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Henk Bloemhoff

'Stelling' misschien van 'Stellinga' van 841/842? (I)
We vier(d)en dit jaor dat de naeme
'Stellingwarf'700jaor oold is, dat et leek me
aorig om in De Ovend nog es in te gaon op et
woord Stelling, en clan doel 1k op dat woord
in de saemenstelling 'Stelling + warf'. Van
warf, et twiede stok, wodt aorig algemien
anneumen dat et inhoolt: plak daor recht
spreuken wodt, rechtbaank, of ok wel, en
nog wat algemiener:'rechtsdistrikt daor de
rechtbaank van de Stellingen gul
Veur de middelleuwse tied dat Stellingwarf as
autonoom gebied beston - naost een riegel
aandere Friese lanen en laanties, zie bi'jv.
Vries (1988, 1999) - stellen we oons veur dat
een stelling een soorte van rechter was. Een
groepien stellings, drieje meerstal, wodden
jaorliks anwezen veur et bestuur van et
gebied. Ze hadden veerder o.e. ok de taeke
om mit aandere gebieden, steden en groepen
te onderhaandelen en verdregen of te sluten.
Die indrok bestaot veur laetere tieden as
1309, want uut de oorkonde mit de eerste
keer de anduding Stellingwarf van datjaor
vaalt dat nog niet of te leiden. 1k gao niet in
op hoe et allegeer toegong mit die rechters,
daor vaalt nog hiel wat op te studeren. Et
tal oorkonden en aandere bronnen dat op
dat punt wat zien lat, is trouwens niet botte
groot. Wel kriegen we wat een indrok van
et wark van de stelling = ' rechter'deur de
tekst van et pas ontdekte Laandrecht van
Stellingwarf (Vries 2009). Mar is stelling
inderdaod oorspronkelik rechter, of bin d'r
aandere meugelikheden?
Van 'Stelling' naor 'Stellinga' van 841 en

842, en weeromme
Et is wel an te nemen dat de naeme
Stellingwarf van eerder is as 1309. De

bisschoppelike oorkonde van datjaor kon
daenk' glen anduding bruken die kompleet
ni'j was, want die zol twiefel opleveren. Eerder
zullen ze van de kaante van de bisschop van
Utrecht belang had hebben om et gebied mit
een algemien bekende naeme an te duden
en/of mit de naeme van et gebied zoas et
bisdom die as regel bruukte. Krek en allienig
om dat laand gong et, en, netuurlik, om
bondgenoot Schoterwarf.
Disse zommer kreeg ik in verbaand mit de
viering 'Stellingwarf' 700 jaor een aorige
mail van de heer C. Blom. Hi'j wees me d'r
op dat de naeme stelling toch al wel oolder
is as Stellingwarf. En hi'j had groot geliek.
Oonze viering gong, veur de dudelikhied,
over de gebiedsnaeme'Ste//ingwarf', en niet
over stelling allienig. Mar van wanneer is
stelling clan, waor komt et weg en wat is de
oorspronkelike betekenis? D'r komt trouwens
nog even bi'j dat we et niet allienig over
stelling in Ste//ingwarfhebben moeten, mar ok
over de variaant mit een a, dus over stalling.
Dat is alderdeegst een gebiedsanduding veur
oonze omgeving in een aandere oorkonde
van 1309, daor de heer C. van Heel mi'j
een schoffien leden op wees. De rechters
van Stalling verklaoren mit aanderen dat
de karke van Urk, mit de meerste grond
daore, eigendom is van et klooster van
Staveren. Die oorkonde is van 11 november
1309, dus jussies nao de beroemde mit de
waorschouwing mit de ban. Die, mit de
eerste keer SteI/ingwarfdus, is tekend op 24
augustus van datzeldejaor.
Mar veur stelling kuwwe een hiel aende
veerder weeromme. Die naeme komt al veur
in bronnen uut de ge ieuw. De heer Blom

kwam him tegen in een bronneboek bi'j een
bepaotd historisch boekwark, en hi'j wees
op een belangrieke kroniekschriever uut die
leuw, Nithard. Die zien oorspronketike tekst,
die in et Latien is, is in et Engels vertaeld
en uutgeven deur Scholz en Rogers (1970),
onder de naeme Royal Frankisch Annals and
Nithard's Histories. Nithard, een neve van
Karel de Grote, vertelt dat de Saksen uut drie
stanen bestonnen: de edelen, de vri'jen en de
staven. Hi'j vertelt ok over de bekende stried
die beston tussen de kleinzeunen van Karel
de Grote: Karel de Kaele, die et westetike diet
van et riek in hanen hadde, Lotharius, die
et middetste diet arfd had, en Lodewiek de
Duutser, die de macht hadde in et oostelike
stok. De Saksische edelen weren in twie
groepen verdield. De iene groep hut et mit
Lodewiek, de ere mit Lotharius. De staand
van vri'je meensken uut Saksen en die van
de slaven wodden d'r deur Lotharius toe
overhaeld om die zien kaante te kiezen in et
konflikt mit zien breur Lodewiek. Ze hadden
heurzets een ni'je naeme geven, zegt Nithard:
Stellinga. En dat brengt oons bi'j de vraoge
as oons woord Stelling in Stellingwarfdaor
misschien verbaand mit hebben kunnen zol.
Haost te mooi om waor te wezen, mar toch
mar even perberen...

De 9e ieuwse Stellinga, en wat d'r zoal
gaonde was
De Iaeste tied is d'r weer opni'j over
die Stellinga van Nithard schreven. Et
veurnaemste is overzichtetik bi'j mekeer zet
in et artikel 'Stettingaaufstand' ('Stellingaopstaand') in et Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde (Springer (2005)). Et gaot om
de opstaand van meensken van de Ieegste
beide stanen in et middetieuwse Saksische
gebied, in dejaoren 841 en 842. De eigen
naemsanduding Stellinga komt veur in drie
van de vier ge ieuwse bronnen, in tekstdieten
die over die opstaand gaon. Aj' de berichten
uut de vier ge ieuwse bronnen over de
opstaand bi'j mekeer brengen, zegt Springer,
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clan kriej'etvotgende beeld.We moe'n clan
wet in de gaten holen dat de bronnen niet
percies attes getiek vertet ten.
In 841 perbeerde Lotharius de groep die him
in Saksen steunde groter te maeken, oftewet
Lodewiek de Duutser zien pesisie daore te
ondergreven. Een pat van de edelen sleut
him an, zoas hierboven at zegd wodde, bi'j
Lotharius, een aander pat bi'j Lodewiek.
Vermoedelik het de verdieldhied onder de
Saksische edelen de beide tegere sociaole
kiassen, de vri'jen en de staven dus, anvieterd
om in opstaand te kommen. Die was
vermoedetik at an de gang veur Lotharius
hulpe zocht bi'j wie die mar geven wot, mit
naeme ok bi'j de beide Saksische taogen die
in verzet weren.
Neffens de middetieuwse gewoonte was de
opstaand begonnen mit dat de meensken
mit mekeer de ied oflegden (dus zoas
ok in et gevat van de eerste vorming van
Zwitserlaand). En ze nuumden heurzets
Stellinga. Ze keuzen in 841 veur Lotharius,
want die beloofde dat ze weer neffens et
eigen recht leven mochten, zoas ze dat had
hadden veurdat Karel de Grote ze nao zoe'n
dattig jaor oortogvoerderi'je hietemaole in
zien macht kregen hadde (804). De mederne
geschiedenisschrieveri'je, zo zegt Springer,
zicht de Stellinga-opstaand trouwens meer
as een boere-opstaand; die vormden in zien
ogen de teegste stanen. Hoe dat ok was,
eerst onderdrokte Lodewiek de rebellen in de
naozommer van 842, en doe ze in datzelde
jaor nog es in opstaand kwammen, wodden
ze mit veul gewetd en btoedvergieten
daelesleugen. Misschien was dat altienig
deur de Saksische edelen en niet veurat
deur Lodewiek. Dit taeste en meer over de
Stellinga-opstaand vertelt Springer in zien
atgemiene pubtikaosie over de Saksen uut

2004.
De naeme Stellinga van 841,842
Pas in oonze tied is d'r een goeie verklaoring
geven veur de naeme Stellinga uut de 9e

ieuw. Dat is daon deur de naemkundige
N. Wagner (1980). Ste/lingo betekende
kammeraoden, dus de meensken die mekeer
hulpen en bistonnen, in dit geval dus: die
heur mit mekeer verbunnen in de stried mit
naeme tegen de edelen en vervolgens ok
tegen Lodewiek. En op die meniere is dat
een passende naeme, zo zegt Wagner (blz.
133). Vremd genoeg geven de 9C ieuwse
bronnen gien vertaeling in et Latien van
et woord. Misschien was et woord allienig
Ooldsaksisch of was et in die tael allienig in
gebruuk bi'j de onderste laogen. Ste/lingo,
zegt Wagner, is et meervoold van et niet
letterlik in dit verbaand optekende stelling,
dat weer kommen zol uut et ok niet uut et
Ooldsaksisch optekende stalling. Hi'j nuumt
uut et Ooldhoogduuts nOt-stal/o'kammeraod
in de stried'. Naost et woord stallo in dat
woord had et Ooldsaksisch, daenkt hi'j, een
zelde soort woord bestaonde uut stall +
ing. Oorspronkelik betekende et woord stall
in die ofleiding sta/l+ing 'plak daor men is'.
Dat is een woord dat bi'j toeval niet meer
uut et Ooldsaksisch bekend is, mar wel uut
et Middelnederduuts, dus uut een Iaeter
stadium.
Een link naor de Stellinga - in elk geval
naor de 16e ieuw...
In et nog altied slim weerdevolle boek De
Vrije Natie der Ste//in gwerven ( Oosterwijk
1952) is overzichtelik wezen op de theorie
dat de Stellingwarvers van oorsprong uut
Duutslaand kommen zollen, of aenlik dat
ze as bevolkingsgroep en dat heur naeme
overbliefsels wezen kunnen zollen van een
pat van de Stellinga van 842. In oonze raand
van et Saksische gebied zol de naeme van
de Ste/lingo bestaon bleven wezen. Mar
is d'r reden toe om dat nog te daenken?
Oosterwiek wist o.e. op twie schrievers uut de
1ge ieuw die die theorie naor veuren brocht
hebben, al gelooft hi'j d'r zels niet in.
Al in de Friesche Volksalmanak van 1850
schreef mr. De Haan Hettema d'r over, zo

dee Oosterwiek blieken. Extra interessaant is
Oosterwiek zien verwiezing naor schrieveri'je
van J. Hogeman uut 1887/1889. Hogeman
schrift over de geschiedenis van de Ste/lingo
zoas we die hierboven al gavven. Hi'j begint
zien verhael over de 'stellingen' mit: De
geschiedenis is deze, zoals Formerius of
liever Suifridus Petri ze verhaalt: ( ... )'. En clan
vertelt hi'j over de opstaand van de 9e ieuwse
stellingen en hi'j zegt veerder dat Lodewiek
die stellingen 'spoedig beteugeld [had] en
de naam van Stellingen in Saksen uitgeroeid'
Vervolgens schrift hi'j:'Bij de Friezen kon
hi] deze naam niet uitde/gen, zodatzij nog
overgeb/even is in Stellingwerf, dat rechtbank
der Stellingen betekent, terwijl de eigenerfden
door nog Stellingen heten.'
Twie dingen bin hier biezunder. Waor an now
toe donkt me deur de meersten overhenne
lezen wezen zal, in elk geval deur mi'jzels,
is de verwiezing naor Formerius en naor
Suifridus Petri, die aanders vaeke as Suifridus
Petrus anduded wodt. En ok de zin die kursief
staot, is biezunder. Dat is omdat dat bericht
niet in de meer algemiene schrieverie over
de Stellinga veurkomt, ok niet in die van
oonze tied, mar allienig in 1ge en 20e ieuwse
geschriften over oons gebied. Mar... dat
bericht bliekt dus niet een bedaenksel te
wezen uut de sfeer van de Romantiek van de
1ge ieuw. Doe ik et bi'j Hogeman zels in zien
boekien van 1887 nog es naolas, bliekt die
schriever uut et Latien weg inderdaod de 16e
ieuwse geschiedenisschrievers 'Formerius of
liever Suifridus Petri'te citeren, zoas hi'j dus
in zien anloopzin zegt, want hi'j zet ien en
aander tussen anhaelingstekens. Inklusief
et stok dat ik hierboven kursiefangeven
hebben. Et idee 'de Stellingen/Stellingwarvers
bin een overbliefsel van de Stellinga'gaot dus
weeromme op zien minst op een tekst uut de
16e ieuw.
Suifridus Petrus leefde van 1527-1597 en
het veul publiceerd. 1k kan dat niet allegeer
naolopen netuurlik. Mar... hoe en wat het
hi'j d'r misschien nog meer over schreven, en

hoe kwam hi'j an zien infermaosie over oons
komof? De man was geleerd en bereisd en
kreeg op een gegeven mement de funktie
van historieschriever van Friesiaand. An de
iene kaante wodt hi'j wel prezen omdat
hi'j him inzette om goeie infermaanten te
vraogen en schriftelike bronnen te gadderen.
An de aandere kaante'komponeerde'hi'j as
et waore ok ofstammingsmythen. (Een protte
infermaosie over him en zien wark vien ie in
Bergsma (1994).)
Mar kon hi'j him zoe'n ofstammingsmythe
in oons gevai permitteren? De eigenarfden
hietten in zien tied ommes inderdaod nog
steilingen, as vanoolds, hi'j zegt et zels. En ok
moet hi'j weten hebben dat de rechters die
naeme dreugen. Dus die link had him ok een
aandere verkiaoring geven kund, allienig die
van'rechtersWat netuuriik nog hielemaoie
niet zeggen wii dat et waor is, dat komof van
de Ste//inga. We weten niet waor Suifridus
zien bericht wegkomt en wat d'r aachter zien
schrieveri'je zeten het.
Oosterwiek (1952) twiefeit stark an de
miening van Hogeman en De Haan

Hettema, mar hi'j zegt wei:'Niettemin is
het opmerkeiijk, dat de naam Stelling ook
in Duitsiand voorkwam' Hi'j daenkt eerder
krek as Rouwkema (1846), die zegt dat
ste//ing 'rechter' inhoolt en dat Ste//in gwarf
dus betekent: et rechtsplak van de rechters.
Dat iaeste vien ik aenlik al een klein betien
'verdocht' omdat de beide woorddielen
dan een stok henne etzelde betekenen:'et
rechtsplak of rechtsgebied van de rechters'
Ofstammingsmythe of misschien toch niet en
vienen we nog es wat over de oorsprong en
aachtergrond van de 16e ieuwse infermaosie.
1k hope hier de volgende keer nog even
op ste//ing deur te gaon, ok in verbaand
mit de bete ken is'rechter'. Die gui ok in
Schoterlaand, van oorsprong ok een gebied
mit een Saksische aord, en die anduding
is ok opdeuken in ooide stokken die op
Lemsterlaand en Opsteriaand betrekking
hebben. Een eventueel verbaand mit et
Ooidfries moet dan ok an de odder kom men.

POF
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Een meenske beg/nt somstieden an dingen zonder ok mar ienig benul te hebben waor as hi] an beg/nt en waor dot op uutdri]t. In dit themanommer heurde ok een stokkien over de gezondhiedszorg,
vun de redaktie. Mar... wie mos dot doen?Al rap kwam de gedaachte om een dokter te vraogen
door een verhael over te schrieven. Now bin de meerste dokters niet zokke schrievers, behalven as
et om recepten gaot. Gelokkig vienen we in Berkoop de uutzunderings. DokterAnnema schreef een
heufdstok over de gezondhiedszorg in et boek Oldeberkoop, dot in 1972 uutgeven wodde bi] gelegenhied van et 70-jaorig bestaon van de Koperetieve Veurschotbaank Berkoop. Dot was hi] ok wel
een bet/en verp!icht as veurzitter van die baank. In et boek Beeld van Berkoop van Karst Berkenbosch uut 2005 het de vroegere huusdokter Rob Zethoven (1979-1988) et grootste pat schreven van
et heufdstok over gezondhiedszorg. Dokter Annema is uut de tied en dus een tillefoontien naor Rob
Zethoven, die now een tot in de vere omkrieten bekende homeopatische praktiek in Et Vene het. Hi']
was votdaolik bereid om mit te warken. Een ofspraoke mit de dokter wanneer ok kommen kon was
rap maekt.
Mar doe..., nao een uurtien praoten kwammen we tot de konk!usie dot d'r niet zovule over de gezondhiedszorg in de middelieuwen te zeggen was. En feite!ik is dot a/ zegd deur dr. M. A. van Andel
inzijn boeiend overzicht uit Chirurgyns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers (1941): 'Metde
geneeskundige huip was het in onze gewesten tot het einde der middeleeuwen vrIj poover geste!d.
Wi] mogen aannemen, dot daarin s!echts bif uitzondering kon worden voorzien door de enkele
doctoren, die de kostbare en !angdurige opleiding van een der buiten!andse hogescho!en a!s Montpellier, Pari]s of Bologna hadden genoten.'Dit betrof'Ho!!and hoe 'poover'zu!Ien de Ste!Iingwarven
d'r don in die ieuwen ofkommen wezen! Op et platte!aand weren d'r gien dokters en gien zusters,
hooguut een 'baordscheerder'ofeen piskieker. De meensken mossen heur d'r mar mit redden bi'j
onge!okken, kwaolen en epidemienen. Ongelokken deur oor!oggen, work en vechtperti'jen weren
d'rgenoeg. An typhus-, pest-, cholera-, en pokkenepidemienen ontbrak et ok niet. Nog in 1808
schreefde !aanddrost van Drenthe an keuning Lodewi]k Napoleon: 'Wi] hebben niet genoeg dokters, chirurgen, en vroedvrouwen, in ieder geval niet genoeg ontwikkelde. De weinige hee!meesters,
die men hier ontmoet, zi]n gewoonlijk ongelukkige wezens, van wie meer kwaad don goed uitgaat
Mit de kwaolen vul et a!derdeegst mit, tot in de 18e ieuw kenden de Drenten - en veur de Stellingwarvers zal dot niet aanders west hebben - mar drie kwaolen: koolde, kwedderighied en binnenkoorse. An de kwedderighied (tering) was niet yule te doen, mar tegen de 'binnenkoorsen' had
bi'jglieks de uut Bq!sward ofkomstige Lodewi]k Abrahami, die doomnee in Zweeloo in Drenthe was,
een geheim middel dot meraoke!s voldeed en ok buten et dörp een groot ofzetgebied had. Over
beide kwaolen heuren we niet yule meer. Mar hoe geleerd de dokters tegenwoordig ok binnen, de
dadde kwaol, de koolde, hul vanuut de middelieuwen stoand tot in oonze tied. Lees daorveur et
verhael 'Vaastezette koolde' van... Rob Zethoven.

An et aende van de studie, krek veurda'k as
dokter loslaoten wodden zol op et'lijdende
deel der mensheid had mien opleider, die
zels een erveren huusdokter was, him as doel
steld mi'j de alderlaeste knepies van et yak te
leren. An et aende van een spreekure scheuf
hi'j zien stoel es dichte tegen die van mi'j an
en keek mi'j van aachter de halve leesbrille
mit toeknepen ogen an. 1k begreep dat et
wat hiel vertrouweliks wezen mos wat hi'j
te zeggen had.'As een pesjentje ooit in de
toekomst op 'e man of vragt wat him mekeert
en ie warkelik gien flauw idee hebben, twiefel
clan niet te lange en zeg mit een eernstachtig gezicht dat et om een typische casus
criticus diabolicus gaot!' 1k bastte in lachen
uut, die indrokwekkende kreet betekentja
niks aanders as een duvels muuilike zaeke.
Et is een mooi veurbeeld van pottieslatien.
Tegenwoordig zollen we et ok'verhullend
taelgebruuk'numen kunnen.
De medische studie is feitelik niet yule aanders as et overscheppen van soeplepels vol
ingewikkelde, naor Grieks en Latien roekende
woordslierten, uut de hassenpanne van
een perfester in de aarmzaolige en pienlike
schedel van een medisch student. Studenten onder mekeer nuumden dat'stampen
Zo herinner ik mi'j de meenselike schedel as
een doolhof van alderheiselikstvule richelties, uutstikselties en gatties mit de meerst
indrokwekkende Latiense naemen. Op
brulloften en perti'jen maekte ik in die tied
yule indrok mit de'lamina lateralis processus
pterygoideus ossis sphenoidalis de naeme
van een weinig veurstellend uutstiksel, waj'
an die naeme trouwens niet zeggen zollen.
Onder femilieleden oogstte ik d'r in ieder

geval yule bewondering mit en ze vunnen
da'k veur een eerstejaors student al een hiele
dokter an et wodden was...
Echt dokter bi'j' pas aj zittende an et krek
overneumen buro van je veurganger, an je
eerste eigen pesjent et eerste onleesbere
recept mitgeven. Zie mi'j daor zitten, mit een
heufd vol Latien en Grieks. Nog wat onwennig in de ni'je staotus, mar vol vuur om iedere
hulpeloze te helpen, elk lieden te verlochten
en desnoods iedere kreupele weer an 't lopen
te kriegen.
Had ik as 'Hollaander'weten kund wat veur
perblemen mi'j te waachten stonnen? Ja,
ik had et weten moeten, want mien krek
verwurven praktiek lag ja in et zuudoosten
van Frieslaand, waor al jaoren Friezen Fries,
Stellingwarvers 'kroem' en Noordwooldigers
'koloniaols' praotten en de 'import uut et
westen' him neffens de aanderen veurnaemelik scheen te bedienen van 'hooghaarlemmerdijks'.
De eerste pesjent die op klom pen, mit de
loop van een grizzlybeer, de spreekkaemer
binnenstam pen kwam, was Wolter Bever,
gien Fries mar een Stellingwarver, zoas rap
daornao blieken zol. '1k hool niet van de
koolde,' bastte zien stemme, wiels hij mit
grote bewegings van beide aarms aachter
mekeer de vuuf deur de vrouw breide truien
uuttrok. Et was clan ok winter, dat koj' heuren
an et donker dreunende ritme van de zwaore
Bulldog-trekker die veur et raem van de
spreekkaemer stationair te dri'jen ston. Wolter had d'r een hekel an om him uut te zetten
as de wiend uut et oosten kwam...
'Die hoolt ok niet van de koolde zee hij mit
de doeme over de schoolder naor de Bulldog

wiezende. Vervolgens leegde hi'j de inhoold
van de ommeraek grote busen, waoronder
een hiel groot buusmes en een stokmennig
sleutelbossen, op mien buro en reageerde op
mien verbaosde bIlk mit:'Evenpies op'e schaole!,'wat vermoedelik de bedoeling had om de
hiele gang van zaeken in ien keer dudelik te
maeken.
Veurdat ik deur had waor hi'j op doelde, was
hi'j in drie grote stappen bi'j de oolde belaans
die ik ok van mien veurganger overneumen
had, morrelde wat an de gewichten, zochtte
een peer keer diepe en volgde an 't aende de
hiele procedure weer, mit buusmes, sleutelbossen en truien mar now in omgekeerde
volgodder. 'Tot ankem weke, dokter!' moet
hi'j nog zegd hebben, veurdat de deure van
de spreekkaemer mit een daeverende klap
aachter him dichtevul. Argens begreep 1k uut
de laeste woorden dat et hiele netuurverschiensel him een weke Iaeter weer an mi'j
voltrekken zol. Spraokeloos bleef 1k aachter,
allienig mit mien gedaachten... Gedaachten
die liekewel rap daorop verdaampen zollen
in et machtige anzwellende geluud van een
Bulldog op bedriefstemperetuur.
Tegen de tied da'k de tael van de Stellingwarvers een betien onder de kni'je leek te
kriegen, was een pienlik veurval reden om
mij votdaoliks veural mit de studie van
et Fries doende te holen. Een vrouwe die
klaegd hadde over'pine holle'en die 1k mit
de zuverste bedoelings vraogd had de broek
uut te trekken, omdat 1k docht dat ze meugelik last van aambeien had, was daor de
anleiding veur. 'Holle' bleek et Friese woord te
wezen veur heufd... Een goeie rippetaosie ligt
zomar in et sliek, zeker in een klein dorp as et
oonze. Gauw daornao zol ik leren dat'earmtakken' ellebogen bin, 'hoksen' kni'jholtes
en dat de 'fuotten' de voeten binnen, mit as
bi'jkomstighied dat die bi'j de Fries tot onder
de kni'je kommen. Zo wodden gelokkig nog
meer pienlike vergissings veurkommen.
De taelkundige perbiemen in de spreekkaemer weren daormit liekewel nog niet

hielendal an 't aende. D'r kwam nog meer
spraokverwarring. De Friese pesjent zal, ok
as die zichtber an de beterende haand is,
nooit zeggen: 'Het wordt beter'. 1k maekte
daor eerst uut op dat et risseltaot van mien
behaandelings mar teleurstellend was omdat
de klachten mar niet minder wodden. Wodde
mi'j, omgekeerd, verteld dat et hadde minder
wodde mit de pesjent, dan had 1k de neiging
om voldaon aachterover te leunen in mien
burostoel, wiels de pesjent warschienlik in levensgeveer verkeerde en 1k d'r beter an daon
had om mitien een ziekenauto te bestellen!
Gelokkig wus 1k al dat soorte van dingen
Iaeter allemaole wel en as clan ok laeter een
mem over heur kiend zeggen zol:'lk kin net
sizze dat it minder wurd' begreep 1k mitien
dat ze aenlik raozend enthousiast was over et
risseltaot van de behaandeling. Mit valen en
opstaon leerde ik zo de tael van de pesjenten
kennen en van Iaetere tied kan ik mi'j zokke
perbiemen niet herinneren, niet bi'j de Friezen en ok niet bi'j de Stellingwarvers.
Een Iaeter veurval mit pesjent De Boer, een
wat notse veehoolder uut mien praktiek,
toonde an wat veur een grote veuruutgang
1k intied maekt hadde mit et praoten van
de tael van de pesjenten. Hi'j kwam op een
morgen op et spreekure mit een slim zere
linker schoolder. Op dat mement herinnerde
1k mi'j dat hi'j een jaor daorveur mit dezelde
klachten, mar clan van de aandere schoolder,
bi'j mi'j west was. 1k wus nog hoe 1k him doe
omstaandig perbeerd had uut te leggen wat
percies een 'perirthritis humeroscapularis
was. Tiedens mien goed bedoelde betoog
was De Boer al mar notser kieken gaon en
hadde uutaendelikzokzowat mompeld as
'Gool et mar in de pette'. Ok now keek hi'j mfl
weer mit diezelde notse bIlk an van onder
de zwaore win kbrauwen. Hi'j leek vastberaoden om disse keer de volledige waorhied
boven taofel te kriegen. 'En wat mekeer ik
now aenllk, dokter?' Evenpies miende ik dat
et now tied wodde veur de 'casus criticus
diabolicus' van de oolde leermeester, mar 1k

besefte toegelieke dat die him, net zo min as
de periarthritis humeroscapularis, tevreden
stellen kunnen zol. De oorlog leek evenpies
niet meer te veurkommen... 'Weet je wat dit
is, De Boerzee ik, op een wat langzeme en
gedregen toon, veural om meer bedaenktied
te winnen. 'Dit is nu duidelijk een geval van
koolde.'
Tot mien oplochting begon hi'j verempeld te
glimken. 'Krek wa'k al docht, dokter was et
bescheid. Omda'k now vuulde dat ik an de
winnende haand was gong ik veerder: 'En wil
je het helemaal precies weten? Dit noemen
wij nu een vaastezette koolde.' Et aanders zo
notse gezicht van De Boer veraanderde now

kompleet. Mit een lach die de ranen van et
keunstgebit hielendal zichtber maekte, zee
hi'j: 'Dat is now krek wat de vrouw vandemorgen ok al zee!' De behaandeling wodde
dezelde as et jaor daorveur, mar aanders as
doe hadden we now beidend et wonderlike
gevuul dawwe mekeer hielemaole begrepen
hadden!
Deur et raem van de spreekkaemer zag ik De
Boer op 'e fiets springen, him haostende op
pad naor de vrouw.Thuus zol hi'j ongetwiefeld vertellen hoe rap de dokter disse keer
now es wél dejuuste diagnose steld hadde.
Et was dus toch een vaastezette koolde!

Verschientop 11 december

Stripboek Weeromme naor Stellingwarf
Tiedens de feestelike ofsluting van et biezundere jaor 2009 verschient op 11 december et
stri pboek Terug naor Stellingwerf/Weeromme naor Stellingwarf van Frank Spijkers U Ut Bull. De
strips verschenen et oflopen jaor wekeliks in de regionaole kraanten Stellingwerf en Nieuwe
Ooststellingwerver. In et verhael vertelt auteur en tekener Frank Spijkers de historie van Stellingwarf om 1309 henne en hi'j dot dat op een hiele eigen en ansprekende wieze vanuut et
jaor 2009.
Et stripverhael is biezunder geschikt veur kiender van zoe'n jaor of twaelf, dattien, mar ok ooldere lezers zullen et mit plezier bekieken en lezen. Omreden striptekenenings die in kraanten
verschienen vaeke niet beweerd blieven, het de warkgroep Stellingwarf 1309-2009 een posien
eden besleuten om et verhael in boekvorm uut te geven. In de kraanten wodde Weeromme
naorStellingworf in et Nederlaans verteld, mar op verzuuk van mit naeme de schriever/tekener
zels verschient de bundel now in een twietaelige vorm. Op de linkerbladziede is daoromme
et verhael in et Nederlaans te lezen, op elke rechterbladziede in et Stellingwarfs. Et boek wodt
nao 11 december uutdield an alle Stellingwarver basisschoelen, zodat et deur de leerlingen
van groep achte bruukt wodden kan in de lessen Stellingwarfs binnen Hiemkunde.
Frank Spijkers is onderhaand allange gien onbekende meer in de Stellingwarver reglo. Mit naeme in et basisonderwies is hi'j bekend as Histotolk. Ditjaor bezocht Frank meer as 40 schoelen
om daor as Otto van Buil te vertellen over die remoerige Stellingwarver periode om 1309
henne. Een peer jaor leden vertelde Frank ok al over de geschiedenis van de Bekhofschaans
an een funk tal omliggende schoelen. Et doel van de kreatieve Builiger is om in 2010 een eer
stok van de Stellingwarver geschiedenis as Histotolk an de kiender van et basisonderwies te
vertellen. Dat verhael zal dan opneumen wodden in et lesanbod veur et yak Hiemkunde in et
basisonderwies.
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Hi'j was zo ienvaoldig bleven, echt een man
van et yolk en hi'j, gewoon Dirk, gek op
schaopen, begreep zo goed daj' op een oolde
fiets niet opschieten.
Lieninkien? len percent rente (laeter achte en
nag laeter dattien, mar dat zien we clan wet
weer). Scooter, nag aariger en viatter. le wo'n
wet flat. Lienen? Auto?
Et wonderlike is dat d'r altied weer meensken
intrappen. Zien warknemers stannen bi'j de
baank in de hanen te kiappen doe de baas
langes kwam, sommigen stakken de daeme
omhagens en 1k zag de grijns van de man die
zien vlacht al veurbereided het. Aanderen de
schuld geven, de hieltied mar ni'je verhaelen
vertellen, 'zeg mar'.
De Vas Reynaerde hadde dat ak deur:
gewaon mit een vrundelike schaopekap
hieltied apni'j zeggen blieven hoe gaed aj'
et mienen en dat sommige meensken een
verkeerd beeld van je geven, mar dat le dat
wel even uutleggen zullen. Kammeraaties
wadden mit min of meer machtige mannen,
tegen wie aj'gewaan Gerrit zeggen of Jan Peter. Gerrit of Frank mae'n glen lastige vraagen
stellen, daor won ze niet veur betaeld en wie
wet alle vlachtgangen in et vassehal?
As kiend heurden we over Reintje de Vas, een
deugniet, mar aj'de middelnederlaanse tekst
gaed lezen, ontdek ie dat hi'j een schurk is,
die liegt en bedriegt, vrauwluden verkracht
en kiender bliendpist, zanuumde vrunden de
kap ofbit. Za arg is Dirk niet.
Et began allemaole mit een Fraanse tekst 'Li

Plaid' (et pleidaai) waar de schriever in heuren tat hoe een liepe pleiter kraembugen kan
wat recht heurt te wezen. De Vlaamse bewarking, liever uutwarking d'r van, is wereldberaemd wadden, amdat de schrievers Willem
en Aernaut d'r een geestig en psycholagisch
riek en levendig verhael van maekt hebben,
een verhael dat jammer genaeg geldig is
veur alle meensken en tieden. le verbaazen je
over de liepighied van de vas, mar nag meer
over de dammighied van zien slaachtoffers.
De keuning, Nobel, haalt hafdag, op Pinkster,
feest van de H. Geest, feest van de taelbeheersing ak. lederiene mag zien beklag daen
en de keuning zal rechtspreken. lsengrijn
begint. Reinaert 'hevet mijn wijf verhaerd /
ende mijn kinderen zo mesvoerd / dat hij ze
bezekede daar ze lagen, / dat er twee naait
ne zagen / ende ze warden staarblind.' En
wat misschien et slimste is: Reinaert het him
uutlachen. Dan komt et hontien Caurtais.
Let op de naeme, Fraans. De schriever is een
Vlaming! Caurtais klaegt d'r over dat him een
wast antsteu ten is. De kaeterTibeert, die veur
Reinaert apkamt, zegt: 'Ja, mar die wast haj'
eerst zels steulen bi'j een mulder!' Pancer de
bever kamt mit een serieuze klacht. Reinaert
het de aarme, anschuldige haeze et 'Credo'
leerd en him 'kapelaan maekt'. ledere toeheurder, now ja, haost iedere, wus wat dat
betekende: homoseksuele verkrachting.
As Pancer niet tussenbeiden kammen was
hadde Reinaert de haeze ok nag de kop ofbeten, veur et kriegen van dubbel genot. De
tanen Stan nen nag in Cuwaert (lafferd) zien
hats. Now wodt et muuilik veur Reinaert: dit is

dudelik te zien, mar let op. Now komt d'r een
advekaot.
Grimbeert, de das, vuuIt him as femilielid
van Reinaert verpiicht om veur him op te
kommen. De ankIacht van de wolf liekt wel
arg, mar Hersinde, zien vrouw, en Reinaert
hebben al zeuven jaor een butenechtelike
verholing. Hoezo verkrachting? En Cuwaert,
de leerling, dee zien best niet. Hi'j moch clan
toch straft wodden? An et aende van zien
pleidooi verteit Grimbeert dat Reinaert, sund
de keuning officieei de vrede ofkondigd het,
zien leven beterd het en kluizenaar wodden
is. Ja, echt waor! Hi'j het spiet van zien 'vergissings'; hij dreegt een boetekiled, een pij van
haor op zien blote vel! Hi'j is brood maeger
wodden!
Mar clan komt et niet te weerieggen bewies
dat d'r hielemaole niks veraanderd is, dat
Reinaert alies an zien Ieerze lapt. Een trieste
stoet naodert. Veurop Cantecleer, de haene,
kiapperende mit zien vIeugels, en aachter
him de baore mit et liek van Coppe. Wat was
d'r gebeurd? Reinaert was kommen in pelgrimskleren mit een brief waor een zegel van
de keuning an hong. Hi'j vertelde dat hij mit
et eten van vleis stopt was en dat de kiepen
in et vervolg vri'j ommelopen konnen. Hi'j
mos now vot om zien gebeden op te zeggen.
Cantecleer heurde him nog et Credo mompelen en gaf zien kiender opgetogen toestemming om uut de ommuurde tuun te gaon.
Reinaert had mitien Coppe de kop ofbeten.
De keuning is raozend, veural vanwegens de
vervaiste brief.
Wat te doen? Et recht eiste dat de schurk
daegd wodden mos. Zodat hij him verdedigen kon. Wie durfde him op te roepen?
Bruun, de beer, wil een wit voetien haeIen
bi'j de keuning en bödt him an. Hij wodt nog
waorschouwd, mar hij, Bruun, zal him niet
bedonderen laoten. Heer keuning, hool op
mi'j de les te lezen. 1k red me wel. We weten
hoe et oflopt: hij lat him veur de gek holen
mit een verhael over hunning. Reinaert het
zoe'n piene in de boek. Hi'j het, omdat hij
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gien vleis eten kon netuurlik, zien boek mit
wat smerigs vu lien moeten. Wat smerigs? Wat
dan? Hunning? Waor clan?
Reinaert brengt him op zien verzuuk naor
et plak daor hij die vunnen het, een boomstamme, die deur de timmerman spleten is
mit een wigge en daor hebben de bi'jen heur
hunning verzaemeld. Stikje kop d'r mar in
Bruun, hunning genoeg. En Reinaert slat de
wigge vot en Bruun zit vaaste. De timmerman heurt him raozen en tuugt him of. Bruun
wet mar krek te ontkommen, en lat iene van
zien wangen aachter en ien oor en et vel
van zien veurpoten. De schriever lat oons de
dörpsmeensken zien, mit duvelse wille. Et
is een aachterlik en ofzichtelik stel, deur de
incest, en ze hebben plezier in et oftugen van
de machteloze beer. Reinaert hoopt dat hij
doodsIeugen wodt, mar as hij de verminkte
beer zicht bi'j de revier, het hij d'r aorighied
an om him dodelik te beledigen.
Mit et bloed stromende uut zien wonden
komt Bruun rollende en schoevende veur de
keuning. Die is beledigd deur et mishaandelen van zien bode. Toch krigt Reinaert een
twiede kaans.Tibeert, die wat lieper is, zal
gaon, mar ok hij is te guizig. De vos vangt
him mit moezen en as de kaeter in een
stroppe vongen is, maekt hij zoe'n kebaol
dat de dörpsmeensken weer opdraeven
kommen. De naekte pastoor en zien vrouw
Julocke ('Jow lok ik') veurop. In doodsnood
springtTibeert de paep tussen de bienen 'in
de beurse al zonder naed I daar men die beiaard mede slaat Zien vrouw is d'r mit an: hoe
moet dat now mit et Iiefdesspul?
Reinaert bescheurt him en ropt van een
ofstaand: 'Al hevet uw here verloren / enen
van den klippelen zijnen / al te min zo zal hij
pijnen! ( ... ) en es geen Iachter (schaande) I
dat hij luidet met eenre klokken.'
AsTibeert mit ien oge weerommekomt bi'j
de keuning, moet Grimbeert Reinaert ophaelen. Zien laeste kaans.
Mar now wet hij de hebzucht van de keuning uut te buiten, en de keuninginne heipt

him. Zi'j is niet minder hebzuchtig en wil mit
de deur de vos beloofde riekdommen heur
aodellik veurkommen vergroten. Reinaert is
zo handig zien heit te beschuldigen van et
verstoppen van een gooldschat. Dat doej'
niet zomar:je heit verraoden. Et moet dus
wel waor wezen. Butendat zegt hi'j dat hi'j
naor de paus gaot om vergeving te vraogen
veur zien misdaoden. Ok dat doej' niet lichtveerdig: spotten mit de godsdienst. Mar Reinaert dot et wel en hi'j lat mitien zien vi'janen
oppakken, Bruun en Isengrijn. Hi'j krigt een
vri'jgeleide naor zien burcht Maupertuus,
Cuwaert gaot mit en de kapelaan van et hof,
de ram Belijn. Gieniene en niks ontkomt an
de spot van Reinaert: de aodel, de burgers,
de boeren en ok de karke. Belijn is bliekber
een halve analfa beet en as Reinaert zegt:
'Breng disse tasse weeromme naor de keuninginne. D'r zitten belangrieke brieven in en
ie meugen wel zeggen daj' mithulpen hebben bi'j et opstellen van die epistels.' Belijn
glimkt van trots en komt bi'j de keuning an.
Hi'j verkondigt alderhaande stompzinnigheden en iedele praoties. Hi'j zegt:'Koning, gij
ne horet nooit spreken Ivan betren dichter

clan ik ben: / deze lettren dichte ik hem,
gaat 't mij te goede of te kwade.' De kop van
Cuwaert komt uut de pelgrimstasse, maekt
van de huud van Bruun. De keuning begript
dat alles verleuren is: zien riek is in geveer.
Hi het een bedrieger mit him ommesollen laoten, hi'j het zien vazallen lsengrijn en
Bruun vernederd. Gelokkig wodt hi'j hulpen
deur Fira peel, et luipeerd. Die gaot de heren
bevri'jden uut de gevangenis en bödt heur
Belijn as vergoeding an, mar ok zien naokommelings, van vandaege of an tot de dag des
oordiels. Zi'j meugen altied en overal doodbeten wodden en ok de naokommelings van
de vos bin in et vervolg voegelvri'j. lsengrijn
zegt tegen Bruun: '1k ligge in den rijzeren I
Liever clan hier in de ijzeren: ('1k hg hiever in
de struken / as hier in de boeien.') Ja, wat kun
ze eers as et anbod annemen? Eind goed al
goed? Mmm... Wel veur de dichter: in de eerste letters van de laeste vassen zit de tekst- 'BI
WILLEME'. De twiede dichter het zien wark of
en hi'j het wat maekt dat geldig is van doe
tot an de dag des oordiels.

Op 3 oktober 2009 raekte hiel onverwaachs weg oons trouwe
lid van de woordeboekgroep van Ni'jhooltpae

IJbeltje Menger-Smit
in de leeftied van krek 98 jaor.
Al van 1976 of was zi'j lid van de groep infermaanten in
Ni'jhooltpae. Ze warkte altied slim kiebig mit, en dat zal oons
de hieltied in grote daankberhied bijblieven.
Bestuur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversronte
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Een hiele ere da'k in Berkoop uutvanhuus
wezen moch. Spietig genog is et mar iene
naacht west. Dat was nog wel bi'j de Schrieversronte, die nog gien drie weken daorveur
de H.J. Bergveldpries uutrikt kregen had.
1k hebbe heurd dat et bestuur daor aepetrots
op is. Mien gelokweensken. Now mar hopen,
dat zi'j niet naost heur schoenen lopen gaon.
Dat moet mitvalen. Zi'j hebben heur energie
meer as neudig om et heufd boven waeter
te holen. Zi'j moe'n op taelgebied, krek as de
Friezen, opboksen tegen de trend dat oolden
mit heur kiender Hollaans praoten.
An et woord:'Et archiefstok over et middeIieuws Laandrecht van Stellingwarf.'
De heer Oebele Vries was hielemaole hoteldebotel, doe hi'j mi'j vun in et Arnhems
museum. Hi'j nuumt mi'j een godsgeschink.
Et moet een hiele ere wezen om zo betiteld
te wodden. 1k zal eerlik wezen. Hi'j het mi'j ok
mit de aldergrootste zorg behaandeld. As hi'j
mi'j optilde om mi'j an ni'jsgierige luden te
tonen, dee hi'j elke keer mit veul zorg witte
haansken an. Hi'j het d'r veur zorgd, da'k niet
van alle kaanten op petret kommen bin. Hi'j
hul de papperatsie op ofstaand en het goed
veur mien privacy zorgd, zo wodt dat toch
vandaege-de-dag nuumd, now?
In dejaoren dat d'r an mi'j warkt is, was et al
in peer ieuwen leden, dat de Stellingwarvers
et jok van de bisschop van Utrecht ofgooid
hadden. Stellingwarf was krek as Schoterlaand en Oostergo een vri'je zeisbesturende Iaansgemiente, ems weren et alle drie
rippebliekies, die heur eigen zaeken regelden
Ikke, et Laandrecht, vertegenwoordig een
stok waor rechtsregels in optekend binnen.
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Die regels gullen et strafrecht en arfrecht.
Mien geboorte is om-en-de-bi'j 1480 west.
Latien moet doe de tael west wezen. Zo krek
wee'k dat niet meer. Et is al zo lange leden. Et
is veur die tied hiel appat, d'r wodde doe niks
vaastelegd. D'r weren glen steden, kloosters,
d'r was ok gien adel. Van perochies en stellingen was doe wel spraoke.
Hertog Albrecht van Saksen kreeg et in 1500
in Stellingwarf veur et zeggen en trok et, krek
zoas Frieslaand, bi'j zien riek an. 1k bin onderdeuken doe hi'j mi'j op een ziedspoor zette.
De stellingen, de rechter/bestuurders bin
feitelik mien oolden. Tien rechtsregels rechtveerdigen da'k bestao. Et giet veural over
straf- en arfrecht. Dr weren strafregels veur
heur, die dieven, moordeners en verkrachters
onderdak gavven. Hiel biezunder was de procedure van et opeisen van een ofkoopsom, as
d'r een femilielid doodmaekt was. Krek as de
rechtsregel, die een boete bepaolt op et anvalen van koopluden, schipsluden, markluden
en warkvolk op et laand of in de hujjinge en
op et inbreuk maeken op de Friese vri'jhied.
De Stellingwarvers in et gebied van De Lende
en De Kuunder, tot an et Keuningsdiep leuten
heur de wet niet veurschrieven deur vremd
yolk.
Veul van de Stellingwarver Laandrechten
hebben soortgeliekese teksten as die van
et Friese Frieslaand. Niks verwonderliks, zi'j
mossen krek as heur tegen de macht van de
bisschop van Utrecht opboksen.
1k hebbe een naacht in Berkoop in huusnommer 10 an de Willinge Preensstraote west, mit
alle goeie zorgen om mi'j henne.
1k flelseteer de gaastheer mit 700 jaor Stellingwarf. 1k hebbejim gaastvri'jhied pruufd en

de frisse Stellingwarver locht opsneuven.
1k hope nog een keer in de Stellingwarven
weeromme te kom men.
Mien weens is dat de oolden van de Stellingwarver, mar ok de Friese schoelekiender
deurkriegen, dat et Stellingwarfs en ok et
Fries, et meerst vet koele kedo is, dat ze
heur kiender geven kunnen. Een kedo dat
hielemaole ommenocht is. Dat laeste moet

heur grif anspreken. Altemet wor ik dan op et
kesteel van heer Gregorius Halman van Stellingwarfvraogd te uutvanhuzen. Et zol aorig
wezen as dat in 2045 veurmekeer is. Veurofgaonde an de uutvanhuzeri'je kuwwe dan
gezaemelik mit de Friezen en al die aanderstaelige Friezen bi'j de zwarfstien bi'j et Rode
Of 700 jaor slag bi'j Warns vieren.

--

--

Ype Dijkstra

Stellingwarver kuier in en om Wolvege henne
De koffie mit oranjekoeke gong d'r goed in op die zundagmorgen de 22e november. Et was
een aorige groep van dattien, veertien meensken die Geert Lantinga even nao tienen in hotel
- Holland Inn in Wolvege welkom hieten kon. Et uutzicht op de Lendevatlei was mool, de zunne
scheen, wat wLj' nog meer. Nao de kuier die de Schrieversronte veurig jaor bi'j Waskerneer orgeniseerde, kon dit keer een kuier maekt wodden in en bi'j et heufdplak van StellingwarfWestaende.
le moen nooit mit et mooiste plakkien beginnen, moet Geert docht hebben bi'j et begin van de
kuier op et pleintien aachter de Aldi. Mar even veerderop kregen wi'j Lindenoord in et vezier. Een
prachtig, groot gebouw an de heufdstraote van Wolvege, dat deur de zorg van et waeterschop
goed beweerd bleven is. Nao Lindenoord begon et best te regenen, hopelik is die regen niet
symbolisch veur de toekomst van dit fraaie gebouw dat vandaege-de-dag in et bezit is van et
gemientebestuur. De mooie, spitse hervormde karke op et hoogste diel van et dorp, de eerste
oolde straoties van Wolvege mit zien soms hiel kerakteristieke bebouwing, et vroegere gemientehuus van West- Stellingwarf op wat ooit et drokste verkeerspunt van Wolvege was; prachtig
om et allemaole zien te kunnen op disse ofwisselend natte en zunnige zundagmorgen. Via de
omgeving van et ni'je gemientehuus waor de vroegere burgemeesterswoning gelokkig speerd
bleven is naor et plak waor vroeger de grootste varkensmark van Europa was. De spoorbuurt,
de Oostenriekse wonings, wat het Wolvege nog veul prachtige, kostbere plakkies en gebouwen!
Funk wat meensken die deur Geert Lantinga disse diamaanties' veur et eerst zaggen!
Niet alliend degenen zonder parreplu (en dus beheurlik nat regend) leuten heur de heerlike
lunch in hotel Holland Inn an de Stienwiekerweg goed smaeken!
Ens, vol goeie moed en deur de zunne beschenen kreeg de groep middags prachtig zicht op et
moole netuurgebied de Driesummerpoolder in de Lendevallei.
Deur Geert kon de prachtige waetermeule de Gooijer' bezichtigd wodden; een warkende meule
die deur de zorgen van It Fryske Gea op dit biezundere plak in staand holen wodt.
Tiedens de kuier, deur Geert kotte' kuier nuumd, konnen we vaastestellen dat lene niet alliend
alles wet van de historie van de SteHingwarven, mar 6k van de netuur! Doe Geert vertelde wat
een larve in et net veur de kwaliteit van et net betekenen kan en waor et besien nusselt, hongen
de kuierende Stellingwarvers an zien lippen!
Niet iedereen zal die middag mit dreuge sokken thuuskommen wezen, mar zeker wél voldaon!
Et was een fijne dag! 'Dat doen we nog es, was naost een woord van daank an Geert de uutspraoke die et meerst heurd wodde doe middags om vier ure iederiene zien of heur eigen Stellingwarver plakkien weer opzocht.

In de Ste//in gwarven bin hiel wat 'vremde' gaasten te vien en, mar de Blesdiekiger Gerrie
Ha/man is wel een slim sin geliere kerel. Want wie dust et an om haost hielendal al!ienig
een echt kesteel te bouwen? Hoe komt een meenske zoveer? Hoewel glen deursneejonge,
was zien jeugd toch nietzo biezunder. Geboren in De B!esse in 1947 as de len naojongste
in een gezin mit twaelf kiender gong hi'] braof naor de kattelieke legere schoele in Ste ggerde. De ooldere breurs en zusters mossen nao de schoele an et work, mar de tieden
veraanderden en Gerrie moch 'deurleren'en gong naorde Mulo van de Voorzienigheidl
Stienwiekerwoold. Door was hi'] goed in tenie/speulen en et maeken van opstelien en op et
examen vul hi'] op deur een tiene op eerdriekskunde en geschiedenis. Nao de Mulo kwammen de meersten te lane op een kantoor. Ok Gerrie overkwam dit, hi'] kreeg een buro veur
een bliende mure en... hul et glen drie daegen uut. Tal van baenties het hi'] had, van me/kboer tot bi',jrieder op een vrachtwaegen, mar a/ rap zat hi'] 'in de verkoop Vie fjaor is hi']
verkoper van adverteensies west veur de Goolden Gids veur hiel Noord-Nederlaand. In et
begin van dejaoren tachtig was et een slim slechte tied in de bouw en krek doe was Gerrie
bouwvakker. In zien vri']e tied tradhi'] mit zien verhaelen op as veurdrachtskeunstener. In
die tied was d'r no gal wat an de haand bi'] netarissen en dot speulde een rolle in zien veurdrachten. Hi'] had daorveur een toga neudig en daoromme gong hi'] naor Kostuumhuis
Kaif in ZwoI/e. Veur aandere rollen, bi']glieks een optreden as Pieter Stuyvesant, kwam hi']
d'r !aeter geregeld. Zo kwam hi'] in kontakt mit de eigener van de zaeke en dot leup d'r op
uut dot Gerrie in 1984 de zaeke overnam. Een zaeke veur teniel en theater, van zien hobby
maekte hi'jzien beroep. Mit yule nocht ridt hi'] a/ vuventwintig]aor daegeliks naorZwolle.
A/tied vro/ike k!aanten,'zegt Gerrie, 'want et gaot a/tied om een feest en ik tref de mooiste
meensken. We hebben kestuums veur teniel, theater, historische optochten, Suriderklaos
de kastman, Tiro/er feesten en wat n/eta!, en veur aovendkleding ku]' ok bi'] oons terech- te. Meer as 100. 000 kledingstokken hebben we en de klaanten kommen uut een straol van
honderd kilemeter. Vier vrouwen he/pen me in ZwolIe en et wassen en strieken doen mien
vrouw, een buurvrouw en ien van mien zusters in Blesdieke.' Deurdat de ko/lektie a/mar groter wodde, kreeg hi'] ruumtegebrek en daordeur kwam hi'] op et idee om uut te breiden in
B/esdieke. En dot was de anzet veur et ontstaon van et p/ak dot Gregorius Ha/man wat dot.

Dat plak is et kesteel in anbouw naost zien
gemientebestuur! 1k bin bouwvakker west en
woonboerderie. De oplossing veur et ruumoonze woonboerderi'je die we in 1970 kochtegebrek veur de kestuums is et niet wodden,
ten heb ik eigenhaandig verbouwd. Et kesteel
die ruumte het hi'j in Zwolle vunnen. Mar
wol 1k ok zels bouwen. Van 1990 of bin 'k d'r
et idee om wat te bouwen bleef. Gerrie het
mit doende en heb ik alderhaande materiaol
altied yule belangstelling had veur bouwstieverzaemeld, veural oolde stienen. In 1994 bin
len. Mit vrunden op reize weren ze altied
'k mit de bouw begonnen en in 2000 zollen
doende mit kultuur, karken, kestelen, karkhof- in mien fantesie de torens klaor wezen, mar
fen en zok-zo-wat bekieken. In de tied dat de
datwodt misschien wel 2015. Ditjaorwodt
zaeke tussen de middag nog twie ure sleuten
hi'j wiend- en waeterdichte, clan kan ik mit et
was zat hi'j vaeke een ure in de biebeltheek
interieur beginnen. Wat d'r now in staot is ofvan Zwolle om boeken
dekt mit zwilk. De energieover bouwkunde te
veurzienings en de kezienen
bekieken,
wo'n deur aanderen maekt,
'1k bin een romantikus,
mar et metselen doe 1k zels.
ik wil et oolde holen.
[en breur helpt me oppeDaoromme bin ik zo gek
ren. 1k bruke oolde stienen,
op'e klassieke schilhaost allemaole van veur
ders. 1k heb een hekel
1880 omdat doe nog niet
an al die industrietermetseld wodde mit cement
reinen van now mit die
mar mit kalk. Overal he'k de
verschrikkelik lilleke
stienen weghaeld, meerstal
zichtlekaosies, al die
van een ofbraoke van oolde
damwaandprofielen
sta lIen of oolde gebouwen
en al die opzichtige
waor braand west was. Dr
glaswaanden. lkzie
zitten now zoe'n 300.000
alles in beelden en van
stienen in, ik gooi niks vot
al die reizen had 1k een
en bruke alles, dikken en
heufd vol tekenings.
dunnen. De meerste kosten
De keunst is om dat
van de stienen zatten in et
te harmoniseren. D'r
traansport. Doe ik in et permoest een romaans
gramma'Destoel'van Rik
gebouw kommen, ik
Felderhofzeten had, kreeg
Gregorius Ha/man.
hool van ronde vormen.
ik van iene uut Zwolle omEn et moest wat momenocht een vrachtwaegen
numentaols wodden. Zo kwam et idee veur
vol. Zokke dingen helpen, want et moet elk
een kesteel. Daor bin 'k over praoten gaon
jaor wel in mien budget passen. Daor gao ik
mit de wethoolders Plekkepol en De Jong
aenlik nooit overhenne. Zo het elk stokkien in
en burgemeester Remco Heite en et raodslid
et gebouw een verhael en ik weet van elk plak
Hero Werkman. De wethoolders zeden dat ik
waor et weg komt.
mar een tekening maeken mos. De schetsen
De meerste hulpe he'k had van overbuurman
he'k zels maekt. Et bestemmingsplan mos
Grad us de Vent. Hij hadde A.O.W. en zee dat
veraanderd wodden en et dee blieken dat
hi'j wel stienen bikken wol veur een goeie
iederiene et mooi vun, bezwaoren bin d'r niet
segare. Gradus het 15 jaor bikt en gooide niks
kommen. Et is een hiel biezundere bouwvervot. Hi'j verbikte een bielegien in 't jaor. Van
gunning wodden, zonder starkteberekening
een grote sloper he'k een oolde gevelstien
en sondering. Waor vien ie veerder nog zoe'n
kocht mit een lieuw die boven et waeter uut18

komt. Die stien is as een soorte'eerste stien'
inmetseld mit de tekst Tit kasteel kwam
mede tot stand door de ijver en goedheid van
Gradus Hermanus de Vent" 'Et is geweldig wat
die veur me daon het.' Gerrie Halman liekt
me een mankelieke man. En dat zal ok wel
zo wezen, want mankeliekens het vaeke van
doen mit'scheppingsdrift'en daor mekeert
et Gerrie niet an. Op de vraoge hoe hi'j zoe'n
'niet te overzien projekt' andust, geft hij as
antwoord:'lk bin zorgeloos, ik laot de dingen
zo aachter me. A'k Zwolle uutriede bin 'k de
zaeke vergeten. 1k tobbe niet en butendat,
piekeren het gien inkelde zin.'
Dat was vroeger mit kesteelheren wel es
aanders. De zeune van de bouwer van et
kesteel Toutenburgh in Vollenhove, heer Carel
Schenck van Toutenburgh, leidde een ienzem en ofzunderd leven en was 'somber en
zwaarmoedig hi'j wodde in de omkrieten beschouwd as een 'levend gestorvene'. Toutenburgh het een rolle speuld in de naeme van

et kesteel in Blesdieke, dat Old Stoutenburght
hiet. Gerrie het d'r de'S'veurzet van stout:
'dapper, moedig, strijdvaardig'. Zwaormoedighied het Gregorius Halman gien last van, dat
dot wel blieken uut de drie laeste letters van
de naeme van zien kesteel: g(errie), h(alman),
t(och!). En wat gaot Gerrie in en mit et kesteel
doen?
'1k zal d'r soms vertoeven zegt hi, 'en horeka komt d'r in elk geval niet in.' Hi'j het yule
anvraogen veur rondleidings, mar meer as
tiene in etjaor geft hi'j niet. Hi'j treft daor de
mooiste meensken bi'j, bi'jglieks een bus vol
Engelse follybouwers: 'Allemaol meensken
mit een missie, die krek zo gek binnen as ikke.'
A'k mit Gerrie et kesteel in west bin om et te
bekieken, kom ik diepe onder de indrok en
vol ontzag veur de geweldige prestaosie van
kesteelheer Gregorius in de gewone wereld
weeromme. Dit plak dot niet allienig Gerrie
Halman wat!

r-

jolaorkleptdeklokke weer now ok in de verkoop

Boek H. Hoogeveen vertaeld deur Hans Koopmans
Op 30 september verscheen et boek Door kiept de k/ok weer van H. Hoogeveen tiedens de
jaorIikse hiemkunderniddag. Et boek wodde in et Stellingwarfs vertaeld en bewarkt deur Hans
-: Koopmans uut Oosterwoolde.
Doork!eptde k/okke weer is uutgeven deur de stichting Comperio i.s.m. de Stellinywarver SchrieIversronte.Et boek, dat veural bedoeld is veur kiender van zoe'n 11, 12 jaor, was in eerste instaan
sie alliend bedoeld veur et onderwies. Et wodde d aorome
m de oflopen tied in een oplaoge van
1000 stoks verspreided over alle basisschoelen in Stellingwarf. De uutgifte wodde meugelik
I maekt deur een subsidie in et kader van Stellingwarf 700,
Kotleden wodde liekewel, in goed overleg mit de femilie Hoogeveen, besleuten am et boek toch ok in de verkoop an de bieden. De Stellingwarver Schrieversronte zorgde daoromme veur een
herdrok van 500 stoks. Et boek is te koop veur € 12,50.
In Door kiept de klokke weer wodt et leven van dejonge Franke Folkerts van De Haule beschreyen. Franke maekt de hiele periode rand 1500 mit, de periode dat Stetlingwarfzien zelsstanige
bestaon, zien vri'jhied, uuteindelik kwietraekte. Dat gong vanzels niet zomar, d'r gongen hiel wat striederi'je an veurof. Et gaot am een spannend boek dat zeker ok deur oolderen graeg lezen
=
• oddenzal.
•

T

=0

Jimmy

Stellingwarven in de middelieuwen

Stao es even stille en gao
Terogge in de tied
Elkeniene kan fanteseren over
Leven in de middelieuwen
Laot je gedaachten even gaon en beeld je
In, daj overleven kunnen zonder de
Neudige veur oons neudzaekelike
Gewone levensbehoeften, die
We zonder muuite
Alle daegen konsemeren
Reddinge van disse tied waor we toch recht op hebben
Vrouwluden, man nen en kiender led en
Een haost niet te leven leven
Niks gien zekerhied veur de dag van morgen
Infektieziekten, gien griepspuite, starven in 't kraombedde
Nao vuurrood van de vlooien volgt de zwatte dood
Deurd a j gebrek an alles hadden, kwam dood
En graf al jong op je toe
Meensken uut die tied mossen een weke leven kunnen
In oonze ienentwintigste ieuw
Dan zollen zi'j heur lol niet op kunnen en oons wiezen op
Dat iewige klaegen dat we doen
En dawwe daormit oonze tied en geest verpesten
Laowe opholen mit negatief
In It leven te staon
En daankber oonze riekdom dielen
Uutschrobben wat we tevule hebben en
Weer daankber wezen veur oonze tied
En et woortien klaegen
Nooit meer bruken, schrappen uut 't woordeboek

Stellingwarver Schrieveri'jepries 2009 veur Roely en Renée Bakker
Op maendagaovend 23 november wodde deur borgemeister Gerard van Kiaveren de Stellingwarver Schrieveri'jepries 2009 uutrikt an Roely Bakker van Makkinge en heur kleindochter
Renée Bakker uut ZwoIIe. De uutrikkinge gebeurde tiedens een feestelike bi'ienkomst in et gemientehuus van Oost-Stellingwarf. Van de zeuven inzendings veur disse anvieteringspries vun
de jury Et verhael van beppe en Renée et beste. De Stellingwarver Schrieveri'jepries is insteld
deur de beide Stellingwarver gemienten om et schrieven in et Stellingwarfs an te vieteren. De
pries bestaot uut een oorkonde en een geldbedrag van :E 500,00, in dit geval twie keer
€ 250,00.
Et thema van de Stellingwarver Schrieveri'jepries 2009 was dit keer 'Jong en oold'. Et inzunnen
wark mos dan ok schreven wezen deur twie personen: iene van de jongere generaosie en iene
van de ooldere. De jury beston uut Philomène Bloemhoff uut Oosterwoolde, Jan Oosterhof van
Steggerde en Lammert van Weperen uut Oosterwoolde.
Et winnende verhael zaP opneumen wodden in et feberwaorinommer van De Ovend, op de
volgende bladziede is et juryrappot te lezen.

Foto rechts: Winneres Renée Bakker (links) luustert
naor heur beppe Roely die et winnende verhael
veurlest.
Foto onder:Jan, Roely en de beide kleindochters
Bakker geneuten van de feestelike uutrikkinge van
de Stellingwarver Schrieveri jepries 2009.

Stellingwarver Schrieverijepries 2009
juryrepot
Dit jaor ston de Steflingwarver Schrieveri'jepries in et teken van 'twie generaosies'.
Doel was disse keer, om twie generaosies - liekas heit en zeune, beppe en
kleindochter - wark insturen te Iaoten, waor de erverings, omstanigheden
en beleving van beide generaosies in tot uutdrokking brocht wodden. Niet
alliend gong et hierbi'j dus om de inhoold van et instuurde wark, mar alderdeegst ok om de instuurders zels.
In de anvietering am mit te doen stan clan ok: 'Om an de wedstried mit te
doen wodt de saemenwarking van twie generaosies vraogd
Veur de jury was et niet goed nao te gaon welke verhaelen echt et risseltaot
van saemenwarking tussen twie generaosies weren. Liekegoed konnen ze
deur iene auteur bedocht en schreven wezen. Bi'j de beoordieling is de jury
d'r veur et gemak van uutgaon, dat elk verhael et perdukt is van de saemenwarking van twie generaosies. Wel was et thema: 'de tegenstelling jong-oold'
in alle verhaelen weeromme te vienen.
Bi'j de zeuven inzendings was d'r niet iene die d'r hiel dudelik uut sprong. Nao
uutvoerig beraod bleven d'r veur de jury een twie- of drietal verhaelen over,
en die wodden nag wat veerder tegen et locht hullen.
De jury het bi'j de beoordieling van et inzunnen wark let op:
• de sfeer die uut et verhael sprak
• de historische beschrievings
• de verhaeltechnische kwaliteit, liekas de opbouw van et verhael
i ettaelgebruuk
Veur alle verhaelen die in et Stellingwarfs schreven binnen, gelt dat et Stellingwarfs van de schrievers hiel arg verzorgd is. Dat wet de jury slim te warderen.
Veurdat we overgaon tot de bekendmaeking van de winner, willen we kot
ingaon op de verhaelen ofzunderlik, in willekeurige volgodder.
lene van de verhaelen, mit de titel Rode draoden, is niet in et Stellingwarfs
schreven mar in de niet-Stellingwarver tael van Noordwest-Overiessel. Dat
was veur de jury anleiding dit verhael niet in de beoordieling mit te nemen.
Twie verhaelen vullen op deur heur sekure beschrieving van et (boere)Ieven
van vroeger. Et gaot am de verhaelen Zoe'n vuuftig-zestig jaor verschii en Melkeri'je en boise koenen.
In et eerste verhael wodt de sfeer van vroeger goed tekend. Et is wel arg veule
wat pake, beppe en de kleinkiender mekeer vertellen. In die zin, dat et now

krek liekt, as weten ze nog hielemaole niks van mekeer. Dat komt wat onecht
over. Ok is d'r niet echt een verhael van maekt. Et is meer bleven bi'j een opsomming van losse beschrievings vanuut et perspektief van de verschiHende
personen.
Et ere verhael, over de melkerie, begint stark, mit een goele eupeningszin,
die je ni'jsgierig maekt naor et vervolg. Jammer genog bliekt et uutaendelik
toch veurnaemelik te bestaon uut twie beschrievings, van de melkeri'je van
doe en now, zonder veerdere ontwikkeling binnen en uutwarking van et verhael. Een verhael waor as, neffens et oordiet van de jury, meer uut te haelen
vaalt mit wat schaefwark.
De titel van et verhael Awwe weten hadden dot et zo Iekker was, hawwe et wel
eerder daon maekt drekt at dudelik waor et omme gaot: de vri'jeri'je. En clan
gaot et om de verschillen daorin tussen drie verschitlende generaosies. Dit
verhael beparkt him tot dit iene onderwarp. Dat vint de jury op himzels een
goele keuze, omreden dat gelegenhied geft et verhael dieper uut te warken.
Spietig genog is dat, neffens et oordiel van de jury, niet gebeurd.
In et verhael mit de titel: Slaegd is as vorm keuzen veur een brief an de jury.
Mar op de twiede bladziede richten de schrievers heur inienend tot de jongere generaosie. Disse overgang in stijl komt niet goed deurdocht over. De
dialogen bin niet slim stark. Dr wodt te veule uuttegd in disse dialogen, wat
in een netuurlike situaosie zo niet gaon zol.
Zo poke, zo kleindochter is een verhael in gespreksvorm: et komt netuurlik
over, et is een gesprek zoas dat in warkelikhied wet verlopen kan. Liekewel
vaalt et wat of dat et niet argens eers hennegaot as naor een sputlegien Rummikub. Mit nog wat ommedaenken veur et plot is dit wet een verhael waor as
meugelikheden in zitten; die hadden d'r nog meer uut kommen kund.
Beter is wat dat angaot et verhael dat de jury uutkeuzen het as winner: Et
verhael van beppe en Renée. Vanuut de slaopkaemer van kleindochter Renée
kommen zi'j en heur beppe van et lene op et ere: de beddestee, daj'vroeger
aovens op bedde niet even lezen konnen omreden d'r glen stroom was, dat
d'r dus ok gien wasmesienen weren en hoe dat clan mos. Dat d'r nog gien
waeterleiding was en hoe dat clan gong. Et hiele verhael is schreven in een
pakkende stiji. Een stijl die slim realistisch en netuurlik overkomt, as zat le d'r
zels bi'j. An et aende van et verhael vragt Renée an heur beppe of ze tegere
een boekien maeken zullen, daor beppe in vertelt over vroeger en daor Renée
tekenings bi'j maeken zal.
Daormit sluten de schrievers meraokels an bi'j de bedoeling van disse Stellingwarver schriefwedstried. Renée en heur beppe zollen mit dat boekien
ommes zo naor disse Schrieveri'jepries dingen kunnen!

Pieterionker

De verbeelding van et Stellingwarver laandschop
Tot en mit 27 december kan op elke vridag-,
zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00-17.00
ure een bezuuk brocht wodden an de tentoonstelling Laandschop. De Ste/tin gwerven
in beeld in Kunstruimte Hiemstra, Oosterwooldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling van wark van acht keunsteners is op
touw zet deur Peter en Geertje Hiemstra in
et kader van et biezunderejaor Stellingwarf

ryp (1951) et kleinere wark van de aandere
keunsteners niet tekot dot. Et is klasse dat
Peter en Geertje Hiemstra d'r in slaegd binnen
om grote naemen naor heur galerie te haelen.
Biezunder is ok et feit dat d'r vier keunsteners
uut angreenzend Frieslaand en Drenthe kommen, die ok an et wark toogd binnen in Stellingwarf om heur inspireren te laoten deur et
Stellingwarver laandschop.

Siemen Dijkstra, Longs de Vrihiedsweg, Noordwoolde, pennekening/wassen ink, 15 x 48 cm, 2009.

700. Bi'j gelegenhied van de tentoonstelling
verscheen onder dezelde titel, Laandschop,
ok een prachtig ni'j boek mit wark van die
keunsteners, mit een inleiding van Peter
Hiemstra en mit acht splinterni'je gedichten
van Johan Veenstra. De acht keunsteners die
mitdoen bin vraogd om ni'j wark te maeken
mit as thema et Stellingwarver laandschop.
Et bin keunsteners die hiel verschillend wark
maeken en et biezundere is dat ok al is Kunstruimte Hiemstra niet een verschrikkelik grote
galerie naor ofmetings, et wark hangt mekeer
hielendal niet in de weg. De tentoonstelling is
zo mit zorg inricht dat ok de twie hiele grote,
prachtige warken van Rudi Lanjouw (1954)
uut Assen en Marian Hulshof uut Hurdega-

SteHingwarver keunst?
In DeOvend van augustus 2000 he'k in et artikel Johannes Mulders: keunstschilder, graficus
en i//estraoter een hiel betoog opzet over et
dilemma Stellingwarver keunst of keunst in
Stellingwarf. Doe he'k pleit veur een roeme
omschrieving: beeldende keunst in Stellingwarf, doe en now. Uutgaankspunt was doe
dat de beeldende keunst universele weerden kent en dat keunsteners heur inspireren
laoten kunnen deur de omgeving waor as ze
wonen of verblieven. Mit de tentoonstelling
van now wodt dudelik maekt dat et aenlik
niet uutmaekt aj'as keunstener in Stellingwarf
wonen of niet, mar dat elk op zien of heur meniere hiel oorspronkelik wark maeken kan dat

et Stellingwarfs laandschop as onderwarp
het. Prachtig is et dat in iene tentoonstelling
zien laoten wodt dat sommige keunsteners
meer in figuratieve richting wark maekt hebben en aanderen meer abstrakt en goenend
bin ok op weg van figuratief naor haost abstrakt. 1k heb trouwens een hekel an die zonuumde tegenstelling figuratief-abstrakt. Die
striedbiele kan om mi'j now wel begreuven
wodden. As veurbeeld van de eerste groep
nuum ik prentkeunstener Siemen Dijkstra uut

in 2009 veur disse tentoonstelling in Berkoop
en drokt de grote veraanderings uut tussen
1972 en now in et Stellingwarver boerelaandschop.
Verrassend in de tentoonstelling is et wark
van Sigrid Hamelink (1963) uut Hooltwoolde
die een meer innerlik Iaandschop zien lat.
Biezunder is de vrouwefeguur die as een wolke an de zoolder hangt in Kunstruimte Hiemstra. Een wolke mar an de aandere kaante kuj'
d'r ok een Iaandschop in herkennen.

Christiaan Kuitwaard, De Kuunder, eulievarve op paneel (marouflé), 25,2 x 72 cm, 2009.
Dwingel, die disse keer drie prachtige tekenings in plak van prenten maekt het. Van de
twiede groep nuum ik Jan Snijder (1960) uut
Drachten, die iene van de grote naemen in et
Museum De Belvédère in Oranjewoold is. Et
bin een soort netisies. En van de dadde groep
vien ik de Stellingwarver laandschoppen
van Christiaan Kuitwaard (1965) uut Berkoop
een schitterend veurbeeld. 1k raeke mar niet
uutkeken op dat wark van Kuitwaard!
Panorama Hiemstra
Ontroerend is et wark van Guus Hellegers
(1937), die al sund 1972 in Steggerde woont.
Van zien haand hangen d'r twie reliefs in
broons van 37 x 41 cm. Et iene is maekt in
1979 en is de verbeelding van een buurman
in Steggerde die an et mi'jen is en dat was
een veurstudie veur een groot beeld in opdracht in Suawoude. En et aandere is maekt

As Iaeste nuum 1k Peter Hiemstra (1954) die
twie ni'je warken prissenteert. Daorbi'j is ok
een prachtig wark daj' Panorama Delleboersterheide of nog beter Panorama Hiemstra
numen kunnen zollen. Spietig genog veur
de Iiefhebbers dat et drekt de eerste dag al
verkocht wodde, mar d'r is in ieder geval ien
Berkoper femilie wel hiel gelokkig mit.
Et thema Iaandschop veur een tentoonstelling is op himzels Iichtkaans niet zo verrassend, mar de meniere waorop disse acht
keunsteners dat Iaandschop hiel verschillend
verbeelden is dat wel. Dat is een bezukien an
Berkoop beslist weerd.
Boek
Naost al die keunstwarken is d'r nog een
keunstwark en dat is et boek dat maekt is
deur Peter Hiemstra en SijtzeVeldema. Sijtze
Veldema is niet alliend de fotograaf van de

keunstwarken in et boek mar ok de vormgever van dit boek. Hi'J het alle details in
de vormgeving bepraot mit Peter Hiemstra.
De butenkleuren van Kunstruimte Hiemstra
kommen weeromme in et omslag en de
schutblaeden. In et boek geft Peter Hiemstra
tekst en uutleg over et projekt mar ok over de
acht keunsteners en heur wark. Stiekem heb
ik him de Stellingwarver Henk van Os nuumd.
Peter kan prachtig vertellen over keunst,
ok tot in detail. Hi'j eupentje de ogen. In et
boek bin bi'j pattie keunstwarken acht ni'je
gedichten schreven deur Johan Veenstra.
lene daorvan is:
Bomen
De bomen om et oolde huus
bin mu en staon verwezen
in gries en grauw novemberlocht.
Et huus is leeg, de meensken die
hier woonden bin vergeten.
De moeder is a! jaoren dood.
dejonge die hier speulde groot.
Soms lopt hi'] nog verleuren
over et grote boerehiem.
Hi'jzocht wat niet te vienen is
zegt woorden die verwi'jen
as een wanne kaf in de wiend.
En in de veerte b/aft een hond,
een echo van 't verleden,
die zuver wat weemoedig maekt.
De bomen om et oo!de huus
bin mu en ze waachten
huverig een koo/de winter.

Al mit al een mooi boek om kedo te geven zo
veur et aende van et jaor en om de pries hoej'
et ok al niet te laoten: tien euro. En dat is te
daan ken an de Stichting Bercoop Fonds, Je
Maintiendral Friesland, P.W. Janssen's Friesche Stichting en an de gemienten Oost- en
West-Stellingwarf in et kader van Stellingwarf
700. Et boek is te koop bi'j de bekende boekwinkels, bi'j Kunstruimte Hiemstra en bi'j de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte,
beide in Berkoop. Zeuvenhonderd jaor laank
zal d'r een slim ofwisselend Stellingwarver
laandschop west hebben en an et aende van
de viering van et biezundere jaor 1309 wo'n
we verrast deur een prachtige tentoonstelling en een prachtig boek waor acht keunsteners en iene dichter in zien laoten welk
gevuul dat laandschop opropt. Een weerdige
opvolger van et projekt Longerlaand uut
2007. Klasse! Et lat zien dat kultuur in Stellingwarf van grote betekenis is en dat we
wies wezen meugen mit zokke krachtige
initiatieven.

Ofsluting biezundere jaor 2009
Op vri'jdagmiddag 11 december zal deur
de warkgroep Stellingwarf 1309-2009 et
biezundere jaor 2009 officieel ofsleuten
Vodden bi'j de karke in Berkoop. Daornao
is d'r een biienkomst veur geneudigden
in et gebouw van de Schrieversronte,
waor o.e. SSR-veurzitterY. Dijkstra een
overzicht geven zal van de aktiviteiten
in et kader van Stellingwarf 700. De
warkgroep zorgt daorbi'j veur een kleine
ototentoonstelling van die aktiviteiten.
k verschient et ni'je stripboek van Frank
pijkers (zie bladziede 10), en wodt d'r
eurlezen uut et boek Door kleptdekiokke
weer. Beide boeken bin o.e. deur subsidies van de Stellingwarver gemienten
beschikber steld veur alle basisschoelen in
tjin9warf.

Idige sfeer in vol jeugd- en meziekcentrum M!X

esiré and the Bastards winnen Stellingwarfpop 2009!
Et dadde Stellingwarver popfestival SteHingwarfpop 2009 is een groot sukses wodden. Veur
de eerste keer was et festival, dat orgeniseerd wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte,
binnen in etjeugd- en meziekcentrum M!X in Wolvege. Van begin tot aende was d'r een
geweldige sfeer in en bi'j de nicer as geschikte zael van dit centrum. Winner wodde de groep
Desire and the Bastards, twiede de band Marius en dadde Sound of Parka. In De Ovend van
feberwaori 2010 kommen we uutgebreid op Stellingwarfpop 2009 weeromme.
SteHingwarfpop 2009 wodde flnancleel meugelik maekt deur Rabobaank de Stellingwerve
Woonboulevard Home Center, de gemienten Oost- en West-Stettingwarf, et Nederlands
Fonds voor Podiumkunsten, Popnet, Friesland Pop, Grand-Café De Burgemeester, Jeug
en muziekcentrum M!X en de Stellingwarver Schrieversronte.

eurlezers vraogd!
Op deensdag 29 en woensdag 30 december hoolt de Stellingwarver Schrieversronte weer heur
jaorlikse veurleesaktie in alle zorg- en verpleeghuzen in hiel Stellingwarf. Wie zin het om daor as
veurlezer an mit te doen kan him anmelden via et tiflefoonnommer 0516-451108, mar mallen
kan ok naor info@stellingwarfs.nl. Dc veurlezers kommen van teveuren een keertien bi'j
mekaander in Berkoop, en dat zal dit jaor wezen op donderdag 17 december, middags om half
vie re.

Uutslag adverteensiepuzel boekekraante Twie pond 'n stuver
Ok dit jaor deden weer hiel yule meensken mit an de adverteensiepuzel in oonze jaorlikse
boekekraante Twie pond 'n stuver. Uut de goeie oplossings bin drie winners tot, zYj hebben
intied allemaole een mool boekepakket toestuurd kregen. De winners bin:
W.M. Aben-Smits uut Waskemeer, Hanny en Klaasje Pijiman van Hooltpae en
M.Toxopéus-Smit uutTwiede Exloërmond.
Dc redaktie van Twie pond nstuverfielseteertjim van hatte mit Jim pries en hooptdatJim
dr een boel leesplezier an beleven zullen.

Bestuur en pctsseniel van de Stellingwarver Schrieversronte
weensken jim allemciote hiele plezierige kastdaegen toe
en een goed, gezond en Stellingwarfs 2010

'Laot me los, toe, Iaot me los. 1k moet d'r henne
'Gien spraoke van. le blieven hier, aanders is
alles veur niks west: Lysbeth drokt et maegien
stevig tegen heur an. 'Kiek d'r mar niet nao;
zegt ze.
'Mar et is mien schuld, as 1k niet...'
'Nee Lente, jow schuld is et niet. le kun d'r niks
an doen daj'zo binnen. As d'r al schuldigen
binnen, clan bin dat die domme meensken,
die as bange binnen veur alles wat heur onbekend is. Kom, we moe'n wieder. Veerderop
staot een schaopekooi, daor waachten we de
aovend of. Ze kun oons now beter niet bi'j de
weg zien: Lysbeth komt in beweging en voert
et snokkende maegien veurzichtig mit.
In de schaopekooi is et schiemerig. Lysbeth
stri'jt een Iaogien stro op iene van de hoolten
baanken tegen de aachterwaand.
'Zo. Lente, maegien geefje hier mar even
daele. Toe, drink es een slokkien thee en
perbeer wat te slaopen. le hebben je krachten
straks neudig. Et is nog een hiel aende naor
er klooster van Else.'AI praotende perbeert
Lysbeth et maegien wat van de kalmerende
thee drinken te laoten. Et Iiekt te helpen.
Een schoffien Iaeter geft de riegelmaotige
aosemhaeling an dat Lente in slaop valen is.
Zo now en clan snokt ze nog wat nao. Lysbeth
legt stillegies een stokmennig jutezakken
over et slaopende kiend. Dan gaot ze zitten te
waachten. Staorigan komt ze wat in de soeze.
Zo now en clan wodt ze opschrikt deur yolk
dat veurbi'j gaot. Gelokkig is d'r niet iene die
et hokke in komt.
1k geleuve da'k Lente nog niet eerder goelen
zien hebbe, overdaenkt ze. Now ja, ien keer,
doe ze een kleine poppe was. Et heugt me
nog as was et gister. Niet te bevatten dat et al

weer tien jaor leden is.
Ze zicht heurzels weer in tuun. De zusters
weren wat hoesterig en ze wol kruden plokken om vasse krudethee te zetten. Et gejank
dat ze heurde, hadde ze toeschreven an
een katte. Zol et stomme dier him opsluten
Iaoten hebben? Wiels ze et docht weren heur
voeten al onderwegens naor et hokke waor
ze de tuunspullegies in opbargden. Ze dee de
deure op een kiertien in de veronderstelling
dat et dier bij heur langes schieten zol.
D'r gebeurde niks. Wel was et gegoel yule beter te heuren. Doe heur ogen wend weren an
de schiemer in et hokkien zag ze dat d'r in de
kroje een bundeltien lag. Mit een peer stappen was ze bi'j de kroje, en pakte de bundel
op. Vanuut een oolde, raffelige omslagdoek
hadden een peer donkere ogies heur ankeken.
'Och mien kientien, wat doej' hier clan toch?'
vreug ze. Netuurlik kreeg ze glen antwoord.
Ze hadde om heur henne keken, mar d'r was
wieder glen levende ziel te bekennen.
'Kom mar; hadde ze tegen et poppien zegd,
'clan breng ikje naor moeder-overste.We
zullen zien daj'wat waarms in et boekien
kriegen. Och, en d'r is vast ok nog wel een
slaopplakkien veurje.'
Ze vongen in et klooster wel vaeker kiender
op, die as glen thuus hadden. Mar d'r was
nog nooit iene zomar daelelegd. Altied was
d'r argens nog wel een veer femilielid dat wat
an de kosten bi'jdregen kon. Moeder-overste
hadde de pastoor en de schout kom men laoten. De beide mannen hadden schuddekopt.
D'r was heur niks bekend over een vrommes
in muuilikheden. Veur de wissighied hadde
de pastoor de kleine deupt. Lente. Naor et
jaorgetiede waor ze in vunnen in was.

Et maegien beweegt heur wat. Lysbeth strikt
et zwatte haor uut et waarme gezichien.
'Stt. Blief nog mar even liggen,' fluustert ze.
Et wodt buten at wat schiemerig. In de veerte
kleurt een grote braand de horizon rood.
Lysbeth huvert d'r van. Daor ston heur thuus.
Et klooster van Blesdieke. Hoe het et toch zo
veer kom men kund?
Lente gruuide veurspoedig op. Ze wun de
zusters om heur klelne vingerties. De aandere
kiender weren slim wies mit heur. Veural Betken, mit heur zes jaor, tot clan toe de benjemm, was niet bi'j et maegien vot te slaon. Et
was ja ok yule aoriger. Een levendige poppe,
in plak van iene van stro of eerpels.
Onder at die andacht bleef Lente gewoon
heurzels. Ze was slim vorlik. Doe ze een
jaor as viere was ston ze at as een volleerde
keukenpreenses te koken. Ze leek van neture
anleg te hebben veur et maeken van krudedraank en smeersels tegen alderhaande
kwaolen. De zalve tegen winterhanen die as
ze maekte, vun zien weg naor de steden en
darpen veer in de kontreinen.
Al rap kwam an et Iocht dat ze ok meer
biezundere gaoven hadde. Betken was
doende mit et schellen van de appels, doe
et mes heur uutscheut. Een diepe snee in de
poIse. Et bloed spuitte d'r uut. D'r wodde een
drokverbaand van dreugd blad opdaon, mar
et bleef bloeden. De zusters zatten as brädse
kiepen om Betken henne. Niet iene sleug
acht op Lente. Et maegien wrotte heur tussen
de groten deur en legde heur kleine vingerties op et zere plak. Mit de ogen dichte leek
ze wat te prevelen. Zo zat ze de hiele naacht
naost heur vrundinne. De volgende morgen
was d'r van de wond niks eers meer te zien as
een glundige rooie strepe. Doe heur vraogd
wodde, wat as ze toch de hieltied zegd
hadde, antwoordde Lente;
'Now gewoon. 1k hebbe tegen de wond zegd
dat hi'j dichtegaon mos.'
'Et kiend het een echte gaove,' zee moederoverste tegen de pastoor die ze d'r veur de

wissighied bi'j reupen hadden.
'Tja, mar is et een Godsgaove of komt et van
de duvel,'verzochtte die.
'Och, zoe'n mooi kiend, een duvel?' De moeder-overste wol d'r niks van weten.
'Vrouw, vrouw, jow weten toch net zo goed
as ikke dat satan yule verschiensels het,'
mooipraotte de geestelike, wiels hi'j et pottien mit zalve, dat zo goed hulp tegen de
piene van zien stramme hanen, anpakte.
Dejaoren gongen in rap tempo veurbi'j. D'r
wodde niet meer praot over et veurval.
Almar vaeker koj' heuren:'Vraog et mar an
Lente, die wet grif raod,'as iene van allen
ongemak hadde.
Et weren roezige tieden. D'r was een protte
vremd yolk bi'j de weg. Ze brochten benchten mit over heksevervolging. Et praotien
gong dat d'r in Oudewater een waoge maekt
was waor de vrouwluden die van hekseri'je
verdocht wodden, opweugen wodden. As ze
te licht bevunnen weren, kwammen ze op
'e braandstaepel. Pattie meensken leek dat
nog niet slim genoeg te wezen. D'r wodden meensken zolange matteld dat ze uut
ellende heur eigen moeder, vrouw of kiend
veur hekse verklaorden. Och, et leek allemaole
zoveer vot. Mar onderwiels de kloostergemienschop stillegies zien gang gong, kreup
et noodlot dichterbi'j.
Betken hadde kennis kregen an een aorige
jongkerel. Hi'j was in dienst bij de schout.
Verleden veurjaor was et jonge stel trouwd
en disse winter hadden ze een poppe kregen.
Lente was d'r een week as wat henne west
om heur bi'j te staon. De beide maegies weren dikke vrundinnen bleven. As Lente al es
plaogd wodde mit de opmarking dat et now
heur beurt was, gaf ze steevaast as bescheid,
'Nee heur, ik blieve bi'jjim.'
Lysbeth zocht. Buten is et now hielendal donker. Ze moe'n zo mar op pad. Ze wil ems veur
dat et weer lochtig wodt in Else weze.
'Kom maegien, wakker woddenzegt ze,
wiels ze Lente zachies bi'j de schoolder pakt.

Ze eten een brokkien keze en nemen nag
wat te drinken.
Et is een heldere naacht. As heur agen an et
duuster wend binnen, kun ze et pattien over
de heide gaed anderscheiden. Zwiegende
stappen ze stevig deur. Elk in zien eigen
gedaachten.
Is et echt nag mar een weke leden dat Betken
aavens an de paort stan, prakkeseert Lysbeth. Ze was tetaal overstuur west en hadde
niks aanders daon as raosen:'Lente moet
kammen, Lente moet kom men.' Lente hadde
een daek ommesleugen en heur maand mit
spullegies pakt en was mit Betken vertrokken. Zi'j, Lysbeth, was heur aachternaa stuurd
mit de bosschop gaed op beiden te passen.
Lysbeth hadde dacht dat de kleinejonge
niet in odder was, mar wat hadde ze heur
verzind. Doe ze bi'j et husien ankwammen
daar as Betken en Symen waanden, stan d'r
een protte yolk op 'e diek. De schout en zien
man nen hadden muuite am de meensken op
afstaand te holen. Bin nen lag Symen op een
briede plaanke. Lysbeth kon niet eers daenken as dat de jongkerel daod was, zo wit en
stille lag hi'j daore. Lente was op 'e kni'jen
naost de baore zitten gaon en hadde heur
hanen over et lichem gaon laoten.
Onderwiel vertelde een kammeraod van
Symen dat een stokmennig ruters onderdak
vraogd hadden bi'j de schout. Doe Symen
en zien kammeraoden de peerden ap'e
stal zetten zollen was iene van de dieren
wild wodden. Eerdat ze et deur hadden, lag
Symen ap'e grand en stan et peerd bovenop
him. Et kon niet aanders as alles in zien lief
was stokkend.
Lente hadde Lysbeth een pot zalve in de
hanen drokt.
'Smeren en bidden kommedeerde ze.
En dat hadde Lysbeth daon. De hiele naacht,
de volgende dag en de naacht daornao. De
meensken weren staorigan weer op huus
an gaon. De chirurgijn hadde zegd dat et
gekkewark was, hier was gien redden an. De
morgen van de twiede dag dee Symen de

ogen eupen en vreug hi'j am waeter. Middags leup hi'j al weer wat omme.
'Lysbeth?' De vraogende stemme van Lente.
'Lysbeth, daenken jaw dat Betken ...?'Ze
maekt de zin niet of.
Mat daenk ie zels?'vragt Lysbeth.
We bedaenkt now zoks? Wat bin dat veur
meensken? Ze kun toch weten, dat ze niet
bange wezen hoeven veur meensken mit
hielende gaoven? Ems kan lederiene dat,'
mient Lente.
'lederiene? Dat betwiefel ik.'
Jaowel heur. Alliend niet allemaole lieke
goed. Krek as zingen. Elk het een stemme,
mar d'r bin mar een stok of wat die echt maai
zingen.' Lente is wis.
'1k weet et niet Lente, echt ik weet et niet.'
Lysbeth zocht.
Die aarme Betken daenkt ze. De hekseproef.
Je linkerhaand vaastebienen an et rechterbien en je clan in et waeter gooien. Hoe
bedaenken ze et. Dat is een wisse dood. Wie
drieven blift wodt ommes schuldig verklaord
en komt ap'e braandstaepel.
Ze weren krek weer in betien bi'jkom men van
alle drokte, doe as de schout in twielochten
langes kommen was.
'1k kom jim waorschouwenzee hi'j, 'De ruters
hebben over Symen praot en ze vienen et
gien zuvere koffie. Ze willen dat Jim een hekseproefondergaon. Betken ok. 1k kan d'r niks
tegen inbrengen.'
'1k sture Lente en Lysbeth naor Else. As
et daor niet veilig is moe'n ze deurreizen.
Betken en heur gezinnegien kun wel mitkommen.'Moeder-overste was mitien an et
redderen gaon.
Met waachten. Mitien votgaon. 1k sture
Symen en die wel aachterjim an.'
Ze weren al te Iaete west. Lysbeth krigt et
weer koold as ze daenkt an de platte waegen
mit et kepotslegen lichem van Symen. Naost
him lag Betken, opbunnen as een kiepe an
et spit. Et kleinejoongien tussen heur in.

Lente het geliek, daenkt ze, wie dot now
zoks. Ze vuult een branende woede veur al
die meensken die om en aachter de waegen
leupen. Joelende en zingende as was et een
feest.
Lente hadde naor Betken toe wild. Mit de
grootste muuite hadden ze heur tegenholen
kund.
'Betken zol niet willen, daj'jow leven veur
heur waogen. le moe'n now jezels redden.'
Moeder-overste leut d'r gien twiefel over
bestaon. Ze dwong Lente om een kalmerend
draankien te drinken en hadde ze op pad
stuurd.
Lysbeth en Lente gongen krek an de aachterkaante de kloosterhof uut, doe peerdevolk de
poort deurkwam. Lallende raosden ze om de
hekse. Lysbeth hadde de halfverdoofde Lente
mittrokken tot an de raand van et dörp. Daor
hadden ze heur tussen de bossies verscheulen. Ze heurden hoe de soldaoten tekeergongen.
'Gien hekse? Dan gaot de braand d'r in.' De
schout en zien mannen konnen niks beginnen tegen zoe'n bende wilden. Al gauw hadden Lysbeth en Lente de vlammen opschieten zien.

Et schiemert al een betien as ze in Else
ankommen. Bi'j de poort lat een vrundelike
broeder heur d'r in.
'1k hadde jim al eerderverwaacht,'zegt hi'j,
'kom mar mit naor de keuken. Et gaasteverblief is stiefvol. Ja, maegies, slecht ni/is reist
rap. Kun jim peerdrieden?'
'lkke we!, hoezo?'wil Lysbeth weten.
'Och, hier kuj'm niet blieven en op een peerd
schieten jim beter op. 1k hebbe heurd dat de
meerste zusters onderdeuken binnen,' zegt
hi d'r ongevraogd aachteran.
'Bin jim niet bange?'vragt Lente.
'Nee, waoromme. Et komt toch wel zo as et
komt,' is et nochtere antwoord.
In Appelsche, op de greens van Frieslaand en
Drenthe, blieven ze staon en stikt Lente beide
hanen omhogens.
'1k zwere dat d'r een tied komt dawwe we[
kend wodden,' ropt ze, 'Et kan honderd jaor
duren, et kan duzend jaor duren. Mar de tied
zal kommen dat de meensken in evenwicht
mit de netuur leven en alle gaoven volledig
gebruken.'

Litera ire winteraovend in Oosterwoolde
Mit o.e. Johan Veenstra en Ian Oosterhof
Op vri'jdag 18 december orgeniseert de warkgroep Alles rondom tael, onderdiel van de Stichting Kunstwerf, een literaire
'winteraovend in de biebeltheek van Oosterwoolde.
Disse aovend zal mit naeme in et teken staon van winterse verhaelen, mar Johan Veenstra zal ok zien ni'jste gedichten
veurdregen uut et pas verschenen boek Laandschop. In dat bock is behalven de gedichten prachtig wark te vienen van acht
beeldende keunsteners waoronder Peter Hiemstra van Berkoop. Troubadour Jan Oosterhof van Steggerde - kotleden trad
hi'j nag op tiedens de uutrikkinge van de Stellingwarver Schrieversri'jepries - zorgt op disse smoeke winteraovend veur
sfeervoIIe meziek.
Daornaost kun de bezukers - opni'j - in de kunde kommen mit et ootde gerecht jan-in-dc-zak, daorveur zorgtiannie Ketellapper uut Wolvege. Verteld zal wodden hoe aj' et gerecht maeken, mar butendat kan d'r van pruufd wodden. Vaalt de
smaek liekewel of, clan bin d'r overheerlike waofels die aovens bakt wodden deur Klaasje Herder van de biebeitheek, en
I d'r is waarme sukelaometk. Veerder zorgt Reinoud Hofstra van de Bruna-winkel veur een speciaole boekekraom. Dc aovend
begint am acht ure, de intree isE 5,00.
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