeker bi'j, mar die zol hestasters
zegd hebben. Hasten hest veur haast, dat is
een streekverschil in uutspraoke van dit
woord. le kun et verschillende woorden
numen en dat wodt ok wet daon, mar et
onderscheid is mar betrekkelik, deur een
klein en ok nog makkelik te begriepen
verschil in klaank. Dr wodt clan vaeke praot
van een lexikale klaankvariaant. Mar de
dadde die dr bi'j staot, die zegt: Ja, die
Jouwsters, dat vun ik a/tied al mooie
plaanten. Ja, zoasjim et numen ken 1k et ok
we!, mar wij zeden ok a/tied Jouwsters. Et is
as heur ie daor infermaanten veur et
Ste//in gwarfs Woordeboek an de gang.
Jouwsterdus, een synoniem veur
haastaster. Een synoniem is, zeg mag, een
aander woord veur etzelde begrip.
Hoe kun tussen plaantenaemen zokke grote
verschillen bestaon? Dat is in eerste
instaansie niet zo ingewikkeld. Meensken
gavven een naeme an dingen die ze numen
wollen. En bij plaantenaemen kun we
verschillende 'ben umingsprincipes' ontdekken, zeg mar gewoonten die in meenselike
tael bestonnen en bestaon om wat mit een
naeme an te duden.
In et geval van de haastaster moet et zo
gaon wezen dat de tied van bluuien ét
kenmark was van dit soorte van asters, dus

veur degenen die as eersten disse naeme
gavven. Et zullen wet gien Stellingwarvers
west hebben, want herfstaster komt over
een yule groter gebied veur, et woord is in
de vorm herfstasterok gewoon in et
Nederlaans. Et bluuien in de tied van de
haast is bliekber een belangriek kenmark,
want we hebben veur plaanten die in de
haast bluuien in et Nederlaans ok een
overkoepelend woord: herfstbloeier.
Mar et synoniem Jouwster clan. Et geval wit
dat de Jouwster mark, de mark van De
Jouwer'Joure' dus, vroeger een slim bekend
beg rip was, en die mark was op 'e dadde
donderdag in september. Dat kuj' ok lezen in
et boek dat aanst uutkomt. Mit dit woord
hewwe een anduding die deur et numen van
een sekuur mement in de tied dat die mark
hullen wodde, scharper is as aj' de anduding
haast bruken. De plaante die bedoeld wodt
dat is dus die bekende plaante die krek in de
tied van de Jouwster mark bluuit. Et woord
Jouwstermerkeb/om komt in et Fries veur en
ik ken et in zoe'n soorte vorm ok uut
Ni'jberkoop, en wet as Jouwstermerkebloeme. Deur et woorddiel merke in et plak
van mark kuj' zien dat et hier om een Fries
(lien)woord gaot. En inderdaod, benoorden
de Kuunder of Tsjonger wodt et ok zo bruukt.
Mit as laeste woorddiel blom clan, vanzels.
Et gaot hier dus om een beparktere
tiedsanduding as deur de anduding mit de
grote tied rekte van de haast. Wet wodt
netuurlik bedoeld: in de tied van die mark,
hoelange percies en wanneer om die tied
henne, dat dot dr niet zo yule toe. Om de
tied van de Jouster mark henne, dus, daor
hej' genoeg an. Deur de meugelikhied om
mit de tiedsanduding roem of smaller te
warken kuwwe verschillende naemen
kriegen, dus ok veur ien en dezelde plaante.

Op zoe'n meniere kun makketik een protte
omgeving, dus tussen de rogge. Al naor
synoniemen ontstaon. Daor is niks vergetang waor as een ptaante opvaatt in de
keerds an, et geft fleur en kteur veur zoveer
weretd kuj' die and uden, en et hoeft oons
plaanten die nog neudig hebben en et heurt
dus niet te verbaozen dawwe de korenbi'j de meensetike taetsystematiek.
b/oeme bi'j oons speciaot as roggebloeme
Een aander benumingsprincipe is et plak
anduden. 1k citeer et ni'je boek van Henk
anduden daor een plaante gruuit en bluuit.
Jager dat aanst verschient. Hi'j schrift: 'Hier
Et veurbeeld da'k numen zal tat etzelde
soort meugetikhied zien om te beparken
as bi'j de tiedsanduding, dus zoas we
zaggen bi'j etveurbeeld Jouwsterof
Jouwstermerkeb/oeme as 'tiedsbeparking' ten opzichte van haastaster. En zo
kuwwe ok now weer aorige synoniemen
tegenkommen. Zoj' es even acht geven
witlen op et votgende woord, et woord
korenbloeme. Dat woord wodt in
Steltingwarftoch een boel bruukt
neffens de infermaanten veur et
Ste/I/n gwarfs Woordeboek, hoewet veur
mi'jzels van mien jonkhied of et woord
roggebloeme et gewone woord was.
Mar dat is dus een kwestie van
gewoonte: hoe hej' et teerd van
aanderen en hoe btief ie et numen. Los
even van de vraoge as et woord
korenb/oeme misschien ok uut et
Nedertaans komt, et woord wodt
gewoon een protte bruukt, en mi'j gaot
et hier now even om et benumingsprincipe. Now, de korenb/oeme gruuit en
btuuit tussen et koren, at was de
Dire kteur drs. U. G. Hosper van It Fryske Gea bekikt et
anduding et zaod in ptaets van koren
eerste exemplaor van Steltingwarver Ptaantenaemen, de
vroeger gewoner naor et me toetiekt,
naemen en biezunderheden, dat hij op 3 september
uutrikt kreeg.
daenk bi'jv. an et zinnegien Et zaod is te
gell, et gaotje zomarplat/iggen. Koren
en zaod bin ten opzichte van mekeer
[in Stettingwarf] weren et de diepbtauwe
synoniemen, mar et bin beide ok hyperoniebloemen van de Korenbtoeme die kteur
men, dat bin woorden die meer as iene
gavven an de roggeakkers'. Roggeakkers
soorte overkoepeten. Dat is in dit gevat zo
overheersten hier vroeger, ok neffens et
omdat d'r rogge, haever en meer soorten
bekende boek van Perf. Ktaas Bouwer over
zaod onder vaten; rogge is dus een soort
de 'Cuttuurtandschapsvormen aan de
koren/zaod.
westzijde van het Drents Plateau', en
De korenb/oeme of roggebloeme is zo
zodoende is et verktaorber dat et woord
nuumd deurdat et een bloeme is die opvaatt
roggebloeme veurkomt, en dat d'r niet veurat
tussen of bi'j et koren of zaod. Mar rogge'focust' is op haever of nog wat aanders,
bloeme is wet een benuming naor iene van
hoewet bekend is dat de korenbtoeme ok
de soorten koren of zaod, een beparking dus
tussen of bi'j de haever staot. Dat d'r
naor de stee of, zoaj' wit ten, neffens de
makketik een aandere korensoortbenaeming

ri
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bruukt wodden kan, naorgelang de
omgeving, vaalt of te lezen an et woord
tarwebloem* in et Nederlaans, dus mit de
betekenis korenbloem. Roggebloem komt
trouwens ok op aandere plakken veur, et
woord hoeft niet bi'j oons ontstaon te
wezen. We kun dus zeggen dat mit roggebloeme de opvalendste stee as plakanduding bruukt is, et plak daor de roggebloeme
et meerst opvaalt.
Vergeliekber bin sommige benaemings van
de klaproze. Een roeme and uding van et
plak van disse roze vien ie in de naeme
bouwroze. le kun de klaproze dus tegenkommen op bouw of op grond die op een
aandere meniere ommewarkt is. Deurdat et
vaeke om een omgeving mit rogge gong,
wodde de klaproze ok nuumd naor et
veurkommen in een omgeving mit veural
rogge. Zodoende is roggebloeme een
aander synoniem van klaproze naost
bouwroze; roggebloeme beparkt tot inkeld
bi'j of tussen de rogge. In de kontreinen daor
en in de tied doe de klaproze die benuming
kreeg, die van roggebloeme dus, was et
bliekber de bouw mit rogge die et meerste
opvul as omgeving, as aachtergrond van de
klaproze. En zodoende hewwe behalven
synoniemen as klaproze, bouwroze en
roggebloeme veur dezelde klaproze
inienend ok een aorig veurbeeld hoe een
homoniem ontstaon en dus bestaon kan.
Etzelde benumingsprincipe het an 't wark
west en zodoende kan roggebloeme in de
iene betekenis etzelde wezen as korenbloeme en in de aandere betekenis klaproze
inholen. Roggebloeme klinkt in beide
gevallen geliek, mar de betekenis is
aanders, et gaot om homoniemen dus. Wet
moet nog even nuumd wodden dat et woord
roggebloeme as synoniem veur klaproze
minder bekend is.
De meerste benumingsprincipes bin over et
algemien nogal ienvooldig in te zien. le
hebben de rooie koekoeksb/oeme en ie
hebben de witte koekoeksb/oeme, kleurandudings dus die in dit geval ok mooi et

onderscheid uutdrokken. De kleur kan ok zo
opvalend wezen dat die bruukt wodt zonder
daj' him now dreks neudig hebben veur
onderscheid. Daenk an et blauwe k/okkien =
'blauwe gentiaan' en daenk an blauw
klokkien = ' grasklokje'.
Een naeme kan ok ontstaon deurdat de
vrucht as kenmark zien wodt, wat dan in de
naeme zien uutdrokking krigt. Zo kan een
'braamstruik' bij oons de naeme brummelpo/le hebben, deur wat we zo plezierig an
die polle vienen: de brummels die dr an
kommen. Mar liekegoed wodt de brummelpolio ok stieke/po/le nuumd; ok de stiekel
vaalt op an disse polle. Of misschien moen
we meer daenken an een vervelende
eigenschop, die van st/eke/en, as an wat dr
an die polle zit, de stiekels dus. Op dezelde
meniere klinken zodoende ok de woorden
stieke/polle = hagedoorn, stieke/po//e =
distel, dus ok deurdat etzelde benumingsprincipe warkt het.
De anduding deur grootte speulde netuurlik
zien rolle bi'j et ontstaon van de naeme
k/eine st/ekel en kroepstiekel, dat bin
synoniemen veur et Nederlaanse 'akkerdistel'. En mit wat wet et medische aspekt
nuumd is, wodt et benumingsprincipe
bedoeld daj' oflezen kunnen uut bi'jveurbeeld wrattezoegeras synoniem naost
huus/oek en aandere naemen, en uut
me/kzoegeras synoniem van hoonsdraf en
aandere naemen. Et laeste woord toont
trouwens een benuming neffens de
bladvorm.
En at zo wat henne, zeg ik now mar, want et
is netuurlik niet mien bedoeling om hier alle
benumingsprincipes mitjim deur te nemen
en van veurbeelden te veurzien, nog los zien
van de vraoge as we misschien ok argens
betekenistechnisch vaastelopen kunnen mit
dit medel. We moe'n wet even in ogenschouw nemen dat disse naemgeving niet
zomar wat is. D'r zit een systeem van
taelmeugelikheden aachter, om percies te
wezen taelmeugelikheden in et meenselike
heufd, om neffens alderhaande betekenisdielties: plak, tied, kleur en gao mar deur een
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naeme geven te kunnen.
Wel Iiekt et me aorig om nog een bepaold
biezunder geval in dit gehiel an jim veur te
holen. Et gaot om een biezundere warking
die ontstaot deur homonymie, dus deur
hielemaol geliek klinken, of deur klaankoverienkomst veur mar een pat. Zoks bestaot
deurdat verschillende plaanten deur len en
etzelde woord and uded wodden of deur
woorden die stark op mekeer lieken deurdat
ze veur een pat geliek binnen. Lao'we et
geval van volledige klaankoverienkomst
eerst mar even bekieken. Dan hej' dus een
naeme x en die naeme x die slat op meer as
iene plaante. Stel now dat iene van die
plaanten in de veurofgaonde tied ok ien of
meer aandere naemen hadde, clan kun
zokke naemen overgaon naor de aandere
plaante, wiels et benumingsprincipe (de
vorm, de kleur, een eigenschop enz.)
hielemaole glen rolle speult, dus niet van
toepassing wezen kan. Zo wo'n in OostVlaanderen de sering en de anjer beide
kruidnagei nuumd*, de eerste deurdat de
bloemen op kruudnaegels lieken. Dat zal
trouwens ok et benumingsidee west hebben
bi'j et ontstaon van de benaeming naegeipolie in oons gebied. De twiede OostVtaamse 'kruidnaget', de anjer, hiet 'kruidnaget' deurdat de btoemen dr naor roeken.
Deur de Vlaamse overienkomst in de
benaeming kruidnagel, dus veur sering
tiekewel as anjer, wodt de anjer daordeur op
pattie ptakken ok wet anduded mit duimpje
of jasmUn, naemen die de sering at eerder
hadde. Die naemen won as et waore
mitneumen naor de aandere plaante.
Uut de Stellingwarven zets heb 1k even een
aander veurbeeld opscharretd. Et lopt in
mien veurbeeld niet hietemaote geliek, mar
wet overienkomstig. te kun je ofvraogen hoe
iene van de synoniemen veur de Grote muur
bi'j oons staankhoorn wezen kan, naost
onder aanderen Sian gebloeme, Hennemiere
en Haenemiere. Now is et zo dat de naeme
Staankhoorn nogat vute bruukt wodt veur
Fluitekruud, dat trouwens o.a. ok nog
Stinkhoorn, Staankwottel en Piepekruud
hiet. Daor staot de Grote muur naost mit
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synoniemen as Hennemiere en ok Hoornbloeme. Hoewet de Grote muur niet stinkt,
zo heb ik mi'j vertetten taoten, het hi'j toch de
naeme staankhoorn op een inketd plak. 1k
daenk dat deur de 'woordoverienkomst' van
hoorn in hoornbioeme = Grote muur en in
staankhoorn = fluitekruud et hiete woord
staankhoorn veur Grote muur van fluitekruud
overneumen is. Deurdat ze staankhoorn
kenden van et iene en ok een woord mit
-hoorn van et aandere, wodde docht dat
staankhoorn ok bi'j de hoornbioeme thuus
heurde. Et benumingsprincipe tetde hier niet:
staank is glen kenmark van de Grote Muur.
Dr zutten wet meer van dit soorte van
veurbeetden in et Stettingwarfs wezen, mar
dat uutzuken gong me even wat te veer. Wet
wit ik graeg nog wat atgemieners naor
veuren brengen. De eerdere ptaantenaemedeskundige van et Meertensinstituut Har
Brok zegt in een artikel van 2004, naor
anteiding van et veurbeeld van 'kruidnaget'
en aandere benumingsontwikketings, dat
zoks 'de onuitputtetijke creativiteit van de
etnobotanische naamgeving' zien tat. 'Men
zou er vete jaren mee bezig kunnen zijn',
docht him.
Dat kun wi'j hier niet, mar wet kun we zien
dat dr bi'j de naemgevings van et votk uut
dingen gebeuren en gebeurd binnen die van
vute meer betang binnen as dat wet es docht
is. Meensken maekten dr mar niet een
rommeltien van, mar votgden wat heur deur
heur meenselike taetvermogen ingeven
wodt, vergetiekber mit de bouwprincipes van
de zin, zeg mar.
Aorig is dat de beschrievings van de
ptaanteweretd veur et pebtiek daor ok
gebruuk van maeken. Flora's bin tegenwoordig meer odderd op de kteur, et gruuiptak, de
tied, et bruken en zo. De gewone flora van
eerder, zeg 1k mar even, vragt mit naeme ok
in et onderwies te vute de hutp van teerkrachten. Ze won as slim ingewikketd
anvuutd, dat ie kun dus beter anstuten bi'j de
anwezige kennis, zegt Brok. Oat is dus veur
een pat 'onbewuste meensetike taetkundige
kennis', die veur et tocht komt aj' zien hoe de

plaanten heur naemen zoal kriegen kunnen.
ok weer verwiezings naor homoniemen, dus
Zo kan et ok gebeuren dat plaanten die
woorden die krek zo klinken mar een
neffens et ien of aandere principe op mekeer
aandere plaante anduden. Vien ie ien keer
lieken, ok naor mekeer nuumd wodden. We
een s/an gebloeme, clan woj' Ok verwezen
lezen in et nije boek dat et Groot hoe fb/ad
naor aandere s/an gebloemen. In de
en de rebarberas
et waore in ien en
dezelde 'femilie'
zitten, veur et oge
en naor de ervaring
van de meensken
clan, deurdat et
Groot hoe fblad ok
wel Wilde rebarber
nuumd wodt. En zo
hej' bi'jveurbeeld ok
dat et Zevenbiad
behalven as
Haenepote en
meer, ok as Wilde
v/eer and uded
wodt; de plaante
dot deur blad en
bluuiwieze wat an
een vleerpo//e
daenken, vandaor
de naeme. 1k citeer
hier weer Henk
Jager zien ni'je
Drs. E.J. Weeda (saemensteller en auteur van o.e. de Nederlandse Ecologische
boek. Deur et op
Flora, Wilde planten en hun relaties, deel I tim V) fielseteert Henk J. Jager mit
mekeer lieken kriej'
die zien nije boek.
as et waore ni'je
groepen die 'plaantkundig' aenlik gien
woordeboekartikel-achtige beschrievings
groepen binnen of in elk geval niet wezen
vien ie butendat, en daor vaalt hiel wat van
hoeven. Dr is dus niet echt spraoke van
te genieten, gewoon een grote schat an
plaantkundige verwarring of grote onkunde
biologische infermaosie, meerst mit et oge
op de streek. Vaeke ok vien ie dr hiemkunbi'j de meensken, mar de benumingsprincipes bin op een netuurlike meniere zoas ze
dige infermaosie over toepassings en
binnen, en daor zit een prima systematiek in.
volksgewoonten in, en vaeke ok ziej' een
Zodoende bin naemgevings toch aorig te
mooie beeldvorming van oonze streek.
begriepen.
Henk Jager krigt hierbi'j een groot komplement veur zien deurzetten om de infermaoWe meugen slim wies wezen mit et ni'je
sie zo systemaotisch bi'j mekeer te zetten. Et
boek, want daorin zet Henk Jager de
het nogal een gepluus en geties west,
Stellingwarver naemen uut verschillende
zoveule gegevens zo netties tot een gehiel
bronnen nog es stevig op een riegeltien, op
te verwarken. Oonze mooie Stellingwarver
zoe'n meniere daj' alle synoniemen van een
plaantewoorden staon op disse meniere
plaante bi'j mekeer zien onder een Nederprachtig bi'j mekere, een lust veur de
laans heufdwoord. En ie vienen in de noten
liefhebber. Om gewoon te bruken, om oonze
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mooie woorden in de Stellingwarven
gangber te holen, om studie te maeken van
de spontane naemgeving in netuurlike tael,
en al zo wat henne. 1k wete zeker dat hiel
yule meensken dr een barg plezier an
beleven zullen [ ... ].
(*Dit veurbeeld, pattie aanderen en nogal
wat van de inhoold van dit praotien kommen
uut et artikel 'Volksnamen van Pasen tot
Pinksteren. De structuur van etnobotanische
naamgeving', in Johan De Caluwe e.a.
(red.), Tae/deman, man van de taal,
schatbewaarder van de taal. [Liber Amicorum prof. dr. Johan Taeldeman]. Gent, 2004)
Volksriempies

Wetenjow ok waor Willem woont?
Wetenjow ok waor Willem woont?
Willem woont op et hoekie.
Hij het zien vrouw verkocht
veur een cent en een koekie.
Een cent en een koekie
is vuus te duur.
Geef me dan een koo/tien vuur.
Een koo/tien vuur is vuus te rood,
geef me dan een wittebrood.
Een wittebrood is vuus te wit,
geef me dan een kassepit.
Een kassepit is vuus te had,

Al een jaormennig leden hewwe in De
Ovend vaeke volksriem pies publiceerd.
Lessend kregen we van Freddie de Vries
van Hooltpae ok nog weer inkelde oolde
riempies. Die het hi'j van zien vader. Freddie
sch rift dr bi'j dat hi'j de oors prong niet wet,
mar zien opa kwam van Hooltpae/Der Izzerd
en zien opoe van Stienwiekerwoold. Et
twiede riempien hieronder komt neffens him
warschienlik uut Stienwiekerwoold, dus via
zien opoe. Woorden as broeke en konte die
in et riempien staon wo'n daor vaeke bruukt,
zo geft hi'j an. Now is et aorige van yolksriempies dat ze van lange leden binnen en
deur de gewone meensken maekt binnen, of
overneumen binnen uut geschriften waornao
ze wat anpast wodden. Mar haost altied zit
dr wat streekeigens in of et bin riempies die
deur tael of aandere gegevens streekeigen
inkleurd binnen. En daor volgt uut dat
sommige lezers dr heur soms een variaant
deur herinneren uut eigen därp of omgeving
weg. Oat ik zol de lezer die et krek zo of een
betien aanders kent, vraogen willen om zien
variaant of anvullende gegevens op te
sturen. We kun op die meniere mooi et
streekeigene beweren, ok deur zoks in De
Ovendte zetten!
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geef me dan een k/ap veur et gat.
Een k/ap veur at gat doet vuus te zeer,
doe me dan mien vrouw mar weer!

Wat een zegen!
Wat een zegen.
Wat een zegen.
/k heb een nie broeke kregen.
Et is gien oo/de, 't is gien niie,
mar iene mit een /appie veur de knije.
Mar ik hebbe 'm toch /iever as de bonte,
want hiy zit me vu/a roamer om de konte.

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

De oorlog in de Stellingwarven - 59 We gaon weer wieder mit et dramatische
verhael van Klaas Waslander, die mit die
hiele oorlog niks van doen hebben wol, mar
d'r deur alle meugelike toevalligheden tetaol
in vertiesd raekte, mit alle risiko's van dien.
Hi'j is intied mit zien verhael anlaand op 18
april 1945.
18 april
Dr kom men nog de hieltied meer meensken
de kezerne in, in Iserlohn. Et bin allemaole
butenlaanders die in de omgeving te wark
steld weren, mar Ok vrouwluden mit kiender
en die togen komplete inboedels mit. Ok een
Friese schipper mit een waegen en twie
kedden en zien vrouw en kiender hebben de
komplete inboedel bi'j heur. Daor tussendeur
ziej' Russische dwangarbeiders en kriegsgevangenen die an 't pottien koken binnen. We
hebben van de Amy's allemaole een pakket
mit eten kregen en d'r zit van alles in, dat we
hebben et gelokkig now een betien beter.
19 april
De Russen won bertaol, dat d'r bin ok al
klappen uutdield. De loslopende peerden
wo'n deur heur opvongen en die gaon ze
slaachten. Dat et soms losbreuken peerden
binnen interesseert heur niet. We hebben
hier now ongeveer zestig Hollaanders
bi'jmekeer.
24 april
lene van die Hollaanders het zo netties west
om deur te geven dat wi'j beiden et Duutse
uniform dreugen hebben. Now moe'n we bi'j
de kapitein kommen mit oonze pepieren. De
Hollaanse pepieren hebben de Duutsers
oons ofneumen en mit Duutse pepieren is
oonze kaans naor huus toe verkeken, want
we weren now in de ogen van de Amy's

kriegsgevangenen en we gaon vanaovend
nog op traansport.
25 april
We zitten now in Menden in een eupen lager
aachter et prikkeldraod. Een Amy die Ok
Hollaans praot zee dat as wi'j gien N.S.B.ers weren, clan weren wi'j gauw weer vri'j.
We slaopen now in de eupen locht op 'e
grond.
27 april
We bin weer op traansport gaon van
Menden over Hem naor Dülmen. De netuur
is hier al hiel mooi. Onderweg zaggen wi'j al
bluuiende seringen en gooldenregen. De
reize naor Dülmen gong mit de vrachtauto
en duurde goed drie uren, en ze reden as
gekken. Et lager waor we now in zitten is
hielemaole vol. Weer is et slaopen op of in
de grond mit regen en modder. Inkelden
perberen te vlochten in et donker, mar zi'j
brengen et d'r niet levend of.
30 april
We bin weer verhuusd mit autos van
Dülmen naor Buderich. Dat ligt ten westen
van de Rijn bi'j Wezel, ongeveer 60 km van
Nijmegen. Dit is een hiel groot lager, mar we
slaopen weer op 'e grond. Wi'j hebben een
gat in de grond maekt mit een lepel en een
etersblikkien om daor in te slaopen. Et is
ofdekt mit twie zeilties veur de regen. Die
hadden we toevallig mitneumen uut de
kezerne.
8 meie
Naor hier bekend is, het Duutslaand om elf
ure kappituleerd.
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10 meie
Neffens de kaampleiders (ok gevangenen)
moe'n alle butenlaanders veur 15 meie hier
weg wezen, mar et omgekeerde is waor. Ze
bin juust doende om alle Duutsers van hier
of te voeren naor aandere lagers. Wi'j zollen
clan eerst nog indield wodden bi'j aandere
Hollaanders in et vremdelingenlager hier.
Daor bin zoen tachtigduzend gevangenen.
13 meie
D'r wo'n now liesten invuld mit al oonze
gegevens zoas geboorte- en woonplak en zo
wat henne. Misschien komt d'r now gauw
veraandering.
16 meie
We kriegen hier mar ienkeer op een dag wat
te eten, aovens an et aende van de dag.
Soms is dat eten nog rauw. Hoolt en waeter
om te koken hebben we niet en clan eten we
et mar rauw op. We taekelen hadde of en as
we overaende gaon is et oppassen, want
clan bi'j' duzelig en vaal ie soms zomar
omme. Soms is deur de verdielers eten
aachterhullen en doe dat uutkwam bin d'r
hadde klappen valen. Et was zo arg dat de
Amy's tussenbeide kommen moesten. Et
moch niet weer veurkommen, van iene
weren de veurste tanen d'r uut schopt.
Tebak of aandere rokeri'je is d'r niet, dat wi'j
rookten wel es koffie in de piepe.
19 meie
Vandaege bin we naor et lager veur
vremdelingen gaon, dat in etzelde kaamp is
Daor bin alle national iteiten, behalven
Duutsers. Dr bin hiel yule Hongaren, mar
hoevule Hollaanders hier zitten is me nog
niet bekend.
20 meie
Vandaege, mit de Pinkster, hebben we een
nije slaopstede maekt in de grond en et is
mooi Pinksterweer. Alle Hollaanders zitten
now bi'j mekeer en dat bin d'r ongeveer 75.
Buten et kaamp is alles mooi gruun, en wi'j
zitten mit dit mooie weer aachter de draod.

22 meie
Et was gister, en ok vandaege, slecht weer
en alles is even nat en modderig. 1k bin naor
de dokter west omda'k an de loop bin. De
Amy's buten de draod ruilen sigeretten tegen
gelosies, ringen en vulpennen en zo. Veur
een Hollaans tientien geven ze vuuftien tot
twintig sigeretten.
28 meie
Et weer knapt wat op. Leidingwaeter is d'r zo
weinig, dat ie staon vuuf uren in de riegel.
De vervuiling nemt haand over haand toe,
dat de meersten zitten in de luzen. De laeste
daegen kriegen we wat meer brood. De
Amy's geven now nog vuuf sigeretten veur
een Hollaans tientien.
30 meie
D'r vertrekken de hieltied meer gevangenen
uut et kaamp, dat et zal now zo lange niet
meer duren.
Ijuni
1k hebbe mien ondergoed now acht tot
negen weken dreugen, mar an et wasken
van kleren hoej' niet te daen ken.
3juni
Vandaege, et is zundag, gaon wi'j dit kaamp
verlaoten en we gaon naor Reinsberg, dat
veur oons tien kilemeter lopen betekent. Et
is prachtig weer, de vleerpollen en de
weilanen bluuien. Hier wodt ok van alles
verbouwd, net as bi'j oons, ok gaarste. De
gruuntetunegies bin netties onderhullen en
liggen d'r goed bi'j. Rooie beien en ok
slaoplaanten heb ik zien en ok bin hier een
hoop fruitbomen.
4juni
Om acht ure heb ik hier een Protestaanse
godsdienst bi'jwoond, ok de Kattelieken
hebben hier heur godsdienst.
6juni
In et kaamp zels bin we now al drie keer
verhuusd. Ft is vlak bi'j et stesjon en de
gerochten gaon, dat we gauw vertrekken, de

Hollaanders, Denen, Fraansen en de Polen
7juni
Tegen de aovend bin we in goederenwagons stopt en we reizen now in zudelike
richting over Krefeld. Een deuze mit
Amerikaanse verpleging (eten, De V.) is in
oonze waegen gooid en dat moe'n we
verdielen mit veertig man veur lene dag.
8juni
Een dag mit verrassings. Mooi weer en niet
te waarm in de wagon en de eteri'je vaalt mi'j
mit. Om negen ure in de aovend bin we de
greens over gaon bi'j Kerkrade/Doldue. Wi'j
weren om tien ure in Heerlen en gongen
veerder naor Maastricht en dat allemaole op
de dattigste verjaordag van mien jongste
zuster. De Limburgers bin aanders niet zo
op oons gesteld, ze schelden en gooien mit
stienen in de wagon. Maegies van een jaor
of achttien maeken gebaoren as zollen ze
oons de keel deursnieden willen en ondertussen vlinderen ze wat bi'j de Amerikaanse
soldaoten omme.
9juni
Vandaege een tegenvaler, want wi'j bin niet
meer op Nederlaans grondgebied, mar bin in
België, richting de Fraanse greens. We
kommen an in een kaamp in Erbisoeul bi'j
Mons. De Polen en Fraansen bin deurreden
naor Frankriek en hebben alle eten mitneumen, dat vandaege is d'r veur oons niks te
bikken.

11 juni
As thuus alles goed is, wodt mien zeune
vandaege een half jaor oold, wiels 1k him nog
nooit zien hebbe. In dit kaamp is et eten en
de ligging et beste wat we tot nog toe had
hebben, al is et eten veul te weinig. We
kriegen drie keer daegs een betien soep mit
een stokkien brood. Wi'j moe'n et kaamp
zels onderholen en dat moet hielemaole
ommespit wodden. As goenend niks doen
moet iederiene daor veur boeten. Niet
warken, niet eten.
l4juni
Mien onderkleren heb ik now wasken
kunnen, want waeter en ziepe is hier
genoeg.
l5juni
Vandaege weer kontrole en alles van
weerde hebben ze oons ofneu men, zoas
bi'jglieks ringen. Sommigen bin d'r goed
ofkommen, mar ik bin tot mien hemd
uutklieded. 1k hadde nog al et len en aander,
zoas een peer kedogies veur de vrouw en
kiender. Mien grote brune koffer hadde ik vol
hebben kund, mar nao de kontrole kan 1k et
in de buse holen. Mien scheerapperaot en
de kwaste bin ik kwiet, mar de ziepe en de
messies moch ik holen. Ok as d'r ni'je
Hollaanders binnenkommen, wo'n ze netties
naokeken en holen Ok Zi'j niks over.
In de volgende oflevering gaon we wieder
mit Klaas zien verhael.

lOjuni
We bin onderbrocht in tenten en wat is dat
een stok beter as in de eupen locht. Hier
zitten een hiele hoop Hollaanders en zo te
zeggen is d'r nog gien iene vertrokken. Ok
treffen we hier een hoop bekenden uut
Frieslaand. We bin hier inspuit, ontluusd en
konterleerd op oonze spu lien, dat oonze
bezittings bin al aorig inkot. Veur et Duutse
geld hebben we een kwitaansie kregen en et
Hollaanse geld (ik hadde nog 45 gulden)
hebben ze aachterhullen en ok de brieven
van mien vrouw moch ik niet holen.
17

Harmen Houtman

De lege knip
Al een schofflen veur half twieje staon d'r
een stokmennig meensken veur de glaezen
deuren in et blauwe kezien. Pattie dregen
grote tassen en hebben de hanen in de
buse, omdat et riekelik koold is. Ze praoten
onderling wat, omdat een protte mekeer
kennen. Now en dan kikt d'r iene op zien
gelosie. Een ooldere vrouw hoolt de haand
schuin boven heur ogen en perbeert naor
binnen te kieken. Veur een langwarpig raem
naost de ingang staon grote en kleine vazen
Over een rekkien hangen aarmbanen en
kettens. 1k stao op ofstaand bi'j mien fiets in
et win kelcentrum en waachte of.
Over 't algemien was de deure van de
klerekaaste netties op slot. Somstieden
hong d'r een jurk an een stokkien an de
kaaste d'r tegenover. De haoke was vaeke
deur de gaaspe van et bi'jpassende riempien
steu ken. As ik pattietoeren een jurk veur
heur in de kaaste hangen mos, zag ik de
naeme van een winkel, die allange niet meer
beston, in zwatte letters op 'e hoolten
hanger. Onwillekeurig docht ik dan weeromme an de winkel, die ik mit Mem een peer
keer in etjaor bezocht. In gedaachten zag ik
dan ok de kleermaeker, waor we henne
toogden om kleren maeken of vermaeken te
laoten. As ik now bi'j et huus in de bocht van
de klinkerweg langes komme zie ik him weer
zitten an zien taofel mit scheren, gaoren en
centimeters. Inspannend doende mit zien
wark, now en dan opkiekend naor wie d'r
langes ree.
Mem was slimme wies mit heurjurken. Ze
had d'r veur heur leeftied een hiele protte. Ze
mossen goed verzorgd wodden. Doe ze in et
bejaordehuus kwam wol ze niet dat eren
heur mooie jurken wusken. De ere waske
maekte heur niks uut, mar an disse 'kostber-
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heden' moch niet iene kommen. In et
gaankien naor heur laeste kaemer ston een
kleine centrifusie, die ze mitneumen had uut
et huus waor ze zoe'n protte goeie jaoren
deurbrocht had. Een peer keer in de weke
stopte ze daor et goed in, dat ze eerst
zorgvuldig in een emmertien wusken had. Et
witte ding gong allemachtig tekeer as et zien
wark dee en ik vermoede dat zi'j stevig op et
deksel drokken mos, om him niet 'uut et
spoor' lopen te laoten. Alle kracht uut heur
oolde hanen mos ze daorveur bruken. Veur
dat zels wasken kreeg ze kotting op de
tetaole waspries. Ze wees me op et
artikeltien in et blad van et tehuus, dat daor
over gong. 1k mos een brief veur heur
opstellen. Ze was wies mit de kotting, een
soortement van loon veur et wark dat ze op
heur leeftied toch nog verrichtte.
Ze zat d'r altied kreers bi'j as ik de kaemer in
kwam. Tot op et laeste was ik verwonderd
over wat ze weer anschaft had. Now en dan
was d'r een klereverkope in de grote zael
van et bejaordehuus. De uutneudiging lag al
weken van teveuren op heur kleine Iochtigbrune selontaofeltien. In de anloop naor de
verkope kwam ze d'r vaeke op weeromme.
'As d'r wat bi'j zit koop ik et, heur,' zee ze
dan hiel enthousiast. Ze lachte, keek me
ofwaachtend an, mar zal niet verwaacht
hebben dat ik et heur verbeud. 1k geneut van
mien mem as ze zo vol vuur vertelde over
die prachtige Iochtpunties in heur kleine wereld.
Nao de ankoop van de jurken kreeg ik de
toedracht van de verkoop te heuren. De
verkoopsters die zo aorig west weren en
heur hulpen hadde mit et passen. Et
vermaeken en de tied tot de oflevering. De
twiefel over et kopen van een twiede
exemplaor. Een twiefel die, naor ik inschatte,
nooit lange duurde: hi'j kwam d'r gewoon,

belangstelling. Kammeraoden van mi'j die
heur al jaoren kenden, praoten levendig mit
et heldere, oolde meenskien. Dan hangt
daor iene mit op een zwatte ondergrond
allegeer rond/ovale stippen. lene waor 1k
altied de gedaachten bi'j had, dat d'r een
zakkien smarties over valen was. Zoemeren winterseizoen bin keurig van mekaander
scheiden. Over de mooisten hangt een
mouwschölk, as bescharming tegen stof en
vieze vingers.
Nao een stokmennig keer kieken keus ik d'r
iene uut. Om et haokien hong 1k een briefien
mit 'uitgekozen jurk'. 1k wus dat mem zels de
deure niet meer eupendoen zol. Et kammenet waor ze zo wies op was, wodde alliend
nog eupend deur de zusters en broeder, die
heur de kleren antrokken.
Et duurde nog een hiel schoft veur de jurk
vanneuden was. De gedaachten dat de
kleren veur et ofscheid klaor hongen en zi'j
d'r nog was, vun ik soms wat vremd. Had ze
weten wild hoe ze d'r uutzien zol as ze bi'j
oons weggong? Zo vaeke had ze veur elke
biezundere gelegenhied heur eigen keuze
maekt en now was d'r veur heur besleuten
wat et wodden zol! Nog een peer keer keek
ik naor et kledingstok en twiefelde as 1k de
beste wel keuzen had. 1k wisselde niet weer.
Ze zag d'r mooi uut op die maendagmorgen.
De jurk paste bi'j et beeld van rust en
aendighied. Hi'j vul roem om heur lichem,
dat zo yule Iichter wodden was die laeste
weken. Hi'j zol nooit meer bewegen en de
Iaeste bescharming van heur oolde, blieke
en tere huud vormen.
Vuuf menuten leden hebben ze de deuren

van et gebouw van binnenuut eupendaon.
Alle waachtenden bin in een goeze verdwenen, zukende naor wat d'r an ni'j goed
binnenkommen is. 1k was ien keer in de
kringloop-winkel west. De keer om te
vraogen wat ze bruken konnen van wat d'r
over was in et kaemertien van Mem. Ze
hadden wat meubels, een taofeltien en de
jurken, in poeden verpakt, mit de vrachtwaegen ophaeld. Mit et idee, dat alle jurken in
twie poeden verpakt wodden, had ik muuite.
Et weren jaorenlaank kledingstokken mit
heur eigen 'kerakter' west en now kwammen
ze as et waore op iene grote hoop te liggen.
1k beweerde een peer. In de grote ruumte
van et gebouw keek ik eerst naor de
meubels. Tussen de lange riegels mit
stoelen vun 1k die van mien mem mit de
starke, rechte leunings en et brune skai. Ze
vreugen d'r 15 euro veur. In de veerte zag ik
de rekken mit kleren. Een protte vrouwluden
verscheuven de kleerhangers om naor heur
maot te zuken. 1k dee mit, omda'k ni'jsgierig
was naor wat de naolaoten kleren uut Mem
heur leven opbrengen mossen. Zorgvuldig
gleden mien ogen over et ronde rek. 1k vun
niet iene weeromme. Gelokkig, aachterof
bekeken. Stel je veur dat ik murken hadde,
dat ze veur een peer euro van de haand
daon weren. Of dat ik zien hadde welke
vrouw een kledingstok van mien mem bi'j de
kassa ofrekende!
Doe ik thuus nao een weke of wat de dingen
uutpakte, die 1k beweerd hadde, zat daor et
riempien tussen van heur Iaeste jurk. 1k was
bliede, dat die op de ien of ere meniere niet
mitgaon was. 1k nam him in mien haand en
dri'jde him mit eerbied op in een rollegien.

Krummeltien
Oplossings puzelties Stellingwarver Spreukekelinder
Dr wodde nogal es vraogd near de oplossings van de puzelties die op de Stellingwarver
Spreukekelinder staon. Et is vanzels aorig om te zien as jow oplossing goed is, of om te zien
wet dat iene woord now toch aenlik wezen moeten had... Sund een posien bin de oplossings
van de puzelties van et eerste halfjaor te vienen op oonze webstee www.stellingwarfs.nl.
Bi'jkotten volgen die van julL augustus en september.
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alhoewel scharp naor de pries keken wodde.
Gelokkig haandelde ze, nao mien and ringen,
ok mit et motto: et laeste hemd het gien
busen. D'r was alliend wet es een keer
teleurstelling, omdat d'r niks tussen zat wat
heur anston. Ze weren te donker, niet in heur
maot of te oolderwets.
Doe ze nog goed te bien was toogde ze mit
Omke en Tante, die ien keer in de maond
kwammen, stad en Iaand of om zo hier en
daor naor kleren te sneupen. Veurkeur
hadden grote hallen waor de wereld an
keuze was. Daor trokken ze clan een middag
veur uut en troffen alderhaande bekend en
onbekend yolk. Dron ken een koppien koffie
mit een appelgebakkien d'r bi'j. Kwammen
een nichte tegen die ze jaoren niet zien
hadden. Tante kon clan oordielen as de kleur
van de jurk goed was, de zeum niet te lange
en de hats niet te wied. Mien vader had daor
vaeks meer sukses as mien mem. Zien
ankopen bestonnen uut toevalligheden, die
hi'j at speurende tegenkwam. Mit dikke
tassen vol kwammen ze niet weeromme.
In ien van de laeste weken, doe Mem een
keer sleup, scheut een zuster mi'j an. 'Willen
jim alvast een jurk veur et ofscheid uutzuken?' vreug ze.
1k schrok een betien, alhoewel ik at es mit
die gedaachten speuld hadde. Veural de
keren as ik de deuren van de kaaste
eupensleug en daor die keurige riegel van
kleuren, zoemer- en winterstoffen, jurken en
pakkies hangen zag. D'r was mi'j een niet
ienvooldige opdracht toescheuven.
Hoe zol ik et anpakken? Mos ik mit Mem
zels overleggen? Heur daegen weren
wisselend. As ze de hiele dag op bedde lag
duste ik et heur niet te vraogen Ze hadde
genoeg an heurzels en kon d'r gien drokte
bi'j bruken. As ze weer bi'j de taofel zat
kwam d'r somstieden een opwelling in me op
om d'r over te beginnen. Et was een belangriek onderdiel van heur Iaetere leven west,
mar mos ik héur daorover beslissen Iaoten?
In de tied van de boerkeri'je had ze onder et
melken de overal an. 1k kan me heugen dat
ze d'r as stevighied een posien een riem

omme dreug. In mien gedaachten zie ik
zoe'n iene uut et leger, die beheurlik zwaor
was en stevige gaaspen had. Donkergruun
van kleur. Een hiel verschil mit wat ze nao
heur warkzeme leven an had. Ze had in de
jaoren vuuftig niet zovule geld om mooie
jurken te kopen. As ze of weren konnen ze
altied nog argens aanders veur bruukt
wodden. Stofdoeken kwammen altied van
passe. In mien kaaste ligt een sloop, dat ze
maekte van een zoemerjurk. Een witte
ondergrond mit blauwe strepen. Witte en
blauwe rozen mit zes of zeuven grune
blatties. Al jaoren kom ik dat sloop tegen
zonder et te bruken. Et klautert staorig op in
de hoge staepel van kussenomslaegen. Op
een bepaold mement ligt et bovenop. Een
teken van een tiedsrekte uut et verleden, dat
now en clan mit de bosschop komt, dat et
niet vergeten wodden wil. 1k kiek naor de
tekening van de rozen, et sloop zal onderdiel
van et hopien linnengoed blieven, as respekt
veur die prachtige zoemers uut mien jeugd.
1k vraog mien mem niet wat zi'j an hebben
wil bi'j heur ofscheid. 1k twiefel niet lange en
vien dat ik heur dat niet andoen kan. In de
tied die volgt kiek ik riegelmaotig in de
kaaste. 1k moet kiezen uut een lange riegel.
Et is oktober en volop haast. lene in wat
donkere kleuren ligt veur de haand. 1k
bedaenke me dat zoks niet klopt in de
gedaachten van mem. Ze wil vast gien
trieste jurk, ze wil niet kleurloos bi'j oons
votgaon. Zoks ligt niet in heur aord. In de
tieden dat ze even ligt te slaopen op 'e
baank in et kleine kaemertien, gao ik naor
die d'r naost. Stille dri'je 1k et sleuteltien in et
slot omme. 1k wil niet dat ze wakker wodt en
me vragt wat ik in heur kaaste moet. Veur
me verschient de riegel jurken, die ik de
laeste jaoren veurbi'j kommen zag. De
bruun-gele mit de blokkies, die ze an hadde
op 'e foto die een echte fotograaf een keer
maekte. Ze zicht d'r nog straolend uut en
Iacht de kamera toe. De grieze krullen zitten
netties om heur heufd. De jurk die ze an
hadde bi'j et laeste bezuuk an mien jaordag.
Ze ston nog in et middelpunt van de
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veurzitter van et stedelik gerecht), Louw
Donia. Daor vertelde hi'j in waor Laurens him
an bezundigd hadde, mar hi'j gaf dr nog wel
bi'j an dat him van die persoon veerder niks
gien kwaods bekend was. Om et aanders te
zeggen: Laurens was bepaold niet een
persoon die niet zo goed bekend ston.
Ft gerecht van Sneek zat bliekber aorig mit
et geval in de maege. Neffens et recht dat
gut mos de man zien misdaod mit de dood
bekopen. Mar in dit biezundere geval was de
doodstraf wel een allemachtig zwaore straf.
De daoder hadde ja ommes veerder nooit
wat misdaon, verscheiden meensken
hadden een goed woortien veur him daon en
butendat, et was at zoen acht of negen jaor
leden dat de man steulen hadde. Dat de
schepenen van Sneek kwammen tot et
besluut om genaode veur recht gellen te
laoten. Dat wit niet zeggen dat ze Laurens
zonder straf gaon leuten. Ze speerden him
et leven wet, mar toegelieke veroordielden
ze him tot een zonuumde 'schaandestraf.
Die beston uut twie dingen: Laurens zol ien
of twie uren laank 'op de kaak' tentoonsteld
wodden; an de schaandepaol kwam hi'j dus,
en as stevig veurbeeld veur aanderen zollen
ze him ok lene van de oren ofsnieden. Zo
ontkwam disse Oosterwooldiger an de dood
en wiels hi'j intied misschien wel as eerzem
burger in Sneek woonde, zaP hi'j de rest van
zien even 'getekend' ommelopen blieven
moeten. Over et weerommebetaelen van et
geld dat hi'j zomar 'liend' hadde zonder te
vraogen, vaalt in de antekenings over disse
zaeke niks te lezen. Hadde Laurens de
eigener misschien al weerommebetaeld kot
naodat hi'j tegen de laampe lopen was?
De recesboeken van Sneek staon vol mit dit
soorte van veurvallen. Et biezundere van dit
geval is dawwe nag even een glimp
opvangen van et daegelikse leven van de
Stellingwarvers uut de tied van kot nao1500.

Krummeltien
Ste//in gwarfs Woordeboek bi'j
nommenaosies Dr. Joast Halbert
smapriis
De Dr. Joast Halbertsmapriis veur
wetenschoppetik wark in Friestaand
is disse keer gaon naor de zeuvendielige pubhkaosie Fries Aardewerk,
et wark van een hiele groep van
deskundigen. De pries wodt len keer
in de drie jaor toekend deur de
perveensie en is bedoeld veur
wetenschoppetik wark over Friesiaand op et terrein van geschiedenis,
taet- en literetuurwetenschop en
sociaole wetenschoppen. De jury het
eerst uut een groat tat wetenschappelike warken uut 2003, 2004 en 2005
zes nommenaosies keuzen en die
wollen ze ok graeg bekend maeken.
Aorig am hier te numen is dat daor ok
'oons' Ste//in gwarfs Woordeboek bi'j
heurde. De aandere nommenaosies
weren: Raft Bremmer: HirIs eskriven.
leven en schnfven in de Friese landen
rand 1300: Gaffe Jensma. De
Gemaskerde God. Frnacois Haverschmidt en het Oera Linda-boek:
E.C.M. van Ruijven: Onderwijseffectiviteit in Frys/ân: Bastiaan van de
Ve/den. 'Wear gaan wU heen met hat
Fries?' Hat gebruik van de Friese taa/
in hetjuridische en in het bestuur/ijke

Bron: SnitserRecesboeken 1490-1517. Mei
oantekeningen ütjown fan M. Oosterhout
(Assen 1960). Daor in: nr. 2436 (dateerd: 8
juni 1510).
(ommezet deur H. Bloemhoff)
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verkeerin de Iaatste twee eeuwen.

Oebele Vries

Straf am dieveri'je deur een
Olosterwooldiger in 1510
Et staot d'r niet botte best veur mit oonze
kennis van et leven in de Stellingwarven in
de tied dat de hertog van Saksen in
Frieslaand de leide in hanen hadde (14981515). We weten dat Stellingwarf veurgoed
pat van Frieslaand wodde, naodat et verzet
dat d'r eerst west hadde tegen de Saksische
hertog breu ken was. Bekend is ok dat
Stellingwarf in die tied een grietman as
leiding kreeg. De eerste grietman daor we
van te heuren kriegen is Lyckle Eebles, de
'stamheit' van et geslacht Lycklama a
Nijeholt, die woonde op 'e stienze Friesburg
in Ni'jhooltpae. Hi'j was in elk geval in 1512
in funktie, mar lichtkaans dat hi'j al eerder
ansteld west het.
Zoks zegt vanzels nog niks over et daegelikse leven van de Stellingwarvers in die
roerige tieden. Bi'j gebrek an bronnen is et in
wezen ok niet te doen om daor nog wat van
an de weet te kommen. Toch is d'r ien geval
dat maekt dat we even in et leven van een
'gewone' Stellingwarver kieken kunnen. De
infermaosie d'r over is evenzogoed niet
makkelik te vienen, want ie moe'n d'r omme
zuken in een bron uut een hiel aander plak,
en dat is Sneek. Et gaot om de recesboeken
van die Friese stad uut de tied van 1491 tot
1517. Now was et zo dat elke stad en elke
grieteni'je in Frieslaand zokke recesboeken
hadde; daor maekten ze antekenings in over
zaeken die heur veur et gerecht van die stad
of grieteni'je ofspeulden. Et biezundere van
die van Sneek is dat ze uut zoe'n vroege
tiedrekte beweerd bleven binnen. Dat is ok
de reden dat ze uutgeven binnen. De
ooldste recesboeken van de Stellingwarven
bin van yule laeter: dat van Oost-Stellingwarf
begint in 1604 en dat van West-Stellingwarf
in 1611/1619.
En now clan et geval daor et omme gaot. In

1510 wodde in Sneek een persoon mit de
naeme Laurens Sjoerdszoon (de twiede
naeme wodde schreven as Sywrdssoen)
van 'Oestwolde' gevangen zet. Omdat et d'r
op liekt dat hi'j uut Stellingwarf kwam,
meugen we annemen dat mit 'Oestwolde'
Oosterwoolde bedoeld is. Wat hadde die
man uut Oosterwoolde uuthaeld? Hij hadde
een naacht slaopen in een 'spiker' [grootkaans moe'n we hier lezen: 'korenschuur' of
'voorraadschuur'] in Hooltpae ('olde
hollapae'). Daor hadde hi'j een 'trijsoer' (
kiste) staon zien, en daor hadde een 'blaas'
mit geld in legen. Dat zal wel een varkensblaoze west hebben die as geldbuul bruukt
wodde, in die tied was dat hiel gewoon. Dat
geld, mit mekeer 28 of 29 Phil ippusguldens,
was van een zekere Claes Barendssoen.
Laurens hadde een pat van dat geld
wegpakt, 12 guldens om percies te wezen,
en doe was hi'j votgaon. Toch was hi'j gien
doodgewone dief, want hi'j hadde een brief
aachterlaoten daor hi'j in vertelde dat hi'j et
geld mitneu men hadde mit et doel om et
laeter, as hi'j daor clan temeensen toe in
staot wezen zol, weeromme te betaelen. Hi'j
hadde et geld aenlik allienig mar liend, zoj'
ok zeggen kunnen.
Mar de eigener nam daor vanzels gien
genoegen mit. Die was geld kwiet, dat van et
mitnemen d'r van wodde clan ok angifte daon
bi'j de grietman van Stellingwarf. As naeme
van die funktionaoris wodt in oonze bron
opgeven Licla Hebelus. Dat kan netuurlik
allienig mar de Lyckle Eebles west hebben
die ik ni'jsies al nuumde, en die moet dus ok
in 1510 al wel in funktie west hebben. Zo te
zien was an et locht kommen dat Laurens
naor Sneek gaon was. De Stellingwarver
grietman hadde daoromme een brief
schreven an de Sneeker 'ambtman' (=
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Sientje Hogeling-ten Berge

Da't vien 1k now een mooi boek!
Veurig jaor is de redaktie van De Ovend
begonnen mit disse rebriek. Dat vun ik aorig.
1k bin gek op lezen. As dr es argens een
boek ligt, kiek ik vast evenpies wie de
schriever is en as ik die Ok kenne. En as et
me goed toeliekt, dan perbeer 1k et ok te
pakken te kriegen. 1k hebbe altied wet een
boek, waor as ik mit an et lezen bin.
Al een dikke 20 jaor bin ik lid van een
literaire kiub. En dat is prachtig. Vier of vuuf
keer in et jaor kommen we bij mekere. De
kiub bestaot uut tien vrouwluden. Altemaole
lezen we etzelde boek, daor hebben we een
dikke drie weken de tied veur. Op de middag
bespreken we dan et boek. Et klinkt reer,
mar hoe vervelender et boek, des te meer
gespreksstof levert et op. lederiene het dr
wet weer een aandere gedaachte over.Vaeke is et zo, aj' et boek bespreu ken hebben,
hej' gewoon nocht om et nog es een keer te
lezen.
Et bin meerstal vrouwluden die lezen.
Lessend ston in de Liwwadder kraante een
grote kop Gevaarlijke lezeressen. Now dat
vun 1k mar nuver. Aj' lezen doef gieniene
kwaod, donkt mi'j. In et artikel ston, dat lezen
van ooldsher een manne-angelegenhied
was. Eerst in de 17e ieuw begonnen de
vrouwen meer te lezen. En dat een lezende
vrouw niet geveerlik is, mar de vrouw die
heur boek krek uut het, is geveerlik. Wat
gaot ze doen as et boek uut is, wat het ze dr
van mitneumen.
De eerste boeken die mi'j heugen bin de
stripboeken van Sjors en Sjimmie. Vanof
halverwege de jaoren vuuftig, doe ik een
maegien was van een jaor of zeuven, kreeg
ik alle jaoren een Sjors en Sjimmie mit
Sundeklaos. 1k heb ze allemaole nog en ze
bin stokkend lezen. As ik argens weer van

die stripboeken zie, kan 'k de verleiding niet
weerstaon om dr even in te kieken. Et is
meerstal zo dat ik him at hebbe of de
stripfeguren bin aanders tekend en dat vien
1k niet zo mooi.
Wat mien mooiste boek is dat kan ik aenlik
niet zeggen, mar een hiel mooi boek vien 1k
Alleen met ye/en van Gerarda Mak en in
etzelde genre Het zwijgen van Maria
Zachea, een waore femiliegeschiedenis, van
Judith Koelemeijer.
Maria Zachea is de doopnaeme van Marie
Koelemeijer, een tuundersvrouw uut et
Zaanse dörp Wormer. Ze trouwt in et begin
van de dattigerjaoren en ze krigt dattien
kiender, negen jongen en vier maegies. De
ooldste is geboren in 1934 en dejongste in
1953.
De schriefster, Judith Koelemeijer, zi'j is een
kleindochter van Marie, is geboren in 1967
en ze is 21 jaor as heur beppe troffen wodt
deur een hassenbloeding. Marie ligt een
posien in et ziekenhuus en komt dan weer
thuus. Alle twaelf kiender (de ooldste jonge
Jos is sturven in militaire dienst) kommen bij
toerbeurt. Overdag is dr pattekeliere hulpe
en elke aovend is d'r een aander kiend an de
beurt om bi'j heur mem te wezen. Mem zot et
niet lange meer maeken, daen ken ze, mar
ze leeft nog acht jaor, deurdat ze goed
verzorgd wodt. Alliend praot ze niet meer.
Waoromme niet?
Et boek het twaelf heufdstokken. Elk kiend
vertelt zien/heur eigen verhael over
zien/heurjeugd, oolden en breurs en
zusters. De ooldste kiender hebben hiele
aandere herinnerings an de oolden dan de
jongeren.
teder het zien eigen miening, waoromme as
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heur mem niks meer zegt. De iene daenkt
dat ze et niet meer kan, een aandere daenkt,
dat ze niet meer wil, om glen ruzie te
kriegen.
Judith het al heur ooms en tantes uutheurd
over heurjeugd en ze hebben aHemaole
heur volledige mitwarking geven. As ze
vreug waoromme ze heur mem zo goed
verzorgen, zeggen ze: Da's toch hiel
gewoon, dat doej' toch veurje mem.'
Onderling praoten ze dr weinig over. Heur
bevienings wo'n opschreven in een dagboekien. leder het zien taeke. Doe ze klein
weren en now ok. De iene zorgt veur de
kleraosie, een aander veur et geld, weer een
aander veur de kontakten mit de verpleging
en dokters en dr zorgt iene veur een
schema veur de bezuken.
An et aende van et boek staot de staand van
zaeken in etjaor 2001. Ok al weer vuufjaor
leden en dr zal nog wel weer et neudige
gebeurd wezen.
Et boek is veur mi'j hiel herkenber. 1k komme
ok uut een groot gezin van veertien kiender,
ok katteliek en tussen de ooldste en de
jongste zit ok achttien jaor verschil. De
tiedgeest zoas die beschreven is in et boek
is hiel herkenber. De ooldste kiender bin hiel
aanders opvoeded as de jongsten. 1k zegge
we! es: '1k hebbe tien vaders en vuuf
moeders had.' Mar ze weren allemaole lieke
wies mit dat kleine ding.
Op de aachterkaante van et boek staot een
receensie uut et Noord-Hollands Dagblad:
Een feest van herkenning. Waor ken ik die
titel ok al weer van?

Koosje Hornstra

As gieniene et zicht
As gieniene et zicht
zit 1k in mien hoekien
aachter niet al te schone ruten
mit een boek op 'e schoot
ofsleuten van de wereid
Et is maendagmorgen
et verhaei moet nog even uut

As gieniene et zicht
loop 1k naor de kaaste
nog een keer
en nog een keer
lekker!

Krek op tied
et bilk brune bonen
et ressien spek waarm
de taofei dekt

Jul

Het zwijgen van
Maria I.achea

In de ofvalbak de stille getugen
stokkies zuiverpepier
As dat mar gieniene zicht
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Sjoukje Oosterloo

Et dadde diel
Op 9 september weren we mit een bus vol
yolk op kulturele reize naor Sallaand.
Onderwegens hewwe ansteu ken in de
omkrieten van Gieteren veur een bakkien
koffie mit een himpe keek.
Jannes Westerhof, die et disse dag veur 't
zeggen hadde, dirigeerde de bus mit zien
inhoold doe naor Hasselt. Bi'j Joke Plomp
hew-we mooie schilderijen bekeken, die as
Joke varfd hadde mit waetervarve. Doe we
veerder reisden, betaanden we in Ni'jtuzen in
It Oolde Gemientehuus, een biesterbaortik
mool gebouw, zowel van buten as van
binnen. Wiets we daor priestig zatten in de
ootde raodszaet, waor as de ootde batkens
nog an de zootder zatten, het borgemeister
Arend ten Oever van Ommen oons at ien en
aander uut de doeken daon over de stichting
Sont, daor as hi'j bestuurstid van is.
Sont is een koepetorgenisaosie daor as de
Schrieversronte bi'j ansteuten is. Sont stiet
veur Streektaetorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied, en is ontstaon uut de
federaosie van 1984. Et Nedertaans regeer
het in 1996 et Nedersaksisch neffens at
kader van et Europese Handvest deet It
erkend, as minderhiedstael. Mit et oge op de
stagveerdighied is doe besteuten om de
federaosie omme te zetten in een stichting.
In 2002 het disse gang van zaeken zien
bestag kregen, en van doe of was de
Stichting Sont een feit.
Et bestuur zet altes in 't wark om now ok diet
Ill te bemachtigen. Tot op de dag-vanvandaege taoten de men isters de oren dr
nog niet naor hangen. Ft bestuur moat de
hoge heren nog aorig aachter de vodden
zitten om dat diet III in de wachtte slepen,
verktapte de borgemeister oons.
Dat diet Itt zat mi'j niet tekker, omreden ik
krek in die weke veur dit reisien, mien dadde

diet van de auto kwietraekt was. 1k vuu Ide
me dr beroerd van, 't was krek as miste ik
een bien of aarm. Now daenk ik dat dit
etzetde gevuut is as wat de heren van et
bestuur van Sont hebben.
1k heb een ni'j diet drie anvraogd en binnen
zes weken heb ik dat in huus, is mi'j anzegd.
Zo rap zal at mit et deel Ill van de erkenning
van oonze streektael wet niet gaon, mar
meensken, we moe'n de moed niet verliezen. Deurzetten! Dat is et motto.
Liekewet, iens zat et lokken, as wi'j mittenneer oons d'r niet veur schaamen om de
Steltingwarver tael praoten te blieven, ok
tegenover de kleine kiender. Et moat heur as
't waore mit de brijlepel ingeven wodden,
dan verleren ze et nooit meer.
Butendat is men uut een onderzuuk geweer
wodden, dat kiender die meertaelig opvoedad binnen, at hiel goed doen op schoele.
As et zo wied is, dat diel III erkend wodt deur
oonze overhied, gaon alle viaggen uut. Dan
krigt de Schrieversronte aorig meer
aarmstag veur et anvieteren van wat et
schrieven en praoten in 't Stellingwarfs
angaot.
Omreden wi'j Stellingwarvers niks onder
doen veur de Friezen, moet at regeer de
boat mar rap rechtzetten en oons dat
ontbrekende diet III toekennen. Dit is een
mooi klussien veur Balkenende eer hi'j
Iichtkaans opkrast mit de ankommende
verkiezings. Dan kan hi'j Iaeter an zien
kiender en kleinkiender deurgeven dat hi'j
een hiet goeie daod daon het veur de
Stellingwarven, doe as hi'j nog menisterpresedent was.
'1k bin doe ok nog in Berkoop west in de
winkel van Talant,' zal hi'j zien naotoom dan
wet tiedinge doen. Et gebouw van de
Schrieversronte kan him dan ok niet ontgaon
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wezen, dus wet hi'j, waor as hi'j zien besluut
over et dadde diel naor toe sturen moet.
Lichtkaans komt dr dan ok meer subsidiegeld op 't klied, dan kuwwe nog wat vaeker
een kulturele reize maeken.
Disse borgemeiser Ten Oever, da's een man
naor mien hatte, een rasechte borgemeister
in zien doen en laoten, mar ok zien pestuur,
hi'j moet wat extra ruumte hebben in de
broeksbore. Zo gemoedelik as die Aorend
ten Oever de streektael ok sprekt, mit zoe'n
man bi'j' daolik thuus.

't Was ok aorig van him dat hi'j die dag zien
vrouw mitneumen hadde. Al was 't alliend
mar veur et uutdielen van de boekies bi'j et
laandgoed Eerde. Hi'j leut heur niet de hiele
dag liekem alliend thuus zitten.
Awwe hier in de Stellingwarven ooit weer
een ni'je borgemeister hebben moeten,
kuwwe Heer Aorend van Ommen wel
anrikkemederen bi'j oonze keuninginne.
Lichtkaans dat intieds et dadde diel veur
oonze tael dan ok erkend is.

Moole prestaosie van Gien Gok
Et gaot allemaol te veer... Dat is de titel van et lied in et Stellingwarfs daor de groep Glen Gok
et dadde plak mit haeld het op Liet, etjaorlikse Friese lietiesfestival. Dat wodde holen op
zaoterdag 7 oktober 2006 in de Liwwadder Harmonie. Vakjury en pebliek weren vol lof over
de Appelschester zanger en tekstschriever Karel Wilms.Topper en dus goed veur et eerste
plak was disse aovend de Friese groep The Secret. (red.)

't Gaot allemaol te veer
1k leup lessend in de stad
Mit een rogzak op mien nekk'
De pelisie kwam d'r an
En reup: 'Daor he]' weerzoe'n gek!'
Ze keken in mien tasse
Op zuuk naor dynamiet
Mar al/es wat ze zaggen
Weren de teksten van dit lied
Refrein:
Dat gaot ok allemaol te veer
Allemao/ te veer
Oat gaot ok allemaol te veer
1k nam doe mar een biertien
En las wat in de kraant'
Een niye pertly was opricht
De trots van Nederlaand
Ze doen 't mit hond en peerd
Ja, de /iefde staot veurop
Mar kom niet an mien kiender
Want dan slao 'k ze veur de kop!
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(Refrein)
1k wol doe mar veer vot gaon
Naor een mooi vekaansielaand
Mar doe zee ik tegen mezels
Wat is d'r mit jow an de haand
Waor wo]' now ein/iks henne
le lieken wel niet goed wies
le bin ]a e!ke dag
In Stellingwarf, in 't parredies!
Da's hie!emaol niet zo veer
Hie/emaol niet zo veer
Da's hie!emaol niet zo veer
Hielemaol niet zo veer
Da's hielemaol niet zo veer
Tekst: Henk Postma en Karel Wilms
Meziek: Siep Eppenga, Rik Lenten, Henk Postma,
Jaap J. Veenstra, Karel Wilms

Bert Schapelhou man

Stellingwarvers in et butenlaand (5)
An et aende van juni 1956 vertrokken Janny
en ik, tegere mit oons poppien Frederik van
drie weken oold, mit de auto naor Athens in
et oosten van Ontario. Et was een slim
plezierige reize en we geneuten van et
mooie weer en et prachtige laandschop, mit
now en dan een mooi uutzicht over Lake
Ontario. Veurdat we Kingston beriekten,
hebben we picknicked op een plakkien mit
rustbaanken, heerlik beschut deur bomen.
Kingston is een slim mooie universiteitsstad
die an Lake Ontario ligt, mit mooie parken en
staotige huzen. Veurbi'j Kingston kwammen
wi'j in et gebied van de duzend eilanen in de
St. Lawrence-revier. Op sommige van die
eilanen staon grote kestelen. Toeristen die
disse streek bezuken, maeken dan Ok graeg
een boottocht. In Gananoque zaggen we
een hielebaoel aorige winkelties mit
souvenirs, mar we reden veerder deur et
prachtige St. Lawrence Islands National
Park, op weg naor mien bruur Johannes en
Lammy en heur vuufjonge kiender. Deur
mien slim verstanige vrouw weren oonze
verschillen bi'jlegd en we hebben hiele
gezellige en mooie daegen mit mekaander
beleefd. We hebben heur hiele boerebedrief
bekeken en bespreuken en heurden over
heur belevenissen tiedens en kot nao heur
ankomst in Ontario.
Johannes en Lammy trouwden op 24 meert
1949 in Wolvege. Op 29 april vertrokken ze
naor Kannede en kwammen via de St.
Lawrence-revier in de stad Quebec. Daor
wodden ze in een trein veur emigranten
douwd, Lammy zat een hiele naacht tussen
twie poervremde mannen in. Zo kwammen
ze in et ofgelegen plakkien Warren terechte,
dat veer in et noorden ligt. Zes tot zeuven
maonden winter is daor hiel gewoon. De
winters bin bar en ommeraek koold, de

temperetuur is dan riegelmaotig 37 tot 40
graoden onder nul. Johannes en Lammy
woonden daor in een zommerhusien, zonder
badkaemer en et husien was butendeure.
Heur eerste kiend, Margje, wodde daor op 4
meert 1950 geboren. Doe Margje drie weken
oold was - et was doe 39 graoden onder nul
- bin Johannes en Lammy vertrokken naor
Pakenham, in de zonuumde Ottawa-vallei.
Lammy reisde mit et poppien mit de trein,
Johannes kwam de volgende dag mit een
vrachtauto mit et huusraod. Hi'j had een
sjefeur, want hi'j kon doe zels nog niet
autorieden. Et was een hiele lange reize van
omdebi'j 400 mijl, dus roem 640 km. Ze
kwammen in Paken ham terechte bi'j de
femilie Wilson, in een roeme en gerieflike
bovenwoning. Vrouw Wilsom was hiel
behulpzem en het Lammy hulpen mit et
leren beheersen van de Engelse tael.
Lammy dee liekewel een protte wark in huus
veur Vrouw Wilsen, want die was nogal
ziekelik.
Nao een jaor trokken ze veerder naor
Athens. Daor kwammen ze in een hiel slecht
huus telane, et was aenlik onbewoonber.
Nao een boel geharrewar vertrokken ze
dezelde dag nog naor een huus in Fairfield
en bleven daor drie weken. In 1952 kochten
ze een boerderi'je in Addison, en daor kwam
ik dus as emigrant in 1953 an. Ze warkten
tegere slim hadde. In de vroeger zommer
van 1961 kwammen Lammy heur oolden
over om es te zien hoe heur dochter et dee.
Mien mem kwam ok over in datzelde jaor en
kwam vanzels Ok bi'j Johannes en zien
gezin.
In oktober 1961 brak dr liekewel naachs
braand uut in de schure van Johannes. Et
was een grote braand, waorbi'j 25 melkkoenen ommekwam men, en waorbi'j Ok huj en
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zaod verleuren gong. Deurdat de boerderi'je
slim ofgelegen lag, kwam de braandweer te
laete om nog wat te redden. De oorzaeke
was warschienhik kotsluting, mar dat is nooit
vaastesteld. Gelokkig kwam de verzekering
goed over de brogge en vergoedde 8o
percent van de schae. Alles wodde weer
herbouwd, mar in 1966 wodde de boerderi'je
verkocht i.v.m. de slechte gezondhied van
Johannes. Dr wodde een huus kocht in
Athens mit een grote gruuntetuun. Lammy
was d'r slim wies mit, mar ze was ok bliede
dat ze weer in de bewoonde wereld kwam.
Johannes kreeg passend wark in Brockville,
waor hi'] hiel wat jaoren warkt het. Ze wonen
nog altied in etzelde huus. Mien bruur is now
84 jaor, mar begint jammer genoeg te
dementeren.
Kannede is slim groot, et op ien nao grootste
laand in de wereld, en bestaot uut 9.970.610
vierkaante kilemeter an laand. De perveensie Ontario beslat een gebied van 1.068.580
vierkaante kilemeter. A]' bedaenken dat
Nederlaand uut mar 41.499 vierkaante
kilemeter bestaot, dan kujje d'r wel wat bi'j
veurstellen. Kannede is dus ommeraek
groot, een werelddiel kuj' wel zeggen. Et is
haost onbewoond, a]' de grote steden
Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa,
Edmonton, Hamilton, Vancouver en nog een
tal wat kleinere steden even niet mitrekenen.
De rest is boerelaand, wildernes en prairie.
Aj' hier kommen dan realiseer ie je inienen
de ongelooflike ruumte. Gao]' naor NoordOntario, veurbi'j North Bay of Sudbury, een
laand van 30.000 meren, et is allegere
wildernis, mit prachtige kleuren in de haast.
Een heerlike stilte, prachtig om te kamperen,
as de muskieten je temeensen niet votpesten. Mar Ok ten noorden van Peterborough in et meregebied is et oneindig mooi
en rustig. We hebben daor bi'j vrunden an et
Stoneymeer en et angreenzende Pigeonmeer vaeke prachtige weken deurbrocht.
Op een keer was ik morgens vroeg van
bedde en zat mit een koppien koffie over et
meer uut te kieken om te zien hoe as de dag
begon. D'r hong wat mist over et waeter en
doe de zunne deur de bomen kwam
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veraanderde die mist in een amberkleurige
sluier. Een peer iesdukers weren vlak in de
buurt en vertrokken krek uut heur slaopplak.
Doe ik heur gejodel heurde over et waeter,
wus ik dat et een perfekte dag wodden zol.
De iesduker is een betoverende voegel, mit
zien elegante uterlik en zien droevige
geluud. Zestig miljoen jaor leden koj' de
eerste iesduker al heuren. Zien geroep bi'j et
wakker wodden dot an as bi'j' nog in die
oertied en bezorgtje zuver rillings langsje
roggegraot. lesdukers bin nog nooit zo
populair west. In 1988 keuzen de schoelekiender de iesduker as de perveensiaole
voegel van Ontario. Veur aanderen is de
voegel een symbool van liefde wodden
omdat stellegies veur et leven bi'j mekaander blieven. Ikzels bin nog altied onder de
indrok van die prachtige voegels. Om kot te
gaon, de vekaansies daor bi'j oonze vrunden
Engel en Tina van Beilen weren onvergeteIlk. Dat is now liekewel veurgoed veurbi'],
mar et blieven zunnige en bliede daegen in
mien herinnering.
De vekaansies en kotte of langere reizen
hadden we in Ontario, Quebec, en uuteindelik deur hiel Kannede en de Rocky Mountains. We gongen naor Banff en Jasper, de
indrokwekkende bargen, de wild stromende
revieren, tal van waetervallen; die riekdom
an ongerepte netuur is onvergetelik.
Kotomme, ik hool hiel yule van Kannede en
zien bewoners. En dan moet ik hier toch Ok
de mooie stad Vancouver en et prachtige
Vancouver-eilaand mit de prachtige,
kleurenrieke Butchardtunen niet vergeten.
Oshawa, waor wi] woonden, is een industriestad mit General Motors as veurnaemste warkgever. Dan bin d'r vanzels nog
hiel wat bedrieven die daor mit te maeken
hebben, zoas et traansportbedrief, dat d'r
veur zorgt dat alle auto's die d'r in Oshawa
maekt wodden naor alle dealers in hiel
Kannede gaon. Mit de auto-industrie in
Oshawa begon Ewart McLaughlin, hi']
wodde in 1892 in diezelde stad geboren.
Doe hi'] twaelf jaor oold was wodde de
McLaughlin Motor Car Company opricht, dat
laeter een onderdiel wodden zol van General

Motors, de grootste montagefebriek van
autos en vrachtauto's in hiel Kannede.
Daornaost het Oshawa iene van de grootste
en meerst mederne winkelcentrums van
Kannede, mar ok bi'jglieks een hiele grote
biebeltheek In de tied dat wij in Oshawa
woonden, beston de stad uut zoe'n 120.000
inwoners, vandaege-de-dag bin et d'r wel
300.000. Wi'j hebben d'r altied mit een protte
plezier woond. De winters weren liekewel
lange, meerstal slim koold en grimmig. Zo
bezocht ik op mien jaordag in 1960 morgens
een peer klaanten in Tyrone. Doe 1k weer op
huus an gong, was et al ommeraek an et
sni'jen, en in kotte tied wodde de bujje een
verbliendende sni'jstorm. 1k kon echt niks
meer zien. 1k raekte mit de auto vaaste in de
sni'j, en nao twie uur kwam d'r een sni'jploeg
opdaegen. Die zorgde dat d'r een 'touwtruck'
kwam, die mi'j uut mien benauwde pesisie
bevri'jde. Hi'j brocht me thuus en binnen tien
menuten was et donker. Ft sni'jde nog de
hieltied, mar de storm was over. Zoks verget
je niet gauw. Pas an et aende van april,
begin meie, gong et meerstal flink dujjen en
trok de yost uut de grond. Dan zakten de
auto's soms tot de assen toe in de modder
en de wegen leupen flink wat schae op. Et is
alderdeegst gebeurd dat oons cementen
straotien in de winter tetaol kepot vreur. In
juni konnen we dat eindelik oprumen en een
ni'j straotien, diepe votbouwd, kwam d'r veur
in de plak.
As opgruuiend kiend was ik al interesseerd
in et speren van postzegels. Veurdat ik uut
Nederlaand vertrok gaf ik mien kleine
verzaemeling an een kammeraod die ziek
was. Hi'j was d'r geweldig bliede mit. In
Oshawa las 1k in de kraante dat daor een
groep postzegelverzaemelers alle maonden
bi'j mekeer kwam. Daor gong ik naor toe, en
veur mien jaordag kreeg ik een Kannedees
postzegelalbum mit een loep en een pincet,
en was in de wolken. Al gauw vun 1k een
speciaole vrund in Bill McAffleck, een
specialist in veural ooldere zegels van
Kannede. Hi'j haandelde ok in postzegels.
Van him heb ik een hiele protte leerd. Et
duurde niet zo lange as ik wodde vraogd om

penningmeester te wodden veur de klub, en
dat heb 1k mit veul plezier meer as vuufjaor
daon. Ft gong goed mit de klub, d'r kwammen de hieltied meer leden bi'j en d'r wodde
van aMes orgeniseerd, zoas tentoonstellings,
mar ok shows mit een etentien d'r bi'j.
Tiedens oonze maondelikse bi'jienkomsten
nam 1k wel es de beroemde bokkepoties van
bakker Berentschot mit, en die gongen vlot
van de haand. Ft brocht de bakker hiel wat
ni'je klaanten, zien perdukten weren now
ienkeer poerbest en slim smaekelik. Deur
Bill heb ik een mooie verzaemeling van
Kannedese postzegels opbouwd, en die
wodde nog yule mooier doe ik de verzaemeling van dokter Hubbard, ik vertelde jim daor
eerder over, d'r bi'j kreeg. 1k kan me ok nog
de verzaemeling postzegels herinneren van
een schoelejuffer. Et gong om een prachtige
verzaemeling van postzegels uut de hiele
wereld mit ofbeeldings van bloemen.
Tunieren was heur grote liefhebberi'je. Ze
gaf les an de christelike schoele, die opricht
is deur de geriffermeerde karke van Oshawa
en Whitby. Vandaege-de-dag staot d'r een
grote christelike schoele buten Oshawa, mit
hiel yule kiender en onderwiezend passeniel. De protestaanse Nederlaanders
hebben hiel wat opofferd veur de bouw van
de schoelen en karken in Ontario.
1k herinner me ok nog een slim levendige
wedevrouw, die uut Zuud-Hollaand kwam.
Heur man was in et dadde jaor dat ze in
Kannede weren wegraekt. Ze had vier
zeunen en twie dochters. De zeunen
warkten doe thuus op de boerderi'je, en ze
deden iederjaor proeven mit ni'je soorten
van alderhaande gewassen, en iederjaor
was dat een groot sukses. Ft brocht heur
hiel wat geld op. As 1k daor kwam veur de
boekholing, en ik hadde de hiele zaeke
regeld en uutwarkt, en ok de belastingpepieren klaor, dan zee ze hiel deemoedig: 'God
het oons weer zo zegend, Schapelhou man.
Wat daenk ie, za'k mar een extra gift veur de
karke van $ 5.000,00 geven en krek zoe'n
bedrag veur de schoele?' Ft wodde in alle
ienvoold zegd, zonder ophef. 1k schreef de
checks veur heur uut, ze tekende die mitien
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en gongen clan in et kevot veur de karke en
de schoete. In mien hiele teven bin 1k nog
nooit iene aanders tegenkommen die zo
daankber en tevreden was mit heur teven.
Ze wol niet iens dat heur naeme nuumd
wodde veur atte grote jaorlikse giften an
karke en schoete.
Doe wi'j op Janny heur andringen heur
oolden vreugen om ok naor Kannede te
emigreren, was heur anvraoge gauw veur
mekeer. Op 30 oktober 1958 reisden we
tegere naor et vliegveld van Ottawa om heur
oolden op te haeten. Doe wi'j tegen de
middag bi'j et vtiegvetd ankwam men, zaggen
we heur at gauw. Doe ontmoette ik veur de
eerste keer Janny heur oolden uut Stadskenaot. Eerst was et wat stitle in de auto, mar
de gesprekken kwam men at gauw op gang.
Doe we tangs Gananoque reden en deur
Kingston, zaggen we bi'j verschittende huzen
botties veur de raemen waor ROOMS op
ston. 'Wat is dat nuver,' zee Janny heur
mem, 'die meensken vertetten oons dat ze
rooms binnen, dat heb 1k nog nooit eerder
zien.' Wi'j scheuten in de tach en tegden uut,
dat dat betekende dat die meensken
kaemers te huur hadden. Janny heur oolden
hebben eerst een maond of drieje bi'j oons
boven woond. Doe vunnen we een huus
vtakbi'j, de tuun greensde atderdeegst an die
van oons, en dus verhuusden Janny heur
oolden. Janny heur heit was schoetemeester
west en sprak aorig goed Engels, Fraans en
Duuts. Janny heur mem praotte et liefste
Grunnings, wat ze ok hiel goed kon. Engels,
now dat moesten de kiender heur clan mar
vertelten.
tntied was Janny heur zuster, Kundina, ok
ankommen, en die gong bi'j heur oolden
thuus wonen, zi'j praotte at aorig goed
Engels. Daornao kwam d'r een bruur van
Janny mit zien gezin mit twie kiender naor
Kannede, hi'j kon al gauw an de stag bi'j
General Motors. En ok heur bruur Albert
kwam mit zien gezin van vier kiender naor
Kannede. Hi'j vun mitien een baene as
technicus bi'j et vtiegvetd, in Nedertaand
warkte hi'j bi'j Fokker. Doe pas was Janny
echt getokkig, want ze was biezunder an
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heur femilie hecht.
Heur heit was attied verbaosd as hi'j in
Oshawa naor een koffiehuus gong, want clan
kreeg hi'j een grote kop koffie veur mar tien
centen. Butendat kreeg hi'j d'r nog een
twiede kop ommenocht bi'j. Vergeteken mit
Nedertaand was Kannede doe een koffieparredies. Hortings kuierde graeg en nam clan
oons zeuntien Frederik mit, die teerde hi'j zo
et lopen goed. Fred verteur atderdeegst wat
gewicht, en dat was wet goed ok, want hi'j
was wat an de zwaore kaante. Hortings tas
een boel en hi'j had attied de dikke Van Date
encyktopedie naost zien stoet tiggen, want
die bruukte hi'j riegetmaotig. Zundagsmorgens nao de karkedienst was hi'j hietemaote
in zien noppies, want dan kwam de hiete
femitie in oons huus bi'j mekere, mit nog
verschillende aandere ootd-Nedertaanders.
Vrouw Hortings zorgde veur de koffie en
thee, en netuurtik weren d'r genoeg
bokkepoties van bakker Berentschot. Ze
glom attied van genoegen as at heur kiender
bi'j mekere weren. Janny heur mem was de
goedhied zelve. Ze had mit mekere tien
zusters en iene bruur, et weren attegere
echte Grunninger boeren. len keer in de twie
jaor gongen Janny heur oolden naor
Nederlaand om de hiete femitie te bezuken.

Pieter Jonker

Ooldemunnike in de warre (9)
'Da's ok laete,' bromt Reitze as de tillefoon
gaot, want hi'j het zien pyamajassien at an.
Zien Lutske leit at op ien oor. Hi'j kikt op de
nommermelder en zicht een onbekend
nommer, mar et tiekt wet uut de buurt van Et
Vene te kommen. Daor komt de taeste tied
niet yule goed ni'js weg. Hi'j nemt de tiltefoon
op en an aandere kaante van de tijn maekt
Harmen Houtman him bekend. 'Goeienaavend, et is niet zo vroeg meer, mar d'r kwam
me krek een aorig idee anwijen. 1k heurde
van mien omke dat de ootdhiedkaemer in
Ooldemunnike funk wat akties voeren wit om
€ 75.000,00 op et ktied te kriegen, dat ik
dochte, ik belle drekt even de veurzitter op,
zegt de bekende schriever enthousiast.
Reitze gaot mar es op 'e bedderaand zitten,
want hi'j het vandaege at hiel wat anheuren
moeten, mar dr gebeuren ok zokke vremde
dingen in Ootdemunnike. 'Mit de draod dr
veur en tiefst een plan dat drekt € 75.000,00
opbrengt,' zegt Reitze.
'Now, now alle kteine beties helpen toch.
Awwe now es een aorige Stetlingwarver
Aovend orgeniseren in Ooldemunnike en we
vraogen de artiesten om ommenocht op te
treden. En awwe clan tien euro entree
vraogen en dr kommen sowieso twiehonderd meensken op of, clan hej' de eerste
twieduzend euro at te pakken. In et schoft
even een vertottinkien en op elke konsumptie in et dorpshuus die aovend een opstag
van vieftig eurocent, clan zitten jim zo op
drieduzend euro,' zegt Harmen.
We woj' dan vraogen om op te treden?
Johan Veenstra zal wet niet veur niks
kommen wilten now dat ni'je boek van him,
Een brogge van glas, nao drie drokken ok at
verfilmd wodden zat. En as hi'j vernemt wat
him hiere altegere ofspeult bi'j oons in
Ooldemunnike, clan wit hi'j daor netuurtik ok

drekt een roman over schrieven. Die man
zicht overal geld in. Hi'j moet ok at een ootde
tente an de Scheene kocht hebben as
zammerverbtief mit een ftinke tappe grond,
daor as hi'j pinkeweiden wit. Et meer is nooit
vol bi'j zokken,' zegt Reitze.
'Nee, ik hebbe aandere steerns op et age.
Wat donkt jow van Roety Bakker, Jimmy
Visser en Sjoukje Oostertoo, dat bin nag es
schriefsters van disse tied. En Benny Hottrop
kan ok prachtig vertetten en wat donkt je van
Karst Berkenbosch, die at sund jaor en dag
aovend-an-aovend in zien eigen theater in
Berkoop optreedt veur een uutverkochte
zaet en hi'j zingt as een hester. Ktaas van
Weperen kan et mooi prissenteren en
aanders Grietje Bosma wet. Zat ik et mar
even veur jim in katk-en-cement zetten? En
ik doe zets ok een stokkien en dr bin ok nag
wet een peer knappe zangeressen, die
tiedteksten van mi'j zingen wit ten,' rapt
Harmen nag de hiettied enthausiast. Et komt
Reitze attegere wat over et mad. Hi'j zegtja,
daenkt tichtkaans nee, mar het de titlefoon at
daetetegd.
Za krigt Ooldemunnike een Stettingwarver
Aavend. Mar et dorp wet nag niet, dat et niet
attiend een aarige kutturete aavend wodt,
mar dat op dat feest de grate antkneuping
komt van een drama dat lange tied de
tanetike dagbtaeden in heur greep haten zat.
Een drama daar as bekende Stettingwarver
schriefsters en schrievers heur stientien an
bi'jdreugen hadden. Tittevisieptaegen en
radiameensken zutlen of en an draeven.
Liever was Ooldemunnike tanetik kampiaen
wodden mit körfbatten mit as perti'jdige
scheidsrechter Jelke N. uut Berkaap.
***
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Geeske het d'r niet een goed gevuut bi'j, at
was ze eerst slim gesteld op die aorige
buurjongen. Zot et verhael van Mans wet
kloppen? Dat Geert in et ziekenhuus liggen
zol, dat zal wet zo wezen, mar wat was d'r
percies gebeurd. Gisteraovend hadden ze
nog gezettig eten mit Mans, mar vandemorgen om zeuven ure was d'r inienen een
grote petisiemacht op 'e bien, et huus van
Mans en Geert wodde omsingeld. Herre
hadde zien dat de pelisies de waopens in de
anslag hadden. Mans wodde mit een grote
toeter sommeerd om mit de hanen omhogens et huus te vertaoten en dat overkwam
ok twie aandere mannen die daor in huus
weren.
Et hiele spul wodde ofvoerd. Netuurtik zol
die pelisie wet mit Mans praoten witlen over
wat d'r in Et Vene gebeurd was, mar dat
hoefde toch niet op disse meniere? Daor
was meer an de knikker. En hoe kwammen
die ere mannen daor in et huus van Mans en
Geert?
Zol et spul echt gien tuzen hebben, zoas die
oolde stientienzuker, die Priemsma, dat de
hiettied in et dörp rondkraomde. Of hadde
die Priemsma Klaas Koopstra mar wat op de
mouwe speld? Die Klaas geteufde ok
iederiene en alles. Want die Priemsma, was
die zets wet schone op 'e huud? Die kerel
was attied an et strunen. Perbeerde hi'j de
andacht niet of te leiden van zien eigen
haandelties? Die man kon zo prachtig
vertellen over wat hi'j allegere wet niet
vunnen hadde en hoe oold et wet niet was.
Over oolde voestbieten, speerpunten en
offermessen. Mar hi'j vertelde d'r nooit bi'j
dat Tjerk Vermaning een oolde schoetekammeraod van him west hadde. En Priemsma
hadde een protte van die voonsten veur
gooldgetd verkocht. En hadde et bestuur van
de ootdhiedkaemer ok niet funk wat van die
oolde troep van him kocht? Geeske kon de
boet haost niet meer op 'e riegel kriegen.
***
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Et gebeurde vaeker en vaeker dat Jantine
een naacht onder waeter bleef en dat veur
een maegien van vieftien. Dirkje was d'r glad
mit an. Jantine wodde ok stilder en stilder.
Dirkje kende heur eigen dochter niet meer.
De ienigste daor as Jantine nog vaeke naor
toe trok, was Riekie van Geeske en Herre.
Dirkje docht dat ze mar es mit Geeske
praoten mos, tichtkaans wus die wat meer.
'Dag, Geeske. Zo'k vandemiddag wet even
om een koppien thee kommen kunnen?'
vreug Dirkje over de titlefoon.
'Now, de kop staot me d'r niet zo naor, de
pelisie het vandemorgen mit een protte
bombarie oonze buurman ophaeld,' zee
Geeske.
'1k bin slim ongerust over oonze Jantine. Et
gaot hielendat niet meer om die Willem, die
vri'jer van heur. Daor bin 'k wisse van.'
'Dat kan ik me veurstetten, vandeweke
gongen d'r nogal vremde verhaelen over
heur deur et dörp. Toe clan mar. Kom mar
om een bakkien thee, mar of die verhaelen
wet kloppen dat weet ik niet. 1k wete
staorigan kwaotik meer wie a'k op dit dörp
vertrouwen kan. Alderdeegst mien eigen
Herre niet, die zol vandemiddag thuus
kommen me te helpen mit boontiesptokken.
Verhip, hi'j is nog niet thuus. 1k maeke me
zuver wat ongerust, mar kom disse kaante
mar op.'
'Me even verstrupen en dan stap ik op de
fiets en kom naorje toe.'
Mit een stief kertier stapt Dirkje over de
drumpel bi'j Geeske. Krek as ze goed en wet
an et eerste paantien thee zitten, vligt de
deure los en staon Reitze en Klaas van et
bestuur van de ootdhiedkaemer mit roje
koppen in de keet. 'Hebben jim et at heurd?!
Ze hebben Jetze vunnen! Kreundood! Onder
et bloed mit een groot slagersmes in de
peinze!'
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Dat kan
bi'j de kleinste
algemiene
baank van Nederlaand!
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