0

0
Dg(9MCfl
0

Stellingwarfs tiedschrift

36e jaorgaank no. 3
april 2008

Kolofon
De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes
keer in et jaor over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein
van de Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
Redaktie
Buro-redakteur

Koosje Hornstra, Jimmy Visser en Jannes Westerhof
Sietske Bloemhoff

Zetwark Trijnie Telkamp
Omsiag
Drok

Sietske Bloemhoff
Van der Meer, Oosterwoolde

Administraosie Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Willinge Prinsstraote 10,
8421 FE Berkoop/Oldeberkoop till. (0516) 451108, fax 451109
E-mail info@stellingwarfs.nl
Webstee www.stellingwarfs.nl
Lidm./Ab. € 12,50 in et jaor
Losse nommers €2.50
ISSN 0166-7351
D'r mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

INHOOLD
Jimmy Visser

Etveuroffien

2

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg

3

Koosje Hornstra

In gesprek mit Roely Bakker

7

Angst

9

Roely
Johan Veenstra

In et spoor van Laurentien

10

De oorlog in de Stellingwarven -65-

12

Sjoukje Oosterloo

N/ye dag

15

Jannes Westerhof

Ditp/ak dot mewat

16

Domenee Krikke, et Stellingwarfs
en br/even uut 1958

20

Dat vien 1k now een mooiboek

23

Krummeltien

24

Et was wikkerdewik...

25

Stiekelig

27

Exkursie Lendevallei

28

Veurbij, veurbi, veurgoedveurbij

29

De zunnebaedster

31

Et Stellingwarfs de hieltied
meerzichtber

32

W. H. de Vries

Pieter Jon ker

Attie Nijboer
Redaktie
Jimmy
Sjoukje Oosterloo
Red a kti e
Pieter Jonker
W. de Jong
Van de redaktie

Foto's

Foto omsiag

foto omsiag, pag. 3, 5, 16, 18, 32 Sietske
Bloemhoff
blz. 8 Han Berkhout
blz. 10,11 SBO De Triade
blz. 13 archief WH. de Vries
blz. 21 Johan Witteveen
blz. 29, 30 archief Schrieversronte
Veurjaorin Raevenswoold, april2008

ET VEUROFFIEN

- Jimmy Visser

Et leek oons van de redaktie wel aorig om weer es een ni'je rebriek te begin nen. Et mos
iene wodden waor meensken heur plezier in et schrieven in uteren kunnen.
Op oonze schrieversklub hebben wi'j mekeer wel es een opdracht geven. Dat was aorig om te doen en et gafje krek die stimelaans om dr mar weer veur te gaon. Alle keren
weer vun ik et een wonder wat de risseltaoten weren. Ok de volgende opdracht hewwe
doe uutvoeren moeten: ie kriegen een begin- en eindzinnegien. Alles daortussen schrief
le zels en dan kuj daorje eigen spektaokel van maeken.
Alle verhaelen weren zo verschillend. le stonnen d'r versteld van. De eerste riegel was...
Et was wikkerderwik, en de laeste... Et wodde de kiapper van de aovend.
Wat ik dr van maekt hebbe kuj'm in disse Ovend lezen. 1k hebbe dr een betien spanning
in brocht, aanderen maekten dr een lachstokkien van of iene waor as de buusdoek bi'j
mos.
le kun dr best een protte kaanten mit uut. Laot et mar een peer daegen in je ommegaon en schrief oons waj' dr van maekt hebben. Lichtkaans staon wi'j as redaktie wel
weer versteld van wat meensken in heur hebben. Perbeer et en maek je veural niet drok
over et schrieven in et Stellingwarfs. Bi'j de Schrieversronte bin ze hatstikke goed in et
geef maeken van schriefsels. Et veurnaemste is dat iederiene een protte nocht an et
schrieven krigt. le weten vaeke niet daj et in je hebben, mar nooit scheuten is altied mis.
1k vietere netuurlik ok al die meensken an, die wel al vaeker schrieven. Stuur of mail et
oons. We kieken dr now al slim naor uut.
De Ovend van dit keer is ok weer arg de muuite weerd. Een stok van Pieter Jonker mit
aorige gegevens uut et kenniscentrum, een verslag over et hiemkundeprojekt op basisschoele De Triade mit een man die niet uutpraot raekt over die biezundere dag. Oonze
vaaste rebrieken over oonze tael, de oorlog in oonze kontreinen - altied biezunder wat
De Vries oons weer te vertellen het -, een aorig plakkien of een mooi boek. Een protte
leesgenot van kaft tot kaft!

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
Kotleden verschenen: 'Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde'. Minister
Plasterk: meer ommedaenken veur Nedersaksisch en regiokultuur is begriepelik en
terecht
Nao zoe'n tien jaor van veurbereiding is
op 31 meert et Handboek Nedersaksische
Taal- en Letterkunde verschenen, in een
slim sfeervolle bi'jienkomst in de Aula van de
Rieksuniversiteit Grunningen, twiede helte
van de middag. Mit naeme de erkenning
van et Nedersaksisch halverwege de jaoren

negentig was anleiding om tot et haandboek
te kommen, omreden d'r een stevig overzicht
ontbrak mit de belangriekste infermaosie
over de tael en over de schrieveri'je van
de Nedersaksische regio as gehiel en van
de dielen los van mekeer. Et haandboek is
d'r now en latin alle opzichten de 'ienhied
in verscheidenhied' zien. Uteraord wodt ok
Stellingwarf uutvoerig beschreven, en ok in
oons geval wodt een overzicht geven van
de taelkundige biezunderheden. Zo is ok de
veurnaemste schrieveri'je in et Stellingwarfs
beschreven, en netuurlik liekegoed die in et

Dr. Ronald Plasterk, minister van Onderwies, Kultuur en Wetenschop krigt uut hanen van
perf. dr. Hermann Niebaum, hooglerer Nedersaksisch, et eerste exemplaor van et Handboek
Nedersaksische TaaI- en Letterkunde.

Drents, Sallaans, Twents, Grunnings, Aachterhoeks en Veluws.
De bi'jienkomst was extra biezunder deur de
anwezighied van dr. Ronald Plasterk, minister van Onderwies, Wetenschop en Kultuur.
Hi'j kreeg et eerste exemplaor anbeuden
deur de bekende hooglerer Nedersaksisch
perf. di. Hermann Niebaum. Dr. Hans Gerritsen, de Grunninger dippeteerde van kultuur,
kreeg van Niebaum et twiede exemplaor.
In zien daankwoord gong de minister o.e.
in op de al mar groter woddende wereld,
de wereld van de globalisering, en deur
een soort reaktie wodt tegenwoordig ok
weer yule meer keken naor de dingen in de
eigen leefwereld: kieken wie as we binnen,
naogaon wat leeft in oonze eigen wereld,
mit dus ok interesse veur de eigen tael, zo
docht de minister. Wel staon een hiele goeie
beheersing van et Nederlaans en die van et
Engels tot een bepaold nivo bi'j him veurop.
Plasterk zien visie komt daele op wardering
en 'koestering' van regionaole tael en kultureel arfgoed, ok van die in oonze Nedersaksische regio's dus.
Dr. Gerritsen benaodrokte dat dr in 'Den
Haag' onderdehaand een positieve holing
is om de erkenning henne en dus veur de
toepassing van diel Ill op et Nedersaksisch.
Hl'j vertelde tussendeur nog over et onderzuuk dat hi'j en de aandere Nedersaksische
overheden deur de Rieksuniversiteit uutvoeren laoten naor de bestuurlike en juridische
kaanten. Et gaot om een onderzuuk dat
daon wodt deur de Rechtenfakulteit.
Vervolgens gaf perf. dr. Ludger Kremer een
kotte uutienzetting over de gesohiedenis
van et taelkundig onderzuuk van et Nedersaksisch. As laeste kwam SONT-veurzitter
Arend ten Oever an et woord. Hi'j fielseteerde redaktie en auteurs, en gaf in et kot zien
kiek op de pesisie van et Nedersaksisch.
Hi'j dee een dringende oproep tot toepassing van diel Ill van et haandvest. Ooit het
de hooglerer Nedersaksisch perf. Entjes nog
een keer bi'j him op et spreekure west, en hi'j

het tegen Ten Oever zegd dat die tot zien dood
deurgaon moet veur erkenning. En dat is Ten
Oever van plan, zee die in zien toespraoke.
Nao de bi'jdrege van Ten Oever sleut Letteren-decaan perf. dr. Ger de Haan et
off iciële pat van de bi'jienkomst. De redaktie van et haandboek en aandere auteurs
kun weerommekieken op een suksesvolle
ofsluting van et projekt 'Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde'. De mooie
bi'jienkomst wodde ok bi'jwoond deur een
tiental gaasten uut Stellingwarf, waoronder
drie bestuursleden en de direkteur van de
Schrieversronte.
Oonze gemienten weren vertegenwoordigd
deur de heer Hans Breukel van de gemiente
West-Stellingwarf.
Wardering van minister Plasterk; wardering veur dippeteerde Gerritsen
Mit naeme RTV-Drenthe het ommedaenken
geven an de bi'jienkomst van de uutrikkinge.
In een interview gaf minister Plasterk an dat
hi'j et van belang vun dat et haandboek dr
kommen is en dat dat reden veur him west
hadde om speciaol op 'e uutneudiging in
te gaon om et haandboek in ontvangst te
nemen. Nederlaand het mar weinig taelen,
zo zee hi'j, en et Nedersaksisch is d'r iene
van. Vroeger wodde dr van et Westen uut te
makkelik op daelekeken, en dat is aanders
wodden. Naost een hiele goeie beheersing
van et Nederlaans en ok van et Engels vint
Plasterk daj' Ok goeie zorg hebben moeten
veur je streektael, en daj' ok best trots op die
tael wezen meugen.
Dr. Hans Gerritsen, kultuurdippeteerde van
Grunningen krigt in streektaelkringen een
protte wardering, omdat hi'j de veurtrekker
is van de Nedersaksische regio's die in Den
Haag de veerdergaonde erkenning van et
Nedersaksisch bepleiten. Dat et paste hiel
goed dat hi'j et twiede exemplaor kreeg van
et haandboek.

Dr. Plasterk sprekt zien daankwoord uut en hoolt een betoog over o.e. biezundere kultuurverschillen en
et belang van et goed leren van et Nederlaans en Engels mit daornaost ommedaenken veur streektael
en streekkultuur. Veuran op de eerste riegel: Letteren-decaan perf. dr. Ger de Haan, en dan: dr. Hans
Gerritsen, kultuurdippeteerde van Grunningen en trekker van de Nedersaksische overheden veur de
toepassing van die! I!/ van et haandvest op et Nedersaksisch. Ok hij kreeg een eerste exemplaor. Dan:
redaktie!eden Henk B!oemhoff en Jurjen van der Kooi, dan: Philo Bloemhoff van de !Jsselacademie en
schriefster van et taelheufdstok over West- Overiesse!. Dan: SONT-veurzitter Arend ten Oever, Marjan
Entjes (wedevrouw van perf. dr. Hendrik Entjes, de eerdere hooglerer Nedersaksische tael- en letterkunde) en dr. Henk NUkeuter (auteur over Drentse literetuur). Op de twiede ne gel: dr. Lex Schaars,
taelkundige veur et Aachterhoeks, en daornaost oonze Stellingwarver auteur Pieter Jonker.

Et haandboek: et waoromme, de inhoold
en veur wie
Zo op 'e helte van de jaoren negentig kreeg
de inzet veur erkenning van et Nedersaksisch een protte ommedaenken in de Iaandelike en regionaole kraanten. D'r kwammen
alderhaande soorten vraogen over et Nedersaksisch, en dat vreug om een haandboek daor de veurnaemste kennis van de
Nedersaksische streektaelen in grote Iijnen
in bi'j mekeer kwam te staon. Ok veur studie
en onderzuuk wodde al langer anvuuld dat
d'r een soort algemien basisboek kom-

men moeten zol. Aenlik veur iederiene die
op zuuk is naor infermaosie, en die in een
goed boek naopluzen wil wat hi'j perbeert
te vienen. In vergeerderings an de RUG in
Grunningen in 1996, 1997 en 1998 weren
dr eerste besprekings, en in 1998 wodden
ok de streektaelinstellings dr bi'j betrokken.
Op 16 november van datjaorwodde in een
bi'jienkomst in Kaampen et plan in grote
Iijnen vaastelegd. Dr. Jurjen van der Kooi
zol redaktiesiktaoris wodden, en hi'j wodde
Iaeter ok eindredakteur.
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En now is et boek clan verschenen, veur
iederiene die gewoon wat meer kennis hebben wil van et Nedersaksisch, die bepaolde
dingen wat beter naozuken wit, of die verbanen, oorsprong, visies en mienings lezen
wit. Et lest niet attied as een roman, eertik is
eertik. Mar zo is et boek clan ok niet bedoeld,
et boek is niet schreven om een 'gezettig
boek' te hebben. Toch kuj' d'r atderptezierigst
in ommelezen!
D'r is perbeerd om in grote tijnen de bouw
van et Grunnings, Drents, Stettingwarfs,
Sattaans, Twents, Aachterhoeks en Vetuws
te beschrieven. Dan geot et om de ktaanken,
de bouw van de woorden, de zinsbouw, et
veurkommen van woorden en om 'diatektgreenzen' tussen kteinere gebieden mit taetonderscheid. Veerder bin d'r heufdstokken
over de ktaank- en woordbouw angaonde et
grotere verbaand van et hiete gebied, en zo
ok wat de zinsbouw angaot.
Ok is d'r zoe'n soort heufdstok over de
woordveurraod van et Nedersaksisch, over
veld- en femitienaemen, over et OostnederIaanse taettaandschop tot et begin van de
19e ieuw, over beheersing, gebruuk en holing (dus over taetsociotogie), over de Nedersaksische letterkunde in et algemien en per
regio, en over de mondetinge titeretuur.
Extra heufdstokken
Een biezunder heufdstok is schreven over
de historisohe ontwikketings van et Nedersaksische taetgebied. Et gaot over de
Iaandschoppen, over de periode van de
hunebedbouwers tot Karel de Grote, over
ekenomische ontwikketings en over poletieke geschiedenis van de Middelieuwen of.
Ok is een biezunder heufdstok maekt over
de geschiedenis van de Nedersaksische
taetkunde, wiels an et aende een heufdstok
opneu men is over et Nederduuts, zeg mar
de taetfemitie over de Duutse greens. Et
boek het veerder een register op naemen
van personen en een register op naemen
van ptakken en gebieden.

Veerdere gegevens
Een dikke twintig auteurs hebben an et
boek mitwarkt, meensken uut binnen- en
butenlaand. Et boek is 466 bladzieden dikke,
en et wodde uutgeven deur de Keuninklike
Van Gorcum in Assen.
De titelbeschrieving is: Btoemhoff, H., J. van
der Kooi, H. Niebaum en S. Reker (red.),
Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. Assen, 2008, ISBN 978 90 232 4329 8.
Wie graeg nog wat tevendig beetdmateriaot
bekieken wit van de uutrikkinge, kan zien
gerak kriegen op de webstee van de Drentse
schriever Gerard Stout: http://webserv.nhl.
nl/—stout/DrentseFilms.htm, en op RTVDrentheft ('uitzending gemist' van de daotum
ien april, pergrammes Drenthe Actueel en
Drents Diep, Ok te zien op You Tube).

Koosje Hornstra

In gesprek mit Roely Bakker
Op een wat miezerige middag ree 1k binnendeur naor Makkinge naor Legeduurswoold,
veur een interview mit Roely Bakker. 1k docht
at da'k verkeerd reden was, want de weg
hiette eerst hiel aanders, mar ze hadde me
uutstokt hoe as ik rieden mos en dus gong ik
nog mar even deur en dat pakte goed uut, et
was liekewel yule veerder as ik docht hadde.
Gelokkig wa'k roem op tied van huus gaon
en wa'k d'r krek veur twie ure, de tied die we
ofspreuken hadden.
Roely woont in een soort boerderi'jgien. Dat
komt goed uut, want een Iiefhebberi'je van
Jan, heur man, is et holen van geiten en dat
dot hi'j goed, getuugt de foto in de Liwwadder
kraante waor hi'j zien kampioensgeite zien tat.
1k kenne Roely vanof et jaor dawwe an de
eerste kursus Kreatief Schrieven, orgeniseerd deur de Schrieversronte, mitdaon hebben. Dat is now zoe'n zes jaor leden en ok
disse winter treffen we mekeer weer in oonze
schriefgroep van negen personen. D'r is een
soort baand tussen oons ontstaon, misschien wel omdawwe now en clan saemen
an een onderwarp warkt hebben. Zo hebben
we saemenwarkt mit de opdracht van Joop
Boomsma bi'j de kursus Spannende Verhaelen en de anzet uutwarkt van et verhael Och
Mae glen over een moord op de Delleboerster Heide.
1k docht dus dat ik Roely aorig kende, mar ik
wus niks over heur aachtergrond en daor is
zoe'n interview dan een goeie gelegenhied
veur om d'r wat an te doen. Ze is geboren
in et jaor 1944 in et ziekenhuus in Meppel,
mar heur oolden woonden in lesvene in
Overiessel, waor as heur heit in de bossen
warkte. Ze woonden clan ok butenuut. De
tael in huus was Nederlaans, mar onderling
praotten heur oolden Stellingwarfs. Nao de
legere schoele in Iesvene, waor as ze een

hiel goeie leerling was, gong ze in Stienwiek
naor de Ulo en dee de boekhooldkaante.
Daornao het ze nog een pattekeliere opleiding Huusholen daon en is ze an et wark
gaon. Bi'j et OLM (Overiesselse Laandbouw
Maotschoppi'je) in Stienwiek het ze een jaor
de boekholing veur de boeren daon. Doe kon
ze an et wark bi'j de boekhaandel in etzelde
plak, ok veur de boekholing, en ze moch bi'j
drokte in de winkel helpen. Ze herinnert heur
uut die tied nog dat 1k Jan Kremer onder de
toonbaank verkocht wodde. Net as ik het ze
in die tied alle boeken van Leni Saris lezen
en verzaemeld.
Op de Ulo hadde ze de twie jaor ooldere Jan
Bakker van De Hoeve kennen leerd en doe
die uut dienst kwam en op Steggerde een
huus kriegen kon, bin ze trouwd. Ok at was
Jan de ooldste zeune op een boerkeri'je, hi'j
het d'r veur keuzen om timmerman te wodden en warkte bi'j een baos op Steggerde.
Ze kregen een zeune in 1966 die ze Klaas
nuumden en in 1969 een dochter: Brigiet.
Roely warkte op zaoterdag in een soort van
thuuszorg en dee veerder vri'jwilligerswark
op schoele, mit naeme in et dokementaosiecentrum.
In 1978 verhuusden ze naor Makkinge, omdat Jan een baene kreeg bi'j de perveensie
in de warkplaetse in Oosterwoolde. Roely
hadde intied et riebewies haeld en ree in
heur Lilleke Ente naor heur baene bi'j de
boekwinkel in Oosterwoolde, waor ze roem
vier jaor warkt het en doe die verkocht wodde
kon ze an de slag bi'j de supermark van De
Boer. Dat warken was ok wet neudig, want
twie studerende kiender kost een protte.
Heur hiele leven het Roely holen van lezen
en schrieven. Ze was op de legere schoele
ok al goed in et schrieven van opstellen. Ze
schreef veur de schoelekraante altied een

stokkien mit de kastdaegen en las eigen
verhaelties veur an heur kiender.
Ze weren et at jaoren van plan en in 1999
gongen ze op anraoden van Jan mit heur
beiden naor de Kursus Stelingwarfs van de
Schrieversronte in Berkoop. Aenlik is Jan dr
dus de oorzaeke van dat Roely begonnen
is mit schrieven, want in et jaor daorop het
ze heur opgeven veur de kursus Kreatief
Schrieven o.l.v. Tine Bethlehem.

heur wodde plaetst in et boek dat uutgeyen wodde ter ere van Gijsbert Japicks
en gedichten wodden opneumen op de
Fryske Skriuwerske/inder, een uutgaove van
Stichting It Fryske Boek. Et verhael Naobers
kwam terechte in een boekien van de lesselakedemie uut Kaampen.
De men iere van schrieven van Roely begon
dus op te valen en ze wodde vraogd om
een bundel mit gedichten en verhaelen te

Tine Bethlehem pakt et eerste exemplaor uut van Zuver Nuver dat ze net van Roely Bakker kregen het.

Ze het daornaost ok nog een schriftelike
kursus Kreatief Schrieven volgd bi'j de LOt.
Dat gong via internet en duurde 40 lessen.
Opdrachten mos ze opsturen en die kwammen van kommentaor veurzien weeromme.
Ze kreeg dr ok een ciefers veur en nao
ofloop een getuugschrift. In oonze schriefgroep koj' dudelik marken dat ze daor yule
van leerd het.
Ze begon verhaelen en gedichten in te
sturen naor De Ovend en Op 'e Schostienmaantel in de Ste//in gwerf. Een gedicht van

schrieven wat clan as gesch ink kommen zol
bi'j de sutelaktie in 2006. Et is een hiel appat
boekien wodden, dat geft de naeme ok at
an: Zuver Nuver. Et zwatte omslag het lochtgevende grune letters en een ere biezunderhied is daj' et boekien ommedrijen kunnen.
Et is clan mar krekt van welke kaante et
eupensleugen wodt: an de iene kaante staon
de verhaelen in grune letters op wit pepier
en an de aandere kaante de gedichten in
witte letters op gruun pepier. De vormgeving is van Sytze Veldema uut Dwingel, et

boekien wodde drokt bi'j drokkeri'je Van der
Meer in Oosterwoolde.
Roely vertelde dat ze et hiel fijn vun dat ze
vraogd wodde cm een boek te schrieven.
Ze het dr een hiele poze mit doende west,
mar mit et risseltaot was ze slim tevreden en
trots. Ze het et eerste exemplaor anbeuden
an Tine Bethlehem, omdatjuust die eerste
schriefkursus van hiele grote invloed west is
en dat kwam mit naeme deur de inspirerende
men iere van lesgeven. Heur man Jan en de
beide kiender weren Ok dudelik trots op heur.
Dat was ok et geval doe Roely de twiede
pries wun in de lenakterwedstied mit heur
stok Vrijerije.
Bi'j heur in de kaemer an de mure hangt,
groot uutwarkt, et onderstaonde gedicht.
1k vreug heur hoe as ze ommegaot mit kritiek. Roely vertelde dat ze d'r wel tegen kan
en is bliede mit de vri'jhied die ze thuus krigt
om te schrieven. Ze schrift meerst overdag,
vaeke middags en dan mitien op de komputer, in et begin schreef ze liekewel eerst wel
mit de penne.
'1k zet verhaelen op pepier, omdat de verhaelen uut mien heufd moeten,' zegt ze, 'en doe
ik deur ziekte een tied niks aanders doen kon,
was et schrieven een mooie uut-laotkleppe!'
Een echt veurbeeld het ze niet, mar ze mag
graeg over vrouwen schrieven en de meniere zoas zi'j in et leven staon. Ze het nog
genoeg idenen veur verhaelen en gedichten
en is Ok zeker van plan om ooit nog es een
boek te schrieven.
Naost et schrieven dot ze Ok nog aandere
dingen. Ze zit in et bestuur van de Historische Verieniging Makkinge en verzorgt tegere mit Sjoukje Oosterloo en Annie Dedden
de bladziede Griepgraeg Ste//in gwarfs in et
ni'je blad De Grijpvoge/.
Roely het Ok nog de bevoegdhied om
kursussen Kreatieve Haandveerdighied te
geven en dot krek as ik an quilten. Al weer
een overienkomst tussen oons beiden.
Veur 1k et wus was et al haost zes ure en
mos 1k neudig naor huus, mar uutpraot weren we nog lange niet. Gelokkig tref 1k Roely
bi'jkotten wel weer in oonze schriefgroep.
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Johan Veenstra

In et spoor van Laurentien
Preenses Laurentien dee et, Balkenende dee
percies etzelde, Gerard Joling dee et in zien
pyjama, en doe dee 1k et een dag laeter ok
flog: we hebben allemaole veurlezen tiedens
de Nationaole Veurleesdaegen. 1k wodde
vraogd om op 24 jan flewaori op 'e Triade
in Wolvege te kommen veur een veurleesontbijt. Dat om half 9 morgens wa'k daor
al percent. Een tikkeltien zenewaachtig en

Een jaormennig leden wodde 'k daor veur
vraogd deur een cd-uutgever. Die was van
doel en geef in alle streektaelen van Nederlaand een hiele riegel cd's veur kiender
uut. Mar omdat de subsidie veur dat projekt
filet bi'j mekeer te kriegen was, is et doe filet
deurgaon. Dat spul he'k dus uut een kaaste
opdiept, want et is vanzels toch aoriger om
uut elgen wark veur te lezen as uut dat van

een betien mit et zwiet in de hanen, want 1k
bin zoks filet wend. Een koppel plattelaansvrouwluden is veur mi'j aorig meer veurspelber as 80 schoelekiender. En a'k dingen
niet wend bin om te doen, vuul 1k me altied
beheurlik onwisse. 1k vuulde me ok op glad
es omda'k kienderverhaelen vertellen mos,
dat bin 'k ommes ok niet wend. 1k schrieve ja
veur grote meensken. Mar ooit he'k toch es
wat kienderverhaelen en -lieties schreven.

een aander.
En... et vul me honderd percent mit, 1k hebbe
daor op schoele een geweldige morgen had,
de kiender hadden van alles te vraogen. Wat
is et mooi dat kiender dat vandaege-de-dag
zo makkelik kunnen, vroeger dusten wi'j op
die leeftied kwaolik een mond los te doen.
Op een groot bod ston da'k ridder in de odder van Oranje-Nassau bin, dat 1k mos de
kiender vanzels uutleggen wat een ridder is.
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Doe hek mar verteld
dat de keuninginne
pattie meensken,
die argens hiel arg
goed in binnen, een
medallie geft. Aj'
allemachtig hadde
hadrieden kunnen, aj'
mit een peerd zonder
fouten te maeken
over de hoogste
stekkeboel springen
kunnen en... aj' slim
mooie boeken in et
Steilingwarfs schrieven kunnen. Zo het
de majesteit nao et
lezen van mien boeJohan Veenstra tiedens et veurleesontbijt op 'e Triade in Wolvege.
kies vanzels ok es op
pen dat die schilderi'jen ok in et gebouw van
een dag zegd van: 'Die
de Schrieversronte expeseerd wodden zutgeweldige kerel daor in de Steliingwarven
ten tiedens de jaorvergeerdering op 28 meie.
moet ridder wodden!' 1k neme temeensen
Et kan niet op! Et kon op 'e Triade trouwens
an dat et indertied zo gaon is, as dat niet zo
ok niet op. Die schoele staot in Wolvege
is zol 't me mal ofvaien. 1k hebbe de kiender
an de Andries Veen strastraote, mar veur
ok verteld da'k mit een boek an 't schrieven
de getegenhied was de weg ommedeupt in
bin daor iene in vermoord wodt en da'k nog
Johan Veenstrastraote. Meerstat wodt d'r
gien titel veur dat boek hebbe. Now, et is
eerst nao je dood een weg naor je nuumd,
netuuriik hatstikke spannend as d'r iene
ik beteefde zoks in mien voile fleur now at.
vermoord wodt! Doe we iaeter genoeglik mit
1k wil mar zeggen: een schoele die alles zo
mekaander zatten te broodeten kree'k van
hatstikke mooi orgeniseert het een gewetdig
alderhaande kiender zomar idenen veur een
stel Ieerkrachten!
titel zoas Et mysterie van de dood.
Et is niet de bedoeiing da'k now mit mien
De kwaiiteit van een schoele het alles te
kienderverhaeten atderhaande schoelen
maeken mit hoe de schoelemeesters en
bi'jlanges gao. Dit was wat mi'j anbelangt
—juffers heur wark doen. De Triade het nefeen, slim plezierige, uutzundering. 1k btieve
fens mi'j niet te kiaegen! Wat bin ik daor op
gewoon boeken veur grote meensken
een vreselik aorige men iere onthaetd, wat
schrieven en daor verhaelen veur vertellen.
hadden ze d'r een wark van maekt! Pettien
Now moet een meens vanzels niet te rap
of! Ze hadden een tentoonsteiling inricht mit
van nooit zeggen. Want ja, as d'r een slim
de oppeppende titel Johan Veenstra in voile
aorig
anbod komt... Niet da'k d'r drekt op
kleur en fleur. D'r hongen foto's van me en
zitte
te
waachten en gao mit Balkenende
zowat at mien boeken weren d'r uutstald. En
argens
henne te veurlezen. Mar ak tegere
wat verschrikketik aorig was: verschiltende
mit
Gerard
Joting mag en dan allebeide in
kiender hadden van teveuren een petret
oonze
naachtpakkies...
Now ja, clan begin ik
van me schilderd en die intieste schilderi'jen
at
hiel
arg
te
twiefelen.
En
as d'r morgen een
hongen in de gang te pronke. Wat hebben
titlefoontien
van
et
Hof
komt
da'k mit Laurenpattie kiender trouwens een attemachtig
tien
op
stap
mag...
clan
zeg
ik
drekt van ja!
goed gevuut veur kleuren. 1k hebbe begre-

W.H. de Vries historikus '40/45

De oorlog in de Stellingwarven - 65 We gaon weer wieder mit et verhael van
vrouw Baas-van der VVeide, van vroeger uut
Berkoop. Dit verhael tekende ze op tiedens
de oorlogsjaoren 1940-1945.
De burgers die gien bedrief an huus hebben bin ofknipt van de elektrische stroom en
moe'n heur aovens redden mit een keersien
of een drievertien. (Een drievertien was
een koemegien mit eulie waor een kousien
in dreef daj' anstikken moesten, De V.) De
bakkers en de slaachters meugen veurlopig
de stroom nag holen. De boeren die stroom
hebben meugen et Ok holen. Gelokkig gaot
et tot nog toe goed mit de strenge winters,
want braandstof op de bonnen is zo goed
as niet te kriegen. De melk naor de febriek
wodt am de aandere dag leverd om kolen te
speren.
17jannewaori 1945
'Wi'j moe'n nog disse maond 140 kilo vleis leveren, dat oons mooie kalf moet vot en as we
now de weerde mar beuren, want et is wet
driehonderd gulden weerd. Mit de schaopen
is et ok wat. Ze wo'n gewoon uut et Iaand
steulen en clan gaot et nog meer om de wolle
as am et vleis. En dat gaot allemaole in de
zwatte haandel, en clan veur woekerpriezen.
De kleine man komt hier niet an te passe. Et
verhael gaot dat lucifes verkocht wodt veur
15 gulden et pak en kofflesurregaot Ok veur
10 tot 15 gulden et pak. Zoolt wodt ommezet
veur 7 gulden et pond. Wie kan dit betaelen?
Allienig de rieken.
18jannewaori 1945
Weer een ni'je anslag van vleislevering. Now
300 pond.
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10 feberwaori 1945
De eerste 400 vlochtelingen bin hier ankommen. Nao deur Annema onderzochtte wezen
(hi'j was doedertieden de huusdokter in Berkoop, De V.) en eten en drinken bin ze deur
gaon naor Haulerwiek. Elke dag kommen
dr now ni'je traansporten an. Aj dat anzien,
wat een ellende. Vol ongedierte (vlooien en
luzen) en soms ziek. Wat hebben die meensken onderweg leden. We hebben now bericht
kregen, dat we et zaod (rogge) leveren moeten. Holen we nog wet wat over? Ok at omdat
overal vlochtelingen onderbrocht wodden. In
sommige huusholings moeten ze soms zes
gaasten opnemen. Volgens mi'j komt daor
ziekte van. Hier en daor is at keelziekte.
Vanaovend om ongeveer half achte is oonze
buurvrouw B. v.d. Helm-Lem sturven. Zwaore koolde het ze leden. Nog zo jong, nog
gien 34 jaor, aarme man en aarme kiender
van 9, 7 en 5 jaar. Dr wodt niet naor vraogd.
De niet zelsverzorgers (de burgers dus, De
V.) kriegen gien botter meer. Allienig eulie.
De zelsverzorgers half om half. Weer is dr
een grote peerdevoddering west, mar de
meerste peerden bin at vot. Hoe moe'n we
hier et laand bewarken? De batter kost in de
zwatte haandel now 48 gulden et pond en
zoolt now 8 a 9 gulden et pond. Weer is d'r
bi'j Makkinge (Veneburen, De V.) een N.S.B.er daadschuten A.T. (naeme deur oons inkot,
De V.). uut Oosterwoolde. De leveraansie
van batter is now hielemaole oflopen. Niet
iene krigt meer wat. Dr is een perti'j batter
en keze uut oonze febriek steulen. Deur wie?
Vlochtelingen kommen dr now niet zo veule
meer en de meersten bin naor de omliggende dorpen gaon. Treinen rieden dr niet meer
en de schippers durven niet te veren, want
ze wan vaeke vanuut de locht bescheuten.
De rogge hebben we leverd, mar zi'jragge is

dr niet, en dr bin ok glen pooteerpels. Wi'j
hebben hier en daor een betien haever en
tarwe op 'e kop tikt nog op 'e stamme. Verleden weke is dr een melktankauto bi'j de zuvelfebriek bescheuten, waorbi'j de huzen bi'j
de febriek at wat beschaedigd binnen zoas
bij Nooy en bi'j wedevrouw Boverhof en ok
bi'j Elzinga en Kuiters. Ok alle ruten bin daor
kepot gaon. An et oostfront trekken de
Duutsers nog altied weeromme en de
Engelsen en de Amerikanen bin at een
hiel aende Duutslaand introkken. De
evakuees die hier binnen, moen heur
melden veur de bunkerbouw, neffens
de geruchten, mar dat lopt nog niet zo
hadde. Bi'j alle meensken is now de
elektriciteit ofknipt, dat iederiene zit now
in et donker en alle daegen zit de locht
vol vliegtugen die naor Duutslaand vliegen om te bomberderen. Van inkelde
van die grote steden moet at niks meer
over wezen, wodt d'r beweerd. Et vliegveld van Haovelte is hielemaol stokkend gooid. De grond die schudde oons
onder de voeten en alle munitie die in
Haovelte veurhanen was, wodt deur de
Duutsers tot ontploffing brocht. Et is een
hels lewaai.

veur betaelen. Honderden tanks gaon aachtermekere oons dörp deur en overal won
de N.SB.-ers ophaeld en sommigen won
opsleuten in de laandbouwschoele en et
karkien en de argsten gaon naor De Fochtel
in de kaampen waor ze heur veroordieling
ofwaachten moeten. De boerebuurtleider is
naor Et Vene overbrocht en die zal wet een

12 april 1945
De Kannedezen kommen over Noordwoolde oons dörp binnen rieden en ze
won deur de Berkopers mit luud gejuich
ontvongen. Et is een hiel gemoedetik
yolk en niet iene wodt lastig valen. Ze
zorgen overal zels veur en d'r won Ok
glen soldaoten bi'j de burgers onderbrocht. Graeg willen ze wat eier en melk
hebben, wat volop veur heur beschikber steld wodt en waorveur ze thee of
kakaopoeier of vleis teroggegeven en
Ok willen ze ruilen mit tebak en sigeretten wat de Berkopers netuurlik graeg
Oft is een hiele oolde foto van et echtpeer waor et hier
hebben willen.
omme drift. De schriefster vrouw Baas-van der Weide mit
Ok bin de Kannedezen drok op oolde zul- heur man en heur beide zeunen, veur et boerespulle glen
veren munten en ringen, die maekt binnen waor in die oorlogsjaoren misschien wel bij een keersien
disse verhaelen op pep/er zet binnen.
van oolde dubbelties mit oonze keuninginne dr op en daor willen ze een goeie pries
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hiele zwaore straf kriegen. Uut oons dorp bin
nogat wat meensken oppakt.'
Hier nuumt oonze schriefster een hiete riegel
naemen, waorvan et naogeslaacht nog wet
es in Berkoop en omgeving huushoten kan
en dus taoten we die mar weg. Ok schrift ze
dat een peer Berkopers huusarrest kregen.
Daornaost nuumt ze nog at wat vrouwluden
die Ok vaaste raekten in De Fochtet.
'De bossen won now zuverd van Duutsers
en daor was een Duutser bi'j die een hiet
stok ham bi'j him hadde. Hi'j was dus drekt
nog niet van de honger ommekomen.
Een Kannedees is in Hoottpae deur een
Duutser doodscheuten. (Hij is deur een
pantzerfaust om et teven kommen, De V.).
De Kannedees is in oons dOrp naost et
P.E.B. gebouw begreven. Een zietig gezicht,
om zomar in een zeil in de grond begreven
te wodden.
13 april 1945
Vanaovend bin tien taandwachters an de
Boverweg doodscheuten en in de baarm
begreven en dat bin now meensken van
oons eigen yolk, dus gemiene taandverraoders. Glen meenske het medetieden mit
dit votk. Et graf van de Kannedees wodt in
ere hulten, mar dat graf an de Boverweg
daor vtiegen waegens en fietsers overhenne
zodat d'r gauw niks meer van te zien is.
Op et taand van Heida an de Singet staot
een stok geschut en daor gaon de Kannedezen de Duutsers mit beschieten die
nog in et Oranjewoold zitten. Ok wo'n de
Koepelbossen nog es deurscheuten om een
peer Duutsers, waorvan ze daenken dat die
d'r nog zitten, d'r uut te kriegen. Intied is de
heufdmacht van de Kannedezen deurtrokken naor et noorden. Een dag of wat laeter
en Friestaand is now zowat hietemaot vri'j.
Drenthe en Grunningen Ok, op een peer
greensptakken nao, zoas Detfziet en
Ni'jeschaans. Veur de Ofstuutdiek hebben
de Kannedezen de opmars stopzet en bi'j
Amersfoort en Utrecht ok. De Duutsers
die in de beide Holtaanse perveensies en
Utrecht zitten, bin now opsteuten. Naor de

berichten zeggen gaot et om zoe'n tachtigduzend man. (Et weren d'r meer en wet
om-en-de-bi'j 125 duzend, De V.). D'rwodde
verschrikkelik honger teden in dat stok van
oons taand en dan ok nog at die Duutsers
d'r bi'j. Hiel wat meensken kommen daor
omme van de honger. Hier en daor breken
at ziekten uut, wat niet te veurkommen is.
Dit kan Ok niet aanders, aj' niks aanders te
eten hebben as btoembotten en sukerbieten.
Dr wo'n at pakketten mit eten vanuut Engelaand uut vtiegtugen naor beneden wurpen
om de argste nood een betien te vertichten.
As et sput now mar in goeie hanen komt. De
Russen hebben Bertien at in hanen en ok
de Engetsen an disse kaante vodderen ftink.
Dr bin Ok at een peer jongen uut Duutslaand
weeromme. Uut oons dorp nog niet iene.
D'r gaot ok een verhael, dat Hitter dood is
en Goebbets Ok. Zot et waor wezen? Waoromme geft Duutstaand de boel nog altied
niet over? As et niet gauw gebeurt zicht et
d'r veur Holtaand vresetik uut. De elfde april
is Roosevelt wegraekt. (Dit was op twaetf
april, De V.)
Op 28 april hebben we de eerste Steltingwarver kraante weer ontvongen. Daor weren
we hiet btiede mit. We meugen now Ok weer
tanger buten btieven, tot kwat over tiene. (De
schriefster bedoett hiermit dat de spertied
inkot wodde). Dr is hier at een koltekte hutten veur de naobestaonden van de meensken die oppakt en niet weerommekommen
binnen. Op sommige ptakken won staachtoffers vunnen waorvan iederiene miende dat
ze naor Duutstaand stuurd weren en now
vienen ze de tieken in de bossen en atderdeegst soms in massagreven. Soms half
verbraand en ok verminkt. Is et een wonder
dat ze now mit de taandwaachters glen medelieden hebben?'
Hier nuumt de schriefster de naemen van
een stokmennig Berkopers die bewaopend
binnen en de opdracht kriegen de N.S.B.-ers
en de Duutsgezinden op te sporen en op te
pakken. Votgens heur weren d'r nog at wat
kandidaoten, die oppakt wodden moesten.
'Van dokter Hoeksema en pelisie Faber is

nog niks weer verneumen. (Disse beide
mannen weren deur de Duutsers oppakt.)
Waor zollen ze wezen? Leven ze nog?
Vandaege 4 meie 1945 het Duutslaand him
off icieel overgeven!'
Ok dit kiopt niet hielemaole. Veur oons Iaand
was dat op 5 meie en de akte wodde tekend
op 6 meie te Wageningen, deur de Duutse
generaol Blaskowitz en de Kannedese generaol Foulkes.
Wet een gelok veur de meensken in
Hollaand, want de nood is daor hiel hoge.
Veur een hiele hoop zal de redding we! te
Iaete kommen en ze kun et eten Ok niet
meer verdregen. De keuninginne het een
rede hullen en Ok zi'j was hiel bliede. Dr bin
al hiel wat manluden uut Duutslaand weer
thuuskommen, mar nog niet allemaole. Et
bericht is deurkommen dat pelisie Faber
in Duutslaand ommekommen is. Dokter
Hoeksema leeft gelokkig nog we!, mar is nog
niet thuus. Et stoffelik overschot van dokter
Verdenius zal morgen 6 juni in Noordwoolde
herbegreven wodden naost de Engelse
vliegers.'
In et juninommer van De Ovend hopen we et
slot van et verhael van vrouw Baas-Van der
Weide te plaetsen.

Sjoukje Ooster(oo

Wie c(ag

Fien rag, spanci over 't diezig lTàaiu(
6iesterbaor1ik,mooie zu(verIraoc(en
maekt Leur 'n onzicht 'ore fiaan
cDeur et stifle £uuster
Ore&t een &oppe(wi(de gaanzen
naor et scñiere morgen(ocfit.
hut voClTe bost zingt d
(lester zien llei
&taeterenia.s een 5(iedè &ic/i
'u)eurOiy is de naacñt
geboren de iag in.
Een niie morgen.
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Annie Dedden is een echte Blesdiekiger. Now vot, een
klein smettien is d'r we!: ze isgeboren in Wolvege in
et ziekenhusien, mar dat was, zoas ze dat doedetieds
officieel nuumden, een 'toeva/lige geboorte want heur
oo/den woonden in Blesdieke. Annie het Blesdieke
nooit verlaoten en woont d'r nog a/tied mit yule nocht.
I Nao de ulo in Wolvege en een jaor vormingsk/asse is
ze an et wark kommen in een winkel en daornao het ze
krap tien jaor bif de gemiente West-Stellingwarf warkt
• . op de ofdieling bevolking.
____
Doe heur dochter geboren wodde, het ze onts/ag neumen. Ze kwam d'r al rap aachter dat allienig huusho!en
heur niet lag. Netuurlik s/okte de dochter een protte tied
op, mar toch het ze heur in et verieningswark stot. Dat
het ze al die jaoren daon, tot now an toe. Ze vint daj' d'r
een protte van leren en aorige kontakten van kriegen.
Doe de kiender van de legere schoele of weren is ze
begonnen te warken as Alpha-hulp via de Thuuszorg.
Annie het mit heur moeder in de woordeboekgroep van
Blesdieke zeten. Doe ze in de huushoolding van oold. annemer A/ten en de vrouw in Noordwoolde warkte dee
L blieken, dat die be/den in de woordeboekgroep van dat
p/ak zatten. Deurdat A/ten en de vrouw a/tied mondeling
. ondeivraogd wodden t. b. v. et woordeboek, kwam Annie
in de kunde mit Sietske B!oemhoff. Et Stellingwarfs
kwam zo vanzels vaeke op 'e bodden en A/ten haelde
heur over om mit te doen an de jaorlikse sute!aktie.
Van et iene kwam et aandere, ze vo/gde een kursus
Ste//in gwarfs en now is ze mitwarker an de Ste//mgwarier Spreukeke/inder. Ze vietert meensken an om
bi/dregen te leveren en schrift d'r ku/er- en fietsroutes
veur. Ze is /id van warkgroep 'H.J. Bergve/dpr/es' en
redaktielid van de wekeliks verschienende Griepvoege/.
_
Et p/ak dat Annie Dedden-Koers wat dot is et Laand-P goed De Eese.

Tegere kuieren we op een mooie maendageigener van et laandgoed, Onnes van Nijenmiddag in feberwaori op De Eese. Now is et
rode, leut et in 1915 bouwen. Et biezundere
laandgoed ongeveer 750 bunder groot, dat
is dat d'r gien spiekers bruukt binnen, mar
we kun d'r vanzels mar een betien van zien.
hoolten pinnen. Zo bin de bedriefswoning
Zoe'n 500 bunder Iigt in Overiessel, 250 in
en de oolde schuren ok bouwd. In 1923 is et
Drenthe en 5 Oa vief!) bunder in West-Stellaandgoed ankocht deur Jonkheer van Karnebeek, doedestieds menister van butenlingwarf.
We beginnen de kuier bi'j de 'grote schuren'
Iaanse zaeken. De femilie bruukte et as
naost et huus van de vroegere rentmeester
butenverblief. mar Van Karnebeek zels zal
en vlakbi'j et 'kesteel'. De oolde schuren en
d'r niet yule tied deurbrocht hebben mit
zien drokke baenen in Den Haag, waor hij
de woning valen veural op deur de kleur: ossebloedrood. Dat is ok de kleur van et sprowoonde. Hi'j was daor burgemeester van
kiesachtige laandhuus waor we op anlopen,
1911-1918 en daor-nao menister van butenwiels Annie vertelt
Iaanse zaeken tot
hi'j in 1927 oftrad.
waoromme dit laandgoed heur 'wat dot.
Van 1928 tot zien
We kwammen hier
dood in 1942 is
hi'j kommesaores
wel geregeld te kuieren, zegt ze, want et
van de keuninginne in Zuudis een mooi gebied
deur de ofwisseling
Hollaand west.
van bossen, heide
Hi'j en zien vrouw,
en groslanen. Mar dit
barones van
Wassenaar van
plak is pas echt veur
Rosande, hadmi'j leven gaon, doe
den vier zeunen.
ik mit et beschrieven
De femilie het et
van kuierroutes belaandgoed altied
gon veur de Spreugoed beheerd.
kekelinder. Dan zuuk
ie ok van alles op
Onderhaand is et
in hanen van de
over de geschiedenis
vierde generaosie
van et terrein waor
Van Karnebeek.
aj' een route uutzetEmilie van Karten. In dit geval is
nebeek het een
dat gien kleinighied,
peer jaor leden
want et laandgoed
heur baene bi'j de
het een hiele rieke
Annie Deddendoei de mit at uutzetten van een
K.L.M. opgeven
geschiedenis en ok
kuierro ute op De Eese.
om heur voileover de femilies die
dig in te zetten
eigener weren is yule
veur et beheer. Et onderhoold kostte en kost
bekend. Daornaost is et ok interessaant wat
een protte geld en de opbrengsten uut et
te weten te kommen over de meensken die
Iaandbouwbedrief weren niet meer genoeg.
hier now wonen en warken. Dan krigt alles
In 2005 is et bedrief stopt deur de slechte
yule meer betekenis en is et niet zo mar een
veuruutzichten. Et bosbedrief was al yule
kuiertien. Kiek now es naor et Noorse laandhuus, eerder docht ik wet een prachtig huus
eerder stopt omdat et te arbeidsintensief
was. Now richten ze heur op subsidieerde
en dan leup ik veerder. Now kiek ik naor die
netuurontwikkeling en de expietaosie van
biezundere bouwstiel en de appatte kleur. In
gebouwen. De femilie het plannen indiend
de volksmond is dit et Noorse Iaandhuus. De
IN

veur de bouw van zoen tien laandhuzen en
een groot gebouw veur oolderen. Ft is de
vraoge as dr wat van terechte komt, want dr
bin veul bezwaoren tegen de plannen. Et geft
wel an dat de femilie op alderhaande menieren an geld kommen wil veur et laandgoed.
Zo verhuren ze et Noorse laandhuus an orgenisaosies veur vergeerderings en trenings.
Doe Emilie van Karnebeek dat plan an de femilie veurstelde stuitte et op tegenstaand van
yule femilieleden, et was een grote inbreuk
op et daegelikse leven. Ft is wel deurgaon
en et laandhuus is daorveur binnen aorig
veraanderd. Deur de grote veraanderings in
de bedriefsvoering bin dr van de honderd
meensken die nao de oorlog in dienst van et
laandgoed weren nog mar zoe'n tiene over.
Ondertussen lopen we langs machtig grote
beuken, ieken en sparren. le kun zien dat et
een ieuwenoold laandgoed is en mit Annie
ku] hier naovulen dat een meenske mar
een hiel klein wezen is. Hiel aanders clan op
e vlakte bi'j de Lende, daor ku] je nog wat
maans vulen. Awwe bi] een protte redenderumpollen kommen staot dr op paolen
angeven dat et verbeuden is daor in te gaon.
Annie vertelt dat dr aachter die pollen een
zwemviever is mit echte badhokkies. Oat
maekt]e vanzels wel hiel ni'jsgierig, mar Annie en ikke bin nog van de gezagsgetrouwe
generaosie en dus kuieren we deur. We zien
dat hiel wat naaldbomen uut de bos haeld
binnen en dat daorveur in de plak ]onge beuken plaant binnen. Nargens he] et gevuul in
een grote don kere bos te wezen, want overal
ku] wel een eupen stok zien.
Annie vertelt dat heur vader een netuurmeenske was en heur yule leerd het, mar dat
ze zels meer let op et grote gehiel as op de
plaanten en bomen ofzunderlik. De gewone
bomen kent ze vanzels wel, mar welke
soorten ieken, sparren en douglasbomen we
zien kan ze niet vertellen. As meensken dr
veur vulen gaot ze hier vaeke mit ze henne,
want ze vint et mooi om dr over te vertellen.
Van die meensken leert ze vaeke Ok weer
et len en aander onder et kuieren. Et vaalt
heur op dat haost alle meensken verschillend
naor et laandschop kieken en dat ze vaeke

een hiel verschillende belangstelling hebben.
Sommigen vienen veural de gebouwen en
huzen, ok de ni']en, interessaant, aanderen
letten meer op 'e netuur en weer aanderen
bin veural ni']sgierig naor de gesohiedenis.
Een kuier op et laandgoed is in elke tied
van et ]aor weer hiel aanders. Alderhaande
verschillende tinten gruun in de meitied en
al die verschillende kleuren in de haast van
de blaeden van bi']glieks de beuken en de
inhiemse en Amerikaanse leken. Dr is altied
weer wat flj!]s te zien.
Awwe haost weeromme binnen zien we een
peer greven van de femilie liggen binnen
een hekwark. De greven maggen we jammer
genoeg niet bekieken. De drie renen die we
daor zien maggen dat wel. mar die springen
overaende en lopen hadde vot. De witte
aachterlochten' bin nog een hiele tied te zien
as ze in de bos verdwienen.
Een posien laeter zicht de grote zwarfstien
Ter herinnering aan Jhr. Mr. Dr. H.A. van
Karnebeek, heer van De Eese. 1923-1942
oonze rooie aachterlochten verdwienen. We
rieden naor de hoogte van De Baars om
evenpies naor et prachtige dal van de Woldbarg te kieken waor de buurtschop Brauweringen ligt. Daor moet et verdwenen veld
liggen van de voetbalverieninge The Swallow. Glen wonder dak et nao al die ]aoren
zonder Annie niet vienen kon, want dr is niks
meer van te zien en de harbarg van Stoffels
is neffens Annie al lange een woonhuus. Et
was een biezunder voetbalveld, omdat in de
midden van et veld een hoogte was. Normaal
hoolt de anvoerder, die kiezen mag op welke
helte hi] eerst speulen wil. rekening mit de
wiend of de zunne. Mar op dit veld was de
keuze tegen de barg op speulen of dr vanof
en dat was toch wel hiel appat.
Zo dot blieken dat Annie Ok yule wet van
plakken die heur een betien minder doen
as De Eese. Dan gaon we over de Woldbarg naor et laandgoed De Bult, dat naost
De Eese ligt, waor et hotel Resort De Eese'
te vienen is. Nao al et kuieren op De Eese
drinken we oons verdiende paantien koffle
niet op, mar in De Eese.

Pieter Jonker
Uut et kenniscentrum

Domenee Krikke, et Stellingwarfs en brieven uut 1958
Domenee. Oat was de anhef van een brief
van Martinus Bakker (1926-1996) uut Lutjegast, die hi'j op 7 feberwaori 1958 an ds.
Sibbele Krikke schreef. Krikke, geboren op
18jannewaori 1926 in Tjalleberd, wodde
in 1958 as domenee beroepen in Berkoop
bi'j de Vri'jzinnigen, de grote karke. Bakker
was doe veural bekend as de Stellingwarver
schriever Jouk, die in De Friese Koerier,
Anpakken en De Ste//in gwarf schreef. De
Stellingwarver schriever Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966) schreef op 27
feberwaori van datzelde jaor ok een brief
an Krikke. Ds. Sibbele Krikke hadde trouwens zels de korrespondeensie mit de beide
schrievers eupend.
Doe Krikke uut Berkoop vertrok as predikaant, wodde hi geestelik verzorger in
Triotel in Liwwadden. In 1976 promoveerde
hi'j tot doctor in de godgeleerdhied. Zien
proefsch rift hiette Veranderd /evensbesef en
/iturgie: een verkenning van godsdienstwijsgerige en /iturgische aspecten der randkerkelijkheid. In 1986 volgde zien benuming tot
biezunder hooglerer an de Rieksuniversiteit
in Grunningen in de geschiedenis en beginselen van het Unitarisme. Een leerstoel
die veural deur toedoen van de Zwinglibond insteld wodde. De bond verzette heur
tegen de ni'je karkodder van de Nederlaans
Hervormde Karke van 1951. Krikke raekte in
1999 weg.
In 1958 schreef ds. Krikke dus een brief an
Martinus Bakker en Hendrik Johannes Bergveld om wat meer geweer te wodden over et
Stellingwarfs en om die tael te leren. Deur
toedoen van de femilie Krikke kreeg et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte de Stellingwarver brieven in
bezit, ok die van keunstener-schriever Dirk
Kerst Koopmans an Krikke.
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De anhef van Bakker zien brief is kostelik:
'Ft het aiweer een betien langer duurd ak
van plan was, mar in oonze ni'jmoodse tied,
durft zels een schoelemeester wel te vertellen, dat hi'j et drok het, en daor zuwwe et
dus mar op smieten.'
Krikke vragt alles op dat Bakker in et StelIingwarts sund 1949 schreven het. Mar dat
wodt Bakker tevule van et goeie. Hi'j stuurt
deurslaegen van zien kopij, een stokmennig
kraanteknipsels en et boekien van Bergveld. Ds. Krikke wit mit et Stellingwarfs in
de weer en hi'j daenkt dat zoks dichte bi'j
et Tjalberters leit. In de kruderige brief van
Bakker an Krikke kuj' lezen: 1k hope dan ok
dat Domenee de slag te pakken kriegen zal
en dommiet as een volleerde Stellingwarver
zien entree dot in Berkoop en Ni'jberkoop.
De Stellingwarvers hebben wet verlet van
meensken, die veur de eigen streektael vuten, want et dialekt raekt langzem mar zeker
in de hoeke. Stel je veur, dat dr nog es een
Stellingwarver preek geboren wodde!'
Opmarkelik is dat Bakker de brief hielendal
in et Stellingwarfs schrift en dat Bergveld
eerst in et Hollaans schrift mit ds. Krikke.
Bakker meldt ok nog even et volgende: 'Wat
veur alle taelen gelt, gelt netuurlik ok veur
et Stellingwarfs: van plak tot plak kommen
nogal es kleine verschillen veur.'
Hi'j vint et daoromme belangriek dat Krikke
ok nog wark van aanderen onder ogen
krigt. Hi'j wist dan op et wark van Bergveld.
Hi'j schrift ok: 'Tot iene algemiene spelling
biwwe naemelik nog nooit kommen, jammer
genoeg.'
Ft aende van de brief is op en top de humor
van Jouk: 'Wat et terogge sturen angaot,
daor is gien haost bi'j, op et ogenblik he'k
et spul niet nodig en omdawwe toch nogal
gauw es deur Berkoop kommen, Iiekt et

me yule mooier toe, da'k et clan een keer
ophaele. De postzegels kuwwe clan wel verrekenen in een bakkien koffie en een goeie
segare!'
Bi'j mien weten het Martinus Bakker nooit
rookt.
Bergveld woonde doe in
Appelsche en gaf op 27
feberwaori 1958 bescheid.
Hi'j dot dat in et Hollaans,
mar 1k geve et hier even in
et Stellingwarfs weer: Jow
brief dee mien Stellingwarver hatte hadder kloppen.
Ommes, mien stelling is de
hieltied west, dat predikaanten, onderwiezers e.d. d'r op
zien minst goed an doen om
de streektael van heur territoir
kennen te leren.'
Krikke het Bergveld vraogd
om him schriftelik et Bekoopers' te leren. Bergveld
schrift: 'Dat is uteraord onmeugelik. Jow zullen dat pas
deur riegelmaotig kontakt mit
Jow discipelen onder de kni'je
kriegen kunnen.'
Ok Bergveld gaot naoder in
op de spellingkwestie: 'De
spelling van Jouk wiekt belangriek of van mien schriefwieze. 1k wil me gien oordiel
anmaotigen welke de juuste
of zels mar de beste is, mar
wel heb ik mien schriefwieze
vaastesteld in overleg mit
perf. Overdiep, perf. Heeroma
en Dr. Naarding en hi'j stemt
overien mit de meerst gangbere in de zonuumde Nedersaksische dialekten. De heer Bakker is op
eigen hooltien an et experimenteren sleugen
en kan daor nog mar muuilik ofstaand van
doen. Wel heb ik de hope, dat we et nog es
lens wodden zullen.'
Tussen de riegels deur pruuf ik toch wel een
betien et oordiel van Bergveld en Iichtkaans

het hi'j geliek. Bergveld is ok sportief en
schrift: 'Dat we nog niet tot overienstemming
kwammen, is alderdeegst in zovere mien
schuld, dat mi'j de tied veur rustig saemenspreken an now toe ontbrak.'
Bergveld geft in de brief ok an dat hi'j zien

Dr. S. Krikke.

eigen pepierwinkel nog niet op odder het
omreden hi'j langere tied ziek west het. En
dat hi'j van alle schrieveri'je mar ien exemplaor het en dat hi'j op et heden gien tied het
om et over te typen. Kopieermesienen weren
d'r nog niet in 1958. Hi'j hoopt ds. Krikke
inkotten al es te ontvangen.
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'Een woordelist of een grammatica bestaon
niet. Beide beheuren tot mien vrome weensken, zo schrift Bergveld.
Uut de briefwisseling van Bergveld mit
Krikke dot blieken dat Bergveld zels ok
godsdienstig is.
Dan is et een posien stille. Mar Krikke gaot
in zee mit Bergveld en in 1961 is daor inienen een Stellingwarfstaelige karkdienst van
ds. Krikke in Berkoop op zundag 28 meie.
Bergveld zorgde veur de vertaeling/bewarking van godsdienstig materiaol.
Henk Bloemhoff het uutvoerig over de verdiensten van Bergveld op dit terrein schreyen in et boek Klaeterjaegers, dat in 1976
verscheen. Dat gebeurde tien jaor nao de
dood van Bergveld en nao et verschienen in
1971 van de suksesvolle bundel De oolde
p00k.

Op 30 meie 1961 schrift Bergveld an ds.
Sibbele Krikke een brief, daor uut blieken
dot dat Bergveld de dienst bi'jwoond het. Hi'j
schrift: 'Wat ik zundagmorgen nog vergat te
zeggen is dat 2 in et Stellingwarfs twie en
geen twee is.' Hi'j geft dan nog een veerdere
uutleg over de telwoorden in et Stellingwarfs
Bergveld vervolgt mit: 'As Jow zels over
disse eerste poging wat tevreden binnen,
was et misschien wet goed, dat d'r een

versiaggien van in de N.O. kwam.' Hi'j wit ok
wet graeg dat Krikke een veurankondiging
veur de Stellingwarver dienst in Makkinge
dot, die op 4 juni holen wodden zal. Krikke
reist naor tat van plakken om disse Stellingwarver dienst te holen.
Bergveld helpt ds. Krikke ok mit een twiede
preek, die van 26 meie 1963 of holen wodt.
Dr is een briefien beweerd bleven van 19
april 1963, en dat is deur Bergveld wel in et
Stellingwarfs schreven en dat gaot om de
korrektie van een gedichien van Vrouw Hof
veur et dorps- en karkeblad De Dreijer. Hi'j
wit d'r eerst es even mit Krikke over praoten,
want et bruukte Stellingwarfs in et ni'j oprichte blad is neffens him een mangelmoesien.
Bergveld schrift dat hi'j d'r ommeraek bliede
omme is dat in De Dreijer et Stellingwarfs ok
bruukt wodt. Hi'j nuugt ds. Krikke mit: 'Kom
bi'jkotten mar es langes. Dat zol toch at veur
die Stellingwarfse preek'. Bergveld raekt in
1966 weg en Krikke verhuust naor Goutum.
En dan is et waachten op de oprichting
van de Stellingwarver Schrieversronte die
mit hulpe van wika Oene Butt en ds. Rienk
Klooster weer meer ommedaenken geven
an et Stellingwarfs en de karken.

Tomke veur de dadde keer in et Stellingwarfs
Veur de dadde keer verschient et boekien Tomke in et Stellingwarfs. Begin juni zal et
boekien weer an alle Stellingwarver ukken rondpat wodden. Ni'j is dat dit jaor ok mitdaon wodt an de Tomke-veurleesweke in die periode. Op dit mement won aHe ukkespeulplakken benaoderd mit de vraoge as ze gebruuk maeken willen van et veurleesanbod. Een grote groep vri'jwilligers is onderhaand al vraogd om uut Tomke veur te lezen.
Sjoukje Oosterloo uut Gersloot zorgde ok dit jaor weer veur de vertaeling van et Tomkeboekien, Annie Dedden van Blesdieke is drok in de weer mit de hiele koOrdinaosie van
de veurleesweke.

Inleiding
Om te beginnen lees 1k vusen te weinig. Ak
dan len keer een boek te pakken heb, moet
alles dr veur wieken. Wat veur soort boeken
1k dan lees? Now, een mool aeventurenboek,
een roman of een spannende detektive kun
mi'j wet bekoren. 1k zol grif niet veur een
oorlogsboek kiezen. 1k beg riep niks van at
dat vechten en naor oortogsfitms kiek 1k dan
ok nooit.
Waordeur laot 1k mien keuze bepaoten? Now,
deur receensies en 1k gao of op anraoders
van mien vrunden. Een haandrieking vien k
ok in de Libelle. In een vaaste
rebriek wodt een bekende Nederlaander vraogd wat as zien
J
of heur mooiste boek is. Die
/
btadziede stao 1k nooit over en /
1k schrief naemen van schrievers en titets van boeken op,
die 1k interessaant vien. Dit
liesien pak 1k d'r hieltied bi'j
a'k op vekaansie gao. 1k
kan jim anraoden zoks ok
te doen.
Zo kwam 1k in anraeking
mit de boeken van Raymond van de Klundert. Hij schrift autobiografische boeken onder zien schoelnaeme
"Kluun". In zien boeken: Komt een vrouw bi]
de dokter en Dc weduwnaar, beschrift hi'j de
periode van veur, tiedens en nao de dood
van zien vrundinne, laeter zien vrouw. Zi'j is
deur een slimme ziekte wegraekt.

ziek is. Heur leven en dat van Stijn speult
him dan veurnaemelik of tussen ziekenhuusmuren. Zi'j kriegen te maeken mit hoop (et
knobbeltien wodt klelner), wanhoop (as de
kanker weer toeslat), et ontkennen (et overkomt mi'j toch niet weer) en et onder ogen
zien (de bost wodt ofzet). Zi'j vechten heur
beide deur et hiele perces henne mit valen
en opstaon.
Die periode in heur leven beschrift Kluun op
een wieze die mi'j stille maekt. Hi'j verzorgt heur op een liefdevolle en andoenlike
wieze, mar schroomt niet zien oolde leven
now en dan op
j te pakken. Et
: even waor hi'j an
vaaste holen wit.
Et leven waor hi]
zo van hut. Hi'j ontvlocht heur, et huus,
mar ok zien eigen
1k en komt niet an
rouwen toe. Dan komt
Roos in zien leven.

We Nljboer

It vien 1k

OWMWI

Komt een vrouw bij de dokter
Veurdat Carmen bostkanker krigt hebben zi'j
en Stijn een mooi leven. Beide bin ze jong,
suksesvol in et zaekenleven, kriegen zi'j een
dochtertien, Luna, en hebben zi'j een stokmennig vrunden. Et leven lacht heur toe. Zi'j
even in een roes van alles kan (Kluun vint
dat daor ok vremdgaon bi'j heurt) en alles is
meugelik. Dan inienen ontdekt Carmen een
knobbeltien in len bost. Zi'j maekt heur niet
al te sappel, omreden zi'j vermoedt dat et mit
hormonen van doen het. Mar et vaalt niet mit
en zi'j moet onder ogen zien dat zi'j hiel slim

De weduwnaar
In De weduwnaar beschrift hi'j de periode nao Carmens overlieden. Stijn daenkt de draod weer oppakken
te kunnen, mar dat lokt him niet. Een tied
van sex, drugs en rock en roll brekt an. Zien
relaosie mit Roos lopt stokkend. Saemen mit
Luna trekt hi'j in een kamper deur Australië.
Zi'j moe'n et now mit heur beiden redden en
heur leven weer op 'e nt kriegen. Pas as dit
lokt, kan hi'j veerder mit zien leven.
Stijn, Roos en Luna gaon uutaendelik mit 'n
drienend veerder.
Naobeschouwing
Beide boeken hebben mi'j slim beruurd. Dat
het ok alles te maeken mit et felt dat wi'j yule
mit disse slimme ziekte te maeken kregen
hebben. De dood is een onderd let van et
even, dat weten wi'j allemaol wel. Mar aj'
dr mit te maeken kriegen, is et een hiel eer
verhael. De dood kan rempend toeslaon, mar
kan ok een hiel staonig perces van oftaekeling wezen. Een tied waorin hoop, wanhoop,
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ontkennen en onder ogen zien mekeer
ofwisselen en hieltied is d'r op et aende et
ofscheid nemen van een dierbere.
1k heb beide percessen mitmaekt en in alle
gevallen blift et slim muulik. Et veraandert
jow kiek op et leven.
Veural de jeugd gruuit op in een maotschoppi'je waor alles maekber in liekt te wezen.
Dat zoks een illusie is, koj' aachter tiedens
zoe'n ziekteperces. le staon hieltied mit de
rogge tegen de mure. Et ienige wat aj' doen
kunnen is steun bieden, al vuult dat vaeke
niet as genoeg.
As et Ok mien mooiste boeken binnen, die 'k
lezen heb? 1k weet et niet. In elk geval heb-

ben ze een protte indrok op mi'j maekt en
sluut ik niet uut da'k ze nog es lezen gao.
"Vun ie et clan niet muuilik, dat de schriever
zien vrouw besodemieterde?" Wis, ik vun
him bi'jtieden een klootzak. Mar ik vergeef
et him, krekt zoas Carmen dat daon het. Zi'j
wus et van Roos en stokmennig aanderen,
mar het dr glen breekpunt van maeken wild.
Dan past mi'j dat ok niet.

Krummeltien
Verbetering
In et bi'jschrift bi'j de tekening op pag. 10 van de veurige Ovend is een storende fout
kommen. De pentekening is niet van Dirk Kerst Koopmans, mar van Hendrik Jan van
Veen uut Roden en staot op pag. 6 van Haarm. Verhael uut et Stellingwarver boereleyen, schreven deur Hendrik Vondeling en uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte in 1979 (F.J.).

9.4

Et was wikkerwik... of ik had dit verhael
nooit schrieven kunnen. 1k neem an daj' in
een pelisiecel niet een komputer en zoks
dr bi'jkriegen. Netuurlik zol ik mit een stok
pepier, een kevot en een postzegel al slim
bliede west hebben. In een Hotlaanse cel zot
dat lichtkaans nag wet meugetik west wezen,
mar et was veer van huus in Kroatië. Ja,
ik bin opsleuten west in een petisieburo in
Rijeka...
't Was at negen daegen aachtermekeer
pissen mit et weer. Et eerste wa'k dee ak
morgens wakker was, gedienen eupen en
in 't zwem bad kieken. Weer glen meensken.
Ok in de prachtige zee, twintig meter veerderop, zag le gien hand. Wat weren we ok
stom west am krek mit Pissende Griete naor
de kust te gaon. Zes weken regen betekent
zaks. Hoe et waarme zeewaeter am je kant
vuutt, kuwwe nag niet zeggen. Regen en
hadde wiend vuten we alte daegen. Alte
daegen moen we weer een uutstappien
bedaenken am de dag deur te kommen.
Kaarten, scrabbeten en tezen doen we at
vaeke genoeg. De kaarte dr bi'j en mit een
spetde btiend een plak anwiezen is wet een
aorighied. Spannend am daar mit de bus of
de trein te kommen. le kommen mit zokke
spettegies op de mooiste ptakken. Vandaege
is dat een grate stad. Rijeka. Bestist glen
raamp. We haten op zien tied best van tekker
winkelen en op een terrassien zitten, at zat
dat mit dit weer wet niks wodden. Et busstesjon is dichtebi'j en we weten now at wet hoe
taete en in wetke bus we instappen moeten.
De bus is aorig op tied. Hoe tange die dr
over dot kuj' nooit inschatten. We perberen
van altes wat spannends te maeken. Dus
een weddenschop. De tied raoden hoe lange
we in de bus zitten. Wie dr et dichtste bi'j zit,

betaett wat lekkers bi'j de koffie. Ontiegelik
ftauw en biezunder, omdaj' boeten moeten
aj' winnen. Mar daor hewwe over naodocht.
D'r is meer as attienig mar winnen witten. 't Is
gezond veur de geest. Et rittien duurt een ure
en zeuven menuten en omda'k daor et dichtste bi'j bin, is et eerste wat we doen awwe
de bienen weer op de weg hebben, koffie
drinken mit waarme appetpunten dr bi'j.
1k betaet en stoppe de beurs goed onder
in de ragtasse. We hebben elk wat ekstra
geld in de beurs, want shoppen kost geld en
schoenen en sierraoden bin meer as wetkom. Krek am 'e hoeke is een grate winket.
Mit de rottrappe gaon we eerst mar naor de
bovenste verdieping. We scharrelen daor
een hiete tied omme. Mit de rottrappe gaon
we iene verdieping naor beneden. De trappe
is graotvot mit meensken. Ze staon stief
tegen je an. Awwe dr ofgaon vuul ik naor
mien ragtasse. Die is los! Schrik slat mi'j
am et hatte. Daor hej' et at. Ja, beurs vat!
Versleugen taot ik mi'j daetezakken op 'e
stoepe. Vat, attes vat. Baankpassies ok. Now
moe'k de boet btokkeren. Mobiettien. Ok vat?
Nee, werachtig, die zit dr nag in. Adresboekien ok nag. De baan ken bet ik daor zomar
in die drokke winkelstraote. Ze bin hiet aorig
en weensken mi'j starkte. Now op zuuk naor
een petisieburo. Mit wat her en der vraogen
kommen we dr. De deure is toe. We marreten wat an de klinke en clan heuren we
een ktik. De deure vtigt mit vaosie los en wat
schruten stappen we over de drum pet. Een
lege ruumte en een hokkien mit gtas dr veur.
Aachter et gtas zit een vrommes in uniform.
Op boekhoogte zit een soorte van brievebusse waor aj' deur praoten kunnen. 1k perbeer
in et Engels angifte te doen. De vrouw kikt
me niet an. Ze schrift wat op een btattien.
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Lopt vot en komt weer. Now doe 1k angifte in
et Duuts. Ze reageert nog hieltied niet. Lopt
weer vot en komt weer. 1k blief praoten, mar
1k geleuf niet dat ze botte interesseerd is. 1k
vuul mi'j doodongelokkig. Eerst beroofd en
now weet 1k niet hoe aj' deurdringen kunnen
tot een pelisievrouw.
Inienend dri'jt ze heur op mij toe en wiest
naor een peer krokken an de ere kaante.
We gaon braaf zitten. Et duurt lange veurdat
d'r weer wat gebeurt. We zeggen niks. De
vrouw aachter et raem kikt ok niet op van
heur wark. Dan wodt d'r weer an de deure
rammeld. We heuren weer een klik en de
deure vligt weer los. Een jonge en een maegien kommen d'r in. Ze kieken Ok wat onwennig om heur henne. Wi'j wiezen naor et
leket. Ze doen heur bosschop in et Engels.
Paspoort steulen. Dat is goed slim. Ze moen
vanaovend om negen ure in et vliegtuug
zitten naor huus, naor Portugal. Et gaot now
krek as bi'j oons. De pelisievrouw geft gien
sjoechem. Ze doen et verhael nog een keer.
Dan perberen ze et mit gebaoren. Ok now
lopt de vrouw iederkeer vot. Dan wiest ze
naor de krokken. Ok zi'j gaon zitten.
We waachten. De tied lopt deur. Inienend
kommen d'r drie mannen in uniform al kriesende uut een deure in de waachtruumte. Ze
roepen en wiezen in een oons onbekende
tael. De jonge gebaort dat wi'j d'r niks van
snappen. D'r komt nog lene deur de deure.
Hi'j begint oons in et Duuts uut te schelden
veur leugeners. Et is nog noolt veurkommen
dat d'r steulen wodt in de stad. Wi'J bin een
stellegien oplichters en beschuldigen zien
yolk van slecht gedrag. Dat is een belediging
van de eerste odder. Hi'j wil oons paspoort
en maotriegels treffen. De jonge bed udet dat
dat een perbleem is. Zien paspoort is ommes vot. De man wodt nog kwaoier. Begint
opni'j mit vluken en schelden. Hi'j pakt een
pepier en een penne. 1k moet de naeme
zeggen van mien oolden. Ok wil hi'j weten
waoras ze wonen. 1k vertelle dat ze wegraekt binnen. Daor wil hi] niks van weten. ik
moet opgeven waor ze wonen. 1k zeg dat ze
in de Ni'je An leg in Wolvege toeholen. De

jonge en et maegien bin now an de beurt.
Ze zeggen wat naemen in et Portugees. Dat
kan hi] bliekber niet schrieven en hi'j ropt
wat naor de kollega's. De jongen wodt beetpakt en deur de deure in de gang brocht. Et
maegien goelt. Wi'j zitten te trillen. De mannen kommen now op oons of. Pakken oonze
tassen. Gooien alles d'r uut. Wat is een
groter belediging veur een vrouw as heur
tasse-inhoold over de vloer te smeten wodt.
1k wor hels. Now, dan komt d'r wat uut, dat
zak jow vertellen. 1k kan toch schelden in et
Duuts. Mit recht een tael die heur daorveur
lent. De kerels won d'r stille van. 1k stao d'r
op now heur meerdere te spreken en wel
drekt. Ok pak 1k mien mobieltien en zeg da'k
de ambassade bellen gao. De aandere twie
vrouwluden gadderen alles van de vloer
en proppen et weeromme in de tassies. 1k
stappe naor de deure in de gang, en doe
die weer los. Vraog an de pelisies waor as
heur baos blift. De jonge wodt weer bi'j oons
brocht. Et maegien gaot an him hangen. Lat
him niet meer los. De vrouw aachter et glas
drokt op een knoppe. De veurdeure vligt
weer los, we kriegen een drokker en won de
straote opsodemieterd. We lopen hadde tot
an de hoeke, kieken mekeer an en lachen.
Van de zenen kuwwe niet meer opholen.
Bi'j de bushalte bellen we mit oons hotel en
vertellen wat d'r gebeurde. Kom mar gauw
weeromme, jim hebben gelok daj' weer vri'j
binnen. Tot doukies.
As we uutstappen staon daor wel twintig
meensken oons op te waachten. In optocht
gaon we oons hotel in. De baos staot oons
op te waachten mit de champagne in de
haand. We drinken en vertellen. Jim begriepen wel, oons verhael wodde de klapper van
de aovend.

Sjoukje Oosterloo

Stiekelig
Lessendaegs ston d'r een stokkien in de
kraante over een man die zien huus verkopen wol, omreden hi'j de stienmatters
die bi'j him op zoolder huusden mar niet
kwietraeken kon. Ze sleepten van alles en
nog wat mit naor heur nust. Alles wat los en
vaaste zat op 'e zoolder van die goeie man,
daor knaegden ze an omme. Heur behoefte
deden ze daor ok, en ie kun wel begriepen,
et wodde me een vieze stinkeri'je van heb ik
jow daor.
Butendat bin et ok nog bescharmde dieren,
ie meugen ze et ni'jjaor zomar niet ofwinnen.
En d'r kommen de hieltied meer van die dierties, omreden ze al rap in de smiezen hadden hoe as ze jonkies maeken moeten. Ft
wodt dus een hiele toer om dat volkien kwiet
te raeken aj' ze binnen de deure kriegen.
Lessendaegs stapte ik veur de biebeltheek
uut mien auto. 1k moonsterde et gebouw es
even pies an de buterkaante, en wat zag ik?
Daor, boven over de raand van de dakgeute,
keken me een peer kleine, glimmende ogles
an. Wie zol me daor now toch vanuut de
dakgeute liggen te beloeren, docht ik bi'j
mezels, wiels ik votdaolik naor binnen gong.
Veerder ston ik d'r niet bi'j stille, tot iene van
de biebeltheekjuffers tegen me zee: 'le meugen drie keer raoden wie as hier bi oons op
zoolder uutvanhuzen.'
Inienen scheuten me die loerende glimogies
in de zin, en votdaolik mos ik daenken an
et stokkien da'k in de kraante lezen hadde.
Toch gien stienmatters?' Triomfantelik keek
ik heur an.
'Hoe raod ie et zo!' was heur verheerde
bescheid, wiels ze me ankeek as wol ze zeggen: bi'j' seins helderziende?
'1k zag ze vanuut de daksgeute naor me
loeren doe ik uut de auto stapte,' hulp ik heur
uut de droom.
Et vrommesien zee: 'Die stienmatters heb-

ben heur de zoolder mit et arch lef van de
biebeltheek toeeigend om wonen te gaon.
We heurden daor boven de hieltied gerommel en dochten dat et moezen weren,' gnees
ze. 'Doe d'r iene van oonze vrouwluden boven poolshoogte nemen gong, was ze in een
ommezien weer beneden. Ze het bi'jkaans et
hiele dörp bi'jenneer raosd, zo schrok ze van
die matters.'
Et vrommesien mos d'r nog omme lachen
doe ze et vertelde en gong wieder: 'Now de
gemoederen weer wat bedeerd binnen wodt
d'r ommeraek hassenschrabbed hoe awwe
die matters kwietraeken moeten. Dat zal
nog wel een hiele poepetoer wodden, bin 'k
bange. Zokke uutvanhuzers bi'j' votdaolik
nog niet weer kwiet,' zochtte ze.
'Nee, aj' d'r of wezen willen moej' wat lekker snuupvoer veur ze op zoolder stri'jen,'
raodde ik heur.
Wiels 1k een hottien laeter in gedaachten op
huus an tufte in mien vierwieler, bedocht ik:
as daor op de biebeltheekzoolder een c.d.ligt
mit Stellingwarver lieties, maeken die matters
wissezekers een rondedaansien.
In gedaachten zag ik et gebeuren, en vreug
me of: zollen die stienmatters ok in de Stellingwarver boeken zitten te lezen? Lichtkaans lezen ze in et boek mit stiekelstokkies
van Johan. Wat zullen die dierties dan een
kebaol maeken as ze wille hebben om die
smeulge verhaelen. Et kan ok zomar gebeuren dat die leergierige matterties wel Stellingwarfse les hebben willen. Ahaa... docht
ik, da's de oplossing! As die matters graeg
betoefd wodden willen in et Stellingwarfs,
dan moet et trappegat naor de zoolder votdaolik mar waegenwied eupenzet wodden,
dan kun ze bi'j de trappe daele naor beneden
kommen. Mit wat voer kun ze de veurdeure
uutloodsd en naor de schoele d'r naost, lokt
wodden. Zodoende bin ze in de biebeltheek
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van die ongeneude gaasten verlost.
Mar ja, wie bin 1k? Glen kundigen lene netuurlik. Wel weet ik daj' die dierties votjaegen
kunnen mit een wc-verfrissingsblokkien. Die
locht daor holen ze niet van, mar dat he'k
vergeten te zeggen an die biebeltheekjuffer.
Ze doen et daor op heur eigen men iere bi'j
de biebeltheek. Dr wodt tunteld dat d'r al
daegenlaank een gewoepst vrommes mit
een grote cowboyhoed op, boven op 'e zoolder doende is mit een lasso om die matters
te vangen. Et sch lent heur mar niet lokken te
willen om d'r lene te pakken te kriegen.
1k zag ok al een man mit van die grote
staolen vangkouwen naor binnen gaon bi'j
de biebeltheek. Et zal me beni'jen wat as die
drokte opleveren zal, 1k bin bange van niet al
te yule.
Hadden ze now mar naor mi'j luusterd, en

desnoods wat lekkere snuupvoer stri'jd, dan
weren ze al lange van dat ongedierte verlost
west.
Sund gister heb 1k weer een klein betien
hope. 1k zag daor grote rollen stiekeldraod
liggen veur de deure van de biebeltheek.
Dat stiekeldraod zal man machtig deur de
mitwarkers in de dakgeuten legd wodden,
zodat de matters daor niet meer langes kunnen om naor binnen te floepen.
As de matters et boek mit stiekelstokkies
uutlezen hebben en in de daksgeute belanen, begriepen ze wissezekers ák wat
'stiekels' bin, as ze heur poties d'r an eupen
haelen.
En now zuwwe mar hopen dat dit stiekelige
gedoe helpt om dit ongedierte vot te jaegen,
eers zoj' d'r stiekelig van wodden.

EXKURSIE LENDEVALLEI
Op donderdagaovend 15 meie wol ik een kuier maeken deur een diel van de oe
zo mooie Lendevallei. Zo haliweg die maond vaalt d'r nog genoeg te beleven. We
open langs petgatties, elzebroekbossen en Ok op de extensieve Iaanderi'jen zien
we vast wel wat mooie plaanten, vlinders, voegels en netuurlik wat haezen en renen die hier een best plak vunnen hebben. Ok wol ik hier en daor nog wat vertellen
over de historie van dit unieke Iaandschop. Wie gaot mit?
Verzaemelen op de Vinkegevaortweg (de doodlopende weg rechts, vanof Hooltpae
veur de Kontermansbrogge), die weg deurrieden tot de boerderi'je van de femilie
Poelsema (vroeger Minne Hoekstra).
Begin: 18.45 ure
Opgaove bi'j: Freddie de Vries
Tillefoon: 0561-688749
Anbeveulen: waeterdichte schoenen of Ieerzen

no

STERWOLDE (FR.)

Disse keer twie foto's, die al/es mit mekeer te maeken hebben. De foto in kleur is een
bekende ansichtkaorte van Buttinge (een buurtschop onder Oosterwoo/de) mit daorop de
aachterkaante van de boerderije van Rinke Haanstra. Een kaorte die we at hie/ lange in et
bezit van oons kenniscentrum hebben.
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Laestdaegs kregen we van Vrouw J. Hoekstra-Dijkstra van de Schaansdiek (Waskemeer)
een aandere foto van dezelde boerderije, mar now van de veurkaante. Vrouw Hoekstra
vertelde dat de boerderile Iaeter wat inkot was: dr is een stok van aachteraende ofbreuken. Meensken, die oons nog an meer infermaosie over disse boerderi'je he/pen kunnen,
kun kontakt opnemen mit de Schrieversronte 0516-451108 en dan even vraogen naor
oonze boerderijekenner Sietske Bloemhoff,

W. de Jong

De zunnebaedster
Harm was an et fietsen in de bossen van Appetsche. Hij was mit vekaansie en clan mach
hi'j verhipte graeg in de buurt van Appelsche
wezen.
Et was prachtig weer, aende augustus. Lekker waarm mit de zunne in et begin van de
middag nog hoge an de tocht.
Hi'j wot d'r wet even bi'j zitten. D'r was een
baankien dichtebi'j, dat wus hi]. Mar daar
zat at iene. Een maegien van begin twintig,
dacht hi'j zo. Ze zat op een kussentien, dat
vun hi'j vermaeketik. Een betien truttig.
Hi'j vreug as hi] d'r bi'j zitten mach. Now, dat
vun ze drekt gaed.
Harm was een vtatte praater van midden
twintig en et duurde clan ak niet zo lange as
ze weren drak in et peteer.
Naa een praatien over et maaie weer en de
vekaansie vreug ze as et hier een ienzem
ptak was en as hier ak anraanders huusden.
'Now,' zee Harm, 'veur zaveer ik et wete niet.
Wat zatten die hier ak zuken. D'r is in dit aard
gieniene am an te ranen.'
Now, zi'j was einliks op zuuk naar een anraander, want ze wal bammoeder wadden.
En now hadde ze tezen dat dat et vlagste
gang mit een anraander.
Harm dacht niet dat ze clan op et gaeie plak
zat. Dan maej' in een park of zo wezen,
waor toch geregeld wat vatk tanges komt.
Ze vreug nag as hi] wet es geweld bruukte.
Mar hi'j zee dat hi'j hiel gewild was bi'j de
vrauwluden en dat geweld niet neudig was
as hi'j et taktvat anpakte. Ze hadde him nag
es gaed op en daete bekeken en vraagd as
hi'j niet veur bomheit dienen kan. Ze was at
zo lange op zuuk en kan d'r mar noait iene
vienen. Hi'j wus niet gaed wat hi] hier mit an
mos. Et was wet een aarig maegien am zo te
zien, mar et verhaet wat ze dee kan hi'j niet
gaed ptaetsen.

Hi'j zee: '1k weet hier wet een rustig ptakkien
waor wi] nag wat veerder praaten kunnen.'
Now, dat leek heur niet zo gek tae. Doe ze
staan gang vul et him op dat et aentik hietemaate gien anaarige verschiening was. Niet
te groat. Niet te ktein. Niet te dikke.
Ze gangen op 'e fiets et pattien uut. Hi'j
veurap. Doe ze een zaandpattien inslaan
massen leut hi'j heur veurap fietsen. Za
kan hi'j heur een betien in de gaten haten.
Stimme anwis van de route was ze liekewet
niet. Dat vut him op, mar hi] steug d'r veerder
gien acht op.
Zo kwammen ze op zien maaie ienzeme
ptakkien. Hi'j zat hier wet vaeker am wat naar
de vaegetties te kieken.
Zi'j zette heur fiets an de kaante en hi'j zee
nag dat hier naait iene kwam. Mar dat dee
heur kennelik niks.
'Now,' zee zi'j, 'dit tiekt mi'j ak een hiet maoi
ptakkien. En now maet ie mi'j tach es vertetten aj' now bomheit wadden witten of niet.'
'Now,' zee hi'j, 'ik bin niet zo veur kiender
zonder heit. Daar kamt naait wat goeds van.
Een heit moet zien kiender van atles teren
waor de meerste vrouwluden niet at te yule
verstaand van hebben. De piere an de haake
daen mit et vissen en zo.'
'Aj' dan niet van plan binnen am bomheit te
wadden,' zee ze, 'kun ie clan misschien wet
een pasien op mien fiets passen, clan gao'k
evenpies zunnebaeden.'
Hi'j wus niet goed hoe hi'j et hadde, mar hi'j
kon wet even op de fiets passen. Waoromme
ok niet.
Zi'j nam heur dekentien mit en verdween in
de duunpanne. Even taeter kwam ze d'r weer
andraeven. Ze had heur kussentien veur
onder et heufd in de fietstasse zitten taoten.
Ze had et pakkien van Eva an. Hi'j keek heur
nag even naa. Ze was maai bruun an atte
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kaanten. Dat was niet alliend van vandaege.
Harm is bi'j de fietsen mar wat in de zunne
liggen gaon.
Nao twie uren was ze d'r weer. Ze mos now
neudig naor huus veur et eten.
Harm is de volgende dag d'r nog es langes
fietst. Ze zat weer op et kussentien op et
baankien en het de haand nog even naor
him opsteuken.
'Verrek', docht hi'j, 'die zit op de volgende
oppas te waachten om te zunnebaeden.'

Hi'j is mar deur fietst.
Vrouwluden bin jow altied te slim of.
Doe ze ok de volgende dag dr weer zat, is
hi'j even ofstapt en bi'j heur zitten gaon. Hi'j
vreug as et mit et bommoederschop al wat
opscheut. Now, dat was niet et geval.
'lederiene zicht tegen et kerwei op, mar mit
de oppas veur mien fiets gong et boven verwaachting,' zee ze. En ze keek him daorbi'j
vanzieden an.

Et Stellingwarfs de hieltied meer zichtber
De hieltied vaeker ziej' dat et Ste/fin gwarfs meer bruukt wodt veur verschilende
zaeken. Mit riegelmaot va/en de rek/amebodden op fangs de wegen OosterwooldeWolvege en Appe/sche-Donkerbroek mit daorop ommedaenken veur ni7 wark. Ok
op infermaosiebodden is de tekst meer en meer (diels) in et Ste//in gwarfs. H/el mooi
bin de welkomstbodden die tegenwoordig bij Noordwoolde staon mit de tekst
Bliede dat Jim oons dörp bezuken. En a]' Noordwoolde weer uutrieden woj'
dagzegd mit Tot kiek es.
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HOF & VAN ZWOL
ACCOUNTANTS
rreeniUgS
ieiaekt
Wij bin een ieegdrumpelig kantoor
mit zoe 'n 20 mitwarkers.
Jow kun bi'j oons terechte veur et saemensteilen,
beoordielen en konterleren van jaorrekenings,
administratieve- enfiskale diensten en
advisering opfiskaal en ekenomisch gebied.
Asjow de leegdrumpelighied van oons naogaon
wi/len: dat kan, jow moe'n dan even belien
mit Jelle Hof of Richard Schokker

Van der Sandeplein 6
9471 RX Wolvege
Till. 0561 - 616715
Fax 0561 - 613976
E-mail: info@hofvanzwol.nl
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Jolanda Bron,

- -

regiodirekteur Bank Bercoop:
'Ventileer gerust jow ambisies.
Laot van jow dromen heuren.
Want uutspreuken gedaachten kun
leiden tot de meerst suksesvolle
scheppings'. Wi'j staon eupen veur
jow pannen en daenken graeg
mit jow mit.

Wi'j nugen jow
van

omindekunde

te kommen mit de
verni'jde Bank Bercoop.
De baank mit een elgentieds
produktenpakket en een
vleugien nostalgie.
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