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Veurig jaor oktober is mien buurman trouwd. Now is dat netuurlik niet echt wat biezunders, mar wet de
meniere waorop. Zien vrouw komt naemetik uut Suriname en et het een jaor duurd veurdat ze bi'j him
kommen moch, ok al weren ze in Suriname al veur de wet trouwd. Mien ni'je buurvrouw vun die
ceremonie aentik niet genoeg. Ze vuulde heur niet echt trouwd en daoromme bin ze dus veurig jaor mit
de goeie rituelen trouwd, dat wit zeggen, op de Hindoestaanse meniere. Ritueten bin neffens Van Date:
Ft gehiel van overteverde (retigieuze) gebruken, ptechtigheden en ceremonies in verbaand mit
betangrieke momenten in et (eupenbaore) even).
Now de priester d'r toch was wodde d'r eerst nog een joongien deupt, et zeuntien van heur zuster, die ok
mit een Nedertaanse man trouwd is. Et kientien was donkt me omtrent aanderhaatf jaor oold, en mos
veur de ceremonie eerst hielemaole kaetscheerd wodden. Ze hadden van teveuren tien liter metk
ophaeld en een betien koestront. Die melk was om een bepaotde koeke te bakken en de koestront mos
op et kaete koppien van etjoongien. De priester voerde atderhaande rituete haandelings uut en daorbi'j
bruukte hi'j attemaote spreuken uut een dik boek.
Oflopen zaoterdag is mien buurvrouw heur dochter trouwd en wodden we nuugd om om vier ure te
kommen, saemen mit oonze vrunden, die heur buren an de aandere kaante binnen.
Ze is 18 jaor en hadde via internet, hiet medern dus, in Enschede, waoras ze krek een studie begonnen
was, een man kennen teerd. Die man was ok van Hindoestaanse ofkomst, mar had wet een betien
aander geleuf. Ze hadden een grote tente huurd mit terrasverwaarming d'r in en daor een soortement
koepeltien in maekt. D'r taggen metrassen op 'e grond en de waanden weren versierd mit rooie hatties.
As d'r trouwd wodt mag d'r daegentange gien vleis eten wodden, mar d'r is hiet yule aander eten.
Krek as de veurige keer was de priester uut Liwwadden een ure te taete, mar daor wodden ze niet
aanders van. Dan eerst mar an de ries, mit een soort van snet d'r over, of een mingset mit pompoen, of
eerpels mit avokado. Daorbi'j kregen we een soorte van pankoeken, maekt van maet mit aten d'r deur.
Dat zat wet veur de neudige eiwitten wezen. Et smaekte atlemaole best goed, mar et was zo verschrikketik hiete! De vtammen sleugen me uut. Zi'j bin dat schienber beter wend, want de man naost mi'j dee
d'r ok nog een protte sambalmingset over.
Ft leup at tegen zes ure doe et an de trouweri'je toe was. Eerst mossen de buurman en de buurvrouw
zegend wodden en daornao was et jonge stel an de beurt. Zi'j was in een prachtige rooie jurk mit zulver
en mit een sluier en veerder allemaole ringen en kettens. Heur hanen weren versierd mit tekenings van
rooie hennep. Hi'j was in een beige pak mit berduurwark op 'e veurkaante. In de tempet moesten ze de
schoenen uutdoen. De priester zee gebeden op, en ze kregen o.e. elk een draod omme. Laeter kregen ze
saemen een geet tint en doe moesten ze zeuven keer rondtopen. Dat duurde al mit at meer as twie uren.
Daornao gong de bruidegom mit zien mannetike femiteteden in de tempet en kregen ze eten. Et is de
bedoeting dat hi'j dan et geld krigt om zien leven as trouwd man te beginnen. De brutloft is betaetd deur
de femitie. Nao ofloop kregen we atlemaole zute dingen te eten. Wat et altemaole was, weet ik niet, mar
et smaekte goed. Wi'j bin om tien ure naor huus gaon, mar doe was et feest nog lange niet oflopen. Wat
een betevenis om zoks mit te maeken.
Hebben wi'j ok rituelen? Netuurlik welt In mien tied wodde de bruid ok van huus haeld deur de bruidegom mit et bruidsboeket. Vroeger was et toch ok de gewoonte dat de ootden van de bruid de kosten van
de brutloft betaetden. Waorom mos de bruid aentik over de drum pet tild wodden?
De oolden mossen ok eerst toestemming geven, aanders wodde d'r niet trouwd. Gebeurde dat niet, dan
koj' uutwieken naor Gretna Green, temeensen aj' in Engetaand woonden. We wet dat now nog?
Veurjim ligt de ni'je Ovend, mit o.e. verhaeten over de kasttied, een tied mit nogat wat rituelen.
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Pieter Jonker

Studenten Hogeschoele Van Hall/Larenstein
verdiepen heur in et Stellingwarfs en de
Schrieversronte~
Derk van Dijken (20) uut Hasselt en Jaap
Koen Bijma (27) uut Raotte hebben op
1 novemberjl. heur hatfjaorstage bi'j de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte
ofrond mit de prissentaosie van een
filmprojekt mit tesmateriaol veur et onderdiet
Steltingwarfs binnen hiemkunde en mit et
schrieven van heur stageversiag.
Een half jaor taank drie daegen in de weke
weren ze persent in Berkoop. Et is zuver een
betien stilte now de jongknaopen weer naor
heur opleiding in Wageningen vertrokken
binnen.
Derk van Dijken is daddejaorsstudent
regionaole ontwikkeling en innovaosie op et
terrein van plattetaansontwikketing, krek as
Jaap Koen Bijma, mar die het de internatlonaote richting daon. Liefhebberi'jen van Derk
bin fietsen, tezen, meziek, komputeren en
voetballen. Hi'j het et slim naor de zin had bi'j
de Stettingwarver Schrieversronte, vertelt
hi'j. Nao et dadde stud iejaor votgt nog ien
jaor opteiding. Et staot him nog niet hielendat
dudetik veur ogen welke kaante as hi'j now
percies op wit. Hi'j wit nog even goed am him
toe kieken.
Jaap Koen Bijma is Wolvegester van komof.
Hi'j woont tegere mit zien vrundinne op et
laandgoed t Reelaer. Naost student an Van
Hall/Larenstein is hi'j parttime braandweerman en parttime veehoolder in dienst van de
heer Van Welderen baron Rengers. Hi'j
woont ok in een boerderije van de baron op
die zien laandgoed. Van de zommer brocht
een Schrieversronte-dittegaosie van vuuf
personen een bezuuk an et laandgoed en
kreeg daor een rondleiding van Jaap Koen
en ze raekten onder de indrok van et
biezundere mestvee dat beston uut
allemachtig grote koenen en attemachtige
dikke botten. Liekewel wol de dillegaosie ok

wet drekt blieven om te hetpen bi'j wat
onderhootdswark op et laandgoed.
Jaap Koen het briede interesses: schilderen,
meziek maeken, ossejukken verzaemelen,
mar hi'j mag veurat graeg dingen rippereren
en opknappen. Now, mit dit laeste kan hi'j
zien hatte op et laandgoed wet ophaeten,
donkt me.
Derk van Dijken en Jaap Koen Bijma hebben
eerst al es wat om heur toekeken in
Zuudoost-Frieslaand veurdat ze keuzen veur
de Stettingwarver Schrieversronte as stageptak. Veur Derk was et slim betangriek dat
hi'j graeg in zien stage-periode een konkreet
perdukt maeken wot, daor as ok vertet van
was. Datzetde gut veur Jaap Koen, mar die
is ok slim interesseerd in hoe as dr teiding
geven wodt an een instetting of een bedrief.
Hi'j het een veurkeur veur meensetike
managers boven targetmanagers. Die taeste
groep richt him altiend mar op et haeten van
een hiettied hogere perduktie.
D'r wodde nao een oriêntaosie keuzen veur
et maeken van een edukatieve film veur et
onderdiet Stettingwarfs binnen et yak
hiemkunde veur de midden- en bovenbouw
van et basisonderwies. Dr wodde in overleg
mit Sietske Btoemhoff keuzen veur et
verbeetden van twie volksverhaelen over et
ontstaon van de Lende. Et iene gaot over
wat dr gebeurde onder de stat van de geite
van Bertus van Ties in Tronde en et aandere
over twie reuzen, die de Lende greuven
hebben.
Mit een slim bescheiden budget mos dr op
atderhaande meensken een beroep daon
wodden. En et rissettaot mag dr wezen. Et
hiete filmskript wodde deur heur uuttekend
en uutschreven. Johan Veenstra wodde

Derk (links) en Jaap vlak veur de premiere van heur film over et ontstaon van de Lende.

vraogd om et Stellingwarfs zo geef meugelik
naor veuren te brengen in de film en van him
is Ok de kommentaorstemme in de film. Dr
wodde deur de beide studenten Ok schriftelik
lesmateriaol ontwikkeld. Et is de bedoeling
dat de film op dvd uutbrocht wodt en dat alle
schoelen in Stellingwarf een exemplaor
kriegen. Op de jaorlikse hiemkundedag van
de Stellingwarver Schrieversronte wodde de
film veurvertoond en bespreuken mit een
dattigtal onderwiesmeensken. Op 27 oktober
was dr een echte premiere in et gebouw van
de Schrieversronte veur iederiene die
mitwarkt hadde. Et gebouw wodde ommetoverd tot bioskoop en de rooie loper wodde
echt uutruuld. Derk en Jaap gavven tekst en
uutleg over heur projekt en de film wodde
vertoond. De mitwarkers wodden deur heur
in de bloemegies zet en d'rwodde nog
gezellig even naozeten.
Beide studenten bin slim te bruken over dat
iederiene enthousiast mitdaon het. In de
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toekomst zol Jaap nog wel es graeg een
projekt realiseerd zien willen, dat hij betitelt
as de visuele regionaole geheugenkaorte. In
zoe'n projekt zollen meensken vertellen
moeten over heur herinnerings an oolde
boerderijen, ooide karkepaeden, historische
veurwarpen en nuum et mar op. En dan in
tien ofleverings van twintig men uten dwas
deur Stellingwarf henne.
Dat zol dan op film vaastelegd wodden
moeten. Derk vint dat de Schrieversronte
geweldig investeerd het in meensken,
waordeur dr een prachtig netwark ontstaon
is van meensken daor aj' een beroep op
doen kunnen.
Al mit al wodde et veur beide een leerzem
en plezierig halfjaor en de Schrieversronte
kikt Ok mit genoegen weeromme op heur
in breng.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Aandere meugelikheden veur et Stellingwarfs in et onderwies
(tekst van een praotien op de hiemkundemiddag van 27 september 2006)
I. Inleiding: over veurs en tegens
Aj' hielemaole blanko beginnen zollen, zoj' je
netuurlik ofvraogen kunnen watje holing
tegenover de tael Stellingwarfs wezen moet,
een tael die trouwens een onderdiel is van et
Nedersaksisch, krek zoas et Drents, et
Twents en al zo meer.
Een meugelikhied zol wezen die tael buten
de schoele en de wereld van de kiender te
holen. Men zol daor misschien zien reden
veur hebben kunnen, zoas dat et minder
belangriek is as rekenen en Nederlaans, een
reden waor aj' et dan al dan niet mit iens
hoeven te wezen.
Gelokkig is in de Stellingwarven de situaosie
zo niet. Al in de jaoren tachtig ommes
hebben we keuzen veur een benaodering
mit et yak hiemkunde. Oftewel kennis, kunde
van de Stellingwarver omgeving, in et plak
van et zonuumde verplichte Fries. In de
ni'jste situaosie van et yak Fries in hiel
Frieslaand gelt trouwens tegenwoordig dat
hiemkunde as et waore de Iichtste variaant
is van et yak Fries. Mit die variaant warken
wi'j in de beide Stellingwarven al van et
begin of, en et Stellingwarfs is zodoende
onderdiel van hiemkunde. Ondertied is et
Nedersaksisch trouwens ok erkend as tael
die bescharmd wodden moet, dat zodoende
is d'r genoeg an argementaosie om d'r wat
mit te doen op 'e schoelen.
Dan kuj' d'r vervolgens weinig mit doen en ie
kun d'r yule mit doen. In de wat negatieve
benaodering geef ie d'r wel wat ommedaenken an, et heurt d'r ommes wel wat bi'j, mar

zoe'n regiotael kan ok verkeerde dingen
opleveren, zoas interfereensieperbiemen. In
de eerste klasse van de leg ere schoele
vreug ik de juffer ak even de buisdoek uut
de jassebuse haelen moch; elk wus wat ik
bedoelde, mar ik hadde netuurlik zakdoek
zeggen moeten. lederiene vun et vermaekeuk, ik hul d'r ok gien trauma an over mar wel
een aorig veurbeeld veur disse lezing. Om
kot te gaon, ik had weer wat leerd. lederiene
maekt wel interfereensiefouten, en as et
goed is en ie won wat scharp op et vergelieken dan maek ie de volgende keer dezelde
fout niet en aandere fouten veurkom ie
eerder. En et is netuurlik gien verschiensel
dat allienig bi'j de regiotael heurt. In et eerst
maek ie bi'j et leren van een vremde tael ok
zok soorte van fouten. Zo kuj' et in et Engels
makkelik hebben over mouses, moezen dus,
in plaets van over mice, zoaj' et zeggen
moeten. Interfereensie, een verschiensel zo
oold as de tael; et is niet om benauwd veur
te wezen mar om goed mit omme te gaon.
An disse simpele veurbeelden kuj' trouwens
wel marken dat interfereensie niet slim is en
mar tiedelik, temeensen aj' d'r wat andacht
veur hebben en aj' dr uut leren Iaoten. Mar
aj' et d'r niet over hebben dan is de kaans
groter dat fouten hangen blieven. Studie van
interfereensie bi'j meertaelighied op
schoelen levert op daj' dr gien schae van
hoeven te hebben, aj' dr mar wat ommedaenken an geven. In et algemien is et
veural in jongere leerfasen een verschiensel
dat makkelik stark ofnemt, hoe meer as
kiender een soorte van systeemscheiding
vulen. Et iene heurt bi'j de iene tael, et
aandere heurt bi'j de aandere tael.
Is de regiotael op 'e schoele dan niet een
bed reiging veur et Nederlaans? Nee, want
haost gien kiend meer krigt uut zien

omgeving altienig mar regiotaet mit. Wat we
an zoen tael doen op 'e schoelen is veur
iederiene wat biezunders, et is een biezunder ommedaen ken veur wat extra's. Mit een
mooi woord wodt zoks ok wet as elitetwietaetighied anduded.
Dat tevert gien serieus geveer op veur et
Nedertaans. Geveer komt vandaege-de-dag
meer van et Engels, zie hierover o. m. op
internet een tekst van de taetkundige René
Appel. Dat is een man die bepaold niet
veurat uut gevuut schrift, mar die as
wetenschopper tot de konklusie komt dat et
Nederlaans meer en meer van twie dingen
te tieden het. Deur een wet wat at te
makkelik opnemen van tienwoorden uut et
Engels as d'r toch wet goeie Nedertaanse
woorden veur binnen kriej' de hiettied meer
onneudige Engetse woorden in et Nedertaans en twiedens zorgt et praoten van et
Engels op atderhaande plakken in et
daegetikse teven d'r veur dat et Nedertaans
minder betangriek liekt te wodden.
Taetaachterstaand deur streektaet Iigt
trouwens ok at niet meer zo veur de haand;
zo is et percentage kiender dat van thuus
nog wat Drents mitkrigt op zien best 20%.
Grote taetaachterstaand kan daor niet deur
verktaord wodden. Toch wodt streektaet, ten
onrechte dus, angeven as echte oorzaeke
van de taetaachterstaand. Mar de echte
oorzaeke is et mar weinig gevarieerd en
diepgaond ommegaon mit tael in et atgemien. As de regiotael in de gezinnen amper
meer praot wodden zol, as dat at zo is, dan
kan die toch zeker niet de grote oorzaeke
wezen veur taetaachterstaand. Et is eerder
et aktief en positief ommegaon mit tael die
hetpen kan, in en mit wat veur tael as dat ok
gebeurt.
It. Een riege/tien veurbeelden van meugelikheden
Daoromme wit ik et now veerder hebben
over hoej' ok in de schoete positief mit de
regiotaet ommegaon kunnen en wat aj' d'r
an hebben kunnen, op zoe'n meniere dat de
kiender d'r ptezier en veurdiet an hebben

dus. 1k gao now veurbi'j an at et goeie dat
Sietske Btoemhoff mit aanderen an Stellingwails materiaot veur de schoeten maekt het
en maeken zat. Dat vint zien weg wet en aj'
d'r nog wat extra kontakt over hebben wit ten,
griep je kaans vandemiddag, zol ik zeggen.
1. De holing tegenover et Stettingwarfs kuj'
positief maeken. Taelkundigen hebben at
lange uutvunnen dat taeten attemaote
liekegoed binnen. Al meer as twintig jaor
teden wees René Appel d'r op dat et beter is
om aandere taeten as de standerdtael
positief te benaoderen in de schoele.
Vandaege-de-dag zegt de beroepsverieninge veur togopedisten et zo: Een kiend mit
een negatief zetsbeetd teed ok minder op 'e
schoete. Et praoten van thuustaeten moej'
niet verbieden, want attochtone kiender gaon
d'r gien beter Nedertaans deur teren. Ze
kommen dan eerder aachterop.
Netuurlik bin d'r wet verschitten tussen
taeten, mar een tael past him an
de omgeving en de ontwikketings an. Een
computermuis hiet hier at een moes zoaj'
dat verwaachten kunnen, een button is een
kiekknope en marihuana is gieche/kruud. Aj'
scharper onderscheid neudig hebben
ontstaon makketik ni'je andudings. Een
bekend veurbeetd is dat van de Eskimotaeten. Die hebben meer kteuronderscheidings as wi'j as et gaot om sni'j en aandere
winterse omstanigheden, at schient et tat
onderscheidings nogat es overdreven te
wezen. En, om mar bi'j huus te btieven, de
zaodzettende vrouwetike hen nepptaanten
won, omreden ze groffer binnen, wet
mannegieshennep nuumd. We zien hier dus
hoe een tael eigen meugetikheden het om
beter onderscheid an te brengen.
2. Lao'we nog es wat uut de biotogie haeten.
In Et Ste//in gwarver P/aanteboek van Henk
Jager dat tessend uutgeven is, vien ie de
Nedertaanse, Stettingwarver en Latiense
benaemings van de ptaanten in oonze
omgeving. In een haandomdri'j kuj' kiender
dudetik maeken wat de weerde is van 'lene
wetenschoppetike Latiense benaeming' veur

elke plaante en wat daornaost et daegelikse
nut is van de gewone naemen in et Stellingwaifs en Nederlaans. le kun ok hiel mool en
makkelik zien laoten hoe naemen an
plaanten geven wodden, bi'jveurbeeld naor
anleiding van et plak daor ze gruuien. Daenk
an roggebloeme veur korenbloeme en
heideklokkien veur blauwe gent/aan. Zo ziej
ok benumings naor de tied: daenk bi'jveurbeeld an haastaster veur herfstaster en
meibloempien en paoske b/oem p/en veur
madeliefien. Et liekt me prachtig om hier
alderhaande opdrachies bij te bedaenken,
wat trouwens kiender zets ok hiel goed
kunnen, ok in et gevat van Et SteI/ingwarver
Plaanteboek.
3. Bi'j Nedertaanse taet op 'e schoete koj'
nogal gauw es taelkundige beg rippen tegen
die veur kiender mar knap tastig binnen. Wat
kan et nuttig wezen om de regiotael dr bi'j te
bruken. Dan kuj' extra dudetik maeken dat
een begrip wat aanders is as een woord. len
begrip kan op hiet verschillende menieren
uutdrokt wodden. Netuurtik, ok in et
Nedertaans hej' aorige veurbeetden. Een
morgen is ok een ochtend, en biezunder is
ok dat de morgensteretzetde botlegien an
de Iocht is as de avondster. Venus dus.
Morgensteren avondster, woorden uut de
tied bliekber dawwe et niet neudig vunnen
onderscheid te maeken tussen steerns en
planeten. Mar et kan nog yule rieker mit
synoniemen. Wat docht ie van atle benaemings veur ien en dezetde plaante. 1k
nuumde et madetiefje at. Stetlingwarver
synoniemen bin Maodeiie f/en, Schaopebloempien, Meibloempien, Koebloempien,
Paoskebloempien, Botterbloeme en
Koeblomme. Hier kun kiender drie aorige
dingen uut teren: a) veur ien en etzelde
begrip kun hiel veut verschittende woorden
wezen en die rieget kan uutbreided wodden
b) beg rippen en woorden bin niet etzelde en
c) synoniemen bin verschittende woorden
veur etzelde begrip.
4. Homoniemen bin et tegengestetde van
synoniemen. Hoe zoj' dit veerder mooi

uutteggen kunnen an de haand van
bi'jveurbeeld plaantenaemen. Now, ik
nuumde at et woord botterbloeme. Dat is
een benaeming veur et madel/efien, mar ok
veur de botterbloeme = boterbtoem. Op
zoe'n men iere is een staankhoorn in de iene
betekenis etzelde als Fluitekruud, en in de
aandere betekenis is et etzelde as hennemiere oftwet Grote muurin et Nedertaans.
Staankhoorn dus mit twie betekenissen. De
Grote muur hiet trouwens ok wet Slangebloeme, en Slangebloeme wodt o. a. ok
bruukt veur Salomonsze gel, die ok wet
Motte-mit-biggen hiet.
5. Now ik bij et woord motte antaand bin, wit
ik jim even vertetten dat een motte etzelde
as een zeug is. Een jaor of wat teden at weer
vreug ik an niet-Stellingwarfstaetige kiender
in Oosterwootde wat een motte was. Dat
was tastig, bteek wet. tkvreug vervotgens
wat een zeug was. Now, dat vunnen die
kiender at lieke lastig. En dat terwiet dr op
minder as een kitemeter van huus varkens te
vienen weren. De boerderi'je vroeger en
now, mit de veurnaemste dieren en plaanten
vroeger en now en nog altied votop in oonze
omgeving, dat kan dus gien kwaod om daor
op schoete es wat ommedaenken an te
geven. Dat een ponnie wet es van him of
bieten wit en dat een peer bot ten in et taand
van aander keliber binnen as een peer
aorige katfies, now, daor vaatt in mien
omgeving in Oosterwootde, mar net zo goed
in aandere ptakken, nog hiet vute verstaandigs en praktisch bruukbers over te teren,
nog buten de woorden zets omme.
6. En wat dochten jim van taetvergetieking.
Zot dat niet wat meer funktie kriegen
kunnen? Mi'j donkt van wet. Waoromme zoj'
bolle en bull niet mit mekeer in verbaand
brengen? Dan kuj' mitien uutteggen wat
bullshit feitetik is. Bin de kiender op voetbatkaamp in Zuud-Duutstaand, clan heuren ze
makketik Sche/sse! Shit en Scheisse,
schieten en schijten, breng die woorden es
mit mekeer in verbaand zot ik zeggen.
Waoromme zoj' niet es een keer verbaand

leggen tussen Duuts en Stellingwarfs en
Engels en Fries, om zien te laoten hoe die
taelen femilie binnen? Gruun op zien
Stellingwarfs en GrUn op zien Duuts, Green
op zien Engels en Grien op zien Fries, old en
cold op zien Engels en odd en koold op zien
Stellingwarfs, alt en kalt op zien Duuts en aid
en kã/d op zien Fries. Om eerlik te wezen
heb ik nooit begrepen dat mi'j daor op de
legere schoele en in mien HBS-tied in
Oosterwoolde nooit es wat van bi'jbrocht is.
Mar gelokkig, et kan now in elk geval bi'j
hiemkunde.

schoele uut algemiene teksten haeld
hadden, niet bruukber, want hier bi'j omme
kenden ze vroeger bakkiesmannen,

bakkieskere/s, bakkies/opers, lappieske re/s
en zo veur mars kramers, en as et om
Duutse marskramers gong warkten ze o.e.
mit et woord /appiespoep, of ok wel lappepoep. DatC&AenV& D uut zok soorte van
kleine Duutse ondernemers votkom men
binnen, is trouwens ok een mooi geschiedenisverhaeltien weerd.
8. Nederlaand hadde dus ok vroeger al mit
haandelsluden en arbeiders uut et butenlaand te maeken. De hannekemaaier hiette

7. Et Stellingwerf-College van vandaege-dedag is aanders
as de HBS van
vroeger, hoewel
dr. Oosterwiek
daor indertied as
verteller over de
gemiente, mar in
zien funktie as
erer Staotsinrichting bi'j mi'j
de liefde veur de
streek verstarkt
het. Dit veurjaor
perbeerden ze
bi'j et Stellingwerf-College et
wereldrekord
grootste
edukatieve
exkursie te
haelen en dat
lokte. Mar veur
historic/-he en
taelkundige
Rink wat schoe/en uut Oost- en West-Stellingwarf weren vertegenwoordigd op de
aspekten haelden
hiemkundemiddag van oflopen 27 september.
ze de Schrieversronte dr bi'j. En zo was dr in die exkursie
hier wel vaeke zendepoep, en daor kun we
o.e. ommedaenken veur et begrip maoden,
jim, aj'm dat willen, ok nog een aorig
et lege grOslaand bi'j de revierties daele,
volksverhael over anleveren. Zendemien, in
veur benaemings van oold ark in de turf en
et mad staon, zoveul mad mijen, et bin
gao mar deur. Mit dit ienvooldig veurbeeld
allegeer ankneupingspunten bi'j de wereld
vaalt dudelik te maeken daj' hier aenlik niet
hier bi'j omme en bi'j et boerken vroeger en
zonder de streektael Stellingwarfs kunnen.
now. En vergeet niet: bi'j et netuuronderZo bleek hier et woord kiepenkerel,dat de
hoold vandaege-de-dag wodt nog altied de

zende bruukt. En wat vaatt d'r wet niet over
andudings van butenlaanders te vertellen
mit as uutgangspunt de benaeming poep.
Vute langer leden at hawwe d'r ok at van
altes mit te maeken, mit de meensken uut
Noord-Duutstaand. Daenk an de Hanze,
daenk an de Hanzetaet in ootde oorkonden,
een tael die tiekt op o.a. Drents en Stellingwarfs, en daenk an de ootde baand mit
steden as Kampen, ZwoIIe, Deventer en ok
mit Hanzesteden in Duutstaand, mit as
centrum Lubeck, daor aj' vandaege-de-dag
nog van attes vienen kunnen over de historie
van de Hanze. Haost een schoelereisien
weerd.
9. En zo kommen we dus ok at bi'j de
eerdriekskunde. Heuvets en bargen bin d'r in
soorten, mar wat veur bargen hewwe aentik
zets in huus? Inderdaod, de Bosbarg in
Appetsche en de Wooldbarg richting
Stienwiek, mar in Appetsche hej ok nog de
Roggebarg. Rogge = rug of Rogge = rogge?
Inderdaod, dat laeste is et, mar waor ston
dan die rogge op die barg? Now nee, zo was
et niet, et was et ptak, ieuwen leden, daor
rogge verhaandetd wodde tussen boeren
van de Drentse en van de Friese kaante.
Daor op de Roggebarg was et een soort vri'j
plak daor die haandet gebeuren kon.
En zo bin d'r dus in de vakken geschiedenis,
eerdriekskunde en biologie de hieltied
ankneupingspunten bi'j de woorden en de
begrippen die een rolle speuten in oonze
elgen omgeving. Hiemkunde, mit de tael van
en de dingen uut de omgeving as
vertrekpunt en as 'referentiekader', dat hiet
vanoolds et betere wark en ik zot et nog
attied et betere wark numen witlen.
10. As Iaeste wil ik nog even een keer
wiezen op de meugetikhied van taelvergelieking. Blijven staan is goed Nedertaans,
staan b/ijven niet of in alte gevat wodt et niet
as goed aksepteerd. Staon b//even mag dan
op zien Steuingwarfs zegd wodden, die
volgodder zol wat mis mit wezen. Toch kun
we deur d'r even et Duuts bi'j te haelen:
stehen bleiben, zien Iaoten dat et gien

kwestie is van goed of verkeerd, mar van
een aandere struktuur of gewoonte. Deur dit
soort vergetiekings kuj' juust kiender zien
taoten dat d'r niet vute verkeerds an et
Stellingwarfs is, mar dat et een kwessie is
van hoe et gaot in de iene tael en hoe as et
gaot in de aandere tael. We zitten dan weer
op de tijn van hoe ik daor straks begon: de
iene tael is niet beter as de aandere.
Een vergetiekber veurbeeld is et votgende.
Sommigen vienen et mat en verkeerd dat
we in et Stettingwarfs woorden in mekeer
over gaon taoten, zoas in a'k 'ats ik en
wi'k 'wit 1k'. Ze mienen daj' daor an zien
kunnen dat et diatekt is of een minderweerdig soort taetgebruuk. Dat is hietemaole niet
zo. le kun dit aorig zien taoten mit et Engelse
I don't want'ikwit niet' en et Fraansfai 'ik
heb'. In die wereldtaeten gebeuren dus
vergeliekbere dingen as in et Stettingwarfs.
tk kom tot een ofstuting. Dr is niks mis mit
oons Stetlingwarfs, krek aandersomme. Et is
een vorm van kuttureet arfgoed van zoe'n
1500 jaor oold. Dat arfgoed wit ten we graeg
beweren en de schoete kan daor van
profiteren en deur daor van te profiteren
heipt de schoete bi'j et behoold van de tael.
Wat de kiender d'r bi'j kriegen is verrieking
en een steviger referentiekader van heur
Ieefomgeving uut. Zoks moej' veurat
koesteren en uutbouwen. Mi'j donkt, ik heb
jim een tal aorige veurbeetden geven van
waor aj' wat mit doen kunnen, en 1k maek
mi'j staot daj' d'r zets at doende hiet wat
aandere gevalten bi'j bedaenken kunnen.
Altienig at aj' een aorig gedichien of een
aorig verhaeltien in et Stellingwarfs tezen en
d'r over vertel ten taoten, hej' een weretd an
ankneupingspunten veur je tiggen. Zokke
ontdekkingstochten en de toepassing in de
schoele kun jow en de kiender hiet yule
genoegen opleveren, en de Schrieversronte
wit d'r mar at te graeg bi'j helpen om an
geschikt materiaol te kommen. We bin
tenstotte niet veur niks 'instituut veur
Stettingwarver tael en kultuur, mit votkskundig en historisch archief zoaj' op de
veurgevel van oons gebouw tezen kunnen.

Vri7dagaovend 10 november wodde in 't Vlechtwark in Noordwoolde de pr/es an de winner
van de Ste//in gwarier Schriefwedstried 2006 uutr/kt. Bij et uutschrieven van de Ste//in gwarver
Schriefwedstried wodt a/Ic keren een ere doe/groep of onderwarp keuzen. Dit keer gong et
om et schrieven van een ienakter in et Stellingwarfs en van twaelf inzenders kwamrnen
vuuft/en ienakters binnen. De jury, bestaonde uut Fenna Bruinenberg, Roe! Oostra en Gr/etje
Bosma, nomineerde drie ienakters veur de pr/es. Winner wodde Harmen Houtman uut Et
Vene mit zien ienakter Een hiete dag, twiede was de /enakterVri'jeri'je van Roely Bakker uut
Makkinge, en dadde De schriever veur et dörpsbelang van Sjoukje Ooster/oo uut Gers/oot.
Bij de /aestnuurnde ienakter gong et om een vertae/ing van een Friese ienakter van Trinus
Riemersma.
Op de aovend van de uutrikkinge wodden your de bekendmaeking van de winner van de
pr/es eerst de dr/c norn/neerde ienakters opvoerd. Daorveur weren deur de orgeniserende
warkgroep H. J. Berg ve/dpries dr/c tenie/k/ubs vraogd en die hebben a//edrie op een meer dan
veurtreffe/ike wieze de ienakters opvoerd. 'De hoek van Zevenwouden' van Berkoop rnocht
as eerste uut de statb/okken mit Een hiete dag, daornao kwam "t Ont/uikende b/oempje' van
Makkinge veur etlocht m/tVri'jeri'je. Nao etpiepschoft kwarn de tenie/p/oeg 'De Vriendenkring' van Der /zzerd an bod mit et ko/derieke De schriever veur et dOrpsbelang.
Daornao was et woord an borgemeister Harry Oosterman van Oost-Ste//ingwarf- de be/de
Ste//in gwarver gernienten hebben de Ste//in gwatver Schriefwedstried inste/d - om onder
opzw/epend tromgeroffe/ de winner van de Ste///ngwarver Schriefwedstried 2006 bekend te
macken. Harmen Houtman, die a/ sund de opricht/ng van de Schrieversronte in 1972 aktief is
mit et schrieven in et Stellingwarfs, was dude//k s//rn inneumen mit de pr/es. 'Nao vuvendattig
jaor schrieven einde/ik een eerste pr/es,' zo /eut hiy de zae/ weten.
An de opmarkings van et peb/ick b/eek nao ofloop de grote wardering veur de Ste//in gwarver
Schriefwedstried 2006. /ederiene was daornaost vol /of over de prachtige aovend in 't
V/echtwark. 'Dit soort akt/viteiten en aovens moot veura/ mit deurgaon wodden,' was hie/ wat
keren te heuren.
De redaktie van De Ovend het an juryveurzitter Roe! Oostra vraogd om de be/an griekste
stokken uut et juiyrepot te hae!en veurpub/ikaosie in De Ovend. Jim kun die now !ezen:
Disse wedstried hadde as veurweerde dat
de tael Stellingwarfs wezen mos. Want, en
now citeer 1k de schriever Johan Veenstra,
'et Stellingwarfs wodt nog praot. En zongen!
Tussen wolkens, wiend en waeter, ligt et
laand van Lend' en Kuunder. Altied,
Stellingwarvers, vroeger, now en laeter,
klinktjim eigen mooie tad as 't roezen in een
nuunder.Vroeger en now. Dat klopt nog wel.
Mar laeter? We lao'n oonze tael versloeren.
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We verkwaanselen him. De nuunder zit vol
baasten. En zol een nuunder die vol baasten
zit nog wel roezen willen?'
Tot zoveer Johan Veenstra. Now moe 'k
eerlik zeggen da'k opzu ken mos wat een
nuunder was, en veur de peer meensken
hiere die et Ok niet weten: een nuunder is
een grote schelpe waorin, aj'm veur et oor
holen, de zee roezen heuren.
Deur et holen van disse schriefwedstried

perbeert de warkgroep H.J. Bergveldpries
weer een peer baasten in de nuunder te
rippereren. En daoromme is die warkgroep
dan ok inneumen mit de inzendings, want dr
bin 15 stoks binnenkommen. Een stok of wat
rikken niet veerder dan een revt.*e- of
kabberetsketsien. Een ienakter moet
minimaol toch wel een kertiertien speultied
hebben, vint de jury. Mar de kotte stokkies
bin niet weg, want et is vanzels hiel belangriek dat dr ok materiaol komt dat bi'j revue's
of kabberet, ja zels bi'j brulloftfeesten bruukt
wodden kan. Want ok dat is een prima
meniere om de elgen tael onder et yolk te
kriegen. Daoromme is de jury dan Ok bliede
mit et tal inzendings en hoopt dat dr een
meniere vunnen wodt om ien en aander in
een biebeithekien onder te brengen, zodat et
instuurde wark ok bruukt wodden kan. Mit de
technische meuglikheden van disse tied
moet et kunnen.
As haost altied bi'j een meerkoppige jury
open de veurk-euren over et te beoordielen
wark niet altied drekt geliek op. Dat komt mit
omdat de te speulen stokken staon of valen
mit regie en de ploeg die et speult. En zo
hebben we nogal es wat zitten te fileseferen
over purities as:
Kiek, as die veul te lange monoloog now es
omzet wodde in een dialoog, dan... en dat
soort zaeken. Mar omdat veraanderings
anbrengen in de teksten vanzels niet oonze
taeke was hebben wi'j oons bepaold tot de
stokken krekt zo as die opschreven weren.
Ok een punt van diskussie was de vraoge of
een oorspronkelik stok de veurkeur hebben
mos boven een vertaeling. Mar, ok al omdat
oonze instrukties dudelik angavven dat dat
gien perbleem was, weren wi'j daor gauw uut.
lend rachtig stelden we et volgende veur:
De eerste pries is veur Een hiete dag,
de twiede pries gaot naor Vri'jerije
en de dadde naor De schriever.
Omdat de inzendings onder nummer weren
had de jury gien flauw idee wie as de tekst
instuurd hadde en now is bleken dat Harmen
Houtman uut Et Vene de eerste, Roely
Bakker van Makkinge de twiede en Sjoukje
Oosterloo van Gersloot de dadde pries in de

wacht sleept het.
Van Een hiete dag vun de jury et volgende:
Een goed deurdocht stok dat hielemaole van
disse tied is. De beschrieving van de
personages bin dudelik en zonder omhael
van yule woorden. Dat het de schriever ok
daon omdat et dr op an komt de rollen bezet
te kriegen deur speulers die de leeftied
hebben van de personages die hi'j opdrae-

Harmen Houtman (links) en zien partner Jacob
Jellema kieken naor de uutvoering van Een
hietedag deur tenielklub 'De hoek van
Zevenwouden'

yen lat. le weten zodoende percies wat veur
meensken aj' veur de betreffende rollen
neudig binnen. Ok et angeven van de
situaosie waorin speuld wodden moet, geft
dudelik an wat de bedoeling van de
schriever is. Die schriever verdient een
kompelment veur et goeie bruken van et
Stellingwarfs. Deur de viotte dialogen tussen
bi'jveurbeeld de heit en de mem en ok
tussen de mem en de zeune kommen de
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kerakters hiel goed uut de
varve. Aihoewel et verhael
over een toch wel zwaor,
en spietig genog nog
altied, maotschappelik
perbleem gaot, is et zo
lichtvoetig schreven dat,
as et goed speuld wodt, et
pebliek van begin tot
aende boeid wodden zal.
Daor komt bi'j daj' in 't
begin niet deur hebben
waor ien en aander op
uutdri'jen zal. Et aende
geft min of meer an waor
as dat et op uutkommen
zal, mar toegelieke is et ok
eupen en zal daoromme
een pat van et pebliek zeker
stof tot naodaenken geven.

"t Ontluikende bloempje' van Makkinge voerde de ienakter Vrm'jeri'je van
dOrpsgenote Roely Bakker op.

Wat de twiede keus Vrijeri'je angaot et
volgende: Een alderaorigst relaosiestok. De
kerakterbeschrieving is goed, dudelik en
deurdocht. Hielemaoie van disse tied en mit
humor schreven. Beppe, die et stok veur een
groot pat dreegt, is fleurig, aktief, hoolt slim
van vasse koffie, staot positief in 't leven en
beoordieit aandere meensken niet. Al
lezende kriej' een protte sympetie veur heur.
Een minpuntien, en dat moet wel even zegd
wodden, is dat Beppe, hoe goed ze in holen
en dregen ok bi'j 't spul is, bliekber van antikonceptie nog hielemaole nooit heurd het.
En dat in disse tied...
Mar as disse ienakter in tempo speuld wodt,
zal et een plezier wezen om dr naor te
kieken. Et aende, as Beppe en Bart tegere
naor de kursus Stellingwarfs daenken te
gaon, is netuurlik hiel aorig bedocht. Die
kursus hebben ze echt neudig want dat
bliekt in t slot as et woord 'Vri'jhied' op drie
verschillende menieren te zien is.
Ok in disse ienakter wodt de Stellingwarver
tael goed bruukt.
Dan De schriever veur et dOrpsbeiang.
Disse dadde pries kostte de jury et meerste
kopbreken, omdat dr nog een peer inzen12

dings in anmarking kwammen. Alle veurs en
tegens hebben we op een rijgien zet en
kwammen doe ienstemmig tot de konklusie
dat Dc Schriever de dadde pries hebben
mos.
Dit in Frieslaand bekende stok van Trinus
Riemersma is een anweenst veur et
Stellingwarver rippertoire. Daor komt bi'j dat
de vertaeling van Fries naor Stellingwarfs zo
goed is daj' al weten moeten dat Riemersma
dit in 1967 as een protestartikel tegen
intoleraansie publiceerd het. In dit humorvoile praotstok volgen de emosies mekeer
hadde op, le kun et mit een peer, mar ok mit
een hiele koppel speulen en dr zitten mooie
keraktertyperings in.
Tot slot wil de jury nog graeg even kwiet dat
zi'j heur andiel in disse schriefwedstried mit
veul plezier daon het en wi'j alle drie hopen
dat alle instuurders, prieswinners of niet,
now over een drumpel henne binnen en
deurgaon mit schrieven. Veural deurgaon
mit schrieven want, zegt et spreekwoord:
Oefening baart de kunst. En teniel in de
eigen tael is toch et mooiste dat dr is! Of niet
dan! Temeensen, dat vienen Fenna
Bruinenberg-Fledderus, Grietje BosmaDijkstra en Roel Oostra.

W.H. de Vries - historikus '401'45

De oorlog in de Stellingwarven - 60 We bin de laeste keer ophullen mit et
verhael van Klaas Waslander dat hi'j bi'j de
kontrole van de Amy's alles kwietraekte tot
zien scheerapperaot en een peer kedogies
veur de vrouw en kiender toe. Dit gebeurde
op 15juni 1945.
17juni 1945
Vandaege is et zundag en dr is een
karkdienst in de eupen locht. 1k hebbe een
briefkaorte schreven an de vrouw en de
kiender en een kaorte an mien oolden. Wat
dat angaot is et now een stok beter wodden,
want we meugen now elke weke schrieven.
22juni
Vuuf daegen laeter. Vandaege is et de 35e
verjaordag van mien zuster Afke. Et eten en
de huusvesting begint in dit lager al aorig te
wennen. Et eten is te weinig, mar omdat we
hier niks uutvoeren, kun we et dr mit doen.
We gaon temeensen in gewicht niet
aachteruut. Onder de Amy's wodt hier ok
veur oons now van alles orgeniseerd, zoas
voetballen, Japanse vechteri'je, boksen,
lessen in taelen (o.e. Engels), veurdrachten,
zang en karkdiensten. Dr is now een hoop
ofleiding, mar o wee as oonze dekens en
etensbotties niet netties in de nj liggen.
Wanneer de Amerikaanse sersjant dat ziet
bi'j kontrole, clan wi'jt dr wat. Wi'j liggen mit
zoe'n dattig man in een grote tente en in de
midden is een pad. Dr kommen wel es
goenend bi'j, mar d'r verdwienen now en clan
ok weer zomar een peer. Morgens bi'j et
verlaoten van de tente moe'n de dekens
opvolen wezen. De lepel en et bod, plus et
koffiebussien daor bovenop, moe'n ok
allegere in de riegel en ok nog op iene lijn.
Dr mag gien hooltien of een stokkien pepier
in de tente liggen blieven. Disse leider bi'j de

Amy's is daor hiel streng op.
23 juni
Vandaege bin de vrouw en ik dattien jaor
trouwd. 1k hebbe weer schrieveri'je kregen,
zoas een briefkaorte en ok pepier, dat ik
sture mar gauw weer een brief naor de
vrouw.
25juni
Dr bin hier vier mannen kommen uut
Hollaand en die moe'n oons (1400 man)
ondervraogen veur vri'jlaoting. Dr wodt clan
een repot opmaekt, en dat moet clan eerst
nog naor Hollaand veur et veerdere
onderzuuk. 1k trof hier een man uut Mildam,
et gaot om een zekere Thijs Neef.
27 juni
Hier is van middag een dikke donderbujje
west, mit hiele dikke haegelstienen. Zo dikke
heb ik ze nog nooit eerder zien en de grond
was hielemaol wit. De tuunbouw en de
bruuiraemen zullen et clan ok wel zwaor te
verduren had hebben.
2juli
1k hebbe weer een briefkaorte an mien
vrouw en kiender verzunnen. We zitten
vandaege de hiele tied in de tente vanwegens de regen en et is ok nog koold.
Sjuli
Wi'j gaon vandaege mit oonze 1400 man op
traansport mit de trein naor Namen. De
eerpels bluuien en de gruunte staot dr hier
mooi veur. Wat is et dan mooi en veur oons
weer fijn om aachter et prikkeldraod weg te
wezen en volop van de netuur genieten te
kunnen.

9juli
We bin in N amen anbelaand en et is hier
beter as waor we weg kommen binnen. D'r
staon hier grote gebouwen mit vier verdiepings, et bin gebouwen waor as Hitler
vliegtuugfebrieken van maeken wol, mar dat
is now verleden tied. Et dak is nog niet klaor
en de Amy's hebben d'r ruten in zet.
Et eten is, as et zo blift, prima. Wi'j meugen
dan ok niet mopperen. We slaopen op
strozakken, die op de betonnen vloer liggen
en iederiene het twie dekens. Een enkeling
het drie dekens toescheuven kregen. D'r is
hier een prima wasgelegenhied. Overdag
mag d'r niet iene in et gebouw as hi'j daor
niks te maeken het. 1k heb mi'j opgeven as
vri'jwilliger veur et naozien van de strozakken en de dekens terechte te leggen en om
elke morgen de vloer an te vegen. Et is gien
zwaor wark en de dag is zo omme. Hier bin
tien man veur ansteld en we kun et best in
twie uren doen. Et kaamp is verdield in de
vuuf lagers A, B, C, D en E. De veertienhonderd Hollaanders liggen in lager D. De
aandere lagers bin, zo goed as ik wete,
alliend mit Duutsers bezet. Lager B en C
meugen buten en binnen et kaamp warken,
want die bin dan zogenaemd bi'j et arbeidskommando. Die meensken kriegen mit et
eten uutdielen middags dan wat extra.
Daorbi'j hebben de man luden, die buten
warken, vaeke de gelegenhied in kontakt te
kommen mit Belgen en scharrelen zo nog
wel es een extra kossien op. Mit de Belgen
ruilen ze ok vaeke mit tebak. Et lager B is
naost oons lager D en aovens wodt d'r drok
haandeld tussen beide lagers. Van alles
gaot d'r vanuut oons lager, zoas schoenen,
hemden en aandere kleren, ringen, gelozies
en aandere veurwarpen, waor de Belgen
behoefte an hebben. De Duutsers in lager B
geven d'r dan shagtebak veur en verruilen et
weer tiedens heur wark mit de burgerbevolking, mar wel zo, dat ze d'r een beheurlike
verdienste an overholen. Et is treu rig, mar
bi'j oons in lager D bestelen ze mekeer nog,
om dat dan weer te ruilen, om roken te
kunnen. De Hollaanse kemmissie is
vandaege weer begonnen mit et onderzuuk.
14

Zoas d'r zegd wodt, zal et now vlogger gaon
as in et veurige kaamp. Gister en ok
vandaege is et lekker zoemerweer, dat dan
gaon de gedaachten en et verlangen nog
meer naor huus.
23 juli (Al weer veertien daegen veerder)
We bin nog de hieltied in etzelde kaamp,
mar 1k verwaachte dat et niet zo lange meer
duren zal, omreden we nooit zo lange in len
en etzelde kaamp binnen. Deur de kemmissie is al een hoop wark verzet en ik hope dat
wi'j now gauw an de beurt binnen. Wi'j bin
hier mit zeuvenenveertig man, die toegelieke
behaandeld wodden, omdat wi'j allemaole in
Oldenburg in de kezerne zeten hebben. Elke
dag bin we doende in et gebouw en we bin
now ok bi'j de braandweer indield. Wanneer
d'r alarm sleugen wodt, dan moe'n de
emmers mit zaand en waeter binnen een
bepaolde tied veur bi'j de ingang staon.
Tegenwoordig gaon wi'j ok om de beurt mit
et arbeidskommando eten, en dan is d'r veur
oons ok wel es wat extra te kriegen. We
kriegen dan wat meer brood en toeslag in de
vorm van proemen of abrikozen of zokzowat.
Over et algemien kun we et hier wel of.
29juIi
Et is nog altied bi'j et oolde, naodat we al
weer een weke wieder binnen. Van mien
optimisme dat we wel gauw weer vertrekken
zollen gaon is niet veul meer over. Mar et
hopen en verlangen naor huus wodt altied
mar starker. Vandaege bin 'k ok weer naor
de dokter west vanwege mien maege, mar
dat is ok weer mit een peer tebletties
bekeken. Dr bin hier ok meensken die
ondervoed binnen en die dan veur een extra
bottien soep kommen kunnen. 1k bin d'r ok
veur bi'j de dokter west, mar hi'j hoefde mi'j
niet te onderzuken. Hi'j neteerde me drekt
veur een weke en dat mag elkeniene doen.
Soms is d'r nog wat eten over. De daegelikse kost is hier absoluut goed en dat bin wi'j
onder de Duutsers wel aanders wend west.
31 juli
Jan Dijkstra, die hier ok is, wodt vandaege

Etgrootste pat van de meensken die in de oorlogsjaoren 1940/1945 verplicht naor Duuts/aand moesten
om daor tewarksteld te wodden, weren daor onderbrocht in hoolten berakkekaampen. Zo vergong et ok
de heer Piet Oosterhof uut Nijhooltpae en hi'] hadde mar te gaon op 26 oktober 1942.
Onderduken was doe nog niet meugelik. Hi] kwam terechte in Altengroden. ongeveer vuufkilemeter
van Wilhelmshaven. Daor weren drie van die kaampen en hi'] kwam terechte in no. 3. Oosterhof het
daor west tot 13 meert 1943 en tussentieds moch hi] ien keer mit verlof. Mit et twiede verlofwus hi] al wat
hi] doen zol, onderduken!! Et wodde daor veul te link mit al die bombardementen. Nao de oorlog is hi] nog
een peer keer in Altengroden west. Hi] staot hier op etplak waor ems kaamp Altengroden no. 3 was.

34 jaor. 1k bin naor de tandarts west en heb
d'r wat oolde rommel uut trekken laoten. clan
kan et weer wat begruuien. Op den duur
moet ik toch an een ni'j gebit geleuven.
2 augustus
In dit kaamp wodden ok marketentstersweren uutrikt, zoas tebak, ziepe, scheermessies, scheercrème, tanepoeier en bossels en
haorkammen. Veur de twiede keer hebben
wi'j now twie zakkies shagtebak mit vloei en
lucifes kregen. Sukelao kriegen we ok zo
now en clan. In oonze vri'je tied wodt hier
van alles maekt om de daegen omme te
kriegen. Et merendiel van de man nen is de
hiele dag vri'j, mar ieder dot we! wat. Ok
mooie tekenings en sniedewark wodt dr

maekt en dat alles mit primitieve huipmiddels. want een mes of een schere mag
niet iene in zien bezit hebben. Jan Dijkstra.
Koop Kool en ikke maeken sigeretterollers
en Kool maekt ok nog ringen uut staelen van
lepels.
8 augustus
Vandaege is een belangrieke dag veur oons.
De kaptein van de Ho!Iaanse kemmissie het
oons verteld, dat as dr niks tussen komt, dat
wi'j dan kommende zaoterdag ofreizen naor
huus, mit zeuvenenveertig man. Datis
oonze groep die mit mekaander in de
kezerne in Oldenburg zeten hebben en
allemaole et soldaotepakkien verplicht
antrekken moesten. De kemmissie nemt

oons groepien appat onder hanen. Omreden
wi'j allemaol nog niet verheurd bin nen,
geleuve 1k niet, dat dat allemaol zomar gaot,
aihoewel de meersten d'r een vast vertrouwen in hebben. De kaptein zol et doen op
eigen verantwoording, zee hi'j.
10 augustus
Alle zeuvenenveertig man moesten boven
kommen, omdat de kaptein oons wat te
zeggen hadde. Jan Dijkstra en ikke vuulden
nattighied, vanwegens zien gezegde op 8
augustus, dat hi'j oons gaon Iaoten zol op
eigen verantwoording. Doe we boven
kwammen, bleek et percies zo te wezen. D'r
bleek wel degelik dat d'r wat tussen kommen
was. Wi'j zollen eerst allemaole verheurd
wodden en daor moest eerst een repot van
maekt wodden. Dat repot gaot dan naor de
gemiente waor de persoon daor et om gaot
woont, o.e. om te zien hoe de poletieke
betrouwberhied is, enz. Pas dan kan d'r
beslist wodden of de betrokken persoon
vri'juut gaot en naor huus kan. D'r wodt wel
wark van oonze groep maekt, dat et zal wel
gauw veraanderen.
14 augustus
Vandaege bin de Iaesten van oons groepien,
waor 1k zels ok bi'j heur, verheurd. De
repotten gaon nog disse weke naor Hollaand,
dat as ze now mar opschieten. Volgens
zeggen is dr now waopenstilstaand mit
Japan, en dat zol een gelok wezen veur de
hiele wereld.
In De Ovend van febeiwaori 2007 plaetsen
we et slot van de lotgevallen van Klaas
Waslander.
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Klaas Jalving

Et kastmaol
Et bin de donkere daegen veur de kast. In et
husien an de Scheene wodt et haost niet
meer Iochtig. Lange zitten we te schiemeren
om de kachel henne. Et Iocht van de maone
vaalt deur de ruties. Dan wodt de pietereuIielaampe ansteuken, mar niet te gauw, eulie
is duur. Vremde schaden valen op de
waanden. Aachter op de vloer is et geheimzinnig.
Op een taofeltien staot et kastboompien mit
echte keersies d'r in. Mar die branen pas mit
de kast, en dan een peer uurties. De grote
kastboom staot in de karke. Daor is straks
op kastaovend et kastfeest mit sukelaomelk
en kedogies! Mit de feestdaegen kookt
oonze moeder wel wat extra's, al blift et wel
bescheiden.
Mar dit jaor wodt et aanders.
In de naomiddag is Joost, de jaeger, nog in
et veld. Et wodt al schiemerig. Zien hond
jacht een haeze op uut die zien leger. Et
schot knalt. De haeze is anscheuten, mar
nargens te vienen. Va het et schot ok heurd.
Hi'j wisselt een peer woorden mit de jaeger.
Et wodt now hadde duuster. De jaeger gaot
zonder buit op huus an.
De volgende morgen gaot va toch even et
veld in, ie weten mar nooit. En ja heur, daor
in een grOppe vint hi'j de haeze mit een
kepotte pote. Is dat even een mitvaler! Hi'j
maekt kotte metten mit et dier. In et schuurtien wodt hi'j veerder behaandeld. Hi'j
verdwient in de panne. Now hebben we echt
wat extra's mit de kastdaegen.
Laeter op 'e dag komt de jaeger nog es
kieken. Zo langs zien neuze weg vragt hi'j
nog even an va as hi'j niks vunnen het. Mar
die zien naeme is haeze; hi'j wet van niks!

Marijke Ponne

Arbeidersklacht
Kot bin de daegen,
lange de naachten.
Naekend stikt de borne groep de takken omhogens
Wat is d'r now van 't weer te verwaachten?
Wat zicht daor buten 't peinzend oge?
Sni'j Va!, mist of slim vostige naachten,
sombere ki/hied is 't schoon der netuur.
Wat is van disse tied van 'tjaor te verwaachten,
disse tied van 'tjaor, veur de aarme zo zoer.
Want as de koolde de waeters stolten dot,
as 't witte sni'jklied dekken gaot de eerd',
zwiegen de voe gels en rusten de mo/len,
dan is 't dat de winter vekaansierust baort.
Wat een vekaansie veur 't yolk dat warken moet,
Wet et yolk heur van kommer gien raod,
Glen wark is: glen geld om do beurzen te starken
Dus is zoe'n rust veur heur een vreselik kwaod

Ach hoe lange duurt al die rusttied,
staot op 't veld de arbeid stub
en is 'top veld en wegen
meerstal glad en vreselik ku.
Brengt disse winter smat en lieden
in zo mennig arbeidershuus
Waor as de man in p/ak van warken,
doelloos zit bi'j moeke thuus.
Want glen arbeid kan hi'] vienen
now 'ties de waeters dekt,
hoe zal hi'] 't brood dan winnen
wat aanders zien taofel dekt.
Daoromme roepen Wi'] om hulpe,
veur do zwoeger zion huusgezin.
Opdat zi'j toch eten meugen
in disse tied, veur hour zo mm.
Opdat niet dour leed en zorgen
vader komt tot dwaze daoden.
om toch an brood te kommen,
Moeke wodt mit schaand' be/aeden,
want hoe yule gaon ten onder
dour do zorg om 't daegeliks brood

As gien hulpe beuden wodt
in heur muuite en hour nood.
As eon ieder die zegend is
mit wat meer dan daegeliks brood,
inkeld een kleine gaove offert
Bin ok dissend uut de flood.
En zo niet, wie zal 't beschrieven
't bed dat daor now dour ontstaot,
as dour zorgen van do kommer,
in smat ten ondergaot.

Naor anleiding van een be wa rking van een oold kraanteknipseltien over een strenge winter.

Henk Tiesinga

Aeventuur mit de cabrio
Zo luden, jim weten Iichtkaans wel dat d'r
vandaege-de-dag pattie meensken binnen
die heur een oolde antieke auto anschaffen.
Meerstentieds uut nostalgische gevulens,
liekewel ok as Iiefhebberi'je, omreden ok
voiwassen meensken nog graeg een
stokkien speulgoed hebben willen.
Now moej' weten dat mien buurman ok zokzo-wat het en daor kreeg ik de smaek ok van
te pakken. Zodoende heb ik mi'j een
stokmennig jaoren leden een 'Italiaans
renpeerd' op vier wielen anschaft. Zoas dat
meerstentieds et geval is het et ding eerst
jaorenlaank in de gerage staon, mar nao
jaoren stoef anpakken, vaeke tot in de
naachtelike uurties, is 'et automobiel' now
klaor om d'r mit rieden te gaon.
Afijn, om een laank verhael kot te maeken,
op een goeie dag dee 1k et veurstel an mien
vrouw om vanuut et vere Drenthe es een
reize naor de Stellingwarven te ondernemen. Zoe'n reize zol mitien een moole
gelegenhied wezen om wat femilie mit een
bezukien te vereren. Op een moole zundagmiddag zol et dan mar wezen, de Italiaanse
cabrio wodde van stal haeld en verempeld...,
nao inkelde statpogings begon hi'j een
geluud te produceren waor aj' stille van
wodden. Mien vrouw en ik, wi'j stapten in en
vuulden oons as weren we keuning en
keuninginne van de sneiweg.
Tsjonge, jonge..., wat had oonze draever d'r
een nocht an en al rap ston de teller boven
de honderd kilemeter in 't ure. Veurdawwe
d'r arg in hadden, steuven we et oolde
Stellingwarver laand binnen. In de omkrieten
van Appelsche wodden we nog even pies
opholen deur et rooie stoplocht, en doe nog
een zochien en we weren te plak.
Naodat we wat bezukies oflegd hadden
mossen we zo tegen de klokke van vieven

mar weer es op huus an gaon, zo was oonze
gedaachte. Groots, volgd deur jeloerse
blikken, zetten wi'j weer of richting Drenthe,
onder et machtige geronk van oonze Italiaan
dat de vredige stilte tot in de wiede omkrieten verbrak.
't Leek vandaege-de-dag wel gewoonte te
wezen; de weg in Sleen was opbreuken en
daorom mossen we daor stoppen veur een
verkeerslocht.
Spietig..., doe we stille stonnen veur et rooie
Iocht sleug de moter of. Wat veur keunsies 1k
ok perbeerde, et verhikel was mit glen
meuglikhied weer an de praot te kriegen. Dr
zat eers niks op as et voertuug in de baarm
te schoeven en de wegenwacht te bellen.
Doe ik et pechnommer dri'jd hadde, klonk
een zwoele vrouwludestemme an de ere
kaant van de Iijn en ze vreug waor as ik ston.
'Now, ja, hiel gewoon, in Sleen netuurlik,'
antwoordde 1k. Daor was de kouse nog niet
mit of, et vrommes wol de straotnaeme ok
weten en die wus ik niet. Zodoende stuurde
ik mien vrouw d'r op uut om uut te kieken
naor een straotnaemebottien. In de hiele
kontreinen van Sleen gien bod en gien
meens te vienen, vanzels. Nao een vorrels
ure biwwe d'r aachter kommen wat de
naeme van de straote was. Doe we d'r nog
een tillefoontien an waogd hadden, kwam de
ANWB bi'j oons mit een moole grote
servicewaegen. De monteur had al rap deur
wat d'r mis was mit et vurige besien. Hi'j het
de akku weer oplaeden, omreden de
dynamo de geest geven hadde. Neffens him
kowwe mit een betien gelok oons huus wel
haelen en op wonderbaorlike wieze is 't de
cabriolet nog lokt ok. Wat zokke oldtimers
anbelangt, wi'kjim as lezers goed op 't hatte
drokken mit zoksoorte van dingen: Bezint
eer ge begint!!!

Sjoukje Oosterloo

Gien overuren meer
Wat het die stemmeri'je veur een ni'j
kammenet een drokte tewege brocht.
Alleman mos naor et stemburo om zien
stemme uut te brengen. Pattie luden bin meer
naor et buro toe zweefd as d'r henne lopen,
omreden ze niet wussen op wie ze stem men
zollen.
Now is veur oons as yolk de drokte over, we
hebben nog even naowille had doe de uutslaegen op tillevisie kwam men, mar veerder
gaon wj weer gewoon oonze eigen gang.
Mar wie krigt now de drokte nog? Juust..., ja,
oonze keuninginne.
ledere dag opni'j het ze dat getoffel om 'e
deure, daor bi'j heur peleis Noordeinde in
Den Haag. De stemmeri'je is now clan wet
daon, mar d'r moet eerst een kammenetsinformeteur anwezen wodden deur Beatrix.
'k Hebbe zuver mit heur te doen, ik bin beni'jd
hoe ze dit varkentien wassen zal, ze dri'jt
wissezekers een protte overuren. Butendat
moet ze now iedere morgen vroeg van
bedde, heur haor moet eerst in 't fesoen
brocht wodden en ze moet alderdeegst ok
nog heur morgenbroggien eten, eer Balkenende en konsorten bi'j heur over de vloer
kommen. Lichtkaans zal d'r wet een bottien
bi'j de veurdeure hang en, waor as op staot:
'Goed voetevegen', eers lopt et zo in mit dit
regenachtige weer.
As de keuninginne et slim anpakt legt ze
evenpies een natte dweil over et mattien bi'j
de veurdeure, dat scheelt een hiel aende in 't
wark. 't Kan wezen da'k heur nog wet even
belle om disse tip deur te geven, goeie raod
is nooit weg, is 't niet zo.
De menisters die in de verkiezingsdebatten
mekaander aorig in 't haor zeten hebben en
mit beschuldigende vingerties naor mekeer
wezen hebben, meugen now ien veur iene as
kwaojongen bi'j de keuninginne op 't mattien

kommen, om heur te vertellen hoe as zij over
de kwessie daenken. 1k daenk dat Beatrix
aovens mit heufdzeerte op bedde gaot,
omreden ze daegs de wereld an verschillende mienings en raodgevings anrikt krigt.
De iene perti'j wit niet mit de ere in de
regering zitten, weer een aander vint dat d'r
wet een 'verstaandshuwelik angaon wodden
kan deur een stokmennig perti'jen en gao zo
mar deur. Alderhaande mienings, mar
gieniene geliek. Now, as ik keuninginne was,
clan wus ik et wet, ze konnen om mi'j mittenneer de boom in. Dan zee ik, jim kun hier
allemaole wet kommen te mooi weer speulen,
mar ik kan d'r zo gien touw meer an vaaste
kneupen mit al die verschillende idenen van
jim. As ik heur was, zol ik ze mittenneer in
een donkere kaaste drokken. Jim zuken et
daor mar lekker uut mittenneer, en aj'm et
iens binnen roepen jim me mar, clan laot ik
jim d'r wet weer uut, reboeliemaekers daj'm
binnen! Onderwiels zi'j daor in die kaaste an 't
overleggen binnen, zol ik clan mooi evenpies
an et truigien van mien keuninklik kleinkiend
breiden kunnen. Dat moet neudig of, eers is 't
kiend te groot veur de trui as die klaor is.
As keuninginne hej' ok vusen te min tied veur
zokke dingen. Alle daegen bi'j' de hot op,
eupening hier, toespraoke daor, clan hej', aj'
de pensioenrechtigde teethed at had hebben,
daor de boek toch ok wet een keer vol van,
donkt me. 1k zol as ik heur was, now ok wet
es lekker aachterover teunen wilten en es
doen waor as ik zels nocht an hadde. Al die
overuren die ze now weer maekt mit die
kammenetsfermaosie, ik zol dat niet meer
willen. Ze zal et wel vergoed kriegen op heur
loonstrokien, mar wat het ze daor now an, ze
hetja geld bi'j de roes.
Nee, heur, as ik keuninginne was, wus ik et
wel. Gien overuren meer!

W.deJong

De wicheiroedeloper
Mit mien schaopen was 1k at de hiete dag in
et veld vlak aachter de dunen, doe 'k Ktaos,
de wichetroedetoper, tegen et lief leup. Hi'j
vreug mi'j as 1k ok argens een haezelstruke
wus te staon. Hi'j wot een ni'je wichetstok
snieden. De hond had in een onbewaekt
ogenbtik zien wichetroede vervreten en now
zat hi'j zonder. 1k mos over de vraoge wet
even naodaenken, somstieden overvaattje
zoks.
1k zee: 'Aachter Aekinge he'k, geleuf 1k, wet
es een haezelstruke zien. Dr zat wet noolt
een neute an, mar veur een ni'je stok is hi'j
vast goed genoeg. Mar wi'j bin d'r niet zo
wied van of, wi'j kun d'r wet even henne
open.'
1k gaf de hond wat anwiezings en at
praotende gongen wi'j in de richting van
Aekinge. 1k vreug him hoe et now toch kon
dat hi'j alliend mit zoen stok wat vienen kon.
'Dat is een gaove,' zee hi'j. 'te kun dat, of ie
kun et niet. Et moet wet een betien in de
femitie zitten, heur. Et zit in de genen.'
Now wus 1k niet wat genen weren en hi'j Ok
niet. Hi'j had et attiend mar heurd en wus d'r
veerder niks van. Veur et vienen van waeter
was dat Ok niet van betang.
'De meerste meensken vienen et mar vremd
daj' wat kunnen wat een aander niet kan. Die
aander het et vanzets Ok nog nooit perbeerd,
mar vint et toch vremd. te kommen dan wat
appat te staon,' zee hi'j.
Mar dat kon him niet zo veut scheten. De
hiete femitie wodde toch at as appat
beschouwd.
Bi'j Aekinge wus ik de haezelstruke te
vienen. En mit zorg zocht hi'j daor een
gaffettakke uut en snee die of. Hi'j maekte
daor zomar een wichetroede van. An de
kaant waor de takken bi'j mekeer kommen
teut hi'j nog een stok zitten. Hi'j nam in etke
gn

haand iene van de twie uutaenden en teup
daor een aentien mit vot.
'Dr zit een goeie trek in,' zee hi'j. 'Dit zit wet
goed.'
We hebben mekeer nog gedag zegd en doe
teup hi'j op huus an.
Laeter kwam ik him op 'e mark integen. Hi'j
ston veur een kraom mit piepen. Hi'j had de
hond bi'j him. Hi'j vertetde de kraombaos dat
de hond dresseerd was en altes dee wat hi'j
zee. De kraombaos keek ongeteuvig en teut
dat Ok marken.
'Now,' zee de wichetroedeman, 'zat ikjow
dat dan es even tonen?'
Dat was goed. De wichetroedetoper zee
tegen de hond dat hi'j zien piepe vergeten
had en dat de hond die mar even ophaeten
mos. De hond bedocht him niet tange en
sprong over de teunbaank van de kraom en
pakte een piepe uut et rek en sprong
weeromme.
Intied weren d'r hiet wat meensken staon
bteven om te kieken hoe et oftopen zot.
De kraombaos, die btiede was mit at die
betangstetting, was zo gut dat hi'j tegen de
wichetroedeman zee dat die de piepe wet
hoten moch.
Niet zo tange daornao weren ze in de dunen
doende mit et uutgreven van stoden. Ze
wotten Ok weten as d'r wetten weren die
angreuven wodden konnen. Ze hadden de
wichetroedeman daor mar bi'j reupen.
1k was daor mit mien schaopen in de buurt
en wot wet es zien hoe dat d'r now an toe
gong.
De wichetroedetoper teup mit in etke haand
een uutaende van de stok, strak veur him
uutkiekend, een ktein dunegien op. En daor
beug de stok him hietemaote naor beneden.
Etkeniene ston verstetd. Wat zot dit now te
betekenen hebben. De wichetroedeman wus

et ok niet. le verwaachten toch glen welle op
een duun, wet in een duunpanne. De
meensken keken mekeer an en verwaachtten van de baos van et wark een bestuut.
Die wus et vanzets Ok zomar niet, mar
besleut toch dat ze mar es greven mossen.
Mit man en macht wodde dr een groot gat
greuven. Onder et duun kwam vene te
veurschien. Now gebeurde dat wet vaeker.
Ft stoefzaand bedekte zovule, dat ze
greuven deur en stootten doe op wet hads.
Ft was et geraemte van een hiel groot hat.
Ft had an elke kaante een goolden ring om
len van de stokken van zien gewel.
As kiender is oons Iaeter verteld dat et hat
van de kastman daor verongeiokt was en
daoromme noolt meer bi'j oons kommen is.

Lily Köhler

De zeuvende hemel
'Ach,' zegt een oolde kammeraod tegen me
as we, viak veur de feestdaegen, tegere in
een restauraant eten gaon. 1k heb zowat
ALLIES fout daon in mien leven. Mien
huwelik is op 'e klippen lopen... ik heb niet
berikt wat 1k wodden wol en ik heb te yule
zeupen.'
Wat mistroostig zitten we naor mekeer te
kieken en 1k weet niet wat 1k zeggen moet.
1k zie him weer veur me in zien kotte broek.
Goed bi'j de pinken... altied op 't schik...
lastig. Aorig am te zien en overmoedig. Et
gymnasium was veur him een fluitien van
een cent. Zonder him in te spannen haelde
hi'j et diplome en begreep d'r niks van dat
anderen dat hiel biezunder vunnen. In zien
studentetied zwaarmden de maegies as
kleurige vlinders om him henne en hi'j
hoefde niet lens een nettien te pakken am
heur te vangen. Ze fladderden uut heurzels
wel bi'j him et bedde in.
WI le nog een glassien wien?' vragt hi'j een
betien ofwezig.
1k nikke.
'Gaoj' nog wel es naor de karke?' vraog 1k
wat onneuzel, want 1k herinner me dat zien
oolden, in tegenstelling tot die van mi'j,
zwaor geriffermeerd weren.
'Haha! Naor de karke! ropt hi'j en buldert
daorbi'j zo hadde van et lachen dat een
vrouw an een taofeltien naost oons haost
van de stoel vaalt. 'Zeker Iuusteren naor
zoe'n lullige domenee die niks te zeggen het!
Meenske, waor ziej' me veur an! 1k wor
doodziek van al dat gezweer van die
mannegies, die zo neudig theologie
studeren moesten. Et hiele geleuf is len
grote flauwekul!'
1k takseer him en zie een man veur me, nag
de hieltied knap om te zien, mar minder
avermoedig as vroeger. VroIik van hatte en
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zeker van plan am nog een funk stok van et
even te genieten.
Inienen stikt hi'j twie hanen in de Iocht en
ropt uutgelaoten: 'Daor komt Emmy an! Dag
lieverd!'
Tot mien stomme verbaozing zie 1k een wat
ooldere vrouw van et Leger des Heils op him
ofkommen, die hi'j even stiefankropt.
'Schat, kom bi'j oons zitten! Hej' hanger?
Wi'j' wat drin ken? Meenske, wat doej' toch
zo laete op 'e straote mit die kollektebusse?'
Emmy geniet.
Ze zet heur busse daele, legt een staepeltien striedkreten op 'e taofel en schuddet et
heufd.
Nee, ze hoeft niks te eten of te drinken.
'1k kom jaw alliend mar even vertellen daj'
nargens bange veur hoeven te wezen aj' in
De Heer geleuven,' zegt ze eernstig.
Een briede grijns trekt over et gezicht van
mien kammeraod.
'Emmy, lieve schat,' begint hi'j zwaorwichtig.
'Luuster now es even naor me... le weten
da'k nogal woest Ieefd heb... dat dr veur mi'j
glen inkelde hoop meer is am in de hemel te
kommen. Waorom BLIEF le mar volholen
am mi'j op et goeie spoor te kriegen? Wat
bezieltje? Doe veur mi'j gien muuite...'
Emmy kent heur pappenheimers.
Ze hoolt de kollektebusse onder zien neuze
en legt een striedkreet naast zien bad.
'Hier, lees mar,' zegt ze. 'Dat zal je zo viak
veur de kastdaegen op aandere gedaachten
brengen.'
Mien kammeraod stapt, licht anscheuten
deur de wien, wat bibberig zien haand in
zien pottefulie en lat een flunk bedrag in de
kollektebusse glieden.
Daornao rapt hi'j smekende: 'Emmy...! le
weten dat 1k geriffermeerd grootbrocht bin...
wil le vanaovend even veur me bidden, vlak

veurdaj' slaopen gaon?'
Emmy strekt de rogge. Ze drokt de overbieyen striedkreten onder de aarm en antwoordt serieus: 'Netuuriik, lieve jonge.'

Dan lopt ze vot, naor heur volgende kiaant.
Mien kammeraod dot de ogen dichte. 1k zie
him rechtstreeks naor de zeuvende hemel
zweven...

van ae reaaaie

Kiek es weeromme,.
In de oktobermaond verscheen dr een prachtig boek veur de drie ooldste groepen van alle
basisschoelen in Oosterwoolde. Et boek Kiek es weeromme gaot over de geschiedenis van
dat dOrp en wodde uutgeven deur Piaetseiik Belang vanwegens heur 101-jaorig bestaon.
In et boek, dat schreven wodde deur Tina Schrameijer uut Oosterwoolde, staot hiel yule an
infermaosie. Die infermaosie wodt verdudelikt mit alderhaande iliestraosies, zoas oolde foto's,
tekenings en kaortmateriaol. Kiender kun, behalve lezen, ok in et boek schrieven en tekenen.
Et doel van Kiek es weeromme is veural om kiender ni'jsgierig te maeken naor heur elgen
Ieefomgeving, en dat ze zo anvieterd wodden om meer over heur eigen streek nao te
daenken en te lezen.
De leerlingen wo'n an de haand van een fantesieverhael
over de griffloen mitneumen naor et verieden. Et doel is
k
esweeromme
dat de ieerkracht de hieltied eerst wat uut dat verhael
veurlest en vervolgens mit de leerlingen in et boek an et
wark gaot. Et kan haost niet aanders as dat de kiender
daornao een betien aanders deur heur dörp lopen, dat ze
zien dat a lies wat zo gewoon liekt misschien best wel
I. '•
biezunder is.
Tina Schrameijer - zi'j is schriefster van kienderboeken het veur een prachtig boek zorgd in opdracht van een al
even mooi initiatief van Plaetseiik Belang Oosterwoolde.
Veur et uutzuken van alderhaande bronnen en infermaosie warkte Tina ok een tal keren op et kantoor van de
Schrieversronte, en kreeg daorbi'j hulpe van hiemkundemitwarkster Sietske Bloemhoff. Daornaost het mit naeme
Henk Bloemhoff de tekst veur et boek kritisch deurlezen.
S

Koosje Hornstra

Herinnerings an Kast
Et kastfeest in de karke he'k altied hiel
sfeervol vunnen. Dat vun ik de mooiste tied
van etjaor wat as de zundagschoele
anbelangt. We we doe as leidsters hadden,
daor week niks meer van. Wel van et plak
waor as et hullen wodde.
Ikweet niet asjim Diever wel kennen, mar
as jim daor al es west binnen dan bin Jim
vast ok wel op e brink west. Daor staot et
Schultehuus an.
Diever was vroeger et heufdplak van et
Dieverder dingspil en daor zetelde dan de
Schulte, ik geleuve dat dat et heufd van de
rechterlike macht was. Et was doe ok al een
iewenoold gebouw mit glas-in-lood ruten.
1k herinner me dat we deur de vrieskoolde
naor et kastfeest in de grote hervormde
karke, ok op de brink, leupen. In mien
herinnering hadden we doe yule vaeker een
witte kast as now. mar dat kan hielemaole
niet. Bi'j et K.N.M.I. moen ze dat uutzocht
hebben en dr is in de veurige ieuw mar zes
keer een kast west mit een protte sni'j. Dus
klopt mien herinnering niet hielemaole, mar
ik daenke dat dat bij meer meensken et
geval is.
Mar ik zie me dus deur de knarpende sni'j
naor de karke lopen. Oat was naor de
jeugddienst om een uur of half zesse, want
as we thuuskwammen gongen we nog
broodeten.
len van de dingen die de meerste indrok op
mi'j maekt het is de tekenfilm over Niels
Holgersson. dat joongien dat op 'e rogge zat
bij de gaanzen. En dan die hiele grote
kastboom mit grote witte, echte keerzen.
Doe dochten ze nog niet zo nao over
braandveilighied. Dr was gewoon iene extra
anwezig die de boom in t oge hul.
1k herinner me ok altied nog et vassien:
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Het sta/deurtje kraakte.
De os loelde zacht
Toen Jozef ontwaakte
Was het kindje gebracht.
Vremd dak dit altied onthullen hebbe. En
daj' een boekien kregen nao ofloop, dat he'k
lessendaegs nog weer in hanen had. Vaders
P/em pampoentje hiet et. Waor as et over
gaot, dat weet ik niet meer. Dan kwam ik
thuus, nog vol van de verhaelen en dan
gongen we broodeten mit echte witte
keersies op 'e taofel. in hiel appatte hoolderties. Ze weren van een spiraol van kleurd
iezerdraod, donkergruun en oranje en
netuurlik wollen mien zussien en ik alle
beide et liefste de oranje hebben.
Ok in de kastboom zatten kleine witte
keersies en naost de kastboom ston een
emmer waeter mit een spoonze dr in. En in
de boom hongen kleine zulveren ballen mit
een stokkien zwat nijgaoren dr an om ze in
de takken te hangen, de haokies kwammen
eerst laeter. Diezelde ballen, die dus now
omtrent 60 jaor oold binnen, want mien
vader en moeder bin in 1935 trouwd op 14
december, hangen nog altied bij mi'j in de
boom, mit et zwatte gaoren dr nog an! Ok de
piek van thuus he'k nog in ere. Dr was doe
nog lang niet zovule keuze an keerzen as
vandaege-de-dag. 1k geleuf al dat dr doe Ok
al kleurde keersies weren, en drijde, mar die
braanden niet zo lange. Onder et eten
keuzen we, nao omtrent een ure dat ze an
weren, welke keerse as wi'j dochten dat et
langste branen zol. Dan zuwwe wel wat van
een beloning van sukelao kregen hebben,
mar dat he'k niet ontholen. Datzelde gebruuk
he'k laeter ok nog jaoren mit mien eigen
kiender daon, mar doe we op 30 december
1982 braand had hebben he'k glen echte

keersies weer gebru ken durfd en hek ok een
kastboom mit elektrische lochies anschaft.
Daor bin 'k now wel an wend, mar ik vun et
eerst krek een extra schiemerlaampe. 1k
schafte him ok altied zo laete meugelik an.
En ok hek al een slinger in de jasmijnpolle
hangen, mar yule meer wi'k niet hebben.
Sommige huzen bin me vusen te overdaodig
versierd. Wel he'k ok altied mien eigenmaekt
kastboompien, van bodpepier mit stof, in de
veensterbaank in de keuken staon. Dat liekt
zo uutneudigend aj' anrieden kommen.
Wat ik me ok nog hiel goed herinner is et
zels uutvanhuus gaon naor Hindeloopen. Mit
de bus naor Stienwiek, de trein naor
Liwwadden, dan weer mit een hiele kleine
trein richting Sneek en daornao mossen we
dr uut bi'j halte Hindeloopen, een hiel mooi
oold stesjon, twie kilometer buten et stattien.
En dat laeste stok mossen we dan lopen.
Veur oons as kiender was dat een hiel
aende. As we dan de bocht ommekwammen
en de toren van Hindeloopen zaggen - mien
vader nuumde dat Hielpen - dan duurde et
oons nog vuus te lange veurdat we dr
weren.
Van de kasttied weet ik alliend nog de tied
dr nao, as mien tante Mina in de lange gang
appelbeignets ston te bakken. En netuurlik
de geur van vas brood, want mien ate, de
Hindelooper naeme veur pake, was bakker.
Et kwam ok wel veur dawwe, veurdat we
naor Ate en Ame gongen, eerst kast vierden
bi'j Fake en Beppe in Liwwadden en dan
ooldjaor in Hindeloopen. Pake en Beppe
weren trouwd op 29 december en now en
dan mossen we dan netuurlik vieren dat et
een jubileumjaor was. len van de dingen, die
ik daor nooit van vergeten bin, ik daenke dat
et was doe ze 45 jaor trouwd weren en ik
was doe 9 jaor oold, is et optreden van een
ooldoom en -tante. Tegen et schut zatten
omke Yme en Atsje-moi, beide zonder gebit
en die zongen de ballade van de koekoek
die op de toren zat.
Hoe we vroeger kastfeest vierden veurdat de
tillevisie dr was, zal dat wel mit meziek van
de radio en pick-up west wezen. Echte
kastplaeten hadden we donkt mi'j niet, niet

zoak now wel een stok of wat kast-cd's
hebbe. Kastzundag keken we altied naor
Billy Smart zien kastcirkus, dat heurde
jaorenlaank bi'j disse dag. Zoas kastmis ok
altied wel een tied van tradisies west is en ik
viene tradisies wel wat hebben. Waor as ik
wel altied yule muuite mit hebbe is om in de
goeie stemming te raeken en daor hek
veurig jaor op de lietieskursus van de
Stellingwarver Schrieversronte een tekst
over maekt op de wieze van 0 Denneboom.
En dit jaor perbeer ik dr mit mien femilie ok
mar weer et beste van te maeken.

Koop Gorte

Roelof en Annegien
Dit verhaeltien, dat warkelik gebeurd is, het
rn ofspeuld in de veertigerjaoren in
Stappest.
Et is daor een oolde boerestreek en et gaot
d'r hiel gemoedetik toe.
Een boer van vroeger hadde een zeune en
die wodde Ok weer boer, dat was gien
perbteem. Et taand wodde verdietd en ieder
kreeg de helte en d'r wodde een huus
aachter de oolde boerderi'je bi'jbouwd. Zo
bestaot Stappest van jaoren herwerts uut
altemaote ktelne stokkies Iaand.
Opvatend is dat de kappen van de boerderi'jen haost attemaole van net binnen. Gien
wonder, ie zitten daor wet in de omgeving
van Gieteren en omstreken. Daor bin de
rietkraegen, dus net is d'r in overvtoed en
was goedkoper as pannen.
Zo boerkten ze daor deur de jaoren henne
veerder, van vader op zeune, van gestacht
op geslacht. De oolde tuden bleven vaeke in
de oolde boerderi'je wonen en de koenen en
et Iaand gong naor de zeune.
Opvatend is daor in Stappest dat de keuken
en woonkaemer en de staopgelegenheden
in iene kaemer weren. De waanden van die
kaemer weren mooi betegetd. De oolde
tuden hadden gien tittevisie en soms nog
gien radio. Bi'j de wintermaonden vermaekten ze heur mit negenstikken of dammen en
de kraante. Ze gongen vaeke bi'jtieds op
bedde, veurat zaoteraovens, want op
zundagmorgen mossen ze vroeg uut de
veren. De mooie kteren kwammen an, de
vrouw zette et ooriezer op, dat vaeke van
goold was, en dan gongen ze naor de karke.
As ze aovens op bedde gongen, wodden de
kieren netties op de stoeten hongen. De
beddedeuren wodden dan tosmaekt en d'r
wodde een stoel veur zet. Die beddesteden
weren nogal vri'j hoge en dan was et veur

oolde meensken een hiele hijs om d'r in te
kommen. As et bi'j de winterdag arg kootd
was, dan zetten ze overdag de beddedeuren
Ok eupen, dan trok de waarmte van de
kaemer de beddestede in. Over et atgemien
wodde mit zwatte braand stookt, turf en
koten en Ok wet hoolt. De man gong in de
reget eerst op bedde, die was aovens mu
van et wark. De vrouw kwam even taeter, die
hadde nog wet et ien en aander te doen. As
et dan zoveer was kiom ze Ok op de stoel en
wipte et nust in.
Roelof en Annegien weren at wat bejaord en
hadden gien vee meer. Dat had heur zeune
en et taand verhuurden ze ok an him. Ze
hadden nog wet een kwaoie heddershond,
die goed waeks was.
Op een keer taggen ze nog mar goed en wet
op bedde, doe Annegien tegen Roelof zee:
'1k hebbe wat vergeten.'
Wat is dat dan,' vreug Roelof ni'jsgierig.
'Och Roelof,' zee Annegien, 1k hebbe mien
gebit nog in de mond.'
Dat Annegien mos weer over de beddeptaanke, op de stoel en zo naor de keuken
om heur keunstgebit in een koppien mit
waeter te dumpen. Ziezo, weer op de stoel
en ze wipte weer heur ptakkien in naost
Roelof.
'Och,' zee ze tegen him, 'wat bin jow aentik
een gewetdige tieve keret, ik wit je veur gien
mitjoen gulden missen,' en ze gaf him een
dikke tuut. 'Now gaon we slaopen, heur,
wetterusten.'
Ze weren bijna an de staop toe, doe Roelof
inienen tegen Annegien zee: '1k hebbe mien
keunstgebit Ok nog in de mond.'
Dat Roelof straampetde over Annegien
henne, ktom Ok op de stoel en stroffetde
naor de keuken om zien keunstgebit Ok in

een koppien te doen. Eerst weer op de stoel
veur de beddestee en clan weer over
Annegien henne straampeten.
'Annegien, zee Roelof tegen heur, Vat bin
ie toch een tieve vrouw, ik wit je veur gien
twie mitjoen gulden missen.'
Roelof kreup Annegien stief an en gaf heur
een dikke tuut. Now gaon we staopen,
Annegien, wetterusten.'
Ze weren at in de eerste staop, doe heur
heddershond attemachtig tekeer gong.
Annegien schrok d'r wakker van en reup
Roelof, die snorkte as een varken.'Roelof
wor wakker, d'r is votk om de deure. Toe je,
wakker wodden!'
En ja, Roelof heurde de hond ok tekeer gaon
en daor straampetde hi'j weer over Annegien
henne, en teup in de onderbroek deur de
kaemer naor et raem toe. Ok Annegien was
d'r of gaon en die ston schuin aachter Roelof
mit te gturen en te Iuusteren. Ze zaggen niks
en ok de hond hut him stitle.
'We gaon weer op bedde, Annegien,' zee
Roelof en was gauw vertrokken en ok
Annegien kwam him nao.
'En now,' zee Annegien, 'now gaon we clan
slaopen, wetterusten.'
Roelof steup drekt at en snorkte weer as een
varken.
Nao een ktein uurtien kon Annegien de staop
nog niet te pakken kriegen. Ze reup Roelof,
mar die was niet om wakker te kriegen. Doe
kneep Annegien him in de kont en ja,
verdomt d'r kwam wat teven in.
'Zeg Roelof,' reup Annegien, 'hebben jow de
deure wet op slot daon?'
Roelof, mit een staoperige kop, zee:
'Hoezo?'
'Now,' zegt Annegien, 'hier tigt veur drie
mitjoen gulden naost mekere op bedde!'

Martha

Druppen
Traoge trekt morgens
de mist op
Zwaore druppen
blieven hangen an bomen
die de opkommende zunnestraolen
opvangen
in een schittering
van Iochten in alle kleuren
van de regenboge
Een gevuul van gelok
deurstroomt ml']
Dan... iene wiendvlaege
En, vot druppen
Dan blift allienig nog de ontnochtering

Roely Bakker

Da"t vien 1k now een mool boek!
Zes jaor is ze, mien ooldste kleindochter.
Zels ropt ze de hieltied, dat ze al gauw
zeuven is. Sund september zit ze in groep
drieje. Ak et over de eerste kiasse hebbe,
wok rap weeromme fluit. De eerste kiasse,
dat is oolderwets. Et is een aorigh led om te
zien hoe as ze doende is mit tael. In dit geval
schreven tael. Mit verlangende ogies kikt ze
naor de dikke boeken bi'j oons op 'e
boekeplaanke.
Nog even, Beppe, en dan kan ik die ok
lezen, he?' vragt ze.
Et Iiekt heur geweldig. Zels alles lezen
kunnen. Niet waachten hoeven tot d'r lene is
die as je veurlezen wil.
1k herkenne et gevuul. Wat een wereld gong
d'r veur me eupen doe ik et lezen onder de
kni'je kreeg.
Mar wat vien 1k now een mooi boek? Daor
kan 'k zo len, twie, drie gien antwoord op
geven.
As klein maegien kreeg 1k de boekies van
W.G. v.d. Huist, die vun ik doe hiel mool. 1k
leup op 'Het weggetje in het koren' en 1k
vuulde me lene 'Van drie domme zusjes'.
Doe a'k wat oolder wodde kon 'k slimme
genieten van Afke's tiental, Paddeltje, Alleen
op de wereld, Razende Roeltje en zoks. Mar
ok de verhaelen die as de meester vertelde
over de 'Vier Heemskinderen' en et 'Ros
Beyaard' weren superspannend.
Tja, en daornao kwam de tied van 'De witte
raven pockets'. D'r zal wel niks literairs an
west hebben, mar wat koj' daor lekker bi'j vot
dromen. 1k was een jaor of achttien en
warkte in Stienwiek in een boekwinkel. Op
kantoor. Zaoterdags en in de Sunderklaostied hulp ik in de winkel. Dat jaor wodde et

boek A/s er dauw hangt komt er regen
ommeraek verkocht. Et passeniel, vier jonge
maegies, moch elk jaor een verlangliesien
inleveren. We mochten een vri'j kedogien
uutkiezen en wat uut de winkel. Dat jaor
zetten we alle viere dit boek op oons liesien.
De baos, die zels dochters hadde van oonze
leeftied, vun et dudelik glen boek veur
opgruuiende maegies. We kregen et niet. 1k
wete nog dawwe alle viere et boek 1k kan
huishouden in oons pakkien vunnen. 1k
moete et nog argens op 'e zoolder liggen
hebben. Hoe as 't bi'j de ere maegies zit,
daor he'k glen nosie van, mar bi'j mi'j het et
niet yule vertuten daon.
A/s er dauw hangt komt er regen hewwe
netuurlik rap zels anschaft. Now a'k d'r over
naodaenke, kan 'k me niet lens meer goed
veur de geest kriegen hoe as et verhael krek
was.
De Iaeste tied lees 1k graeg wat van Maeve
Binchy of Rosamunde Plicher. Echt boeken
die aj' aovens veur et slaopen gaon nog
even pies pakken. Niet al te dreeg.
A'k zin an wat pittigers hebbe, dan kies 1k
een boek van Henning Man kell. Zien boeken
over een Zweedse pelisieman bin arg
spannend. De aldereerste boeken van
Ludlum mag 1k ok graeg lezen. De Iaetere
boeken, daor vien 1k niks an. Allemaole wat
yule van etzelde.
Boeken die a'k mit plezier nog een twiede of
alderdeegst een dadde keer leze, omda'k d'r
hieltied weer ni'je dingen in viene, bin
boeken as: De kleurpaars van Alice Walker,
Het seizoen van de kersenb/oesem van
Ruriko Pilgrim, Onderde ombuboom van
Santa Montefiore, Het huis met de geesten
van Isabel Allende.

Op et ogen bilk lees 1k De vliegeraar.
schreven deur Khaied Hosseini.
Een hiel ontroerend verhael. dat him diels in
Afghanistan en diels in Amerike ofspeuit.
Neffens de fiappe is et een span nend en
ontroerend boek over vrundschop, leugens

en verraod. Een boek dat aile grote themas
van de literetuur en van et leven bevat:
hefde, eer. schuid en veriossing.
Och, wat maekt et ok uut. 1k viene et gewoon
een mooi boek.

Harmen Houtman

Ooldemunnike in de warre (10)
'We stoppen,'roptJannesBosveld, 'we
holen d'r mit op. 1k zie et niet meer zitten.'
'Waoromme, et gaot krek zo goed, elkeniene
dot ofgrieslik zien best,' zegt Annie van der
Wal teleursteld.
'We hebben meer as een jaor iederiene
anvieterd en now wi'j' stoppen, dat kuj' niet
maeken!' zegt Lolke Bremer d'r aachteran.
'We stoppen omdat ik docht hadde, dat we
ditjaor at Stellingwarver tillevisie had
hadden,' zegt Jannes, 'mar uut Noordwoolde
en Oosterwoolde bin gien tekens kommen.
Dr bin alderdeegst gien plan nen om de
Stellingwarven op et schaarm te zetten. Now
en clan ziej' oonze streek wet es veurbi'j
gieselen op Omroep Frieslaand of een
laandelike zender, mar een eigen gezicht is
d'r niet.'
'Daor hej' geliek an,' nikt Annie, 'ik verwaacht zoks bi'jkotten ok niet.'
'Toch was et een goed idee,' voegt Lolke d'r
an toe, 'een eigen soap mit eigen inbreng.
De Friezen hadden heur Baas boppe Baas
en de Twenten hadden sukses mit heur Van
Jonge Leu en OaIe Groond. Wij zollen clan
Ooldemunnike in de warre had hebben.
Spietig dat et nog niet zo veer is. 1k hadde d'r
wet nocht an had.'
'Mar len ding is zeker,' zegt Jannes, 'oonze
schrievers kun een geweldig skript op pepier
zetten. Sjoukje, Pieter, Roelie, Klaas, Karst,
Grietje, Benny, Jimmy en Harmen hebben
heur hielendal inleefd in Ooldemunnike. Ze
hebben heur tanen zet in de moterklup en de
Ooldhiedkaemer. Ze hebben et yolk van et
dOrp hiel wat koffie en thee drinken laoten.'
'1k hebbe d'rwel es bi'j zitten te goelen' gaot
Annie deur, 'wat hebben al die schrievers
een geweld over oons henne kommen
laoten. Een groep die een tuun ommeploegd
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en eier tegen de raemen smit. Een kerel die
zien vrouw mit zin van de trappe drokt of
misschien per ongelok. En op et laeste lat
Pieter Jonker mit zien penne ok nog een
slaachtersmes daele kommen.'
'Wat kun die schrievers ok geweldig op
mekeer inspeulen,' zegt Lolke, ieder gaf
zien eigen dri'j an et verhael. Aj' dochten, et
gaot de iene kaant op, clan wus de volgende
schriever et opiens weer een aandere weg in
te drokken. Ze leuten de meensken van
Ooldemunnike liegen, lachen, verdocht
maeken, slimmighieties uuthaelen. En de
tillefoon speulde ok een belangrieke rolle.
Hoe vaeke as die wet niet gong, oppakt
wodde of onverwaacht daelelegd.'
'En overal dri'jt et om geld. Geld wat vot is,
geld wat neudig is, geld wat verduusterd
wodt,' ropt Annie, 'ok daor kun oonze
schievers goed mit overweg. Mar toch zal ik
et yolk van Ooldemunnike missen. Hoe zal
et veerder gaon mit Geeske? Zol die in et
middelpunt staon blieven? En de zaek van
Anna en Aaldert zal vast wet een scankassa
kriegen? Dr kommen now vast meer
klaanten in dat interessaante dorp. Lichtkaans komt d'r een hangplak van Lonsdalers
en eer jongvolk veur de etalage. En zol
aarme Attie, die now zonder Jetze veerder
moet, gelokkiger wodden wezen now ze
noolt meer vrouw van een wethoolder wodt?
We wet krigt ze een verholing mit Priemsma, de dorparcheoloog! En wie had et
slaachtersmes in de haand, waor Jetze mit
an zien aende kwam? Die aorige meld
aachter de tapkaaste? Willem van de
moterklup? Slaagter Worst zol wet slimme
veur de haand liggen. Liekewel, de 'tuunman' het et meerstal ok daon!
En waoromme kwam die moterklup mar de

hieltied weeromme? Ktopte et dat Jetze
aachter de verduustering van moters zat?
Had et te maeken de verkope van naomaekte oolde voonsten van archeotoog
Priemsma? Was de opsiag van die oolde
veurwarpen in et huus van Mans en Geert?
Zot dr via de kiup te goeder trouw ootd ark
verkocht wezen, waor ze een diet van
hebben mochten? Wussen ze niet dat et
naomaek was? Wodden goenend van heur
daor mit betrapt? Kregen ze uutaendelik niks
en kwammen ze et haeten?'

Zot et pad opknapt wezen en kan Miene d r
mit heur rotlator weer veilig over open.'
vragt Jannes him of. Misschien komt dr
naost de Ooldhiedkaemer wet een HarleyDavidson-museum, dat deur de moterkiup
drijende hullen wodt. We kun dr altienig mar
naor raoden, want Stellingwarver schrievers
sturen oons hiettied weer onverwaacht een
ere kaant op. Mar as dr over een jaor of wat
misschien at Stettingwarver tillevisie komt
dan vraogen we at die schrievers weer om
deur te gaon mit heur uut te leven op et yolk
van Ooldemunnike.'

Sietske Bloemhoff

Veurbi j, veurbi'j, veurgoed veurbi'j

veuroij, veurbi, veurgoed veurbi'j: dat kuj'zekerzeggen bi etzien van disse foto. We
kregen de foto van vrouw A. Russchen-NoIIes uut Zeist, zi'j kreeg him ooit van heur heit uut
Bull. De foto is maekt in die mooie, oolde buudschop vlakbi'j dat dOrp. Riesberkaampen Wie
de vier vrouwuden binnen. is vrouw Russchen niet bekend. Ze miende wel dat heur heit heur
indertied vertejde dat et gaon zol am vier (Schoon)zusters
Misschien is dr iene ander de Jezers die wet om wie et gaot en waorom de foto maekt wodde.
In die tied was etja niet zo daj riegelmaotig op de foto kwammen. Aorig is am te zien wat de
vrauwluden an kleren an hebben, daor zit onderling toch wel wat verschil in. Wat zol et mooi
wezen as ze oons dear, mar veural ok over heur leven, nag vertellen konnen.
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