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El VEUROFFIEN

Koosje Hornstra

Schrieven is hiel mool wark, veurat aj'inienend zovule inspiraosie hebben dat etje de penne uutvligt.Tegenwoordig moej'dan hiel rap tikken kunnen op 'e komputer. Dat kan 1k dus niet, want 1k
heb noolt mien typediplome haeld, omdat 1k docht daj' dat veur de ktasse niet neudig hadden.
Daor he'k hiel vaeke spiet van had en now zol 1k netuurtik daorveur een kursus votgen kunnen,
mar ik wete wet aorig waor as de meerst te bruken letters zitten. Veerder votg ik winters at drie
kursussen: kaantklossen, quitten en kreatief schrieven. Die van et haandwarken daor bin 'k at bi'j,
mar meerstentieds veur de gezellighied, et sociaote kontakt, want d'r komt me niet yule uut de
hanen. 1k moet ommes nog de hiete zootder in et ni'je huus oprumen. Ok in de tuun is genoeg
te doen en wark gaot bi'j oonze generaosie veur hobby!
In de winter kommen we van oktober of mit negen personen om de drie weken saemen in oons
gebouw in Berkoop en elke keer kriegen we een opdracht om wat te schrieven.We lezen dat dan
an mekeer veur en dan moej' netuurlik wet wat op pepier hebben. Jim kun dus begriepen dat
daor mien meerste vri'je tied an opgaot. Dr bin tieden dat et onderwarp je hiel arg ansprekt en
dan hej'zo een btadziede vol, mar aandere keren zit le d'r mar op omme te stennen. Vaeke moet
et de taeste middag nog of. En et is gek, mar onder hoogspanning tokt et soms et beste. 1k mos
de Iaeste Sunderktaosgedichten somstieden nog ofmaeken as de femitie d'r at was. Et is ok niet
zo dat 1k dat atliend hebbe, heur, d'r bin meer die zo schrieven.
Oonze schriefgroep bestaot at een kleine tien jaor en d'r mist haost nooit iene. Et is hiel mooi om
van mekeer te heuren hoe as we oonze opdrachten verwarkt hebben. Schrieven is hiel persoon1k en d'r moet een baand wezen, een gevuut van vertrouwen om veurtezen te kunnen uut eigen
wark. A'k dan vraoge as de eren ok es wat opsturen witlen veur De Ovend, dan bin sommigen
nog niet zo veer dat ze et pubticeren kunnen. Op een inketing nao en daor vienen jim veurbeetden van in dit nommer.
len van de opdrachten was op een keer een verhael of gedicht te maeken mit as onderwarp:
Mien lichem en 1k. Now, dat konnen veurat de vrouwtuden van de groep wet. Die weten percies
wat an heur tichem niet goed is en kun zoks mit vute humor beschrieven. tene beschreef hoe zi'j
heur tichem zag in de spiegel op de kaaste, die nao een vertimmering van de slaopkaemer an et
voetenaende van et bedde staot. Hiet konfronterend!
ten van de muuitikste opdrachten vunnen we et maeken van een sonnet. Een ktinkdicht neffens Van Date, bestaonde uut twie strofen van vier regets, deur twie riemen verbunnen en twie
strofen van drie regets, bestaonde uut twiemaot drie riemen of driemaot twie riemen. Aj' disse
omschrieving tezen kuj'm wet begriepen dat een sonnet maeken niet mitvaatt, veural ok omdaj'
minstens vier woorden vienen moeten die etzetde eindigen en dat vien 1k in et Stettingwarfs een
hiete toer. In de titeretuur weren getokkig genoeg veurbeetden te vienen, zoas van P. C. Hooft,
Jacques Perk, Willem Kloos, Jan Campert, J.C. Btoem en Ida Gerhardt.
Luusteren naor meensken die veurlezen doen we de taeste jaoren in Norg in De Ktokbeker as
ofstuting van oons schriefseizoen. Dit keer weren dat MeIte Hilkema uutTrimunt in et Westerkertiers,Thea Onnink-Stronks uut de Aachterhoek en d'r wodde zongen deur Luuks Nijsingh uut De
Balk (Batkbrogge). Zoe'n dag geft weer genoeg inspiraosie veur oons om et volgende seizoen
deur te gaon en hopetik zien jim de risseltaoten d'r van dan ok weer in De Ovend.

Pieter Jonker

Anton Voorzanger (1918): '1k warke omda'k et niet laoten kan'
As een keunstschilder over himzels zegt dat
hi'j niet van diepzinnige en ingewikkelde
beschouwings hoolt en in de Liwwadder
Kraante van 22 oktober 1999 kuwwe in een
vraoggesprek van Sikke Doele mit him lezen:
'1k warke elke dag omda'k et niet laoten kan.
1k perbere wat te maeken da'k zels mooi
viene. Pattietoeren vint een aander dat ok.
Veur et overige moet et wark zels spreken.'
Ja, clan kuj'ok mar et alderbeste dat wark zien
laoten. En toch, en toch is et muuilik om hielendal niks te schrieven, niks te zeggen over
de keunstschilder, die zo&n biezunder plak
innemt in Stellingwarf.
Et gaot om Anton Voorzanger uut Oosterwoolde. Een protte meensken kennen him ok
as de tekenlerer van de RHBS. Hi'j wodde in
1918 in Haarlem geboren en kreeg zien opleiding an de Rieksakedemie veur Beeldende
Keunsten in Amsterdam onder perf. Roling
en perf. Van den Berg. Ok studeerde hi'j an
de Akedemie van Mestricht. Voorzanger die
al negentig is, bouwt nog de hieltied an zien
oeuvre. Een hiel bescheiden man, te bescheiden Iichtkaans. Een man, die et gelok had het
dat hi'j in de kunde kwam mit mevrouw Ditha
Filarski-van Stuivenberg, die in Else al langer
as 25 jaor an de Peperstraote Kunstzaal De
Zonnebloem het. Tot op heden is zi'j de moter
aachter de prissentaosie en verkope van et
biezundere wark van Voorzanger. Vroeger
hadde zi'j tegere mit heur man ok een galerie
in Bergen mit dezelde naeme en ze exposeerde riegelmaotig in Amstelvene.Verkochte
as iene van eersten in Nederlaand et wark van
Cobra-keunsteners. Lucebert was iene van
heur keunsteners. Mevrouw Filarski vertelt
dat ze heur hiele leven Iaank keunst verkocht
het, ok van heur schoonvader, de bekende

Bergense School-schilder Dirk Filarski.
Et wodt de hieltied beter
Mit enthousiastme vertelt mevrouw Filarski
over et wark van Voorzanger: 'Voorzanger
wodt de hieltied beter. Et wark wodt subtieler.
De kleuren in et wark bin prachtig en in et
ni'je wark hiel helder. Voorzanger wet percies
wat kleuren doen. Hi'j moet now haost lezen
mit een vergrootglas, mar de kleuren het hi'j
in de vingers.'
Neffens heur is Voorzanger van miening dat
hi'j in de warkelikhied abstraktie zicht. Doe
mevrouw Filarski en heur man heur twiede
woning in Else ommetoverden tot Keunstzael, stapte Voorzanger een keer binnen en
was slim enthousiast dat hi'j zo dichtebi'j
zien woonplak een galerie vunnen hadde
daor as beroepskeunsteners mit kwaliteit
prissenteerd wodden. In et gesprek dat doe
volgde, wodde heur dudelik dat Voorzanger
een briede belangstelling veur keunst hadde
en doe stelde mevrouw Filarski de vraoge an
Voorzanger as hi'j zels lichtkaans ok wat mit
keunst hadde. Schrutend vertelde Voorzanger
dat hi'j ok zels schilderde, mit naeme gouaches. Ze nuugde him om zien eigen wark es
mit te nemen en zien te laoten. En zo kwam
et dat Kunstzaal De Zonnebloem mit grote
riegelmaot grote tentoonstellings van et wark
van Voorzanger op touw zette, die slim sukkesvol wodden. Mevrouw Filarski maekt zels
de keuze uut et wark, bepraot die keuze mit
Voorzanger, zorgt d'r veur dat et wark goed
inliest wodt en wet mit overtuging et wark te
verkopen. Et biezundere is, dat as meensken
meerstal iene Voorzanger kopen dat ze laeter
weerommekommen om nog meer wark te

kopen. D'r bin alderdeegst meensken die een
beheurlike verzaemeling Voorzangers anlegd
hebben.
De liefhebbers van et wark wonen veur et
grootste pat in et noorden van oons laand en
mevrouw Filarski vint et aenlik jammer dat et
wark niet stevig ankocht is deur musea. Een
museaole prissentaosie zol beslist op zien
plak wezen. Voorzanger is te bescheiden en
lat geern de drokte van een expesie over an
mevrouw Filarski.
Et broest van levenslust
Sikke Doele schrift op 23 oktober 1987 in de
Liwwadder Kraante dat Voorzanger vormen
uut de netuur as Ieidraod bruukt en dat et
wark een abstrakt-expressionistisch kerakter
dreegt. Even daenkt Doele an et wark van de
keunstener Bram van Velde (1895-1981) en
dat is donkt me terecht, want Voorzanger en
mevrouw Filarski bewonderen beide et wark
van Van Velde. Veerder schrift Doele dat de
kleuren et belangriekste element binnen in
et wark van Voorzanger, dat in die tied op et
eerste oge somber an dot: gries, bruun en
zwat. Mar d'r zitten vaeke aandere kleuren
onder, die een grote riekdom en diepte an et
wark geven.
Mariel Ellens omschrift Voorzanger in de Liwwadder Kraante van 17 feberwaori 1989 en
25 jannewaori 1991 as een 'gematigd modernist'die gien strenge scheiding anbrengt
tussen abstraktie en feguraosie. Ze vint dat
Voorzanger himzels niet herhaelt in zien
wark. En de kleuren wo'n Iichter.
Johanna Schuurman is in de Liwwadder
Kraante van 12 september 1998 van miening
dat Voorzanger him leiden lat deur wat zien
onderwarp him te vertellen het, deur wat d'r
verburgen left aachter et zichtbere. Zi'j vint
zien wark trefzeker. Et gebeurt neffens heur
altied mit vaort en loshied en een impulsief haandschrift dat et allemaole tot leven
brengt. De keunstener het aenlik aMes mit:
een gedegen tekenveerdighied, gevuul veur
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zien materiaol en een losse, persoonlike en
vri'je omgang mit zien vormen. Laeter schrift
ze nog es dat de gouaches van Voorzanger
broezen van levenslust.
Nog volop te koop
Dieren, meensken (naekten), bloemen,
laandschoppen bin geliefde onderwarpen
van Voorzanger. De titels van zien wark
bestaon meerstal uut ien woord, mar zeggen
een protte. Ok de gemoedstoestaand van de
keunstener op et mement waorop hi'j een
wark maekt, wodt daorin vaastelegd. Bekiek
et wark op de volgende bladzieden mar es
rustig en laot et tot jow spreken.
Wark van Anton Voorzanger is nog de
hieltied te zien en te koop in Kunstzaal De
Zonnebloem, Peperstraote 4, Else. As d'r tentoonstellings binnen clan is De Zonnebloem
op zundag los, mar et beste kuj'van te veuren
even bellen mit mevrouw Filarski zels: 0561421656.
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Van de redaktie:

Schrieversronte slim inneumen mit et winnen
van de H.J. Bergveldpries
Ofiopen woensdagaovend 17juni wodde
in et gemientehuus van SteltingwarfWestaende de H.J. Bergvetdpries 2009 uutrikt
an de Stetlingwarver Schrieversronte. Et
bestuur, de mitwarkers en alte kemmissieen warkgroepleden bin vanzels ommeraek
bliede mit et winnen van die belangrieke
pries, die wet de P.C. Hooftpries van de
Stellingwarven nuumd wodt.
'We bin d'r trots op, nee, we bin d'r aepetrots
op,' neffens veurzitter Ype Dijkstra, die de
pries, een prachtige penning van Guus
Heltegers en een geldbedrag van € 1000,00,
in ontvangst nemen mocht.

Vanofde votgende btadziede is etjuryrappot
te lezen waorin uuttegd wodt waorom dit
keer oonze stichting as winner anwezen is.
Eerder wodde de pries wunnen deur Hendrik
Vondeling (1982), Johan Veenstra (1984),
Pieter Jonker (1986), Johan Veenstra (1991),
Fokke Middendorp (1996) en Henk Btoemhoff
(2003).
In et augustusnommer van De Ovend is d'r
o.e. ommedaenken veur de toespraoke van
borgemeister Harry Oosterman van OostStettingwarf die uut naeme van de gemienten
de pries overhaandigde en veur de reaktie
van oonze veurzitter Ype Dijkstra.

Veurzitter Ype Dijkstra het net de pries in ontvangst neumen en is daor dudelik mit inneumen.
Links van him borgemeister Harry Oosterman van Oost-Ste//ingwarf
en rechts borgemeister Gerard van Klaveren van Ste//in gwarf-Westaende.
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Juryrappot
H.J. Bergveldpries 2009

'De echte taal, de taal in haar allerwezenlijkste
functie, de taal die de mens tot mens maakt, is
niet het speciale bezit van de dichters en hun
aanhang van literair-geInteresseerden, maar
het algemene bezit van iedereen.'
Dat schrift perf. dr. K.H. Heeroma - van 1953 tot
1972 hooglerer Nedersaksische tael- en letterkunde an de universiteit van Grunning-en en
direkteur van et Nedersaksisch instituut - in
zien bundel Nader tot een taaltheologie (1967)
en hi'j zegt clan veerder: 'Men kan deze taal in
zichzelf tot ontwikkeling brengen tot een vervuld bestaan of laten verschrompelen tot een
gebruiksartikeL'
Heeroma was meraokels grepen deur et feit
dat de tael et meerst wezenlike is an de meens.
Daoromme zee en schreef hi'j ok zo vaeke 'De
mens bestaat in taal' en getuugde hi'j van 'de
verbinding tussen de mensen door een taalverbond'.

krek doe et gebruuk van de streektael en et
ommedaenken d'r veur onder drok kwammen
te staon, deur een tal gedreven vri'jwilligers
et initiatief neumen tot de oprichting van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Et is
te daanken an die stichting, dat d'r in de veurbi'je jaoren veul tot staand brocht is dat van
ommeraek groot belang is veur et instaandholen van de tael en de streekkultuur.
Toegelieke het de stichting een ondersteunende funktie naor de gemientelike overheden toe
wat de veurbereiding en de uutvoering van de
uutrikkinge van de instelde literaire priezen
anbelangt, waoronder de H.J. Bergveldpries.
Veur toekenning van disse prestigieuze pries
kun individuele personen, orgenisaosies en
instellings, die heur veur et Stellingwarfs in
de briedste zin op een biezundere wieze verdienstelik maekt hebben, in anmarking brocht
wodden.

Et is dit 'taelverbond' dat ok de meensken in
Stellingwarf al van ooldsher mit mekere verbint en bi'j mekeer brengt en hoolt. Et is et follement van heur gemienschopsgevuul en van
de diepgaonde tael- en streekbeleving, daor
ze vol van zitten.
Et Stellingwarfs, dat behalven in de gemienten Oost- en West-Stellingwarf ok praot wodt
in et noordwesten van Overiessel (Stienwiekerlaand) en in een klein angreenzend gebied
van Drenthe, nemt binnen et Nedersaksisch
taelgebied een unieke eigen pesisie in die votkomt uut de onofhaankelike en zelsbewuste
opstelling van de Stellingwarvers deur de ieuwen henne.

Binnen et ofwisselende laandschop van de
Stellingwarver tael en kultuur het de jury een
rondgang maekt in et domein van de schrievers en dichters en him verdiept in heur artistieke specialisaosie, de proza en de poëzie.
Daor eupenbaorde him een riek en kleurig
spektrum van romans, verhaelebundels, dokementaires, dichtbundels, liedteksten, teniel en
gao zo mar deur.
As we de perduktie in de verscheiden literaire
genres overzien, vaalt d'r een hoopvolle ontwikkeling te konstateren. Sommige auteurs
hebben heur sporen al verdiend, eren bin
veulbelovend en zullen ongetwiefeld nog van
heur heuren laoten.

Om et Stellingwarfs ok veur de toekomst as
kultureel arfgoed te beweren wodde in 1972,

In de loop van de veerdere verkenning van de
aktiviteiten die in Stellingwarf ten behoeve

van de eigen tael en kultuur ontwikkeld en
uutvoerd wodden, wodde de hieltied weer
dudelik hoe as de Stellingwarver Schrieversronte daor een centraole rolle in speult. De
jury raekte niet alliend in toenemende maote onder de indrok van de veulhied en de
variaosie van aktiviteiten die de stichting tot
zien taekepakket rekent, mar ok van de hoge
kwaliteit d'r van.
Een summier overzicht volstaot om de kwaliteiten an te duden die de Schrieversronte niet
alliend kenmarken as et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en indentiteit van Stellingwarf, mar ok
as een utermaote professioneel instituut:
Aldereerst vaalt et fraai uutvoerde twiemaondelikse tiedschrift De Ovend op, mit mooie
bi'jdregen op et gebied van de Stellingwarver
tael, literetuur, volkskunde en geschiedenis,
die een boel meensken ni'jdoen zullen. De
Ovend mag clan ok mit recht een vesitekaortien van de Schrieversronte nuumd wodden.
• Dan is d'r et Kenniscentrum, waorvan de
biebeitheek, de biezundere kollektie dokementen en et beeld- en geluudsarchief ok
veur et pebliek eupensteld binnen.
• Veur wie et Stellingwarfs niet alliend as tael
om in te praoten, mar ok as schrieftael beheersen wil wo'n jaorliks de kursussen Stellingwarfs geven.
• Aorig riegelmaotig orgeniseert de Schrieversronte lezings en kongressen.
• D'r is gericht ommedaenken veur et saemenstellen van hiemkundig lesmateriaol veur
et basisonderwies, wiels daor an de leerkrachten veurlochtingsperg ram mes over anbeuden
wodden. Zo wodt ok de jongste generaosie
vertrouwd maekt mit de tael, de geschiedenis
en de saemenleving van Stellingwarf.
• Binnen et gehiel an aktiviteiten die de Schrieversronte tot zien taekepakket rekent, is de
wetenschoppelike specialisaosie een wel hiel
belangriek onderdiel. De stichting ontlient in
belangrieke maote daor zien professionele
staotus an. Wil d'r een volledig beeld ontstaon
van et eigen taelsysteem van et Stellingwarfs,
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dan dient die tael, veur zoveer et meugelik
is, ok in al zien facetten onderzocht en beschreven te wodden. Daorbi'j gaot et o.e. cm
disciplines as semantiek, lexikologie/lexikografie, fonologie, toponymie enz. Op die terreinen is al veul tot staand brocht. Hierveur
kan bi'jglieks wezen wodden op et 4-dielige
Stellingwarfs Woordeboek, op de paragrafen
over et Stellingwarfs in et Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde en op de onderdehaand slim talrieke wetenschoppelike
publikaosies in verschillende bundels en tiedschriften.
• Biezunder is et uutgiftebeleid van de Schrieversronte. Al van de oprichting of geft de
stichting mit grote riegelmaot ni'je boeken
uut in en over et Stellingwarfs. Veerweg de
meerste van de literaire perdukten, romans,
verhaele- en gedichtebundels, bin opneumen
in et uutgiftebestaand van de Schrieversronte. Daornaost verschenen en verschienen d'r,
in een grote verscheidenhied, publikaosies op
et terrein van de geschiedenis, de volkskunde,
de regionaole identiteit en de belende keunst.
Tientallen en tientallen titels bin d'r zo in de
loop van de jaoren beschikber kommen veur
et briede pebliek.
Zo het de Stichting Stellingwarver Schrieversronte een deurslaggevende funktie, niet alliend om et gevuul van weerde veur de eigen
streektael bi'j de inwoners te verstarken, mar
veural om de Stellingwarver tael en kultuur in
alle facetten zien gerak te geven.
Al meer as 35 jaor voeren de besturen van de
Schrieversronte die mekeer opvolgden mit
grote inzet en overgaove alle komplekse en
arbeidsintensieve taeken uut die ze heurzels
oplegden. Et weren ok die besturen die et beleid bepaolden en veur et planmaotige uutvoeren d'r van zorgden. Dat bestuursbeleid,
dat deur de jaoren henne kenmarkt wodde
deur een hoge maote van duurzemhied, wodde en wodt de hieltied in een meerjaoreplan
en ok in een jaorplan omschreven en vaas-

telegd, wiels deur et Jaor- en Perduktverslag
evalueerd en verantwoording oflegd wodt.
Wie et gehiel van die arbeid overzicht en op
him inwarken lat en him daor ok bewust bi] is
van et feit dat et stichtingsbestuur zien warkzemheden hielemaole vri'jwillig en belangeloos uutvoert, raekt diepe onder de indrok.
Bi'j zien uuteindelike ofweging is de jury dan
ok ienstemmig tot et oordiel kommen dat et
wark van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, lettende op de biezundere maotschoppelike betekenis d'rvan, de grootst meugelike wardering verdient, niet alliend van de
hiele Stellingwarver saemenleving mar ok van
de regionaole overheden, een wardering die
et beste tot uutdrokking brocht wodden kan
in de onderscheiding mit de Bergveldpries
2009, uut te rieken an et now zittende bestuur
van de Schrieversronte in de persoon van zien
veu rzitter.
Mit betrekking tot de toekomstige ontwikkelings veroorlooft de jury him nog et volgende
op te marken:
De erkenning van et Nedersaksisch neffens
diel III van et Europees Haandvest veur Mmderhiedstaelen kan een belangrieke impuls
betekenen veur et streektaelebeleid. Et zicht
d'r naor uut dat die erkenning, waorveur de
overheden van de perveensies Grunningen,
Drenthe, Overiessel, Gelderlaand en van de
gemienten Oost- en West-Stellingwarf in gezaemelikhied veul wark verzet hebben, now
ophanen is. Dat is een biezunder positieve
ontwikkeling, die liekewel toegelieke ok konsekweensies hebben zal. Zo kriegen de overheden onder diel III een grotere inspanningsverplichting angaonde et Nedersaksisch. Et
ambisienivo veur et gebruuk van de streektael
in de verschillende domeinen van de saemeneying Iigt beheurlik hoger as dat vandaegede-dag onder diel II et geval is.
Om dat hogere nivo waor te maeken zullen
de regionaole overheden en de professionele
streektaelinstituten mekere neudig hebben;

d'r zullen gezaemelik ni'je lijnen uutzet wodden moeten.
Veur de streektaelinstituten - dus ok veur de
Schrieversronte - zal de erkenning neffens
diel III o.e. et veerder verdiepen en uutbreiden
van taeken mit him mitbrengen en naost nog
meer onderling overleg binnen et Nedersaksisch taelgebied, ok verkenning en saemenwarking over de greenzen henne.
Et wodt spannend. De Schrieversronte kan,
mit de deskundighied die de stichting het,
die uutdaeging an, as de overheden - want zi'j
dregen veur et streektaelbeleid de eerste verantwoordelikhied - daor de meugelikheden
mar veur bieden.
Et is zaeke om Heeroma's uutspraoke'Men kan
deze taal in zichzelf tot ontwikkeling brengen
tot een vervuld bestaan of laten verschrompelen tot een gebruiksartikel' eernstig te nemen.
Veur wie zien verantwoordelikhied verstaot is
de keuze liekewel gien vraoge meer.
Grunningen, meert 2009
De jury H.J. Bergveldpries 2009,
G. Zanen-Dokter
C.C.ZuiI
J. Haveman
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We zwalken tussen Frankriek en legypte am
erplak te vienen dot Wiebe Scheenstra uut
Oosterwoolde wat dot. Dot d'r h/el wat p/akken binnen die h/rn wat doen, dot wel b!/eken
uut z/en twie bundels ZWALKEN deur et FriesDrentse woo!d, mar d/sse keer het hi] keuzen
veur et laandgoed Boschhoeve in Ni]berkoop.
Wiebe is in 1929 in Noordwoo/de geboren en
woonde daornao een peer jaor in Hoolt woo!de en Ni]hoo/tpae, waor hi] naor de !egere
schoelen gong. Zo het h/i nog een joor les had
van Jannes Nijho/t, die /aeter bekend wodde
as schriever en siktaoris van de Schrieversrante. In 1939 trokken de oolden van Wiebe in
een ni'je boerderi'je in Ni'] berkoop en ok door
het hi] nag op 'e twiernaansschoe/e zeten. Et
mooie gebouw staot d'r nog alt/ed. Daornao
gong hi] noor de U/a in Oosterwoolde end:'
Kweekschoele in Et Vene
As onderwiezer is hi] begonnen an een
AFT
schoele in ZwolIe. Die ston in een niet zo
beste buurt en hi] had een kiasse mit tegen
de vuuftig kiender. Niet zoe'n makkelik begin
dus en butendat ok gien kaans op een huus
deur de woningnood in de m/dden van de
jaoren vuuft/g. Nao een jaor kon hi] an de slag
kommen op 'e driemaansschoele in Buil en et
gezin kreeg een waning in et baankgebouw in
dot dorp Achtjaor laeter is hij verkast naor de
Oostenburgschoele in Oosterwoolde waor
b!even is tot zien prepenstoen
Wiebe hetz:en hid /even dus in de Stelling
warven woond. Hi] is bekend wodden mitzien
wekelikse rebriek in een peer streekkraanten,
die bruukt is veur de twie die/en ZWALKEN. De
vertae/ing en et zetwark van et twiede boek
het Sietske Bloemhoff verzorgd. Et was een
aorige saemenwarking van twie meensken die
be/den mooie il/estraosies maeken kunnen en
be/den prachtige fotos rnaeken. Ok veur de !ezings mit dia's van Wiebe was alt/ed een protte
belangstelling. Door is hi] nao zoen dattig
]aor mit stopt. Deur /ichamelike ongemakken wodt et wat muuil/ker am de netuur in te
gaon en te fotograferen. Toch is hi] votdaoliks
bereid am op pad te goon naor et p/ak dot him
wat dot.

q

Dit plak dotme
•

__

Zodoende lopen we op de ien nao Iaeste dag
van april vanuut legypte et Diakonievene in.
Sund dejaoren vuuftig is dit netuurgebied
eigendom van It Fryske Gea. Et is een prachtige
waarme aovend mit (neffens Wiebe) een hoge
vochtlochtighiedsgraod. Mit een toekien en een
netisieblokkien moewe we oons in et zompige
laand de nefies van et lief holen. Dat Iokt niet
zo best, mar d'r is zovule te zien en te heuren
dawwe nao een posien niet meer an moggen
daenken. In de veerte heuren we de moters van
de Prikkedam, want et is krek woendagaovend
en dan mag d'r treend wodden. Op aandere
aovens heur ie hier alliend voegels en soms wat
verkeer in de veerte. Awwe bi'j de stoefwal van
de restaanten van de biezunder grote pingorulne kommen, zien we sporen van een das
die aachter de moezen anzeten het. In 1992
bin hier dassen uutzet en we zuken de burcht.
Ondertussen vertelt Wiebe dat hi'j as kiend
gien inkelde belangstelling veur et boerken
had. Vanzels mos hi'j thuus wel es helpen, mar
as et mar evenpies kon was hi'j in de netuur te
vienen. An et onderwies op 'e legere schoelen
en de Ulo het hi'j op dat punt niet yule had. Pas
op'e Kweekschoele kreeg hi'j van lerer De Boer
de eerste goeie lessen in biologie. Et Diakonievene is deur zien ofwisseling altied een favoriet
gebied van him bleven. De dodaars, de geoorde
fuut en de grauwe gaanze bruden hier bi'jglieks.
We zien een kuifente mit twie wiefies en evenpies veerder twie woerden mit ien wieflen. Ok
in de netuur weten ze et niet altied goed te
verdielen.
Wiebe vertelt dat in zien jeugd haost ieder
dörpskiend de algemien veurkommende dieren
en voegels kende. Doe hi'j op'e schoele in
Oosterwoolde veur de raemen een ekster zag,
markte hi'j dat nog niet de helte van de klasse
de naeme van de voegel kende. Doe is hi'j
begonnen mit een schoeletuun om de kiender
in de kundete brengen mit'gewone'bomen,
plaanten, dieren en voegels. De kiender konnen
nustkassies maeken, zaod zi'jen, eerpels poten
en kieken wat as d'r van terechte kwam. Daor
hebben de kiender, mar ok Wiebe, in al die jaoren hiel yule plezier an beleefd.
Wiels we een oolde reebok zien, die rustig
deurvret awwe almar dichterbi'j kommen,
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vertelt hi'j hoe hi'j in Buil jaeger wodden is en
dat hi'j doe betrokken raekte bi'j et tellen van
et reewild. Laeter het hi'j ok nog lesgeven an
de jachtopleiding. Deur et reewild kommen we
op zien tekenings, schilderi'jen en aquarellen.
Daor kommen nogal wat reebokken en -geiten
op veur. Hi'j tekent en schildert trouwens toch
veural dieren en voegels, soms mit et Iaandschop op 'e aachtergrond. Ok veur de bundels
ZWALKEN het hi'j zels de tekenings maekt.
Tekenen het hi'j op'e Kweekschoele leerd van
Louis le Roy, de man van 'Natuur uitschakelen,
natuur inschakelen'en vanzels van de Ecokattedraol. Dat et tekenen in de femilie zit, dot wel
blieken uut de keuze van dochter Sandra veur
de opleiding an de Minerva-akedemie in Grunningen. In et bezukerscentrum Terwisscha van
et Drents-FrieseWoold bin tentoonstellings mit
et wark van Wiebe te zien west.
Ondertussen biwwe in een terrein kommen mit
adelaarsvarens.Tussen de oolde brune restaanten stikken grune stelen eigenwies de kop
op. In de poele d'r naost heuren we kikkerds
tekeergaon. Jammer genoeg is et krek te vroeg
veur et geluud van de gelegouw (wielewaal),
die waacht nog een goeie weke. Wel heuren
we de grauwe gaanze awwe weerommelopen.
Een bewoonde dasseburcht vienen we niet en
daoromme gaon we de Bovenweg over om in
de buurt van Frankriek te zuken. Uutaendelik
vienen we wel dassesporen, alderdeegst een
burcht, mar jammer genoeg gien bewoonde. Et
bedarft oons plezier in disse aovend hielendal
niet. De hiele aovend biwwe in et veld gien
meenske tegenkommen. As et veerder dit jaor
daor ok zo rustig blift is de vraoge, want twie
daegen Iaeter staot d'r een groot stok in et Dagblad van het Noorden mit de titel Juwelen tussen
Linde en Tjonger. Et gaot om een een kuierroute
vanuut Berkoop, deur de Koepelbos, langs de
Lende en deur et Iaandgoed Boschhoeve, mar
ok deur et Diakonievene en de Delleboersterheide. Butendat is d'r ommedaenken veur
bestaonde kuierroutes in de omgeving. Dat d'r
wat meer meensken genieten kommen van de
omgeving zal de liefde van Wiebe Scheenstra
veur et gebied niet veraanderen.

Henk Bloemhoff

Oonze tael, oonze zorg
De 'erkenning' van et Nedersaksisch onder diel iii
Zoas de meerste tezers daenk' wet uut de
media verneu men hebben, is d'r de taeste
tied weer et len en aander te redden mit de
veerdere erkenning van et Nedersaksisch, en
dan op een positieve men iere. Daor wol 1k et
hier even over hebben. Veur wie et nog niet
wus as ni'jste iezers van De Ovend: et Nedersaksisch bestaot behaiven uut et Stettingwarfs
ok uut et Drents, Grunnings, Saiiaans,Twents,
Vetuws en Aachterhoeks. Ok kuj' hier en daor
nog wei aandere soorten en ondersoorten onderscheiden. Meer over taet, iiteretuur en ok
over et Nedersaksisch/Nederduuts in et noorden van Duutsiaand vien le in et Handboek
Nedersaksische taal- en letterkunde. Veurof ok
nog even ditte: eigeniik is et Nedersaksisch
at erkend. Dat was in oktober 1995. Waor
vervoigens de hieltied veur streden is, is niet
meer, mar ok niet minder, as de toepassing
van diet III van et Europees haandvest veur
regionaole taeien en taeien van minderheden.
Die toepassing is neffens datzetde haandvest
aeniik de gewoonste zaeke van de wereid. De
biezunderheden om et aitienig te hoten op
een aigemiener, vri'jbiievender'anmoeding'
aiiienig in et kader van diet ii van et haandvest, en dat is vandaege de dag nog et geval
mit et Nedersaksisch, moe'n wet hiei groot
wezen. Mit de beste wil van de wereid zie 1k
zokke biezunderheden niet in Nederiaand, of
et moet at de eerdere traoghied van bestuur
en potetiekwezen om warkte maeken van de
stap naor diet itt.
De taeste tied he'k mi'j niet zo uterd in dit
tiedschrift over'de erkenning Dat het tange
tieden wet aanders west, daen ken de vaaste

iezers now misschien. De reden was dat de
zaeke van de veerdere erkenning, dus de
toepassing van diel III van het haandvest, nog
veur de zommer van veurig jaor hieiemaoie
bi'j de regionaote overheden kommen is te
liggen, dus bi'j de perveensies Grunningen,
Drenthe, Overiesset, Getderiaand en bi'j de
gemienten Oost- en West-Steitingwarf. En
dat is goed, want wat de verantwoordetikheden angaot heurt et ok veural daore. Op dat
mement was de rotte van de koepelorgenisaosie SONT (Streektaat Organisatie Nedersaksisch Taatgebied) niet meer iene van et sput
ankaorten in Den Haag en bi'j de regionaoie
overheden, mar bteef et meer bi'j et kontakten onderhoten mit de streektaetinstituten,
mit de deskundigen en ok mit de Raod van
Europa in Straotsburg, en was et veerder
veurat ofwaachten hoe de overheden uut et
trajekt kommen zoiten dat zi'j zets uutzet hadden. Mit die overheden bin trouwens wet de
hieltied veut kontakten west.
Dat trajekt van de overheden beston uut et
uutvoeren taoten van een onderzuuk van de
Fakutteit Rechten van de Rieksuniversiteit
Grunningen. Daornao mossen de konktusies
bekeken wodden deur diezetde overheden
en mos naogaon wodden hoe len en aander
veerder oppakt en uutvoerd wodden mos.
Et onderzuuk an de Rechtenfakutteit was d'r
veur om nao te gaon of inderdaod an genoeg onderdieien van et Europese haandvest
voidaon wodt in de verschiiiende perveensies
en gemienten, en om uut te zuken of et in de
toekomst uutvoeren btieven van zoe'n beleid
kan zonder dat zoks tot verhoging van kosten
teidet en niet mit naeme een grotere pepierwinket tot gevoig het. Et onderzuuksversiag
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verscheen begin ditjaor, onder de naeme
Nedersaksisch waarhetkan, bi'j de Fakulteit
Rechten die 'k al nuumd hebbe. le kun et
trouwens daelelaeden van et internet (tip:
gao via et intikken van de titel in Google naor
de webstee van de perveensie Grunningen).

een zonuumde diel 111-tael. Allienig onder diel
II valen geft de indrok dat d'r nog wat mis is.
De staotus van diel Ill zal ok gauwer reden
wezen om subsidies toe te wiezen, mit naeme
op Europees nivo.
Et onderzuuk: risseltaoten

Et onderzuuk: doel en belang
De uutvoerders van et onderzuuk an de Rechtenfakulteit weren dr. M. Herweijer en perf.
dr. J.H. Jans. Heur heufdvraoge was, as et zin
het veur de Nedersaksische streektaelen in
Nederlaand om bi'j de Raod van Europa een
bescharming an te vraogen die voldot an de
meer uutwarkte vereisten van diel Ill van et
Europese haandvest. Van belang is ok hoe zi'j
et waoromme veur et onderzuuk omschreven
hebben. Dat bestaot aenlik uut drie stokken.
In vuuf Duutse dielstaoten (Nedersaksen,
Sleeswiek-Holstein, Bremen, Hamburg en
Mecklenburg-Veurpommeren) wodt ok meer
gericht ommedaenken geven an beleid veur
et overaende holen van et Nedersaksisch/Nederduuts, bi'j de erkenning in 1995 onder diel
II wodde vunnen dat et beleid toegruuien
kon naor een situaosie die paste onder diel III,
en as dadde reden gelt dat erkenning onder
diel Ill beter garandeert datgene in staand
te holen wat'deur beleidsinspannings en
netwarken'al veur mekeer brocht is.
Mit et toezicht zit et bi'j de warking van et
haandvest ziezo. De Raod van Europa sprekt
elke driejaor een oordiel uut over of en hoe
de overheden de bepaolings daor ze veur
keuzen hebben, ok inderdaod uutvoerd hebben.Van bestuuren poletiek wodt vervolgens
verwaacht dat ze heur inzetten om et beleid
en de uutvoering te verbeteren
Dat was dus even et doel en et waoromme
van et onderzuuk. En uut de dadde reden
mit naeme kuj'ok oflezen waor et belang
van de erkenning onder diel III in zit. Butendat, mit die erkenning wodt de staotus
hoger, en meer anzien betekent eerder dat
de meensken de tael praoten en lezen willen.
Et Nedersaksisch krigt dan ok de staotus van
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De onderzukers hebben uteraord hiel wat
stokken onderzocht - bestuurlike en juridische studies, onderzuuksverslaegen, streektaelbeleidspergrammes en al zo meer - en
ze hebben een hiele riegel deskundigen uut
et veld ondervraogd. Zodoende konnen ze
in heur boek ok een beeld geven van wat
de inspannings west hebben dislange, zoe'n
betien van et ontstaon van de verschillende
streektaelinstituten of.
As konklusie brengen ze dat an 37 ambisies
- die omschreven wodden an de haand van
parregraffen van et haandvest - voldaon
wodden kan. Op die meniere is et dus meugelik dat de erkenning onder diel III veur et
Nedersaksisch in Nederlaand een feit wodt.
Dat is van groot belang, omreden de streektaelorgenisaosies - en reken daor ok zeker de
Stellingwarver Schrieversronte bi'j - al van
de eerste helte van dejaoren negentig of
heur inspand hebben om tot een volledige
erkenning van et Nedersaksisch te kommen,
en daormit dus ok van et Stellingwarfs. Al in
1995 hebben oonze gemienten eerst zels, en
vervolgens vot ok in et verbaand mit aandere
regio's, perbeerd tot erkenning onder diel III
te kommen. Meer as erkenning onder diel II
zat d'r eerst niet in, mar de Twiede Kaemer
gaf wel an dat d'r deurpraot wodden mos;
misschien was d'r toch wel genoeg reden om
tot meer over te gaon.
Laeter bin d'r nog twie overzichte like rapportages naor Den Haag gaon, die beide lieke
dudelik weren: op basis van bestaond beleid
allienig al zol erkenning onder diel Ill meugelik wezen moeten. lene van de beide is et
rappot van drs. Daisy Vliegenthart, Koesteren
van een cultureel erfgoed, dat bi'j iederiene

aenlik wel hiel goed vul mar daor mit naeme
minister Remkes indertied niet goed naor
kieken wol, zo 't schient. (Ok et overleg mit
de Nedersaksische overheden, daor hi'j eerst
zels op androng, hul hi'j Iaeter of, wonderlik
genoeg.)
Et sprekt veur himzels da'k hier veerder glen
recht doen kan an de hiele inhoold van et
rappot. Om zien vraogstelling, verslaggeving
en uutgebreid en sekuur ofwegen van de
meugelikheden in verbaand mit wet- en regelgeving an de iene kaante en mit bestaond
beleid en beleidsmeugelikheden an de aandere kaante, durf ik rustig te stellen dat et om
een hiel belangrieke en weerdevolle publikaosie gaot, mit een riekdom an gegevens. As
persoon die van de Schrieversronte uut, eerder ok van de SONT-warkgroep Erkenning en
Iaeter ok as bestuurslid van SONT de hieltied
nauw betrokken west het en dat ok nog altied
is, durf 1k rustig et woord 'mijlpaaVveur de studie van Herweijer en Jans te bruken. Veur wie
et in hanen hebben om et es rustig te lezen
geef 1k graeg de titelbeschrieving. Die is: Herwe ijer, M. en J. H. Jans, Nedersaksisch waarhet
kan. Een pragmatische uitwerking van dee!!!!
Europees Handvest enz. Et is een uutgifte van
de Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde,
Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Pb. 716, 9700 AS
Grunningen. ISBN 978-90-3675-6.
Wat hoolt et in de praktiek in: een peer veurbeelden
Wat betekenen now die ambisies, die parregraffen mit wat d'r an streektaelbeleid
gebeurt, en as et niet gebeurt, nog gebeuren
moet? Wat en hoe willen de overheden bi'j et
annemen van et rappot goed uutvoeren bIleyen veur de Nedersaksische streektaelen in
heur perveensie of gemiente? Deur die ambisies bi'j de invulling van 37 parregraffen veur
et Nedersaksisch of te praoten zullen die ok in
de praktiek waormaekt wodden. Et kan hier
netuurlik niet et plak wezen om alIe 37 ambisies/parregraffen uut de studie van de Fakulteit Rechten op te numen. Daoromme volstao

ik graeg mit drie ansprekende veurbeelden.
Et eerste is:'(...) waarborgen dat sociale
voorzieningen zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere tehuizen de mogelijkheid bieden om personen die een streektaal
gebruiken ( ... ) in de eigen taal te ontvangen
en te behandelen'. Dat et hier om een weerdevol sociaol belang gaot zal lederiene begriepen. Daenk in dit verbaand daor ok nog mar
bi'j wat de Stellingwarver Schrieversronte,
mit naeme ok de Iaestejaoren, daon het an
veurleesaktiviteiten in bejaordehuzen en zo.
Deurje an zoe'n bepaoling te holen staoj'ok
in veur een plak veur et Nedersaksisch in de
beschreven zorgsituaosies. Een twiede veurbeeld: 'Aan te moedigen en toe te staan dat
gebruikers van de streektaal mondeling dan
wel schriftelijk aanvragen in deze streektaal
kunnen indienen'(bi'j bestuurlike autoriteiten en eupenbaore diensten). In de Stellingwarven wodt deur de gemienten al sund de
jaoren tachtig goedvunnen, indertied ok bi'j
raodsbesluut, dat bewoners heur mondeling
en schriftelik in de elgen tael tot heur richten.
Zoks is uteraord de muuite weerd om veur et
Nedersaksisch in staand te holen. En dat gelt
ok in et geval van et dadde veurbeeld: 'aan
te moedigen en te bevorderen dat uitingen
en initiatieven in de streektal worden aangeboden en dat deze uitingen ook algemeen
toegankelijk zijn'. Wi'j weten in oonze regio
netuurlik dat oonze streektaelinstelling zoks
al jaoren meraokels veul en goed dot. En daor
voert oonze streektaelinstelling gemientelik
en perveensiaol beleid mit uut op dit punt,
zoas dat feitelik veur de meerste aktiviteiten
gelt die we uutvoeren. Zoks is uteraord van
grote sociaole en kulturele weerde. Deur dit
as ofspraoke onder de warking van et haandvest te brengen, wodt dus garandeerd dat de
overheden et ok meugelik maeken blieven.
Nee, verplicht onderwies in et Nedersaksisch
staot niet bi'j de 37 punten. Vanuut oonze
Stellingwarver visie jammer, al hebben wi'j
toch al wel een aorig alternatief: Stellingwarfs
onder et yak hiemkunde. Zoe'n verplichting
uutvoeren liekt op veul plakken nog niet hael21

ber, ok al bin de meensken vaeke wel wies
mit de streektael. Butendat, de gernienten en
perveensies hebben de bevoegdhied niet om
zoe'n verplichting uut te voeren, gesteld al
dat ze dat wot ten. Mar dat taeste is ok niet zo.
Mar we kun gerust tevreden wezen mit een
erkenning op basis van de deur Herweijer en
Jans anvoerde 37 punten. Want d'r mag - mar
d'r moet dus niet - gerust meer gebeuren.
Diel II, dat in et algernien opropt om an te
vieteren, ok angaonde et onderwies, is daor,
en daor kuj'goeie argementen an ontlienen
om toch wat te doen op plakken daor men
niet tegen is.
Staand van zaeken in de junimaond 2009
Tot in april hebben rappot, konklusies en
beleidsnetisies van de ambteners van de Nedersaksische perveensies en oonze gem ienten onderwarp west van heur eigen overleg,
bestuurlik overleg mit mekeer, en meer. Zo is
ok mit de perveensie Frieslaand praot, en die
het zien morele steun uutspreuken.
De laeste weken hebben et rappot en hebben ok de veurnemens om de weens tot
erkenning op basis van 't rappot en veerdere
besluutvorming an te brengen bi'j de staotssiktaoris van Binnenlaanse Zaeken an de
odder west in haost alle kolleges en raoden
en staoten.
Et koltege en de raod van de gem iente OostStellingwarf weren mit flunk wat enthousiasme veur. Daor meugen we btiede mit wezen,
at hadden we dit aenlik ok wet verwaacht,
want van 1995 of hebben Oost- tiekewet as
West-Stellingwarf heur de hieltied volop
aachter et streven naor erkenning onder diel
Ill steld. De volgenden weren kollege en staoten van de perveensie Geldertaand, en doe
kwamrnen koltege en staoten van Overiessel.
Grote en belangrieke perveensies uteraord.
Mar de staotekemmissie in Drenthe - zoe'n
kern missie bepraot eerst de veurstellen, rnoej'
weten - het ien en aander nog anhullen. Ze
willen meer uutteg die heur geruststetlen
kan, de grote perti'jen daore bin bange veur
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te grote konsekweensies, en okveur'Friese
toestanen at is niet dudelik hoe ze heur die
percies in Drenthe veurstelten. De Grunninger
staotekemrnissie was vervolgens glad veur,
en sprak - en slim terecht - zien wardering
uut veur dr. Hans Gerritsen, de dippeteerde
die as veurtrekker van de gemienschoppelike
zaeke een jaor of wat leden et 'trekken van de
karre'van Overiesset overneumen het. Nao
die staotekemmissievergeerdering zullen de
Grunninger staoten nog in zien gehiet praoten douk, mar we kun oons muuilik veurstelten dat d'r clan inienend een dwasse wiend
opstikken zal in stad en ommetanen. En op
8juni praot de raod van West-Steltingwarf
over et veurstel, een veurstel dat uteraord et
veurstel is van et eigen koltege. Zoks kan allienig mar goed gaon tiekt me toe, nao zoveut
jaor goeie wit en inzet behalven van de raod
zels ok van o.m. de borgemeisters Heite en
Van Ktaveren. Oold-borgemeister Heite het
indertied verschitlende keren mit ien of meer
dippeteerden veurtrekker west, en de heer
Van Ktaveren het at es mit west om mit kaemerleden te praoten. Et waachten is clan nog
wet even op Drenthe, want die vergeerderen
in et laest van augustus pas weer, zoas et now
liekt. En clan... moet de anvraoge toch naor
Den Haag kunnen, zoj'zo zeggen.
Et wodt tied
De aktiviteiten veur de erkenning, ik schreef
et at, begonnen in de eerste hette van de
jaoren negentig. In Duutstaand wodde in
de meerste Noord-Duutse lanen et Nedersaksisch/Nederduuts erkend onder diet III in
1998. An et aende van et eerste tiental jaoren
van de 21e ieuw mag et clan in Nederlaand
toch ok haost es een keer veur mekeer kommen, zoj'zeggen. In alle geval: an studeren,
praoten, opni'j weer schrieven, weer praoten
enz. het et beslist niet ontbreu ken. Ok wat dat
anbelangt het et Nedersaksisch zien staotus
as diet III-taet meer as verd lend.

Harmen Houtman

Regenboge

De regenboge,
waor we douk in schoelen kunnen,
helt nao de felle regenbujje
driegend veurover.
... jow stoppelbaord
schoert ongedurig over mien platte bost...
De spitse van de karketoren
perbeert de kleur te raeken
deur opstiegende akkoorden
van stoerse zangers mit psalmboeken.
Dit klelne dorp
rekt zien tonge uut
om de laeste druppen op te vangen
en rood, blauw en gruun deur te slokken.
oons schoelplak is verinneweerd,
in de veerte gniezen
nije donderwolken...
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'Stil, Romke,' zegt Tomke.'Niet zo zeuren!'
Tomke, Kornelia en Romke speulen op et
Romke dust niks meer te zeggen.
straand. Ze springen over de golven.
Mar hi'j moet hiel slim neudig pissen.
Wat hebben ze een wille!
Hij knipt en knipt...
Romke krigt dust van et speulen.
Help! daenkt Romke, 1k kan et niet meer
Hij nemt een peer slokkies waeter.
opholen!
'Hen, et waeter is zoolten! Dat is Iekker!'
En clan... p1st Romke over de vloer, in et
Hij drinkt nog wat van et zeewaeter.
resteraant!
Nog wat. En nog wat. Van zoolten waeter
De pis stroomt onder de taofel.
kriej' dust.
'Mien voeten won nat,' zegt Kornelia verAs ze muuj' binnen, trekken ze heur kleren
aldereerd.
an.
Ze kikt onder de taofel.
'We gaon uut eten; zegt Kornelia. 'In een
Daor zicht ze een geel waeterplassien.
resteraant.' De ober vragt: 'Wat wi'j'm
Van Romke. 'Romke! wat doej' now, ropt
eten?'
Kornelia.
'1k hoef glen eten, zegt Romke. '1k heb
Romke
goelt.
'1k
mos
zo
neudig
pissen.
dust:
Mar 1k moch niet zeuren.'
'Dan breng ikjow een bak mit waeter,'
-'Watisd'rmitRomke?'vragtdeober.
Iachtdeober.
t
As hi'j naor de vloer kikt, snapt hi'j et al.
'1k wil petat!, ropt Tomke. 'Mit een kroket!'
Romke kikt bange naor de ober.
Kornelia zegt: Dat lus 1k ok wel.'
Zol hij lelk wodden?
I 'Prima; zegt de ober. 'Et komt d an.'
'i
Gelokkig begint de ober te lachen.
Eerst brengt hi'j een grote bak mit waeter.
'Mos ie zo neudig, Romke?
Romke begint votdaolik te drinken.
1k hael een emmer en een doekien, clan
De bak is al rap leeg.
ruum ik et viogge op.'
Een hottien Iaeter brengtde ober et eten. 'Eet Iekker,' zegt hi'j.
A
Romke vuultdathi'j pissen moet.Hielslim
neudig.
'Tomke, gaoj' mit naor buten? vragt hi'j
I
'Nee,' zegt Tomke.'Ikhebdepetat nog niet

J1

1

'Gao liggen, Romke,' zegt KorneIia'
'Mar Kornelia, ik moet...'
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Attie Nijboer

Liet 2009
Op zaoterdagaovend 23 meie reis 1k of naor de Harmonie in Liwwadden. 1k bin
in gezelschop van mien man Jelke Nijboer en Sietske Bloemhoff. We bin van
doel en ondersteunen Carolien Hunneman mit heur optreden in Liet 2009.
Carolien vertegenwoordigt Stellingwarf daor mit een eigen, Stellingwarfstaelig
tussen de Friezen. 1k ken heur nog niet, mar van Sietske he'k heurd dat et een
wisse, frisse tante is die wet wat ze wil en butendat hiel aorig zingen en gitaarspeulen kan. Dat Iaeste wodt onderschreven deur et felt dat Carolien al veur de
twiede keur deur de veurrondes van Liet kommen is! 1k bin vanzels slim beni'jd
naor heur.
As wi'j de Harmonie binnenstappen heuren we van heur beppes dat de rippetisie vandemiddag niet goed gaon is. Carolien is slim zenewachtig en was heur
tekst kwiet. Ok heur heit en mem en bruur mit vrundinne blieken d'r een had
heufd in te hebben. 1k zit d'r hielendal niet over in deur wat 1k van Sietske over
heur heurd heb. 1k krieg geliek, want ze zal oons niet teleurstellen.
Naodat de winners van Liet 2008 optreden hebben is de beurt an Carolien. 1k
zie een jongemeid van krek in de twintig mit een gitaar over et schoolder. Ze
kikt de meensken in de zael eupen an en wet de vraogen van len van de prissentaoters goed van repliek te dienen. Et bliekt dat ze daddejaors studente is
an de ALO in Grunningen. Ze leeft veur de sport, mar het ok yule aorighied an
et maeken en zingen van lieties en et speulen op heur gitaar. Neffens heur mem
gaot et niet goed mit heur dochter as ze niet an et 'pingelen' is.
Dan is de zael veur oonze Carolien mit heur liet Zoemerin Frieslaand. Et gaot
over dejongejaoren van heur pake en beppe op 'e boerderi'je op 'e Fochtel.
Et gaot biesterbaorlik goed. Alles komt d'r lieke dudelik en zuver uut. Ze bit de
spits of veur de kommende negen optredens. Vanzels gaot oonze stemme uut
naor oonze nommer iene.
1k vien et anbod veulziedig en van een goed nivo. De jury moet heur heufd
d'r in de pauze over breken. De jurypries is veur Rob du Jardin, een Fries van
Zwitserse komof. De eerste pries is veur It Langstme en de dea, ankondigd mit
'et hadste genre van disse aovend' Dat maeken ze waor, butendat bin ze goed.
Kommend jaor staon ze clan ok weer in de Harmonie tiedens Liet Internatonal.
Carolien wodt dit keer zesde. Et was de reize al mit al slim de muuite weerd,
alliend al vanwegens Carolien. Uut een praotien nao ofloop mit heur bliekt
dat ze niet uut et veld sleugen is en dat ze alderdeegst deurgaot mit waor ze
aorighied an het: et sporten, zingen en meziek maeken. Carolien mien steun en
bewondering hej'!
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Fettje

Johan Veenstra

We hebben A verlet van jim
Nog even en dan komt de sutelaktie d'r al
I
weer an, dan gao'we weer mit krojen vol
boeken de diek uut. Dat is veur oons altied
een hoogtepunt in 'tjaor. Mar et is ok een
noodzaekelik hoogtepunt, want een kleine
uutgever as de Stellingwarver Schrieversronte kan niet zonder sutelaktie. Zonder
die jaorlikse verkoopaktie zollen d'r mar
kwao-lik boeken in et Stellingwarfs uutgeyen wodden kunnen. Mar de sutelaktie staot
onder drok. Et wodt overal om oons henne
muuiliker en krieg genoeg vri'jwilligers bi'j
mekeer. In et Friese Frieslaand is dat ok een
perbleem, daor wodt al overweugen om nao
ditjaor mit de sutelaktie op te holen en d'r
wat aanders veur te verzinnen. Mar et zal
een drege klus wodden en verzin wat, wat
lieke yule opbrengen zal as de sutelaktie.
Want die dat bedocht het, het indertied
een goolden greep daon. Et is en blift een
pracht- en suksesformule. In de Stellingwarven moe'we d'r daoromme beslist mit
deurgaon, dat daoromme hebben Fettje en
ik verlet van jim.
Vleden jaor het de sutelaktie een hiele flut
minder geld opbrocht as de jaoren d'r veur
omdawwe yule minder sutelders bi'j de
streek hadden. Doodzunde! Dat moet dus
gewoon aanders. Fettje en ik willen jim
daoromme now alvast oproepen om mit te
doen. Help oons! Et is toch uniek dawwe in
de Stellingwarven een eigen tael hebben en
dat d'r boeken in die mooie tael uutgeven
wodden. Now dan! Die moe'n dan vanzels
ok lezen en dus an de man en vrouw brocht
wodden. Dat wawwe de jaoren deur opbouwd hebben mawwe toch niet versloeren
en verleuren gaon Iaoten? Reken d'r dus
mar op dawwe jim aachter de vodden zitten
gaon. Dat doe'we now dus al!

Meensken die al wel es mitsuteld hebben
weten dat et prachtig wark is. Et mooie is ok
daj'je mit mekaander inzetten veur een goeie
zaeke. Dat geft een baand. En... le maeken
onderweg bi'J de streek van alles mit, le kun
d'r nao een peer keer sutelen wel een boek
over schrieven. De verhaelen en de humor
liggen bi'J de diek. Aj'm trouwens een grote
hond op een boerehiem zien en die niet al
te goed vertrouwen of d'r staot een waorschouwingsbottien in de tuun, dan hoeven
jim daor niet henne. Jim hoeven jim leven niet
te waogen. De Schrieversronte wil jim graeg
zonder mankementen en malle smatlappen
weeromme hebben in Berkoop. En nowja, et
kost oons gewoon te yule centen en geef in
de kroje ok nog hiempies keze en wost mit
om lelke honnen in de rust te kriegen.
Aj'm nog nooit suteld hebben hoeven Jim niet
benauwd te wezen en d'r tegenop te zien,
want ie gaon altied mit iene aanders op stap.
lene die al aorig goed in 't zoolt bebeten is en
et kiappen van de sutelzwiepe kent. En dan is
et vanzels ok altied een klein betien een wedstried. Niet echt, heur... mar toch... Welk span
scheurt de meerste centen bi'j mekeer? Aj' bi'j
ongelok es een minne buurt treffen, dan vaalt
et niet toe en blief altied lieke fleurig, mar dan
inienend gaot et weer veur wonder en vliegen
je de boeken en kelinders tot de kroje uut.
En dat is toch zoe'n lekker gevuul! Daor kriej'
zuver een sutelorgasme van! Fettje en ik kun
hier over mitpraoten! Wi'j bin beidend in et
gewone leven al slimme fleurig van aord, mar
in de suteltied biwwe nog yule aeventuurliker en maltaepeliger. Dan is 't een lust om
mit oons omme te gaon. lkwete niet as et
woord sutelorgasme wel in et Stellingwarfs
Woordeboek staot, as dat niet zo is moet dr.
Bloemhoff d'r drekt wark van maeken.

We sutelen leder jaor zes aovens en we
zollen Jim dommiet zo stomme graeg mithebben willen. De sutelaovens bin van 'tJaor op
31 augustus en op 2, 7, 9, 14 en 16 september.
We kommen clan om half 5 bi'J mekeer in et
gebouw van de Stellingwarver Schrieversonte
in Berkoop en daor staon dan bolties en drinken veurjim klaor. En... overheerlike sukerbolle. En clan won de groepen en de routes
indield en gao'we op pad! Sutelen totdat et
donker wodt. Et het glen nut en sutel deur as
et duuster is, veural alliendstaonde vrouwluden bin clan schoftig en doen de deure toch
niet meer los. In twielochten gao'we dus weer
naor Berkoop, daor staot clan weer alderhaande lekkers veurJim klaor: keze en wost en zo.
En neuties! Now ja, 1k bedoele mar. Zo reJaol
heJ'm etthuus nog noolt had! En clan... centetellen. En neem mar van mi'j an: d'r is niks
mooier as daj' el op 'e vingers kriegen van
't centetellen! En dat allegeer veur et goeie
doel. Veur oons Stellingwarfs! Want daor gaot
et omme!
Fettje en 1k willen graeg daj'm mitdoen. lene
aovend is mool, meerdere aovens is prachtig, alle aovens is biesterbaorlik! Help oons,
yolk! Laot oons en laot veural et Stellingwarfs
niet in de steek! Bel alvast even naor de
Schrieversronte in Berkoop en geefjim op:
0516-451108. Mar Jim meugen Fettje (0561431444) of mi'J okbellen (0561-688252). Dan
maeken we d'r mit mekeer een slim mooie
sutelaktie van in et feestjaor Stellingwarf700!

Van de redaktie

Jaorvergeerdering 20 meie
Op woensdagaovend 20 meie hul de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
zien jaorlikse ledevergeerdering in et eigen paand in Berkoop.
In zien eupeningswoord kon veurzitterYpe Dijkstra 36 leden welkam hieten.
De veurzitter Stan o.e. stille bi'j de bezunigings deur drie subsidiegevers van
de stichting: de beide Stellingwarver gemienten en de perveensie. Deur die
bezunigingsmaotriegels raekten mit ingang van 1 feberwaari 28 uren veur et
Wetenschappelik Onderzuuk en Taelbegeleiding verleuren. Bestuur en direktie
bin liekewel drok in onderhaandeling mit verschillende instellings om uut te
zuken as d'r toch nag meugelikheden binnen am dit wezenlike onderdiel van
de Stellingwarver Schrieversronte overaende te holen.
lene van de akties veur et behaald van de aktiviteiten veur de eigen streektael is
et anschrieven van alle poletieke perti'jen in beide gemienten. In die brief wodt
a.e. vraagd am ammedaenken te geven an et belang van et behaald van de
eigen streektael en streekkultuur in heur verkiezingspergrammes veur de kammende gemienteraadsverkiezings in 2010.
Naa et eupeningswaard deur veurzitter Dijkstra wadde etjaarverslag van de
stichting deur de leden goedkeurd en vaastesteld. De betrakkenhied van de
leden van de Algemiene Raad daar de stichting in etjaarverslag over sch rift,
bleek uut verschillende infermetieve vraagen.
Ofscheid wadde neumen van bestuurslid Jelke Nijbaer omreden zien zittingsperiade van twie keer drie jaar d'r op zit. Veur de stichting blift Nijbaer liekewel
aktief in a.e. de ni'j op te richten stichting Vrunden van de Stellingwarver Schrieversronte. Oftredend was ak pang haalder Geert Dekker, mar de heer Dekker
kan apni'j benuumd wadden veur drie jaar. Veur de vakketure Grietje BasmaDijkstra stelde et bestuur as kandidaat de heer Fakke Bran van Munnikeburen.
De Iaeste maanden dri'jde Bran al mit in et bestuurswark en dat valdee van
weerskaanten ammeraek. Fakke Bran wadde clan ak mit instemming van alle
leden benuumd. Veur de vakketure van Jelke Nijbaer is et bestuur nag op zuke
naar een geschikte kandidaat.
Nao et schaft vertelde de heer Henk Ruiter van De Langelille op een slim inspirerende wieze over de wereld van de rietsniederi'je in mit naeme de Westhaeke
van West-Stellingwarf en de Weerribben, krek over de greens mit Overiessel.
Ruiter was eerder opzichter van Staatsbasbeheer in de Rattige Miente, mar
kamt uut een femilie van echte turfmaekers en rietsnieders. Binnen niet al te
lange tied zal zien verhael naa te lezen wezen in De Ovend.

Koosje Hornstra

Vri'jhied
De koolde snidt me in t gezicht
De iesblauwe loht een schilderij
In disse lift vuul ik me vrij
Vuul ik me nargens toe verplicht
Thus zwaorder clan 't gewicht
Zak ik hiel diepe in de snij
Die sporen aachtervolgen mij
Et leven vaalt me lang niet licht
In de bargen boven alles uut
Zie k deur een grote roze brille
Koester de zunne op mien huud
Jelke Nijboer benaodrokte tiedens zien daankwoord nog es et be/ang van et uutdregen van
oonze tael. Jelke was deur dejaoren henne op
veul fron ten slim aktief veur et Ste//in gwarfs en
de Schrieversronte. Zo was hi'] indertied iene
van de gangmaekers van die prachtige, ku/ture/e Ste//in gwarver daegen, mar was, is en b/ift
ok aktief veur et Ste//in gwarfs in et basisonderwies. Daornaost zat hi'] veur oonze stichting een ta/ jaoren in et bestuur van Omroep
Fries/aand. Veur et Ste//in gwarfs is Nijboer as
veurzitter aktief in de warkgroep H.J. Bergve/dpr/es, die in opdracht van de gemienten de gemiente/ike /iteraire priezen orgeniseert. /ntied
het Jelke Nijboer ok Henk B/oemhoffopvo/gd
in de Neder/aanse kemmissie van et Europees
Buro veur Tae/minderheden.

Laeter herinner k me de wille
Staonde aachter de regenruut'
Zet ik mien gedaachten stille
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Van de redaktie

Tentoonstelling Beeld van 14e - 15e ieuwse
oorkonden angaonde Stellingwarf
Oflopen 16 meie wodde in et Nationaol Vlechtmuseum in Noordwoolde een biezundere fototentoonstelling eupend in et kader van Stellingwarf 700. De tentoonstelling lat ofbeeldings zien
van biezundere stokken uut de Middelieuwse periode van Stellingwarf. Centraol staot de oorkonde van 1 309 mit daorin de an now toe ooldst bekende vermelding van de naeme Stellingwarf. De eupening gebeurde deur drs. Anne J. van der Helm, de inhooldelik uutvoerder van de
tentoonstelling. Tiedens zien eupeningswoord vertelde de beer Van der Helm o.e.:
'Het is voor het eerst dot men in Ste//in gwerfzo'n co//ectie oorkonden te zien krijgt. Eeuwen lagen ze
verborgen in al/er/el archieven buiten de regio. Nu zii/n ze hier te bewonderen. Binnen de regio,ja ze/fs
in Fries/and, zIjn geen oorkonden betreffende Ste//ingwerf ult die tijd aan te treffen. Debet daaraan
zou kunnen zIjn dot Ste/lingwerf destijds nag niet een zodanig bestuur/ijke eenheid vormde dater
ook sprake was van, zoals by. in Overijssel, een 's /andskist, waarin be/an grijke documen ten werden
opgeborgen. Erza/ dus vee/ ver/oren zIjn gegaan.
Er/igt hier een verscheidenheid aan oorkonden. Niet a//een qua formaat, moor ook qua inhoud. Banbrieven van de bisschop, verdragen van Ste//in gwerf met Zwo//e, Groningen en Kampen. Een verdrag
met de etten van Drenthe. Uitspraken van de ste//in gen van Ste//ingwerf, a/s arbiters, in con flicten
tussen derden. Moor oak een rechter/i]ke uitspraak (van ste//in gen) bij een geschi/ over grondbezit.
Eén van de meest boeiende oorkonden vind ik nr. 6, van 26-05-1328. Hierin volt te lezen dot 12 parochies uit Drenthe zich hebben afgescheiden van Drenthe en zich hebben gevoegd bij de Friezen
van Ste//in gwerf. Wat is daarover a/ vee/ geschreven in de /iteratuur. Zouden die auteurs die origine/e
oorkonde ooit hebben gezien of slechts gedrukte versies van de tekst? B/ijfa.u.b. lets /anger staan bij
deze prachtige oorkonde en be wonder ook de zegels die er aan hangen.
'De bisschop van Utrecht dreigde in 1309, en deed het definitief in 1310, n/. de Ste//ingwervers in de
ban enz. doen. Niet zonder reden. Moor, deSte//ingwerverszijn ooknietzonderreden in dezomer van
1309 naar Vo//enhove getogen om door o.a. het optrekje van de bisschop te 'verbouwen Het voert
te ver door thans nader op in te gaan. Moor er broelde toen al longer wat. Onenigheid over rechten op hooi/anden bij /Jsse/ham lag daaraan ten gronds/ag. We mogen het doarom niet uits/uiten
dot er a/ eens eerder iets op apier' was geste/d, by. door de bisschop, waarin de naam Stellingwarf
voorkwam. En/ge tijde ge/eden heb 1k weer eens een poging gedaan dot 'papier' te vinden. Drie dagen sneu pen in het Utrechts Archief, in oude spu//en van de bisschop. Niets gevonden. We/ begrepen
dot het eigen/ijk zoeken is naar een spe/d in een hooiberg. He/aas kan 1k daarom hier en nu niet lets
nieuws 'were/dkundig' maken. Graag had 1k u, ter vergroting van de feestvreugde bij '700 jaar Stellingwarf een document van oudere datum getoond waarin de naam Stellingwarf a/ voorkomt! /k
geefhetzoeken op (a/thans voor/opig), moor misschien heb ik iemand onder u weten te inspireren.'
Disse prachtige tentoonstelling, die nog tot 26 oktober te bezichtigen is, wodde orgeniseerd
deur et Nationaol Vlechtmuseum in Noordwoolde, i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. Veur
de eupeningstieden kuj' kieken op www.vlechtmuseum.nI
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