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FT VEUROFFIEN -Jannes Westerhof
De ziel gaat eerder open als je Twents spreekt. zegt Anne van der Meiden, de bekende
oold-hooglerer, vri'jzinnig predikaant en kommunikaosiedeskundige. Hij is ok de man
van de Biebel in de Twentse spraoke. Die opmarking maekte hi'j in een interview dat
gong over de grote betekenis van de streektael in de pasteraole zorg en in de zorg in et
algemien in ziekenhuzen, verzorgings- en verpleeghuzen. 1k mos d'r an daenken doe ik
et eerste diel las van de pas verschenen dubbelbiografie' van Jaap en lscha Meijer deur
Evelien Gans. Dit diel gaot veural over Jaap Meijer, de bekende joodse historikus en
schriever van een hiele protte publikaosies, die in 1912 in Winschoten geboren is en in
1993 in Heemstede wegraekte. Et gaot over de periode 1912— 1956, waorin de oorlogsjaoren en de gevolgen d'r van et grootste pat in beslag nemen. Een protte meensken
kommen d'r in an et woord over Jaap Meijer, mar van de man, die in gezelschop zels
haost altied an 't woord was, vien ie biezunder weinig over himzels. Wel over de butenkaante vanzels, mar niet over zien ziel' en zien jeugd en al hielemaole niet over de erverings in de kaampen van Westerbork en Bergen-Belsen en de dodentrein naor Tröbitz.
Waor dat wel gebeurt wodt vaeke et boekien Hoe vremd ik blief' anhaeld. Dat boekien
gaot over Saul van Messel, joods dichter in het Nedersaksisch', pseudoniem van Jaap
Meijer. Et is saemensteld deur Pieter Jonker, die d'r in et Stellingwarfs verslag in dot van
gesprekken mit Jaap Meijer over zien leven en over zien yule Grunninger gedichten. Jaap
Meijer het et verhael in et Grunnings vertelt en clan ziej' dat de sleuten ziel' eupengaot en
dat et gevuul van verdriet, heimwee, teleurstelling en dat soort zaeken op e bodden komt.
Ok uut et stokkien in et boekien van Marga Kool. Schrieven over Saul', dot blieken dat
Jaap Meijer him gaon leut as et over de streektael gong en over de kontreinen in Grunningen en Drenthe daor hi'j de jeugd deurbrocht had of daor zien femilie woond het. Een
mooi boekien en, zoas now zeker blieken dot, een belangriek boekien dat in 1985 uutgeyen is deur de Schrieversronte.
Meer as de helte van de meensken in ziekenhuzen, verzorgings- en verpleeghuzen
bruukt de streektael, veural oolderen begriepen een dokter muuilik en durven heost niks
te vraogen. Ok veur de huusdokter gelt dat, de oold-huusdokter Derk Jan ten Hoopen uut
Zuudwoolde kan over et risseltaot van de streektael in de dokterspraktiek ontroerende
verhaelen vertellen. De bestuurders en de beleidsmaekers bin alliend interesseerd in de
toekomst van de streektael. Mar net zo belangriek, en misschien wel yule belangrieker. is
et gebruuk in disse tied. Now kun meensken mekeer (nog) berieken en begriepen deur de
streektael. Lao'we daor gebruuk van maeken! Et veurlezen op 27 en 28 december in al
die huzen daor oolderen en zieken in zitten en in de biebeltheken is daor een mooi veurbeeld van. Lichtkaans hej' d'r nooit an docht, mar misschien is d'r in jow femilie of kunde
ok wel lene die et prachtig vint om veurlezen te wodden. Misschien kuj' wel een verhael of
gedicht uut disse Ovend bruken en as dat niet zo is: d'r bin nog hiel yule eerdere Ovends
en aanders nog wel boeken bi'j de vleet mit verhaelen en gedichten.

Jannes Westerhof

Martin Maätoke, een Friese Stellingwarver
Wie had ooit daenken
vri'jgezellen in woonden, mit
iene keuken veur alle bewokunnen dat et zes maonden oolde joongien dat in
ners. Et eten wodde langes
1951 vanuut Nederlaansbrocht en de laeste kreeg,
lndië deur et Suezkenaal
veural in de winter, een prakke
in Nederlaand van boord
die niet zo waarm meer was.
kwam een gewoepste
En een waarme does was
voetballer bi'j DlO in Oosd'r ok al niet, flee, een koold
terwoolde wodden zol?
laand was Nederlaand en al
Gien meenske, want al die
hielemaol daor op 'e vlakte bi'j
Ambonese KNIL-militaiet Tjeukemeer.
Mit Martin Maatoke kwam ik
ren mit heur vrouwen en
kiender (zoe'n 12.500) waor
in de kunde doe we in sepdatjoongien bi'j heurde,
tember an et sutelen weren in
kwammen 'tiedelik' naor
Oosterwoolde. 'Stellingwarfs
Nederlaand. Van 21 meert
lees ik niet,' zee hi'j, 'mar hej'
tot 21 juni kwammen ze op
Ok boeken over de geschieMartin Maatoke.
denis, want daor he'k wel
twaelf schippen in Rotterdam of Amsterdam an,
belangstelling veur.'
vaeke meer as duzend meensken per schip.
Et dee blieken dat hi'j van Molukse komof
In Amersfoort wodden ze allegere medisch
was en dan bi'j' verrast over zoe'n belangkeurd en doe over et hiele laand verspreid en stelling, want dat maek ie niet zo vaeke mit.
onderbrocht in 'woonoorden'. Die bestonnen
En dan koj' an de praot, mar dat kan mar
haost allemaole uut berakkekaampen en de
evenpies, want d'r moet vanzels veerder
bewoners hadden et dan Ok altied over heur
suteld wodden. Toch wi'j' wel weten wat veur
een man dat is. Laeter he'k een ofspraoke
'kamp'. Ongeveer de helte kwam terechte in
de oolde Duutse kaampen in Vught en Wesmaekt veur een interview in De Ovend en op
terbork (Schattenbarg) en de rest veur een
een zaoterdagmiddag in december is et dan
hiel groot pat in zoe'n veertig oolde kaampen zoveer. Ak bi'j him de deure binnenstappe
van de warkverschaffing (de DUW).
he'k as oold anvallend voetballer even et
Etjoongien, Octovinus Martin Maätoke, was
gevuul da'k tegenover een potige verdediger
stao waor ik mar hiel muuilik veurbi'j komme.
zo mit de oolden, een ooldere breur en een
anneumen zussien op 14 april vertrokken uut Mar die tied is veurgoed veurbi'j en ik mag
Surabaya en op de 10 meie in Rotterdam
daolik binnenkommen veur de koffie.
ankommen. Nao een kot verblief in een vlieg- As ik him de schoelefoto van Oosterwoolde
veldberak van Teuge (bi'j Twello, gemiente
uut 1963 in et boek In Nederland gebleven
Voost) kwammen ze in et kaamp Witte Peal
zien laot, zicht hi'j daolik dat hi'j d'r op staot
bi'j Sintjehannesge, of, om et es in minder
en nuumt zo alle onderwiezers en leerlingen
geef Stellingwarfs te zeggen 'in the middle
op. Hi'j kent et boek, dat in oktober 2006 uutof nowhere'. Dr was iene lange berak waor
kom men is, niet. Neffens him is et de zesde
twaelf gezinnen, laeter zesse, en een peer
klasse van de CVO (Christelijk Volksonder-

wijs). In 1960 is hi'j op die schoele kommen
doe et gezin Maätoke in et kaamp Ybenheer
kwam.
1k bin in 1950 geboren in Surabaya op
Java, vader was daor sergeant bi'j et KNIL.
Beide oolden kwammen van de westkust
van Seram, veerweg et grootste eilaand
van de Molukken. Wi'j stammen nog of van
de Alfoeren, de bewoners van et muuilik
toegaankelike middengebied van et eilaand,'
vertelt Martin. Vader het net as aandere
meensken van et KNIL de diepe teleurstelling van et ontslag verwarken moeten, mar
het nao een tied van uut Witte Peal een
laskursus volgd en is daornao as lasser an 't
wark gaon bi'j Batavus in Ft Vene. Gaastra
was een hiel sociaole warkgever en hi'j is
d'r nooit meer votgaon, hi'j het dus mar twie
warkgevers had. 1k gong net as haost alle
aandere Molukse kiender naor de christelike
schoele in Sintjehannesge en dat was nogal
een aentien fietsen. Een peer gongen naor
de eupenbaore schoele in Rotsterhaule. D'r
weren yule kiender, grote gezinnen mit tien,
twaelf kiender weren gien uutzundering. Wi'j
weren mit acht kiender, iene is nog in et eerste kaamp Teuge geboren (Frederiek, now
schilder in Grunningen) en vier in Witte Peal.
Etjongste kiend is in Ybenheer geboren. Op
schoele biwwe goed opneumen, we praotten
mit de aandere kiender Fries en we hadden
net zovule perblemen mit et Nederlaans
as zi'j hadden. De Friese kiender speulden
gewoon mit in et kaamp, veur oons hiel gewoon, mar Iaeter markte ik dat et in aandere
kaampen haost niet veurkwam deur de ofgelegen ligging. Zo he'k daor net as aanderen
op van die hoolten dingen' schaetserieden
leerd aachter een stoeltien op een briede
sloot naost et kaamp. Doe d'r nog winters
weren bin 'k van Oosterwoolde wel op 'e
schaetsen naor Assen west. Aachterof kuj'
zeggen dat et aarmoedige toestanen weren
in et kaamp, mar we wussen niet aanders en
we hebben d'r een geweldig mooie tied had.'
In 1960 wodde et kaamp Witte Peal opheyen en verhuusde de femilie naor Ybenheer
bij De Fochtel. 'Dat mien oolden daor veur
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keuzen, had misschien te maeken mit et feit
dat d'r twie zusters van vader woonden en
veerder had hi'j net as moeder gien femilie in
Nederlaand. Mar dat hi'j bi'j Batavus blieven
kon was veur him Ok hiel belangriek.
Zo kwam ik op schoele in Oosterwoolde.
An et aende van 1963 gongen haost alle
gezinnen (33) naor de ni'je Molukse wiek.
Zo woonde ik veur et eerst dichte bi'j de
schoele, want ik gong doe naar de I.t.s. an
de Grote Singel. Daornao bin 'k drie jaor
naor de m.t.s in Drachten west. Nao die tied
he'k jaorenlaank naost et wark de lerersopleiding in Grunningen volgd, drie aovens
in de weke. 1k heb wel lesgeven, mar altied
in parttime baenen en ik wol een volledige
baene. Zo bin 'k in 1979 as stagiaire bi'j de
gemientelike sociaole dienst terechtekommen. 1k wol warkmeester bi'j een sociaole
warkplaets wodden, mar de opleiding daorveur was twie jaor aachter mekeer vol en
ondertussen was ik an de gang gaon mit de
m.b.o.-opleiding S.D. (Sociaole Dienst). Dat
die he'k doe ofmaekt, wel mit een skriptie
over de sociaole warkplaets, en zo wodde ik
mitwarker bi'j de butendienst van de sociaole
dienst. 1k had beste kollega's, mar et wark
gaf almar minder voldoening. De meensken
moesten almar meer as nommers behaandeld wodden en dat Iigt me niet. In 1987 he'k
weer veur de tech nische kaante keuzen en
now wark ik in de elektro-techniek, yule in et
noorden, mar wi'j hebben in hiel Nederlaand
klussen. Van de lerersopleiding he'k nog
yule plezier bi'j et begeleiden van jongeren
die van et v.m.b.o. ofkommen.'
Martin het grote zorgen over et onderwies in
Nederlaand. 'Et gaot rap aachteruut, 70 percent van de vmbo'ers komt et vri'je bedrief
binnen mit "twie linkerhanen". An de aandere
kaant is et zo dat de bedrieven onmeugelike
eisen hebben. le kun van een schoeleverlaoter niet verlangen dat-ie jaoren ervering
het. Bedrieven moe'n durven te investeren
in leerlingen in heur 'branche' en niet alliend
an et eigen belang daenken. Bi'j de opleiding moe'n ze bedaenken dat een bedrief
vakmeensken wil en dat et ze niet uutmaekt

De 5e of 6e kiasse (in 1962 of 1963) van de C.V.O. an de Rijweg in Qosterwoolde.
Bovenste riegel v.l.n.r. Sietse v. Veen, George Hitipeuw, Piet Sietsema, Klaasje Baron,
meester Martijn, Alie ?, Henk Betten, ?, ?, meester Vd. LUn.
Twiede riegel v.l.n.r. Juf Blauwwiekel, ? Drenth, ? Trul, Naomi Ruhmaloine, meester Hoogeveen,
He//tie (Helen) Siahaya, A. de Haas, Juliana Titawanno, ? de Jong, Frederika Maätoke,
Errol Schenkhuysen.
Dadde riegel v.l.n.r. Martin Maätoke, Michiel de Ruyter, George Hahuty, ? de Haas,
Sietse Betten, Frederik Matahelumual, Abdet Warkor (f).
Veurste riegel v.l.n.r. Fe/p/na (F/en) Sahureka, Martha Lekatompessy, Antonia de Fretes,
Gr/etje Dongstra, ? de Jong.

wat de kleur of de sekse is van de warknemer. Daoromme moej' ok niet perberen mit
positieve diskrimmenaosie meensken an et
wark te kriegen, dat is ok diskrimmenaosie
en et warkt averechts.
An de lerersopleiding het hi'j Ok yule had,
doe hi'j in 1986 een half jaor in Indonesië
west is. Hi'j was ni'jsgierig naor de omstanigheden in dat laand. Veurdat hi'j d'r mit 17
aanderen henne gong, hebben ze eerst een
weke trening had in et Tropeninstituut. Daor
het hi'j een betien Bahasa Indonesia, de
Indonesische tael, leerd. Mit et Bahasa en
Engels kon hi'j him daor redden. As mitwarker is hi'j opneumen in een treningsteam dat

veur et ministerie van Onderwies van dat
laand ambteners en onderwiezers treende
in Jakarta. Et is een hiele ervering west, et
was een hiel aandere wereld as op 'e tillevisie te zien is. Martin is niet veerder west
as Java, mar de geweldige riekdom van de
meensken die daor in ofscharmde peleizen
wonen kuj' je hier niet veurstellen, net zo
min as de verschrikkelike aarmoede van
yule aanderen. Ondaanks zien uterlik vul
hi'j wel op en was hi'j deur holing en menieren net zovule butenlaander as 'belanda's'.
Toch het hi'j him altied hiel veilig vuuld in die
stad mit miljoenen inwoners. 'Ondaanks de
aarmoede weren de meensken daor merao-

kels gaastvrj. De verholings bin d'r zo, dat
et een hiele lange en muuizeme weg wezen
zal om d'r een demekraosie te kriegen en
dat is wet slim treu rig veur de gewone Indonesiërs,' vint Martin. Graeg had hi'j een tied
op 'e Molukken keken, mar daor was gien
gelegenhied veur en sund de burgeroorlog
op Ambon wit hi'j d'r niet meer henne.
Veur et Molukse verieningsleven het hi'j gien
tied, mar butendat vint hi'j dat d'r ruumte
an de 'dadde generaosie' geven wodden
moet. 'Aj' zels de dingen niet doen, leer ie
et nooit.' Hi'j het vanzels nog wet kontakten
mit meensken uut de Molukse wiek, mar
niet meer as mit aanderen. Hi'j vuult him
meer Nederlaander van Molukse komof, as
Molukse Nederlaander.
Hi'j is een liefhebber van lezen en fietsen
op de ATB. Hi'j lest yule over geschiedenis (ok de Stellingwarver), mar ok literetuur
(Hella Haasse en Iris Murdoch bin favoriete
schrievers) en detektive's (Mankell). Van de
Indonesische schriever Pramoedja Ananta
Toer het hi'j alIe in et Nederlaans vertaelde
boeken lezen. In Indonesië bin die boeken
nog altied verbeuden. Om et Hoog-maleis
te lezen en te verstaon het hi'j kursussen
volgd, die tael wodt nog yule bruukt deur oolderen bi'j officiële gelegenhieden. Vanzels
lest hi'j ok nogal wat technische boeken.
Sund 2003 is Martin niet meer aktief as voetbaIler. Vanof de tied in Sintjehannesge, waor
hi'j bi'j DWP (De Witte Peal) was, het hi'j
voetbald bi'j Griffioen in de jeugd, Amboina
de bekende Molukse klub uutAssen (doe hi'j
in Grunningen was) en vanof 1973 bi'j DlO.
Een eigen voetbalklub was vusen te duur en
doe het Eddy Latumalea eerst bi'j Griffioen
perbeerd een Moluks team te kriegen, mar
dat slaegde niet. Bi'j DIO kreeg Eddy et wet
veur mekeer. Hi'j kon goed orgeniseren en
het yule veur de jeugd daon. Martin het nog
altied yule wardering veur et bestuur van
DlO dat doe toeleut, dat Molukkers twie jaor
mit een eigen team speulden (DlO 5). Daornao bin de meersten in de 'gewone' teams
terechtekommen. Hi'j herinnert him nog geweldige treners, zoas bi'j de jeugd Piet van

Ek, de postbode,'een hiele mederne trener',
Hans Zwart van Et Vene, Anne van der Meer
van Drachten, Jack Soumeru van ACV en
Atte Bouma, die laeter in hiel Nederlaand
bekend was.
Over voetballen en fietsen kuwwe nog wet
een hiele poze praoten, mar ondertussen is
et aovend en tied om te stoppen. A'k naor
huus riede vraog ik mi'j of as Martin in de
kommende daegen Stellingwarfs lezen zal
in de mitbrochte Ovend. Een peer daegen
laeter is et antwoord, dat et evenpies wennen is, mar dat et dan best mitvaalt. En de
uutspraoke van 'schoele' kan gien Stellingwarver him verbeteren, donkt mi'j.

Pieter Jonker

Et kenniscentrum een schatkaemer
Sund de oprichting in 1972 het de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte hour toelegd
op et gadderen van materiaol dat de foltementen legt onder oonze eigen tael en
kultuur. Niet veur niks is de twiede naeme:
lnstituut veur Stellingwarver tael en kultuur
mit historisch en volkskundig archief. Dat
archief, dat dokumentaosiecentrum, dat
instituut veur tael en kultuur beschikt over
eon indrokwekkend kenniscentrum. Altiend
at veur et Steltingwarfs as tael is d'r eon
ktuis vol mit tientalten laeden vol mit meer
as 200.000 fiches mit woordmateriaot van
et Steltingwarfs Woordebook uut 25 dörpen, taeden vol mit kaorten en fiches van et
veldnaeme-onderzuuk en niet te vorgeten de
rissettaoten van et vaktaete-onderzuuk. Et
gadderen en onderzuken van dat materiaol
hot sund 1972 een stroom van publikaosies
opteverd, die onmisber binnen in kursuswark
en onderwies mar die ok et kuttureet arfgoed
bi'j uutstek vaastelegd hebben en veur een
protte meensken een vorrieking binnen van
heur kennis over tael en streek. En et aende
van die stroom is nog tange niet in zicht.
Stellingwarver letterkunde
Naost et taetkundige materiaol wodt ok et letterkundig materiaol verzaemetd van 1838 of.
In et kenniscentrum won alte verhaelen, godichten, romans, tenielstokken, kabberet- en
revueteksten, godsdienstig wark, beschouwings en berichton over schriovers en schrioveri'je enz.verzaemeld. Dat gebeurt op gien
inketd aander ptak in Stettingwarf. Netuurtik
staon de Stellingwarver boeken in do biebeltheken en bi'j Tresoar in Liwwaddon, mar do
koltektie in Berkoop is uniek. Behalven alto
schrieveri'je die in drok verschenen

is, wo'n ok alto oorspronketike haandschriften veur studio- en tentoonsteltingsdoeteinden beweerd. In een gedicht of eon roman
wo'n deur de schriever soms tat van wiezigings/verbeterings anbrocht en die wo'n
vaeke zichtber in do oorspronkelike haandschriften. Briefwissetings en ptakboeken van
schrievers wo'n beweerd. Veerder beschikt
do Stellingwarver Schrieversronte naost hour
eigen stichtingsarchief ok over een hiel uutgebreid uutgeversarchief, omreden d'r sund
1972 zoen 140 boeken verschenen binnen
on de 35 jaorgangen van De Ovend teverden
meer as 7000 pagina's in drok op. Mar daenk
ok es an et ketinderarchief en et archief van
de Stellingwarver boekekraante Twie pond
'n stuver. En clan hej' ok nog al dat materiaol
dat ontwikkeld is your de basisschoeten.
Een belangrieke onderdiet in et letterkundig
kenniscentrum bin alto tosse publikaosies in
kraanten en tiedschriften. In de kuiergangon
wodt et nog do hieltied 'et knipselarchief'
nuumd. Altos wodt op schrieversnaome
en vervotgens op alfobetische titelvotgodder opburgen in mappen en deuzen. Op dit
moment is Saskia Douma daor drok mit in do
weer, mit hulpo van de warkgroop Konniscentrum van de Schrieversronte bestaonde
uut Fottje Atten, Aafje Punter, Kees Koopstra,
Ktaas van Weperen en Albert Jan van der
Veen. Ze plakken on knippen dat et eon tieve
lust is. Ze vourzion et materiaol van do juuste
titetbeschrievings. Saskia Douma zorgt d'r
veur dat attes in de goeio rebrieken onderbrocht wodt, dat do titetbeschrievings invoerd
wodden in do komputer on ze oefent eon
atgemiene kontrole uut. De bedoeling is dat
do hiete koltektie digitatiseerd wodt. Dat wit
zeggen dat de titelbeschrieving in do komputer koppeld wodt an een digitate vorsie van et
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oorspronkeiike verhaei, gedicht enz. Meensken kun dan thuus aachter heur komputer
datgene opvraogen daor as ze verlet van
hebben. Zoe'n opperaosie van et digitaal
maeken van et kenniscentrum is niet een tik
an et oor, mar zai de neudige tied vraogen,
omreden de Schrieversronte mar bescheiden financiele middeis het om zoks in kotte
tied te doen. in et kenniscentrum zit ok een
beeld- en geiuudsarchief, dat nog de hieitied uutbreided wodt, mar dat ok de hieitied
benut wodt.

jaorgangen te vienen van een hieie riegei
beiangwekkende tied schriften/jaorboeken,
zoas it Beaken, Us wurklEstrikken, De Vrije
Fries en de Nieuwe Drentse Voiksaimanak,
naost iiteraire tiedschriften en tiedschriften
van koiiega-insteiiings. Veerder wo'n d'r zes
verschiiiende tiedschriften op et terrein van
de regionaoie geschiedenis beweerd.
Beiangriek binnen et kenniscentrum is ok de
ofdieling biezundere koiiekties. Op et heden
won die koiiekties beschreven en pubii-

Geschiedenis van
Stellingwarf
Et zonuumde
knipseiarchief kent
ok een ofdieiing
Geschiedenis en
volkskunde van
Ste/tin gwarf. De
beiangriekste
pubiikaosies won
bi'jhoien. Dat geit
ok veur de haandbiebeitheek, die de
stichting voert. Et
Foto van de Geiderse ielcschellers an at wark in Ste//in gwarf. Ze nammen
is ok aorig te
de hiele huushoiing mit, mar dat niet aiiiend de geite wodde ok mittoogd
meiden dat die
veur de me/k. Disse foto uut et kenniscentrum van de Schrieversronte is
haandbiebeltheek
ofkomstig van dokterHj . Veltman (1874-1956), die eerst huusdokter was
niet ailiend uutbreiin Makkinge en iaeter in Frederiksoord. Veltman was iene van de eerste amdet deur ankopen,
meteurfotografen in Ste/ ingwarf, die oge hadde veur at sociao/e leven in die
mar veural ok deur
tied. De kollektie foto's 'v eren een schinking an et kenniscentrum deur drs.
schinkings (van
F.G.J. Steenmeijer, VVD -wethoo/der in Oost-Stellingwarf. Dokter Veltman
patten) van biebeiwas de grootvader van F rans Steenmeijer.
in et kenniscentrum is o nog een prachtige foto van de ieksche/iers uut de
theken van privekoilektie J.H. Popping, di e as pub/iceerd wodde in Eigen haard no. 45 in
personen. Zo is de
1895. Die foto was van are haand van L.P Madhuizen uut Oosterwoo/de.
haandbiebeitheek
op et terrein van
tael- en letterkunde
en geschiedenis
de laeste jaoren beheurlik uutbreid deur o.e.
ceerd op de webstee van de Steliingwarver
meerdere schinkings van ooid-kweekschoeSchrieversronte. Die biezundere koiiekties
ledocent Geaie de Vries (Drachten), ide Lenkun ooide verieningsarchieven wezen, mar
ting (Drachten), femilie Kromhout-Brouwer
veurai bin at koilekties mit et bronnemate(Drachten) en de heer Doi (Oranjewoold).
riaoi van bekende pubiicisten en schrievers
In de haandbiebeitheek bin ok de kompiete
op et terrain van oonze streekgeschiede-

nis en oonze streektael. Zo is d'r bi'jglieks
de kollektie Gerke P. Mulder (Naarden), de
kollektie Ir. K. Grouwstra (Liwwadden), de
kollektie Hans Baron (Oosterwoolde), de kollektie Jan H. Popping en zien zeune Hendrik
Jan Popping (uutgevers van et ni'jsblad De
Ooststellingwerver), de kollektie Martinus
Bakker (Westervelde), de tenielkollektie J.W.
Nijholt (Wolvege), de kollektie L.M. Hooghiemstra (Appelsche) en et Bronnemateriaol
van et projekt Archeologie van de Ste//in gwerven (drs. S.W. Jager, Leusden en drs. E.
van Ginkel, Leiden).
D'r bin ok al toezeggings veur in de toekomst: de grootste dokumentaosie op et terrein van de Twiede Wereldoorlog en oonze
regio komt van Wolvege naor Berkoop, een
biezundere kollektie beeldmateriaol van
netuur en laandschop van Stellingwarf komt
van Oosterwoolde naor Berkoop en van de
grootste pattekuliere verzaemeling mit een
uutmuntende en biezundere Stellingwarf-kollektie uut et oosten van oons gebied komt
laeter ok naor Berkoop.
Gien dubbel wark mar saemenwarking
Op initiatief van de Schrieversronte wodt d'r
jaorliks in Berkoop overleg voerd mit kollega-instellings, die een archief, biebeitheek
of dokumentaosiecentrum hebben. Op die
meniere wodt perbeerd om dubbeld wark
to veurkommen en dour saemenwarking
verschillende projekten op to zetten die in
et belang binnen van de promosie van de
regionaole kultuur. Et kenniscentrum van de
Schrieversronte hoeft niet alles zels in eigendom to hebben, mar wil wel graeg weten
waor wat percies is, zodat deurgaon wodden
kan mit hour deurverwiesfunktie.
Want et is en blift belangriek dat elk wet
dat zolange d'r gien overkoepelend streekarch ivaat is, de Schrieversronte daor veur
zorgen kan. Ok overheden en instaansies
zollen vaeker gebruuk maeken kunnen van
de deskundighied die bi'j de Schrieversronte
in huus anwezig is. As et now bi'jglieks gaot
om et boerderi'je-onderzuuk in Stellingwarf

of om de archeologie van oons gebied. En
de Schrieversronte het niet alliend prachtige
kollekties mar ok een hiele goeie verbiening
naor et (basis-)onderwies en het een elgen
uutgeveri'je, die zorgen kan dat de risseltaoten van onderzuuk middels et uutgeven
van boeken weer bi'j de meensken kommen. Zoe'n instelling is toch een kostber
bezit, of niet dan? lone van de veurnemens
is om riegelmaotig in kraanten, gidsen en
tiedschriften publikaosies to verzorgen, die
indirekt de andacht vestigen op et bestaon
van et kenniscentrum. De kommende tied
gelt dat in elke geval veur artikels in o.e. in
De Ovend, De Gaaste, De Gnjpvoge/ en de
Turfroutegids.
Onderdak veur grote kollekties
In et gebouw van de Schrieversronte is ok
et bekende en aktieve Dorpsarchief van
Berkoop to vienen, die ruumte ofhuurt bi'j
et Streektaelinstituut en die zelsstanig hour
wark dot. Onderdak wodt ok beuden an
een biezundere vakbiebeltheek op et terrein van de iemkeri'je. Basis is de kollektie
van wijien Atze Dijkstra uut Oosterwoolde,
die eigendom is van de lemkersverieninge
Wolvege e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte. Daornaost is et arch ief van de
lemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o.
hier onderbrocht. Disse kontakten weren et
gevoig van de Schrieversronte-publikaosie
Et hunnigt goed... Negentig jaor /emkersverieninge Oost-SteI/ingwarfe.o. van de
haand van Sietske A. Bloemhoff, Koene S.
Gerritsen en Peter de Vries.
Een aandere grote kollektie is veurig jaor
onderbrocht in Berkoop en dat is et wetenschoppelik uutgeversarchief van de
Stichting Sasland, dat overbrocht is van et
Nedersaksisch lnstituut van de Rieksuniversiteit Grunningen. De heufdtaeke van de
Stichting Sasland was sund 1965 et uutgeyen van Driemaande/ijkse Bladen voor taa/
en vo/ks/even in het oosten van Nederland
(DMB verscheen sund 1901 en van 1949
of onder redaktie van Dr. J. Naarding en Dr.

Disse originele pentekening van
Dirk Kerst Koopmans van de Zeediek bij Schoterzie/ is eigendom van
de Stellingwarver Schrieversronte.
Naost een protte foto's in et bee/den geluudsarchief is d'r ok oorspronkelik wark anwezig van ta/ van
keunsteners en boeki/estraoters.
Beha/ven van Dirk Kerst Koopmans
is d'r wark van o.e. Fred Zoer, Hendr/k Jan van Veen, Sietske B/oemhoff, Peter Lazarov, Siemen Dijkstra,
Jan Abr. Bakker en bee/dmateriaol
van Sierd Geertsma, Johannes Mu!ders, Rinny Siemonsma en Sipke
TeUema. In et kenniscentrum bin ok
tal van oorspronke/ike dokumenten
van Dirk Kerst Koopmans in kopie
anwezig naost een slim uutgebreide
dokumentaosie over de keunstener
ze/s.

H.L. Bezoen) en et uutgeven van wetenschoppelike publikaosies op et terrein van
de regionaole taet en kultuur in Noord- en
Oost-Nederlaand. Een bekende serie is
bi'jglieks Nedersaksische Studies. D'r is
altied een hechte saemenwarking west tussen et Nedersaksisch Instituut en de Stellingwarver Schrieversronte. In verscheiden
publikaosies van de Stichting Sasland was
d'r ommedaenken veur et Stellingwarfs en
de geschiedenis van Stellingwarf. Schriever
van dit stok het de hiele Sasland-koHektie
beschreven, die now in Berkoop te raodplegen is. De beschrieving is te vienen op de
webstee www.stellingwarfs.nI.
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Et aorige is dat bepaolde publikaosies ok
nog te koop binnen. Een overzicht en bestelieste vint de lezer ok op de webstee. De
opbrengst van de verkope is veur de Schrieversronte.
Et behoeft gien naoder betoog dat et toegaankelik maeken en holen van al dat kosteuk materiaol (nog) een huudvol wark is, mar
et is de muuite weerd, want et Stellingwarver
kenniscentrum is een Stellingwarver schatkaemer, daor as goed op past wodden moet.

Jannes Westerhof

In memoriam Jan van der Meulen

Op 19 jannewaori is Jan van der Meulen
in een ziekenhuus in Utrecht wegraekt.
De middag d'r veur was hi'j vanuut zien
woonpiak Bilthoven daor henne brocht.
Hi'j is een bekende Stellingwarver schriever, van him bin in een tied van roem
twintig jaor drie dichtbundels verschenen.
Nog mar goed twie jaor leden verscheen
zien laeste dichtbundel Gedaachten.
Disse bundel is onder zien eigen naeme
verschenen, wiels zien vroegere Stellingwarver bundels Zonderzille (1983) en
Ondeiwegens (1987) onder de schoelnaeme Jan van Overtjonger uutgeven
binnen. Vanof 1987 was d'r ieder jaor
een Stellingwarfs gedicht van him te
vienen op 'e Fryske Skriuwerskalinder.
Ok in kraanten, tiedschriften en bloemlezings was d'r regelmaotig wark van him
te lezen.
Jan van der Meulen is geboren op 20

De heer J. Hankel (links) en Jan van der Meulen

b/f de boekuutrikkinge 'Ondetwegens' (1987) b/f
april 1926 in Wolvege, waor as zien Vade Schrieversronte in Oosterwoolde.
der gemientetimmerman was. Hi'j het de
kweekschoele in Et Vene volgd. Bi'j him
in de Masse zat Martinus Bakker, laeter Ok een bekende
Stellingwarver schriever, o.e. onder de schoelnaeme
Jouk. Mit him het Jan altied kontakt holen.
Onkruud
Nao de kweekschoele wodde hi'j onderwiezer in Hooltpae. Omdat et gien vaaste baene was vertrok hi'j in 1947
Doe 'k an tt wieden gong,
naor Liwwadden. Hoewel Jan al op zien 21 ste uut Wolbluuiden kruud en onkruud
zo vredig deurmekaander,
vege vertrok, beschouwde hi'j et dorp nog altied as zien
da'k in/ens et verschil
thuus en hi'j kwam d'r nog geregeld. Hij was een groot
niet meer zag en ontdekte,
netuurliefhebber en dat is zien gedichten weeromme te
dat oons tuneg/en moo/er mit
vienen. Al jong gong hi'j op pad mit exkursies van de
as zonder onkruud was!
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie om de dielnemers in de omkrieten van Wolvege de weg te wiezen
Jan van Overtjonger - Zonder zille
naor zeldzeme plaanten, vlinders en voegels. Hoewel
Jan tot veurig jaor nog graeg op reis gong naor tunen in
binnen- en butenlaand het de streek rond Wolvege altied
een speciaole plak in zien hatte inneumen.
Tiedens zien wark as lerer in Arnhem en vanof 1958 an de Riekskweekschoele (Iaeter PA.) in
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Utrecht het hi de akten MO-A en B NederIaans haeld. Hi] was altied mit tael doende,
mar pas vanof 1975 is hi'j an et dichten
gaon. Niet alliend in et Stellingwarfs, mar ok
in et Nederlaans. Zo verscheen in 2000 de
bundel Tijdloos.

Jan perbeerde in kotte gedichten mit zo weinig meugelik woorden, zovule meugelik te
zeggen. Hi'j bruukt begriepelike tael en het
gien bosschop veur de lezer. Ft gaot haost
altied over een gebeurtenis of een indrok
die him raekte. In yule van de gedichten zit
humor. Jan was een vrolike, optimistische
man, die boeiend vertellen kon, waorbi'j hi'j
mit tal van anekdotes op 'e proppen kwam.
Over zien kiender- en jeugdjaoren in Wolvege raekte hi'j niet uutpraot.
Hi'j schreef veural veur himzels en had
muuite om zien wark of te staon. Deur drok
van meensken die him kenden bin d'r toch
drie mooie bundels in et Stellingwarfs verschenen en blift zien naogedaachtenis bi'j
oons leven.

Weerzien
Nao jaoren en jaoren
weeromme bij de Lende
Iaand en on/aand,
pettens, soms verburgen,
kruderige struken,
voegels in et net,
wriemelbesies, daansende Winders
de stilte van et Lende/aand
mit eigen geluden.
Een nuver weer-zien:
dezelde bee/den as vroeger,
mar bekeken mit aandere ogen,
de /ange kronkelweg
van et /even geft oons
hieltied een aandere kiek
op de dingen om oons henne,
op wat komt,
mar ok op wat west het.
Jan van der Meulen - Gedaachten

Onderwegens
Sober karkien
veer in de bargen,
aachterjow lege
drumpel verzweeft
et hakketakgeloof
van theologen,
komt veur et hoogste
et alderdiepste
naorboven,
stiegt de geest
tot de witte stilte
van de iewighied.
Jan van Overtjonger - Onderwegens
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Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Duurzemhied veurop: baankdirekteur
Willem Nijboer kreeg eerste exemplaor
boek over streektael-beleid
Op donderdagmorgen 20 december kreeg
Bank Bercoop-direkteur Willem Nijboer et
eerste exemplaor van de bundel Streektaal
en duurzaamheid uut hanen van een kleine
dillegaosie van de Stellingwarver Schrieversronte. In die bundel staon de lezings van de
internationaole streektaelkonfereensie zoas
die in meie 2007 in Noordwoolde holen is.
De kleine plechtighied was op et kantoor van
Bank Bercoop, in anwezighied van de veur-

zitter van de Stellingwarver Schrieversronte
Doeke Duursma van Wolvege, Schrieversronte-bestuurslid Sientje Hogeling van Hooltwoolde en dr. Piet Hemminga van de Fryske
Akademy, die mit Henk Bloemhoff de redaktie voerde, toegelieke de schriever van disse
oflevering van Oonze tael, oonze zorg'. De
heer Nijboer was slim wies mit de konfereensie - die hadde Bank Bercoop sponsord
- en now ok mit de ni'je bundel. Ok die was
deur Bank Bercoop sponsord, mar in et geval
van de ni'je uutgifte was dat tegere mit de
perveensie Frieslaand. Ok was Nijboer wies
mit de woorden van wardering die d'r veur de

Schrieversronte-veurzitter Doeke Duursma, Schrieversronte-bestuurs/id Sientje Hogeling, streektaelkundige Hank Bloemhoff, direkteur Willem Nijboer van Bank Bercoop en konfereensieveurzitter
en redaktie/id Piet Hemminga.

hulpe van Bank Bercoop weren. De schriever van dit stok benaodrokte o.e. dat streektaelen een kostber kultuurgoed binnen. As
middel om je te uteren, omdat meensken
d'r beheurlik an hecht binnen, en omdat de
verschillende taelen een protte fleur en kleur
an oons leven geven. Butendat, wie mit et
gebruuk van streektaelen groot wodden is,
dot et vaeks beter bi'j et begriepen van hiele
aandere taelen, zo is lessend nog weer es
uutzocht.
Et in staand holen moet over naodocht wodden en d'r moet ok over praot wodden mit
mekeer. Ft gaot niet zomar over wat aorige
aktiviteiten now en clan, mar over een stevig
verbaand mit doelstellings,
inrichtings van warkstrukturen en verstaandig uutzette
plannen veur de veerdere
toekomst. We moe'n streektaelgebruuk en studie d'r
van anvieteren en uutvoeren
neffens een goed beleid.
En dat moet richt wezen op
de toekomst, en alles moet
dus uut de wege zet wodden
mit et oge op duurzemhied.
Duurzemhied komt de laeste
peer jaor weer wat naodrokkeliker naor veuren in
maotschoppelike diskussies,
en dat is in alles goed veur
de langere termien, mar in et
biezunder ok veur de streektael. Morgen is
die d'r nog wel, mar hi'j moet in de toekomst
ok altied bestaon blieven, zo is de doelstelling van de Stellingwarver Schrieversronte.
Et is ok daoromme dat de Schrieversronte
beleidsplannen ontwikkelt veur de veerdere
toekomst.
Veerder wodde grote wardering uterd veur
Bank Bercoop, dat die vot-op-slag et belang en et plak in roemer verbaand van de
konfereensie zag. Zoas et Stellingwarfs en
de Schrieversronte as klein mar dapper en
goed bekendstaon bi'j kenners en Iiefhebbers in Nederlaand, Noord-Duutslaand en
Vlaanderen, zo staot Bank Bercoop sund
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jaor en dag tot veer buten de Stellingwarver
greenzen bekend as klein, goed en betrouwber, neffens de Schrieversronte-dillegaosie.
Zo kon die mit hulpe van Bank Bercoop
een vervolg geven an de eerste nationaole
streektaelkonfereensie in Mestricht in meie
2006. Die in Noordwoolde wodde alderdeegst internationaol. Et idee is gruuid dat
et een jaorliks gebeuren wezen moet, waor
deskundigen en liefhebbers bi'j mekeer kommen mit et oge op de toekomst. Belangriek
ni'js is clan ok in dat verbaand dat dit jaor de
dadde konfereensie hullen wodden zal, in de
buurt van Bergen op Zoom. Hi'j wodt opzet
deur Braobaanse en Zeeuwse deskundigen. De veurbereidings bin al
begonnen. Een jaor laeter is
de konfereensie grootkaans
in Brussel. Bi'j de prissentaosie wodde mit naeme ok nog
even redaktielid Piet Hemminga in et zunnegien zet, vanwegens zien starke inzet as
veurzitter van de konfereensie
in Noordwoolde en liekegoed
as mit-redaktielid.
De ni'je bundel is 120 bladzieden dikke, is kreers uutvoerd
en gelt 12,50 euro. Et omslag
is naor et veurbeeld van de
bundel van de eerste nationaole streektaelkonfereensie
in Mestricht, in meie 2006. Dat omslag toonde de 'omtrek' van et gebied, Limburg in dat
geval dus, veurop, en d'r weren twietaelig
Nederlaans - Limburgse plaknaembodden
op te zien. Dat zodoende ziej' op et omsiag
van Streektaal en duurzaamheid plaknaembodden mit Nederlaans en Stellingwarfs.
Tied om zoks ok in de warkelikhied te hebben, krek as in Limburg, (Duuts) Oost-Frieslaand en Luxemburg. De Limburgse bundel
is nog te koop en kost ok 12,50; hi'j is te
bestellen bi'j Huis voor de Kunsten Limburg,
Pb. 203, 6040 AE Roermond.

Ni'j boek over Friese plaknaemen
In et Iaest van veurig jaor nog is dr een hiel
mooi, ni'j boek verschenen van dr. Karel
F. Gildemacher, naemkundige en kenner
van Friese plak-, waeter- en aandere terrein naemen. De titel zegt een hiele protte:
Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen
en gehuchten. Ok dit ni'je Friese boek het
plaknaembodden op et omslag, mar dan
bovenan een oolde Friese vorm en onderan
de gewone van vandaege-de-dag, dus de
officiële Friese of de officiele Nederlaanse
naeme. Et boek begint mit een interessaante
inleiding over plaknaemen. Daor wodt een
hoop in verteld over waor een naeme uut bestaot. Zo won losse dielen van plaknaemen,
zoas —ga, -home, -huis, -huizen tot en mit
—zwaag uutvoerig behaandeld. Ok is d'r veul
ommedaenken veur de oolderdom van de
naemen van de bronnen die we veur naemkundig onderzuuk naor plaknaemen bruken
kunnen. Kaorten en eerdriekskundige beschrievings kriegen ok ommedaenken. Per
plaknaeme - ok van gehuchten dus - wodt
de ooldste of ien van de ooldste vormen
geven, mit alderhaande vormen van laeter
en netuurlik die van now. Ok historische
info die verbaand holen kan mit de naeme
is mitneumen. Bovenan elk artikel vien ie
eerst de officiële naeme: de Nederlaanse

of de Friese. Ft is ja zo dat elke gemiente
in et Friese Frieslaand keuzen het veur of
et bruken van de Nederlaanse vorm of de
Friese. Veur oons gebied is belangriek dat
ok oonze plaknaemen opneumen binnen mit
alderhaande ooldere variaanten, en Ok de
gebrukelike Stellingwarver variaant is opneumen. Etzelde gelt veur et Biltds in verbaand
mit plaknaemen in de wereld van Et Bildt.
We lezen dus 'Oldeberkoop /Aldeberkeap
I Berkoop, en dan kriej' een hiel verhaeltien
over de plaknaeme (et artikel' dus). Zo kuj'
ok drie keer etzelde lezen, bi'jveurbeeld in et
geval van Tronde I Tronde I Tronde, of flinke
verschillen, zoas Oldehoitwolde I Aldholtwâlde I Hooltwoolde. Ok naemen van kleine
strekies zoas De Bult (onder Der Izzerd en
Ok onder Appelsche) kriegen heur gerak. Et
boek is riek an infermaosie en daordeur een
mooi bezit veur sneupers naor de naemen
van dorpen en de geschiedenis van de dOrpen. Et is 288 bladzieden dikke, wodt wel as
een historisch lexicon' anduded, Friese Pers
Boekerij gaf et uut en et gelt 24,95 euro.

NI'JJAORSGIFT GEITEFOK VEUR NI'JE PRINTER
Tiedens de aldereerste uren van 2008 wodde de Schrieversronte bliede maekt mit een prachtige gift van de ooldejaorsveriening De Geitefok van Berkoop. De jongen van de klub
weren dr aachter kommen dat de heufdprinter op de administraosie van de Schrieversronte zien beste tied had had
en aenlik an vervanging toe was. Omreden de Geitefok veul
wardering het veur et wark van de Schrieversronte wadde
besleuten am veur de ni'je printer een financiële bijdrege te geven van € 12500. Direkteur
Sietske Bloemhoff was ommeraek bliede mit et mooie gebaor, mar kon deur de dichte mist
naachs niet naor Berkoop kommen am de cheque in ontvangst te nemen. Gelokkig was
bestuurslid Jelke Nijboer van Berkoop wel bij de naachtelike aktiviteiten am de Schrieversronte te vertegenwoordigen.
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Klaas van Weperen (1936), geboren
in een boerderi'je op 'e Haule, volgde,
naodat hi'] in Oosterwoolde de diplomes MULO A en B haeld hadde, de
Hogere Laandbouwschoeie in Grunningen. in 1959, een waarm en veural
dreugjaor, brocht hi'j et twiede halfjaor as stagiaire deur in Frankriek bi']
een boer in een dorpien tussen Metz
en Nancy. In 1961 het hi'] de L-akte
Veeteelt in Ede haeld en daornao is
hi'] begonnen as praktieklerer an de
Legere Laandbouwschoele in Ruurlo.
Vanuut die 'spilschoele' gaf hi'] les an
en 4e kiassers van viefschoelen
in de Aachterhoek, in de streek tussen Zutphen en Eibergen. De lessen
wodden geven op boerderi']en en zo
ston hi'] as boerezeune weer gere geld
tussen de koenen. Hi'j had trouwens
mit alIe Iaandbouwdieren van doen. Hi']
mos bi']glieks liekegoed kiepen selek\teren, varkens en koenen beoordielen
as voederbelaansen en -rantsoenen
berekenen en de huusvesting deurnemen. In 1963 trouwde Klaas mit zien
Anneke uut De Haule.
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Doe de schoele in
Ruurlo in 1967 opheven
wodde verhuusde et peer naor
Borculo. In 1971 vertrokken ze
naor Almelo, Klaas verzorgde daor
de planning in een schoele, waor
leer/in gen van midde/baore en
hogere laandbouwschoe/en een
weke praktiekles kregen. Nao een
posien dee blieken dat hi'] him
daor niet zo in thuusvuu/de en
in 1974 kwam hi'] weeromme in
de Ste//in gwarven as lerer an de
legere Iaandbouwschoele in Wo/vege, waor doe een extra eerste
k/asse bi'j kwam. In 1981 is hi'] direkteur van de schoele wodden en
hi'] is dat b/even tot 1990, doe de
schoele opgaon is len van de yule
grote fusies. K/aas zat doe al in de
(bestuurlike) vri']wi/Iigerswereld,
mar van die tied of wodde et een
dag- en aovendvulling. Van a! die
aktiviteiten numen we d'r een peer.

Twie keer was hi'j zes jaor veurzitter van de
wodt et naor boven gaon een betien een
ofdieling Frieslaand van de körfbalbond (en
perbleem. Daoromme gaon we d'r een stok
now ere-veurzitter), daor was hi'j yule veur
bi'j anbouwen, zodat we beneden slaopen
op pad, in Frieslaand en de Noordoostpoolkunnen. Veur de komputer en et ofdri'jen
van de verieningsblaeden moet ik dan flog
der, mar ok naor et bondskantoor in Bunnik
en de opleiding in Utrecht. Körfbal het een
wel naor boven, mar misschien vienen we
grote rolle speuld in
daor beneden ok nog
wel ruumte veur. D'r bin
et leven van Klaas en
Anneke en tegere doen
plakken genoeg die 1k
ze now nog een protte
mooi en interessaant
wark veur et klubblad
viene en die mi'j wel wat
van SIOS, de klub waor
doen, mar op disse plak
ze beiden erelid van
vuul 1k me hielemaol
binnen. Ze dri'jen niet
thuus. Glen aandere
plak is zo noflik. Hier
alliend et klubblad van
SIOS thuus of, mar ok
rust 1k uut, want 1k bin
blaeden van tal van
veerder haost altied
wel argens mit doende.
aandere verienings.
Et geld wat daormit
Morgeris tot de koffie
verdiend wodt gaot in
lees 1k hier et Algemien
de kas van SIOS. Twie
Dagblad, middags de
keer in 't jaor kommen
Liwwarder en len dag
d'r 40.000 vellen pepier
in de weke ok nog de
binnen de deure! Nao
Ni'je Ooststellingwarver
(die bin 'k altied lezen
zes jaor stopt Klaas as
veurzitter van de Vereniblieven, ok in de Aachterhoek) en de Stellingging Draaiorgelvrienden
Klaas van Weperen
Weststellingwerf De
warf. De Nieuwe Oogst,
Grote Dorus', die 6.000
et LTO ledenblad, lees
leden het en twintig vri'jwilligers die van april
1k ok nog altied. De Stellingwarver boeken
tot oktober bi'j alderhaande gelegenheden,
die uutkommen lees ik allemaole. 1k mag
ok buten disse kontreinen, et orgel dri'jen. En graeg een boek lezen, van jongs of an, mar
et blift d'r wel es bi'j. Dit boek bi'jglieks, De
dan de Schrieversronte: zeuven jaor veurzitter en now nog haost daegeliks doende mit
ontdekking van de hemel van Harry Mulisch,
et dokumentaosiecentrum. Alles wat in West- bin 'k now al hiel wat weken mit doende en
Stellingwarf over en in et Stellingwarfs veret is nog lange filet uut. Nee, boeken lezen
schient wodt verzaemeld. De inzet van Klaas
doe 1k veural in de vekaansie. Dan neem 1k
veur de sutelaktie is in een veurige Ovend an d'r zesse mit, veural ontspanningslektuur, en
de odder west. Disse man, die himzels kendie lees 1k dan wel allemaole. We gaon haost
markt deur de woorden '1k moet wat doen!',
altied drie weken mit de caravan op pad in
et butenlaand mit twie vrunden. We bin yule
vertelt over et plak dat him wat dot.
naor Oostenriek en Zwitserlaand west om
'Dat plak is de hoeke in de kaemer van oons
hiele daegen in de bargen te [open. Dat gaot
huus an de Van Nijmegen Schonegevelnow filet meer, dus he'k nog meer tied om te
straote in Wolvege. Et huus wodde in 1950
lezen. In Frankriek biwwe nog vaeke bi'j de
deur een annemer veur zien eigen gebruuk
boer west waor 1k stage lopen heb. Daor he'k
nog altied geweldige herinnerings an, 1k heb
bouwd. Wi'j hebben et in 1975 kocht en
we hebben et nocht d'r nog lange niet of.
d'r een hiele protte leerd en 1k kon goed mit
de boer opschieten. Hi'j gaf me yule verantDeurdat et lopen niet zo geweldig meer gaot
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woordelikh led, zo mos ik morgens mit de
camion, een klelne vrachtwaegen, clochards
uut Metz haelen en ze de hiele dag an et
wark holen. le moesten d'r van alles doen,
zo he'k ok wel es op 'e mark in Metz staon
om gruunte te verkopen. Van die tied he'k
yule plezier had, de tael goed leerd en mien
astma bin 'k d'r kwietraekt. Doe ik votgong
he'k van de boer een prachtige ring kregen
mit mien initiaolen d'r in en die dreeg 1k
altied.
Puzelen mag 1k ok graeg doen op dit plak
en 1k doe dat ok nogal es, elke weke de
puzel uut de Liwwadder, mar ik maek ok
een protte aandere puzels. Dan zit 1k hier et
raem uut te steren om een woord te vienen.
A'k niet mit een puzel doende bin, daenk
ik onder dat naor buten steren altied over
dingen waor ik mit doende bin. Zo he'k hier
hiel wat naodocht over de toespraoken die
ik vieftien jaor lange hul as humanistisch
uutvaortbegeleider. Veur bekenden doe 'k
dat nog wel es. Mar ok over de komputerkursussen veur senioren, now bin 'k doende mit
foto's te bewarken. 1k puzel d'r hiel wat an
of in disse stoel, zowel letterlik as feguurlik.
1k moet wat doen, vaeke ok mit de hanen, 1k
mag ok graeg knutselen. Awwe in de meitied
mit de bouweri'je beg innen is d'r weer yule
wark. Van hieruut kan 'k ok de tillevisie zien,
niet da'k yule kieke, mar de ni'jsrebrieken
en sporten as schaetserieden, voetbal en
wielrennen volg 1k wel. Et voetbal op zundagaovend mis ik einliks nooit. Een dvdspeuler hebben we niet, wel een video mar
die bruken we haost nooit. Meziek is veur
mi'j aachtergrondmeziek, bewust luusteren
naor meziek doe 'k mar zelden, dat he'k van
thuus niet mitkregen. Vader las wel en was
aktief in et verieningsleven, mar meziek dee
d'r niet toe.
Vanuut mien hoekien he'k een prachtig
uutzicht op et grosveld mit bomen, waor et
staandbeeld van Pieter Stuyvesant staot
waor 'k zo tegenan kieke. Wie et beeld
maekt het zo'k niet weten en 1k weet ok niet
wat veur tekst d'r op staot, mar et is veur mi'j
een vertrouwd beeld da'k elke dag zie. 1k zol

et missen as et d'r niet meer was, al zie 'k et
einliks nooit bewust. In de netuurgebieden
of op vekaansie zie 'k ok et grote gehiel, et
laandschop en niet de ofzunderlike plaanten
en bomen. We gaon nogal is naor et Diaekenievene en et Dwingelerveld om te fietsen,
dat vien ik prachtig, mar aj' me now vraogen
wat veur heide of bomen ik daor zie, zo'k
et niet weten. Lid van Natuurmonumenten
en et Fryske Gea bin 'k dan ok omdat ze de
laandschoppen in staand holen en niet drekt
vanwegens et behoold van alderhaande
soorten plaanten en dieren. In de tuun doe
'k dan ok et grote wark en Anneke dot et
onderhoold van de plaanten. Van dit plak
of zie 'k niet alliend et staandbeeld, mar ok
hiel wat meensken die hier langs lopen of
fietsen. Deurdat wi'j in die roem dattig jaor
aktief west bin nen op et sportieve lie kegoed
as op et kulturele vlak kennen we hiel wat
meensken. Wolvege is veur oons dan ok
een gemoedelik dörp en een dörp waor alles
zoe'n betien te doen en te koop is. As et half
kan, kom 1k niet in een stad en a'k d'r bin,
kom ik alliend in boekezaeken. Wolyege mist
een knappe zael veur een uutvoering, veur
een korendag moej' bi'jglieks naor et Lindecollege of et drafcentrum, mar veur de rest
mis ik d'r niks
Et is dat et now zo in de praot te passe
komt, mar aanders bin 'k niet yule mit et
verleden doende, net zo min as mit de
toekomst. Ok al kwam ik as uutvaortbegeleider vanzels yule mit de dood in anraeking,
daenk ik daor veur me zels weinig an en
zeker niet ak hier zitte. 1k kan niet goed omschrieven wat dit plak me dot, mar et is wel
slim belangriek veur mi'j, ik yule me d'r thuus
en hielemaol op mien gemak. 1k moet altied
wat doen, mar dan moej' ok je rust hebben
en die krieg ik alliend mar op dit plak.'
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De oorlog in de Stellingwarven - 64 Bij et deurnemen van de veurgaonde oflevering van et verhael van vrouw Baas-Van der
Weide bleek dat d'r in et vers/ag op bladziede 20 een ontoe/aotbere fout sleupen is. Vrouw
Baas schrift dat Duuts/aand een hoop lanen onder de voete lopen hadde, o.e. Oostenriek,
Hongari'je en ok Zweden!
Uut mien naeme hebbe 1k de toevoeging daelezet dat dit niet Zweden mar P0/en was. Om
onbegriepelike reden staot et d'r toch omgekeerd in. Zweden het d'r dus niks mit te maeken en is neutraol b/even!
We gaon weer deur mit et verstag dat vrouw
Baas-Van der Weide uut Berkoop in de
oorlogsjaoren maekte over et reilen en zeilen
van heur gezinnegien in die beroerde en
angstige tied. Ok hadden we in et oktobernommer in de rebriek Veurbiy, veurbi veurgoed veurbif een vraoge over een soldaot
die meugelik uut Berkoop ofkomstig wezen
kon. Now, die veronderstetling is juust bleken
en die jongkeret bleek inderdaod Sjoerd van
der Weide te wezen en dus de zeune van
Harm van der Weide, die op de C.A.V. in
Berkoop warkte.
We geven now weer et woord an vrouw Baas
en ze het et at weer muuitik mit de bonneboet
van de distribusiedienst uut die Duutse tied:
'Aj' een peer ni'je schoenen neudig binnen,
dan komt dr eerst iene kieken as et wel
neudig is en as et btiekt daj' d'r Ok warkelik
an toe binnen, dan kan et wet een jaor duren
veurdat de vergunning uutrikt wodt. Kom ie
mit jow bon bi'j de schoewinket, dan kriej' nul
op et rekest, want veurraod is d'r niet meer.
19juli 1944
De taandwacht het in Ni'jberkoop vresetik
huushoten. Een ootde man, die niet zeggen
kon waor onderdukers weren, het zonder
reden een stroppe om de hals kregen en hi'j
zot ophongen wodden. Op een smeekbede
van zien vrouw, die krek uut et ziekenhuus

kommen was, is et overgaon en bin ze votgaon. Een jonge, die ok gien intichtings geyen kon, is ophongen tot hi'j btauw wodde en
is doe weer vri'jtaoten en et alterslimste is dat
dit atlemaot daon wodt deur eigen votk uut de
elgen streek. Van de Duutsers zels hebben
we hier nog glen last had. Verteden weke bin
mannen uut Makkinge en Ni'jberkoop oppakt
en vaastezet.
D'r is een anslag op Hitter daon en daor is hi'j
gewond mit wodden. Zien naoste mitwarkers
bin altemaole gewond en iene is dood. In
Rustaand en ltatië bin de Duutsers an de vertiezende haand en de invaosie in Frankriek
gaot veur de Duutsers Ok de verkeerde kaant
op. Dag en naacht gaon dr vtiegtugen over
naor Duutslaand en mit de tochtgevechten
gaot et now goed.
Bi'j et dOsken van et zaod staot dr attied een
konterteur aachter de dOskmesiene, die etke
kilo opschrift. As d'r te weinig zaod is meuj'
zels niks hoten.
Sinds 1942 hebben we op et gebied van koppiesgoed en bodden en schottets niks meer
bezetten kund. Et wodt hopetoos mit dit spul.
Ok won dr gien textielpunten meer bekend
maekt veur een ni'j stokkien kteren. Dit wodt
altemaot hopetoos. Verteden jaor in 1943
moesten we weer grostaand scheuren veur
de eteri'jeveurziening. Ok moesten we weer
120 kilo vteis teveren en now dit jaor 40 kilo.

Dr is bericht kommen dat in oons laand in
tetaol 50.000 ha groslaand scheurd wodden
moet. 1k hoop dat ze oons mar vergeten.
Bouwlaand is zo bewarkelik en wi'j won
oolder. Laot ze die scheurplicht mar bi'j de
jonge boeren onderbrengen.
23ju1i 1944
Algemiene arbeidsinzet. Wat staot oons now
weer te waachten. Neffens de geruchten
moe'n ok de vrouwluden veur de oorlogsindustrie warken. Dat leeglopers an et wark
zet wodden, is wel goed, mar van oons
moe'n ze dat niet vargen, wi'j warken ommes
altied al. Intussen bin de Duutsers aorig op
de weerommetocht en de Ingelsen bin al bi'j
oonze greenzen.
De Duutsers hebben de Iaandwachters al
opreupen en wi'j moe'n at om acht ure binnen wezen. De kolehaandel mag glen kolen
meer ofleveren en gas en elektrisch bin
ofsleuten. Dat wodt dus in et donker zitten
of mit een keersien of een drievertien op wat
eulie. (Een drievertien was een schaoltien of
een koemegien mit wat eulie, mit een kousien dr in om an te stikken.) Mit een dag of
wat komt de zuvelfebriek hier op et dorp ok
stille te liggen deur gebrek an kolen. lederiene daenkt dat et een bange tied wodt, mar
toe mar, as we mar bi'jmekeer blieven meugen en as dr mar niks in et gezin gebeurt.'
(Hier hebben we een stokkien van et versiag
van vrouw Baas oversleugen, want ze gaot
hier hiel, hiel diepe deur de meugelike dingen die heur gezin overkommen kunnen en
wat zi'j clan veur heur zels hoopt!)
'Neffens de berichten het Finlaand him
overgeven (vocht an de Duutse kaante, De
V.) en in Bulgarije is een opstaand tegen de
Duutsers uutbreuken. De hiele wereld is in
rep en roer.
Ioktober 1944
Sund een week of drieje is de bevri'jding van
oons laand begonnen. Mestricht hebben de
Duutsers al opgeven en in Eindhoven en Nijmegen en veural in Arnhem wodt onmeenselik vochten. Arnhem is hielemaol deur de

burgers ontruumd en de Duutsers hebben et
hier nog veur et zeggen. De stad staot veur
een diel in de braand en de Ingelsen bin
weerommetrokken.
Disse weke hebben we oonze gewone rantsoenen eterije nog had en misschien nog
een keer en clan zal et wet oflopen wezen.
Zoolt is dr hielemaole niet meer te kriegen.
Kiender beneden de vier jaor kriegen nog
suker toewezen, mar de eren niet meer.'
Vrouw Baas gaot dan wieder mit heur
verhael en vertelt dat de instaansies bi'j een
wedevrouw in Berkoop (naeme en toenaeme
won nuumd) een hiele veurraod hamstermateriaol in beslag neumen. Een hiele wasliest,
en ze nuumt een grote veurraod grune
ziepe. suker, gotte, ries, tebak, segaren,
klossen gaoren, wollen gaoren, thee en
koffie. De thee wodde deur de wedevrouw
anbeuden veur zestien gulden een oons en
doe leup ze tegen de Iaampe. Al heur spek
en vleis was ze ok kwiet, krek as goold en
zulver.
2 oktober 1944
Vandaege moe'n alle manluden tussen de
16 en 55 jaor om half negen op et gemientehuus in De Smilde wezen om veertien
daegen veur de Duutsers te warken bi'j de
bunkerbouw. De manluden uut Oolde- en
Ni'jberkoop bin nog vri'jsteld mar uut de
aandere dörpen moe'n ze allemaole henne.
Ze moe'n een schoppe en een bod en
lepel en vörke mitnemen. De toestaand in
Nederlaand wodt mit de dag kritieker. De
treinen en de trams rieden at lange niet meer
en uut de aandere perveensies heuren we
niks meer. De bakkers meugen allienig mar
grote bollen en broden bakken en koeke,
koekies en gebak is hielemaole verbeuden.
Verbiening mit et westen van et laand is dr
now hielemaole niet meer.
Dr is now bericht kommen dat d'r weer mannen naor De Smilde toe moeten om loopgreyen an te leggen, en die aovens niet naor
huus kunnen, moe'n twie dekens mitnemen.
Kost hebben ze toe, mar et is allemaole
stamppot van kool en de verdiensten bin

vuuf gulden per dag. D'r bin een hoop die
niet henne gaon, mar ja, clan bi'j' nargens
meer vertrouwd en moej' aenlik onderduken. De boeren en de boerezeunen hebben
vri'jstelling kregen.
Et is een wondere toestaand en wat zal et
nog wodden?
Et huus van Van der Wagen in et dörp is
deur de Duutsers in de braand steuken. Hi'j
wol zien vrachtauto veur veevervoer niet an
de Duutsers ofstaon en de auto is nargens
te vienen. Onderdeuken, dus! De Duutsers
hadden et naokieken en uut wraoke hebben ze doe de boel platbraand. De Van der
Wagens bin ok onderdeuken.'
Vrouw Baas gaot wieder mit te schrieven dat
de sluus kepot gooid is. (Ze zal hier doelen
op de sluus tussen Ni'jberkoop en Hoornsterzwaog. Dit is niet hielemaole juust. D'r
bin bommen vlakbi'j valen, mar de sluus is
niet raekt. De sluus is wet deur de Duutsers
opblaozen doe ze weerommetrokken in
april 1945. Ze vertelt ok dat de schippers
niet meer veren, omreden ze bescheuten
wodden. (Misschien wet aorig om nog even
weeromme te wiezen op oflevering 62 in et
april-nommer van De Ovend waor we dat
onderwarp bepraot hebben, De V.).
Oonze schriefster vertelt veerder dat d'r
weer een oorlogswinter veur de deure
staot, die van '44 op '45, en dat dat vast
een beroerde winter wodden zal omreden
alles opraekt. Gien keerzen meer en ok gien
pietereulie.
'Wi'j zitten alle aovens in 't donker om de
peer keerzen die we nog hebben te speren
veur noodgevallen. De Ingelsen kommen
voetien veur voetien dichterbi'j, mar oe wat
kost dit een offers. Duzenden vlochtelingen
uut et zuden van et Iaand kommen naor
disse streken om hier onderdak te vienen.
Overal wo'n ze hulpen, mar as hier in et
noorden now ok zoe'n stried komt, hoe komt
et dan? Wanneer zal dit now eindelik es een
keer oflopen wezen?
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Jannewaori 1945
Alle mannen bin nog in Havelte en De
Smilde te wark steld, mar neffens de benchten moe'n nog weer meer manluden naor
Drenthe toe veur greefwark. De lesselbrogge bi'j ZwoIIe is sleuten en de naachtboten
van De Lemmer naor Amsterdam veren niet
meer. In de oflopen weke bin in de naacht
op et lesselmeer twie Iijnboten tegen mekere
an veren waorvan iene boot zonken is. Hierbi'j bin nog at wat meensken verdronken.'
(Dit ongelok gebeurde in de Iaete aovend
van dee nsdag 8 jan newaori 1945 om tien
menuten veur twaelf, doe de Iijnboot 'De Jan
Nieveen' in et pikkedonker zien boeg in et
veurschip van de Iijnboot 'De Groningen IV'
boorde. 'De Groningen IV' zonk hadde. GeIokkig bin hiel wat meensken deur 'De Jan
Nieveen' redded, mar veur veertien meensken kwam dit te Iaete. 'De Groningen IV' kon
pas burgen wodden in september 1946, en
doe bin ok de slaachtoffers in et veurschip
burgen, De V.)
'In Berkoop en omgeving kommen volgens
de geruchten een hoop kiender die hier
inkwattierd wodden om an te starken, omdat
d'r veur heur gien eten meer is in Hollaand.
Soms kommen ze hier ziek en ellendig an.
Mit een razzia bin de dokters Verdenius en
Hoeksema en de veearts De Boer oppakt en
oonze pelisieman Faber uut Berkoop is ok
wegvoerd. We weten niet waorom ze deur
de Duutsers oppakt binnen, mar ze beweren
dat ze in de ondergroonse zatten. We kun
et haost niet geleuven dat de dokters en de
pelisie heur daor mit bemuuiden. We heuren
ok dat dokter Verdenius at dood is. Wat vreselik, et was zoe'n kundige dokter. Die hiele
huusholing is now kepot.
Ze zeggen dat Heringa, Bouwhuis, Hoogeveen en L. de Boer vertrokken binnen.
Waorhenne? Zullen wel onderdeuken
wezen! Alle vee van De Boer is ophaeld en
wegvoerd op twie koenen nao. Wat is et
toch een rere wereld. Van de jongen die in
Duutslaand zitten, heur ie ok niks meer. Veur
veertien daegen terogge hebben ze alle
manluden in de Noordoostpoolder oppakt en

naor Duutslaand opbrocht.
Disse oflopen weke was et mit de bonnen
wel hiel schraol, mit de bonnen. We hadden
allienig wat sjem op de bon en eers niks.
Rokerije en snoep en lucifes bin dr Ok niet
meer. De niet zelsverzorgers (zelsverzorgers

weren de boeren. De V.) kriegen glen botter,
meer mar eu[e.'
We hopen in de volgende 0 vend de draod
wear op te pakken mit Vrouw Baas-Van der
Weide heur verslag.

Krummelties
DADDE DROK VAN 'DE WERELD IS GEK'
Van Johan Veenstra zien verhaelebundel 'De wereld is gek' is de dadde drok uutkommen. De eerste drok wodde op 27 augustus 2004 prissenteerd. Omdat et boek nog altied
goed verkocht wodt, wodde eind veurig jaor deur de Stellingwarver Schrieversronte tot
een dadde drok besleuten. De tetaole oplaoge van De wereld is gek komt now op 3750
exemplaoren. Et is niet te verwaachten dat et boek hiernao nog een herdrok beleven zal.
Johan Veenstra warkt an een nije verheelebundel, mar at is zien bedoeling om eerst mit
een nije roman te kommen.
VEERTIG BELANGSTELLENDEN, TWIEDE TAEL EN THEE
Op 27 jannewaori wodde in et theatertien van Karst Berkenbosch in Berkoop de twiede
Tael en Thee holen. Ok al was mit veertig belangstellenden de opkomst wat minder as de
eerste keer, et pergramme wodde deur iederiene slim wardeerd. De schrievers die dit keer
uut eigen wark veurdreugen weren: Klaas van Weperen uut Wolvege. Koosje Hornstra
van Der Izzerd, Jannes Westerhof uut Darp. Christine Magour van Wolvege en Ate Mulder
uut Makkinge. Et veurdregen wodde ofwisseld mit meziek van Karst Berkenbosch. Tael en
Thee wodde prissenteerd deur Grietje Bosma van Wolvege. Et doel is om in et volgende
winterseizoen Tael en Thee weer twie keer te orgeniseren.
MUZIEK OP STAPEL, STAPEL OP MUZIEK
Op zaoterdag 8 meert wodt in de karke van Berkoop veur de twiede keer de Johannes
Passion (BWV 245) van J.S. Bach opvoerd deur et Amsterdam Bach Consort. In 2004
was de eerste uutvoering en dat was een groot sukses. Muziek op stapel - Stapel op muziek is bliede en prissenteer opnij de Johannes Passion. sm. de Stellingwarver Schrieversronte krigt elke bezuker een prachtig boekien over de Passion, daor een vernijde
vertaeling in opneumen is van de Duutse teksten in et Stellingwarfs. Veur die vertaeling
zorgde schriever Boele Land uut Jelsum. De middag begint om 15.00 ure en kost € 3500.
Daor is at hierboven nuumde boekien en een happien en draankien in et schoft bij inbegrepen. De kaorties kun ophaeld en/of tillefonisch besteld wodden bi'j Harmke Kromkamp.
Oosterwooldseweg 11 in Berkoop, till. 0516-451528. Risserveren kan liekewel ok via de
webstee www. m uziekopstapel.nI.

ANNE BULT
MEITIEb
zoemer, hoost, winter
drie vorrels jaoren
veurjaor, meitied, !ente
veur dit iene drie
iene jaor zesse woo rden
et joor zet uut nende
bij et eerste defer
van jannewaori of
bi'j et vroee vorrels joor
dot de meensken bliede maekt?
meitied 'n ni' ge!uud
hiel mooi en niet dreuge
mien jeoren tel ik in
mooie lentege!uden
niet in dreuge opstoepen
ik keus veurjaorsklaanken
twienenzeuventig moo!

ZOEMEP.
Gruun is 't grbs onder mien voeties.
Gruun bin de boomblatties in mien hoanties.
Gruun roeken de bloemegies in mien neusgatties.
Hier kan ik as 'n humme!tien iedere zoemer van op an.
5charp is mien kattien en waekzem mien hontien.
Huppelig lopt mien geitien en stokstief staot mien schaopien.
Snoevend rokt mien knientien en sji!pend wipt mien voege!tien.
Hier kan ik as 'n schoe!ekiend iedere zoemer van op on.
Mooie praoties, bliede gezichten en rempende moppen.
Waeterige ogen, dikke boeken en hadde koppen.
Iauwe kie!en, zwatte jurken en griezende haor!okken.
Hier kan ik as 'n puber iedere zoemer niet meer wisse von op on.
Koolde, notte zoemers en hiete, dreuge zoemers.
liede, goeie zoemers en droevige, slechte zoemers.
Liekwichtige, rustige zoemers en onzekere, aktieve zoemers.
Hier kan ik as 'n vo!wassene inkeld ofwaachten; gienertied tegenin.
Wat boompies, besies en husies ik mi'j ok eigenmaeke.
Wet praoties, toestanen en zoemers ik ok mitmaeke.
Tot op leeftied vien ik in dit vorrels jaorgetiede mien vermaek.
In iedere zoemer van 't leven kan ik dr von a!les uuthaelen.
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HAAST
'n Mcir'kloper vligt slim bedochtzem de bosraand langes. Hi'j
kikt scharp over et wat verkleurde grosluand. Vandaege,
morgen en ok de kommende tied zal et mi'j minder
muuite kosten om vanuut n kaelende boomtakke
mien kossien bi'j mekeer te scharrelen. be moe.zen,
de slakken en de worms kun heur in de zoemer yule
beter in verschoel holen as in et hasems vorrels Jaor.
'n Riezige klaeterjaeger utert slim bedroefd: Et
gaot mit mij 'n hiel verkeerde kaante uut. 1k hebbe
een protta blatties von boven mar ok van onderen
verleuren. 1k ken de meensken now ems niet genoeg meer
waorschouwen, dot de wiend almar antrekt of slopper wodt.
Et alderaekalikste moet nog komman as al mien
blatties votwi'jd binnen en ik mi'j stilleholen zal.'
n Goedelik sint-jaanskruud wol hiel slim wezen. 1k
bluuie vast niet eerder as de eerste zoemerdag in
juni. ban heel ik mit groot gemak de kasttied tot ik
uutbluuid bin. 1k slao de natte haast ians niet graag over.
Et is him hiel goed lokt. be maonden riegelen heur now
ienkeer anien. Joorgetieden hebben dot mittenneer
kreers ofpraot. leder krigt zien pat; 'n kompleet vorrels jaor.
'n Vrund van vrouw Meike van Zoemeren - Haast de Winter legde et slim zwaore vloerklied over de kloppaol. Zi'j
slat dr mit 'n voile graosie et zoemerzaand en de
sokkevlokken uut. Heur zin en heur gedaachten golven
gel iekop mit de reenfels, die zi'j heur even mar in
et khed slat: 'In oonze relaosie gien hoast of winter;
bi'j oons olliend mar meitied en zoemer in disse haast.'
WINTER
Ze zit op de stoel bi'j heur kapster.
Ze het de kattieslappies in et hoor.
Now nag 'n schoffien geduldig waochten.
ban komt heur nije haorvarioosie klaor.
Heur hoar zit speuls in krullen en in slcegen.
ba's slimme belangriek veur vrouwludens ego.
Papiilotten loot zi'j heur zetten in de kasttied.
En zi'j wikkelt mekreel en zaim in papiliotten.

I

Maegdelike sni'j het vieze grand ok toedekt.
Mekreei en zaim en vrouwluden straoien.
uten en binnen ligt dr a, zo schone bi'j.
bit now is bi'j uutstek oonze winterkeuning.
Mar wat geschiedt dr an 't aende van de winter? IS
Nao de kast, de baggelsni'j en hopen koolde?
Let 'n waarm, vroeg veurjaor don papillotten?
Jo, in olle vasse stengeis en kattiestakken!
Ni'je veurbereidings goon dan luden.
Keuning winter is don rap veurbi'j.
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W. de Jong

In de grote stoeve
Et is slimme dreuge west disse zommer.
Doe 1k vanmorgen vroeg op pad gong koj' de
dreugte roeken. Een pittige scharpe locht. Et
was net as zat d'r hielemaol glen vocht meer
in de locht. Zo vroeg in de morgen gaot et
dan nog wel, mar in de loop van de dag kan
et slim hiete wodden. le moe'n dan wel wat
bos opzuken om de beesten wat bekommen
te laoten.
De locht was lochtblauw en de zunne ston
as een vaele bol net boven de heide. Dat
beloofde niet zo veul goeds veur vandsege.
1k zol d'r toch wel op uut moeten.
De schaopen hadden ok niet zo veul zin. Ze
sloften mar een betien an. Ft gros staot d'r
mar zoe'n betien te overleven. Om nog wat
vreten te vienen mos 1k bi'j de poelen langes
en de lege stokken in de heide, al et aandere
is at lange opvreten en gruuien dot et ok niet.
Eerst mar even de poelen bi'jdaele aachter
de blauwe heuvel en dan op naor de veengreveri'je bi'j de Roggebarg. Ft is daor uutkieken. 1k hebbe at schaopen uut de bagger
trekken moeten en dat is een hiel geheister
en dan mit ditweer.
Et is intied bruuierig hiete en doodstille.
Boven de heide begint de locht te trillen. D'r
hangt wat in de locht wat aj' niet beschrieven
kunnen, mar waor aj' ongerust van wodden.
Ondertussen bin 'k mit mien koppel midden
in de grote stoeve belaand. De locht wodt
duuster in et westen. 1k hebbe et op de grote
stoeve toch at niet zo staon. De ruumte vaalt
zuver op je daele. Et weer slat omme. Ft
begint hadde te wi'jen. En et duurt niet lange
as et zaand begint te stoeven. 1k drief mien
schaopen nog gauw aachter een hoge duun
mit wat vliegdennen d'r op en geef mij ok
mar daele.
As ik daor zo zit wodt et mi'j altied wat reer
in et heufd. Et is net as hebbe 1k de zaek niet
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meer onder kontrole. Ongerusthied maekt
him van mi'j meester en 1k heur de geest van
de grote stoeve an mi'j roepen: 'Wat hej je
now weer op 'e hats haeld? le hebben vanmorgen at an de locht zien kund dat et weer
ommeslaon zot. Now zit ie hier mitje koppel
opsleuten in mien gerechtighied. le hadden
nooit zo veer van huus gaon moeten.'
'1k wete wet daj' geliek hebben, mar verwere
mi'j toch. Wat moet 1k eers,' zeg 1k. '1k moet
toch vreten veur mien schaopen hebben.'
'Dat haj' ok wet argens aanders vienen kunnen,' gaot de geest veerder, 'mar now le hier
toch binnen en ik jow ok niet drekt weer gaon
laot, moewwe mar es even praoten.'
1k hebbe et hier hielemaol niet op staon. De
geest van de grote stoeve het nog noolt wat
goeds veur mi'j in et zin had.
Ft stoft now zo daj' glen haand meer veur de
ogen zien kunnen.
'Was dat niet een kleinzeune van jow die hier
gister veur op de waegen et grootste woord
hadde?'
Daor hej' et al. Hi'j begint mi'j verwieten
te maeken. De jongen hebben gister van
schoele mit peerd en waegen een utien had.
Ze hadden allemaol een emmertien mit een
boompien bi'j heur en een grouwe turf. Dat
boompien hebben ze mit de turf d'r bi'j an de
westkaante van de grote stoeve ptaant om et
stoeven wat tegen te gaon. 1k kan et toch ok
niet helpen dat ze de dunen beplaanten willen. Et bedriegt mien bestaon toch ok.
'Mi'j de wiend uut de zeilen nemen, hen,' begint hi'j weer. 'Daor bin 'k niet zo bliede mit.'
'Mar de grote stoeve willen ze ontzien,' zeg
1k nog.
Mar hi'j Iuustert at niet meer naor mi'j.
'le zutlen et niet meer mitmaeken,' zegt hi'j.
'le meugen jow schaopen dan wet kwietraeken. Mar ooit zullen hier weer schaopen

open, veurspelt hij. Et bin de schaopepoties die de grond Iosmaekt hebben en
daoromme zal ik jow nog een betien ontzien,
mar daenk dr omme dat ik die kleinkiender
van jow in de smiezen holen zal, 1k bin de
baos over de grote stoeve en dat zal zo
blieven ok.
Et is ondertussen begonnen te regenen. Eer
dikke donderbujje is Iosbreuken. Dr zit veur

mi'j now niks eers meer op as deur die dikke
bujje op huus an te gaon.
Aovens Iaete kom ik deurnat thuus. En as
de vrouw vragt waor ik in hemelsnaeme toch
zeten heb, kan ik allienig nog zeggen: 'In de
grote stoeve.'
Over de geest zeg ik mar niks. Dat begript
zi'j toch niet.

Winners f otowedstried
Stellingwarver Spreukekelinder 2007
In 2007 was dr in de Stellingwarver Spreukekelinder veur et eerst een fotopuzel te vienen. In elke maond ston op iene van de blatties een foto uut Cost- of West-Stellingwarf.
Uutzocht moest wodden waor de foto maekt was. Flink wat meensken deden an de puzel
mit en stuurden de oplossings op. En die goeie oplossings bin:
jannewaori - karke in Steggerde an de Kosterweg
feberwaori - Blesdieke, et kesteel in anbouw an de Markeweg
meert - de retonde bij Makkinge
april - et opknapte jodekarkhof bi'j et Rooie DOrp in Noordwoolde
meie - et beeld van een turfmaekersgezin in Haulerwiek
juni - et fietspad naor Veenhuzen in et Fochtelervene
juli - bij de Spoorsingel in Wolvege
augustus - de brogge over de Schipsloot in Ni'jlaemer
september - Boschhoeve in Ni'jberkoop
oktober - de brogge in Ooldetriene over de Helomavaort
november - de Boerestreek in Appelsche
december - 't Wiekien in Costerwoolde
De winners van de fotowedstried 2007 bin wodden:
H. Donker-Houwer, Wolvege
P. Van Huizen. Oosterwoolde
J. Jelsma-van Bergen, Haulerwiek
Ok van dit stee of van hatte fielseteerd, de drie boekepakketten bin intied bezorgd.
(Redaktie Spreukekelinder)
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Sietske Bloemhoff

Veul wardering veur Stellingwarver veurleesaktie
An et aende van veurig jaor weren op 'e kop
of dattig vri'jwilligers op pad veur de eerste
grote Stellingwarver veurleesaktie in alle
zorginstellings en verpleeghuzen in Stellingwarf. Daornaost wodde d'r op vri'jdagmiddag
28 december in vier Stellingwarver biebeithe-

den om de veurleesaktie uut te breiden naor
ooldere meensken die nog thuus wonen, mar
daorbi'j ondersteund wodden deur Thuuszorg.
Deur drie mitwarkers van et kantoor van de
Schrieversronte wodde een selektie van
winterverhaelen (o.e. van H.J. Bergveld en

In Rikkingehof in OostewooIde verzorgden Henny Koops (rechts) en Sjoukje Oosterloo tegere
een veurleesmiddag.

ken veurlezen. De aktie wodde orgeniseerd
deur de Stellingwarver Schrieversronte en de
Stellingwarver biebeitheken.
Et enthousiasme en de wardering veur de
aktie was groot, bi'j de tehuzen liekegoed as
bi'j de veurlezers zels. Et doel is daorom dat
dr dit jaor tussen de kastdaegen en ooldejaorsdag opni'j in de tehuzen en instellings
veurlezen wodt. Butendat zal perbeerd wod-
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Jouk) maekt en in een appatte map verzaemeld. Elke veurlezer kon daoruut verhaelen
en gedichten kiezen die him of heur et beste
laggen. Nao et veurlezen is de map an de
instelling waor veurlezen wodde anbeuden,
zodat dr nog es weer gebruuk van maekt
wodden kan.

Ok Ovendredaktielid Koosje Hornstra las veur. Zil was, tegere mit Annie Dedden, Jannie Lenstra en
Anneke Vogeizang op vriidagmiddag 28 december aktief in Sickenga-Oord in Wolvege.

Oproep
Omreden d'r aenlik nog wel verlet is van
meer, niet te lange, kast-, winter- of ooldejaorsverhaelen in et Stellingwarfs wil de
Schrieversronte hierbi'j een oproep doen.
Onder jim bin d'r vast wel goenend die d'r
aorighied an hebben en schrief es een verhael dat in de winterse tied van december
speult. De veurlezers en de meensken in de
tehuzen zollen dat ommeraek warderen! Jim
kun jim verhaelen sturen naor et kantoor van
de Schrieversronte (Willinge Prinsstraote 10,
8421 FE Berkoop/Oldeberkoop, mailen mag
ok naor infosteIIingwarfs.nI.

Ft idee veur de veurleesaktie ontston
oflopen jaor tiedens een overleg tussen de
Stellingwarver biebeltheken en de Stellingwarver Schrieversronte. Veur de kommende
tied staon d'r meer gezaemelike projekten
op staepel.
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POES1 EALBUMVASSI ES
In de veurige Ovend deden we een oproep naor (oolde) poesiealbumvassies in et Ste//in gwarfs. An
now toe kregen we nog glen oo/de vassies binnen, mar wel nije en bruukbere van Attie Nijboer van De
Fochtel, Anneke Kro/ uut Berkoop stuurde goenend op uut et album van heur dochter en Sjoukje Oosterloo uut Gersloot vertaelde en/of bewarkte bestaonde vassies. Alle vassies won bijkotten deurspeuld
naor de meensken van et basisonderwies van wie mit naeme et verzuuk om die aorige oproep kwam.
Doe 'k lessend jow poesiealbum kreeg
Vun 1k nog lene, lege bladziede

Vien huppelend
't goeie pad.

1k vien vassies schrieven slim dreeg
Toch maek ie mi'j now slim bliede

Daj' zeggen
oold en tevreden
Wat he'k
een wille had!

Nao een peer daegen van beraod
Heb ik keuzen veur een verhael
Dat op disse bladziede staot
En al bin 'k doukies oold en kael
Vergeten doej' mij vanzels niet
En deur in jow album te schrieven
Nee, ik krieg grif gien spiet
Zal ok de Stellingwarver tael blieven.
Attie Nijboer

1k kan mi'j dr slim op verheugen
Om in jow poesiealbum schrieven te meugen
Zo blieven vassies hieltied beweerd
1k heb hiele, moole plaeties speerd
Van poesies die mit mekere speulen
Zi'j hebben, krek as le, mien hatte steulen
Grif plak 1k disse plaeties d'r bi'j
Mit de vraoge: 'Daenk Iaeter nog es an mi'.

Een ptaetien hier, een plaetien daor,
de versiering is al klaor.
Rap nog mien weens opschreven,
1k weens je een hiel lang even.
Sjoukje Oosterloo

Van mi'j krieg ie een hoge hoed.
Wat daenk ie, wat zit daor in?
Een grote slagroompunt?
Een rollegien pepermunt?
Een lietien veur een cent?
Een grote kleurde prent?
Een appel of een peer?
Een tassien van geiteleer?
Een maantien van net?
Ae, nee je, dat is et niet.
't Is goed veur alle meensken:
Een protte goele weensken!
Sjoukje Oosterloo
***

Attie Nifboer

Uut et album van Corina KroI
Veur Corina
Gao dattelend
deur et leven

As ie laeter groot bin nen,
en niet meerjong, mar oold,
dan raeken een bulte dingen,
grif uut je onthoold.
Mar de naemen in dit boek,
lichtkaans blieven die je bi'j!
Zeg, aj' nog es in dit album lezen,
daenk le dan ok nog es mi'j?
Sjoukje Oosterloo

Veul lof veur optreden Bergaul

Gezellige riijjaorsbi'jierikomst Schrieversronte

Noordwoolde. Zoen 130 meensken woonden zaoterdagaovend 12jannewaori de
nijjaorsbi'jienkomst bij van de Stellingwarver Schrieversronte in Et Vtechtwark in Noordwoolde. Nao de welkomstwoorden van direkteur Sietske Bloemhoff begon de aovend
mit een optreden van de Motukse meziekgroep Bergaul, dat at mitien biezunder goed in
de smaek vut. Dat kwam niet alliend deur heur prachtige meziek, mar ok deur de plezierige prissentaosie en uutleg van teksten en meziek. Nao Bergaul dreug schriefster Roely
Bakker sfeervolle en gevulige gedichten veur, die ze liekewel zels meerstal gedaachten
nuumt. Daornao was et de beurt an Johan Veenstra die veur de pauze op zien bekende
wieze een humoristisch verhael uut zien boek De wereld is gek veurdreug. Nao de pauze
vertelde Veenstra een eernstiger verhael uut dezelde bundel, waorvan oflopen weke de
dadde drok verscheen. Nao et twiede optreden van Roely Bakker was et weer de beurt an
Bergaul, die ok nog veur een aorige Stellingwarver verrassing zorgde. De groep van acht
manluden leut et bekende kienderlietien Roodkapje eerst in et Maleis heuren en vervolgens in et Stellingwarfs. Intied weren beide teksten uutdield, zodat de zael beide vassies
mitzingen kon. Et doel is dat de Schrieversronte en Bergaul in de naobi'je toekomst nog
es weer een gezaemelike aktiviteit oppakken. Nao de ofslutende woorden van veurzitter
Doeke Duursma die et pergramme ok prissenteerde, wodde dr in et gezellige Vlechtwark
nog lange tied naopraot.

Arimellen kan t/m 31 meert!
Stellingwarfpop 2008 op zaoterdag 14 juni
Op zaoterdag 14 juni wodt veur de twiede keer et popfestival Stellingwarfpop holen. Et
festival, dat orgeniseerd wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte, zal ok dit keer holen wodden op et gezellige Pastorieplein in Wolvege. Et doel van et festival is in 't eerste
plak om mit naeme jonge bands en muzikaanten an te vieteren om in heur meziek meer
gebruuk te maeken van de eigen streektael et Stellingwarfs. An et mitdoen van et festival
is daorom een pries verbunnen. de eerste pries bestaot uut een geldbedrag van
€ 300.00, de twiede pries levert € 200,00 op en de dadde € 100,00. Daornaost wodt dr
van alle dielnemende bands an et festival (negen in tetaol) ien Stellingwarfstaelig nommer op een CD zet. Die CD zal an et begin van et festival prissenteerd wodden. De
opnaemen van de negen lieties gebeuren in de maonden veurofgaonde an et festival in
studio Case I/O in Tuk.
Veurweerden om mit te doen
Bands die an Stellingwarfpop mitdoen willen, moen op zien minst ien Stellingwarfstaelig
nommer naor veuren brengen. Dat nommer moet liekewel origineel wezen, et mag dus
niet om een cover of vertaeling gaon. Daornaost mag de band in heur optreden. dat een
goed half ure duren gaot, niet meer as twie covers naor veuren brengen. Een opstuurde
demo en biografie bepaolt uuteindelik wie as mitdoen mag. Ni'j is ok dat behalve bands
dit keer ok singer/songwriters an et festival mitdoen meugen. Alle veurweerden om mit
te doen bin te lezen op de webstee www.stellingwarfs.nI van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Veur meer infermaosie kan ok beld wodden mit de Stellingwarver
Schrieversronte (0516-451108, even vraogen naor Sietske Bloemhoff) of deur te mailen
naor infosteIIingwarfs.nI. Bands die graeg an et twiede Stellingwarfpop mitdoen willen. kun heur t/m 31 meert opgeven bi'j de Schrieversronte in Berkoop.
Prissentaosie, jury en orgenisaosie
Een schot in de roze was veurig jaor de prissentaosie van Stellingwarfpop deur Jelle B.
Reden veur de orgenisaosie om him veur et kommende festival opni'j te vraogen. Op dit
mement wodt nog onderzocht as et meugelik is om Stellingwarfpop 2008 mit een exklusief optreden van een biezundere band of te sluten.
De jury die beoordielen zal wie uuteindelik mit de priezen strieken gaon. bestaot uut vuuf
personen. Van de jury van verleden jaor doen in elk geval mit Neerlandikus en meziekliefhebber Peter Riksma (van vroeger van Wolvege) en de Stellingwarver dichter/muzikaant
Jan Oosterhof (Steggerde). Daornaost is warkgroeplid Piet Tjassing (bassist en songwriter van Shady Lane) bereid vunnen om an et jurywark mit te doen. Op dit mement wodt
nog mit twie ere jurykandidaoten overlegd.
De orgenisaosie van et festival is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte. Daorin bin mit naeme meensken uut de doelgroep zels aktief, et
gaot o.e. om Robert van Dam (bassist Believeisadoubt), Remy Tjassing (zanger. gitarist
Shady Lane), Albertha Bloemhoff (aendejaorsstudent Akedemie veur Popkultuur), Bernard Damhuis (Meziekatelier Wolvege), Piet Tjassing (bassist Shady Lane), Anne Henk
Bloemhoff (gitarist) en Leon van Lier (Grand-Kefé de Burgemeester).

