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Van de redaktie
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Op zaoterdag 6 meert wodde et Iaete op de dag dik feest in Em men,
in Ni'jhooltpae en bi'j de Schrieversronte, doe bleek dat schriever
Johan Veenstra in de kattegorie 'Poëzie en Proza' de streektaelpries
van et Dagblad van het Noorden wunnen had mit zien historische

roman Et geheim van de wiend.
Eerder was al bekend wodden dat et boek
van de 'longlist'verhuusd was naor de 'shortlist' en zo mit nog vier ere nomineerden in
anmarking kwam veur disse biezundere pries.
De jury zee o.e: 'Veenstra het een status
aparte binnen de Nedersaksische streektae-

len. En dat komt niet allienig deurdat hi'j in
et Stellingwarfs schrift, et het ok te maeken
mit zien veulziedighied. Veenstra is van alle
marken thuus: gedichten, verhaelen, kollums
en romans. Etgeheim van dew/end is al weer
zien vuufde roman. Aj'd'r clan an daenken dat

Johan Veenstra het krek zien pr/es in ontvangst neumen. Dat gelt ok veur Don i& Lohues, hij wodde
eerste in de kattegorie CD/DVD.

De boekekraom van de Schrieversronte in Emmen mit schrieverJohan Veenstra, naost him Koosje
Horn stra. Veur heur de Friese schriever en Schrieversrontelid Douwe Kootstra, hij trad ok op tiedens
!Reur! Naost him Fettje A/ten.
streektaelromans d'r dunne binnen, dan is
dat een indrokwekkende prestaosie
Et winnen van de pries wodde bekend maekt
tiedens de streektaeledag !Reur! in Emmen.
Johan Veenstra verzorgde tiedens die streektaeledag ok een optreden en bemande, tegere mit Fettje Alten en Koosje Hornstra, een
boekekraorn veur de Schrieversronte. Bi'j de
uutrikkinge van de pries weren veurzitterYpe
Dijkstra en Sientje Hogeling veur et bestuur
van de stichting present. Beide bestuursleden weren vanzels biezunder inneumen mit
de uutslag en zorgden nog gauw even veur
een dikke bos bloemen.
In de kattegorie CD/DVD was de pries veur
Daniel Lohues veur zien CD Allennig Ill.

Et was veur de vuufde keer dat de streektaelpries van et Dagblad van het Noorden, die
uut een geldbedrag van € 1001,00 bestaot,
uutrikt wodde. Twie jaor leden wodde Johan
Veenstra, tegere mit keunstener Peter Hiemstra, veur dezelde pries nomineerd, doe gong
et om heur gezaemelike boek Lan gerloand.
Etgeheim van de wiend verscheen oflopen
jaor op 28 augustus in een oplaoge van
1500 stoks. Die oplaoge is zowat op, zodat
bi'jkotten veur een twiede oplaoge zorgd
wodden zal. Op et mement is Johan Veenstra
doende mit et schrieven van een ni'j boek mit
humoristische verhaelen as opvolger van De
wereld is gek. Et doel is dat dat boek verschienen zal veur de sutelaktie van 2011.

Oosterse kontakten

A..stalscliuk
1.. d. g1nf. Wstrvdd
Streektaol, een aarfenis meer weerd as geld, ie hebt er oen hiele leven
wat an, dat is et motto van Ans KIok uut Dwingel. Et lat zien hoe belangriek streektael is veur Ans. Niet veur niks is zi'j in Westerveld, de
buurgemiente van Oost-, mar okWest-SteHingwarf'et' gezicht van
de streektael in die gemiente, want ze is daor 'taoIschuIte' Krek as de
burgemeester is ze niet deur et yolk keuzen, mar deur 'hogerhaand'
ansteld.
Sund meert 2008 kennen ze in Drenthe in
alle twaelf gemienten een taolschulte. Een
schulte was van de laete middelleuwen tot
de Fraanse tied vergeliekber mit de grietmannen in Frieslaand. Schulten en grietmannen
weren veurlopers van de burgemeesters. Nao
de Fraanse tied hadden ze minder taeken
as daorveur, mar ze hullen op et plattelaand
grote invloed op et plaetselike bestuur. In
Frieslaand kon de benaeming grietman nog
tot 1851 naost die van burgemeester bruukt
wodden, mar in Drenthe kenden ze van 1825
of allienig nog de burgemeester. Et Huus
van deTaol haelde de oolde naeme weer
teveurschien om zien te Iaoten dat de man of
vrouw die'et gezicht' van de streektael in een
gemiente is, krek as de vroegere funktionaoris grote invloed het.
Ans Wuffen is in 1948 geboren in de buurtschop Lhee bi'j Dwingel, waor ze mit 'vae en
moe, opa en een zwaoger van opa' in een
klein boerderigien woonde en waor ze mit
heur zussien in een bedstee sleuptot'vae
en moe hen bedde gongen Die kregen dan
heur plak en de zussies sleupen veerder in
de kaemer. Opa had een fietsemaekeri'je op
'e dele en was ok kapper. In de twiede kiasse
van de legere schoele verhuusden ze naor

Dwingel, mar an Lhee beweert ze nog waarme herinnerings. lederiene praotte Drents.
Een aandere tael as et Dwingels heurde ze
doe allienig in de schoele. De streektael, of
aenlik et Dwingels, speulde al vroeg een
rolle in heur leven. In de zesde kiasse van
de legere schoele mossen de kiender een
gedichien veurlezen en Ans was de ienigste
die een Drents gedichien veurlas. Ok op 'e ulo
in Diever was ze graeg mit tael doende, ze
maekte schetsies en lieties en hadde nocht
an et maeken van opstellen. Uut de beroepstest die in de vierde kiasse hullen wodde dee
blieken dat ze geschikt was veur lerer Nederaans. Ze mos d'r liekewel niet an daenken om
veur de kiasse te staon. Ze gong drekt nao
de ulo an et wark en had kantoorbaenen tot
1977. Meer as twintig jaor warkt ze now as
ni'jsvergeerder en opmaeker, de Iaeste jaoren
veur NDC Mediagroep en daorveur Boompers
uut Meppel. In 1975 is ze trouwd en dan gaot
ze as Ans Kiok deur et leven.
In 1982 begon ze saemen mit aanderen de
kabberetgroep'Met bIijdschap die niet alliend in Dwingel en omkrieten optrad, mar ok
deur hiel Nederlaand, vaeke veur een verieninge van 'Drenten in de vrömde 'Doe bin 1k

de'oolde tied en de naoberplicht'in an de
odder kommen. In 1996 is de kabberetgroep
opholen en sund die tied treedt ze alliend of
mit aanderen op bi'j tal van gelegenheden.
In 2005 verscheen Grondnevel, een bundel
gedichten van heur. Daornao maekte ze nog
ommeraek yule teksten, niet alliend gedichten en verhaelen, mar ok veur dorpsrevues
en ni'jjaorskonferences. Van et bundelen van
teksten komt et mar niet, want daor het Ans
et vusen te drok veur. Ze warkt 28 ure in de
weke veur de NDC Mediagroep, ze is siktaoris van de historische verieninge Dwingels
Eigen, ze orgeniseert dejaorlikse dialektaovend, prissenteert zangaovens en modeshows en gao zo mar deur. En clan gaot ze ok
nog daegeliks naor heur zieke moeder, is ze
een middag oppas veur heur kleinkiender en
dot de huusholing.
Ans K/ok, tao/schu/te van de gemiente Westerveld.
me echt bewust wodden van et belang van
de streektael en dat daor mien hatte lag. Van
die tied of he'k me treend in et maeken van
teksten. 1k kreeg almar meer idenen, mar ik
kon ze niet kwiet. Tot ik in de jury kwam van
een veurdrachtswedstried van de Stichting
Dwingels Eigen. De wedstried wodde orgeniseerd deur Harm Boer uut Lhee, die bekend
was as veurdrachtskeunstener. Harm was
al een posien stopt mit boerken en trad op
mit een pergramme van eigen verhaelen en
gedichten. Veerder was hi'j drok mit et schrieyen van stokkies veur blaeden. Hi'j het mi'j
van alles leerd en een zettien de goeie kaante
op geven. In de kabberetgroep had ik vanzels
al de vri'jhied van praoten en optreden kennen leren. Doe ik in die jury zat heurde ik
een hiel mooi verhael. 1k docht: waoromme
schrief ik dat niet. Dat kan ik ok, ik moet de
boer op.'
Van die tied of richtte ze heur schetsies
en lieties meer op et pebliek. Vaeke bin et
mankelieke verhaelen en gedichten, waor

As taolschulte moet ze et gebruuk van de
streektael anvieteren en 'promoot' ze et
wark van et Huus van de TaoI. Dat dot ze
niet alliend, want ze krigt daorbi'j hulpe
van zoe'n twintig 'keurnoten' uut haost alle
dörpen in de gem iente. In meert wodt d'r
op haost alle basisschoelen in Westerveld in
et Drents veurlezen. len van de aktiviteiten
is et verkopen van boeken bi'j alderhaande
gelegenheden. Ok et holen van kursussen
veur oolde en ni'je Drenten is van belang.
Ans het et oflopen jaor tegere mit de keurnoten een spellingskursus volgd om meensken
beter helpen te kunnen as ze es een tekst in
et Drents hebben willen.
Ze vietert iederiene an om Drents te lezen en
om wat in et Drents te doen, mar zels komt
ze an lezen nauweliks toe. Alliend veur heur
wark en as et op heur pad komt. Bi'jglieks as
ze naor een optreden van een schriever gaot
of d'r saemen mit optreedt. As et heur ansprekt kocht ze een bundel of een boek, mar
vaeke mit et idee dat ze d'r wat mit kan veur
heur eigen schrieveri'je. Mar ze is wel mit et
wark van de meerste Drentse schrievers op
'e hoogte. Ok mit et wark van schrievers van

over de greens komt ze wet in de kunde. Et
Steltingwarfs vint ze mooi om te lezen en te
heuren, neffens heur zit et vute dichter tegen
et Dwingets an as et Drents van et Noordenvetd of de Zuudoosthoeke.
De toekomst van de streektaet zicht d'r niet
best uut, vint Ans. Heur kteinzeuntien verstaot et Drents goed, mar tett makketiker
in et Engels tot tiene as in et Drents. An de
aandere kaante markt ze vaeke hoevute
waarmer et kontakt mit meensken is as ze in
de streektaot praot. As butengewoon amb-

wattoespraoken in et Drents. Femitieteden
en vrunden kommen vaeke uut et hiete taand
en vienen et prachtig. Hoevute mooier is et aj'
clan meensken begroeten kunnen mit'mooi
votkdaj'd'r binnen'as mit'ik heet u hartetijk
welkom in het huis der gemeente
'As trouwambtener kuj'de streektael ommeraek promoten,' zegt Ans. An heur zal et
niet tiggen dat de streektaet aachteruut gaot:
'tkzat vanuut mien hatte mien moedertael
uutdregen btieven wanneer dat mar meugeuk

Rob Zethoven
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Et was opholen mit regenen en de zunne kwam d'r krek deur doe ik op
et veurterrein van de keuring ankwam. Ok now weer vul mi'j et mooie
kontrast op tussen de in et wit kliedede veurbrengers en de prachtige
gitzwatte Friese peerden. Hier en daor koj' een kotte groet heuren,
mar op de weg naor et heufdterrein wodden alle geluden om je henne
meer en meer overstemd deur et geluud van de speaker, die dudelik
perbeerde te maeken dat d'r wat biezunders an de haand was.

Onwillekeurig leup ik wat hadder, doe inienen et hadde geluud klonk van een triomfmars, zoas die bi'j de ereronde bruukt wodt.
Nog meer haostte ik me now om niet te laete
te wezen en drong tussen de dichte mennigte meensken deur.
Op et ofzette terrein veur mi'j draefden pattie
Friese peerden, mar mien andacht wodde
veural troffen deur et peerd dat op kop reed.
Et was een prachtig dier mit lange zwatte
maonen. An et heufd had hi'j een sierlik
oranje lint as teken van de overwinning. De
beriedster, een jonge vrouw mit blond haor,
dri'jde heur gezicht algedurig uutdaegend
naor et pebliek. Doe ze bi'j mi'j langes kwam
vongen oonze blikken mekeer veur een mement. Mien opsteuken doeme wodde beantwoord mit een dikke knipoge as beloning.
Gelokkig was ik nog krek op 'e tied west...
Dezelde verzochting moe 'k zoe'n zestien
jaor eerder slaekt hebben, doe ik wat buten
aosem mit de verlostasse in de haand de
keuken van de femilie Wouda binnenvliegen
kwam. Gewoonlik maekte ik mi'j veur bevallings niet zo drok, mar Annie Wouda, die
now in verwachting was van de zesde kleine
Wouda, had in dejaoren daorveur een zekere

roem opbouwd mit et tempo waor ze heur
veurige vief kiender mit op 'e wereld zet had.
De roem van Pier Wouda, heur man, beston
d'r veural uut dat hi'j, behalven een groot
liefhebber van een goed glas bier, een grote
veurliefde had veur een groot en roezig huusholen. Behalven dat hi'j d'r in slaegd was in
de vief jaor daorveur elk jaor een ni'je kleine
Wouda an et gezin toe te voegen, hul hi'j d'r
ok een uutgebreide fokkerVje mit Friese peerden op nao. Uut elk van de zes meren wodde
elk jaor steevaaste een vool geboren.
Gelokkig was ik dus nog op 'e tied en rap had
ik mien spullen op et dressoir naost Annie
heur bedde uutstald veur een eerste inwendig onderzuuk. Tot mien verbaozing was de
ontsluting nog niet veer vodderd. Mar mien
verbaozing sleug omme in schrik doe inienen
tiedens et onderzuuk de vliezen brakken en
me een golf troebel bruun vruchtwaeter over
de aarms stroomde. Mar al te goed wus ik
nog uut mien opleiding wat dat betekenen
kon: kiend in nood! Wat te doen?
Rustig ofwaachten in de hoop dat de ontsluting rap gaon zol, waor Annie bi'j slot
van zaeke oktrooi op hadde, of glen risiko
nemen en votdaoliks naor et ziekenhuus, mit
as ienigste bezwaor dat et mar 25 kilemeter

veerderop lag? 1k besleut glen inkeld risiko te
nemen en vreug Pier in alle rust, mar Iiefst zo
rap meugelik zien oolde Mercedes te statten.
Nog gien drie tellen laeter ston Pier, die wel
deur had dat et mienens was, mit ronkende
moter veur de deure en opni'j glen drie tellen laeter weren we al onderwegens naor
et ziekenhuus. 1k vergat niet om Pier an te
sporen et gaspedaol van de Diesel zo diepe
meugelik in te drokken, wiels ik mi'j niet an
de indrok onttrekken kon dat de wenen van
Annie rap in hevighied toenammen.
De brogge over de Kuunder het een grote
kulturele betekenis: hi'j verbint et Friese heitelân mit de rest van de wereld. Vandaor dat
alles wat aan ginne kaante van de brogge Iigt
deur Friezen anduded wodt as et'Oertjongerse waor mitien alles mit saemenvat wodt
wat vremd en appat is.
Een aandere, niet zo noflike, eigenschop van
die brogge is dat hi'j een peer flinke hobbels het en doe wi'j daor dan ok mit zoe'n
130 kilemeter in et ure overhenne jachten,
verbeelde ik mi'j dawwe eerst opstegen en
doe weer laanden, omdat we een mement
wel hiel diepe in de kussens van de aachterbaank drokt wodden. Krek op dat mement
begon Annie slim hadde te karmen en reup
daornao alliend nog mar'et komt, et komt'of
zokzowat.
Gelokkig komt nao de brogge over de Kuunder een hiel vlak laandschop, dat meraokels
geschikt Is veur een bevalling aachter in een
oolde Mercedes, en nao et ofnaevelen van et
kiend reden we evenpies laeter mit een kalm
gaankien weeromme naor huus.'We numen
heur Femke, naor de mem van Annie; zee Pier
vaastbesleuten, doe we haost thuus weren.
'D'r is wel een perbleem, Pier; zee ik.'Et is wel
een 'Oertjongerse' en dat zuj' toch altied wel
marken blieven.'
Vuuftien jaor laeter zol ik Femke weerommezien op mien spreekure. D'r was yule gebeurd
in de tussentied, Femke wat uutgruuid tot
een flinke blonde meid. 1k was intussen stopt

mit de huusdokterspraktiek en had mi'j
hielendal specialiseerd in de homeopathie.
Pier en Annie weren mit heur mitkommen en
et was dudelik te zien dat Femke slim ongeIokkig was.'Dokter, Femke wil veerder in de
Friese peerden en zol een opleiding volgen
gaon in et Friese Peerdecentrum, mar now
dot blieken dat ze allergisch wodden is veur
peerden! In de stal kan ze al niet meer kommen, want dan wodt ze benauwd en krigt
overal vlekken en jokte.'
Now weet ik niet meer wat et middel was,
mar nog altied beschouw ik et as ien van
mien meerst wonderbaorlike genezings. Een
half jaor laeter zat Femke straolende veur
mi'j! Ze reed weer volop op 'e peerden van
heur vader en ok was de opleiding intussen
begonnen. Starker nog, over drie weken zol
zi'j mit et lievelingspeerd van heur vader
uutkommen op 'e fokdag. 'En dat gao ik winnen;zee ze mit vastberaodenhied in heur
ogen doe ze de spreekkaemer uutgong. 'Kom
kieken dokter, dan zuj' et zels zien!'
Et was dezelde blik in heur ogen waor ze de
ereronde mit reed op dat prachtige Friese
peerd. 'Wat een appatten iene, now?, heurde
ik opiens aachter me. Et was vader Pier.'Jazeker, Pier, dat is et. Et is en blift een Oertjongerse...'

Sientje Hogeling
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Op 9 meert kregen bestuur en passeniel van de Schrieversronte tiedinge
dat nao een jaor van hoop en spanning
heur bestuurslid Hans van den Berg
op de leeftied van 64jaor uut de tied
raekt was.

In jannewaori 2009 kreeg Hans een autoongetok en bi'j een onderzuuk wodde doe
konstateerd dat Hans een vlekkien op 'e
longen hadde. Nao een opperaosie leek et
weer aorig goed mit him te gaon, mar et zol
een jaor wodden van valen, opstaon en opni'j
deurgaon.
Hans, geboren in Noordwoolde, was een
echte schoelemeester. Sund 1974 woonde
hi'j in Hooltwoolde en hi'j was daor 23 jaor
heufdonderwiezer van de Drie Dörpenschoele. Hans zette him van 1986 of ok in
veur et Stellingwarfs binnen Hiemkunde in et
basisonderwies.
Veur de darpen Hoottwolde, Ni'jhooltwoolde
en Der Izzerd was hi'j een belangriek man.
D'r was glen veriening in de darpen as Hans
was d'r lid van en meerstal ok nog bestuurslid. Behalven van de vrouweverienings, zoas
hi'j zels wel es zee. Ok in de körfbalwereld tat
Hans zien sporen nao. In 1999 kreeg hi'j veur
die verdiensten et ereteken van het KNVK.
Daornaost was Hans sund de oprichting,
23 jaor leden, 'quizmaster' bi'j de jaorlikse
dorpskwis, vanzels mit zien gebruketike
kwinkslaegen. Op de Iaeste kwisaovend,
oflopen 5 meert, was hi'j d'r ok nog, mar in
een aandere rolle. Hans wodde doe benuumd

tot Lid in de Odder van Oranje-Nassau veur
zien bestuurtike aktiviteiten op et gebied van
sport, buurtwelwezen en kultuur. Burgemeester Gerard van Kiaveren rikte die onderscheiding uut en roem 150 dorpsgenoten maekten
et feestelike gebeuren mit. Allemaole niet
wetende dat dit de Iaeste keer wezen zot dat
ze Hans zaggen, him de haand schudden en
mit him praoten konnen.
TaeI was hiel, hiel belangriek veur Hans. D'r
bin hiel wat teksten uut zien penne vloeid
veur alderhaande gelegenheden. Hans wus
trouwens ok overal raod op, hi'j hadde een
grote betrokkenhied en een hiele briede
interesse.
De ziekte sleug liekewel zo hadde toe dat hi'j
op 9 meert overteed in et ziekenhuus in Et
Vene, zien vrouw en dochter weren bi'j him.
Hans was sund meie 2007 siktaoris van de
Stetlingwarver Schrieversronte. Die taeke
vulde hi'j op zien eigen meniere in. Jammer
genoeg moe'n we now zien humor, enthousiasme en inzet missen, mar zullen dat atlemaole niet gauw vergeten.
Bestuur en passeniel weensken zien vrouw
Anneke, dochter Inge en heur man Jan en de
kleinkiender Jasper, Ivar en Anna en veerdere
femilie veul starkte toe mit dit grote vertös.

Henk Bloemhoff
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D'r is mi'j de laeste jaoren van verschillende kaanten vraogd om flog
es wat te vertellen over de Stellingwarver plaknaemen. Disse keer
komt et d'r dan van. 1k zet ze hieronder alfebetisch op 'e riegel, en
vertel dan hier en daor wat over de betekenis, en hier en daor ok wat
over et komof.
Dat is an de iene kaante niet zo ingewikkeld,
omdat oonze dorpsnaemen nog niet zo lange
leden in twie grate publikaosies bespreuken binnen. Dat bin Karel F. Gildemachter
zien Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen
en gehuchten (Liwwadden, 2007) en G. van
Berkel en K. Samplonius heur Nederlandse
plaatsnamen, herkomst en historie (Utrecht,
2006, 3e drok). An de aandere kaante is et
ok wel wat lastig, en dat is deurdat van een
tal naemen toch nog niet mit wissighied et
komof uutlegd wodden kan. Mar dat is niet
aanders. Beschouw dus de opmarkings over
die naemen mar as 'veurlopig want et laeste
is d'r bepaold nag niet over zegd.
1k volg hieronder veural de uutleg van Gildemacher. Bi'j die zien uutgifte he'k ok, tegere
mit de heer Geert Lantinga, wat raod geven
veur zoveer et am et Stellingwarfs en StelIingwarf gong. De meerste oolde vormen van
de naemen bin uut bronnen uut de 1 3e 1 4e
of begin 15e ieuw bekend. Allienig in een
tal biezundere gevallen vertel ik wat over de
eerste keer dat de naeme bruukt wodde veur
et dorp daor et omme gaot.
Appelsche - Dit woord bestaot uut'appel +
sche de betekenis van '-sche' is bos, bossien.
Berkoop - Dit woord komt allicht uut'brook'
+'kope'. Dat zol ankocht moerasgebied inholen. Van Berkel en Samplonius numen ok dat

sommigen d'r'brook'+'apa'in zien, dan zol et
am 'moeraswaeter' gaon ('a pa' = waeter)
Blesdieke - Disse plakanduding drokt uut:
de diek (waeterkering) bi'j et reviertien De
Blesse, zie ok bi'j De Blesse.
Buil - Et woord daor disse naeme uut komt
slat op een hoogte.
De Blesse - Dit plak is nuumd naor et reviertien De Blesse.'Blesse'zol'Iochtig plak, in/van
de grand' inholen. In 1951 wodde dit därpien,
dat eerder onder Blesdieke heurde en wel as
Blessebuurte anduded wodde, een zelsstaandig plak.
De Fochtel - Disse naeme hoolt in:'vochtige
bos'. Et gaat oorspronkelik am 'vochte'+ 'loo
'loo'= bos. OnderJardinge bi'j Oosterwoolde
hewwe nag de anduding 'Lo-huus'. Een betrouwbere oorkonde uut 1408 geft de vorm
Fyochtelo (zie A. van der Helm zien publikaosie van die oorkonde in De Ovend jg. 37, nr. 1
blz.3
De Haule - De betekenis van et woord 'haule'
is: een verhoging, hoogte, heuvel. Vanoolds
staot et lidwoord de veur de naeme. Oarspronkelik zal et woord hawele west hebben.
Daor is et ok goed mit te verklaoren dat nag
altied de uutspraoke'De Hauwel'bestaot
naost'De Haule'.
De Hoeve - Dit is een naeme die komt uut
de anduding mit et woord 'hoeven'= boerderi'jen. Et dorp wodde in 1938 zelsstaandig, en

hiette van die tied of dus ofñcieel De Hoeve.
De Langelille - Disse naeme drokt neffens
mi'j de lange slurfachtige vorm van de revier
De Kuunder of De Tsjonger ('hue' is etzelde as
'Iul(Ie)') uut. Daor wiek 1k mit of van Glidemacher zien boek, die anslöt bi'j een eerdere
uutleg:'lange sloppe diek die dus hangs et
waeter van De Kuunder of DeTsjonger lopt.
Veur'de lange liIle'as waeternaeme pleit dat
men vanoolds zegt dat men 'an de lange hue'
woont, krek as dat men in et plak De Kuunder
zegt dat men 'an de Kuunder woont dus an
et waeter dat vanoolds De Kuunder hiet. Ze
schreven vroeger wel: 'Munnikeburen, aan
de lange lille en 'Scherpenzeel, aan de lange
lille Et is netuurhik niet uutsleuten dat men
vanoolds mit'an de lange lille'an de lange
diek bedoelde (dus van de naeme'lange
lille'). Meensken wonen ommes ok an een
weg, an een diek wonen.
De Oosterstreek - Dit is de streek an/van de
oostkaante, van Noordwoolde uut bekeken.
In 1988 wodde et een eigen darp en zodoende ontston de officléle dorpsnaeme.
Der Izzerd - Dit woord wil van oorsprong
zeggen: bi'j et huus, op et terrein bi'j de (de
femihie van) de persoon ldzerd.
Donkerbroek - Dit hoolt in: et broeklaand
bi'j, van de 'donk'; dus et gaot om donk - er
- broek. De donk hoolt in 'de hoogte' en zol
stao kunnen veur et hoge terrein niet zo veer
noordehik van De Kuunder daor de eerste karke west hebben moet. (Op dezelde meniere
hej'Hoorn -ster-zwoog, dus et weidegebied
van De Hoorn, de nederzetting daor Ooldehoorn uut ontstaon is. Mien verklaoring van
Donkerbroek wiekt trouwens wel of van die
van Gildemacher, die donk hier in de betekenis van leegte annemt.)
Else - Disse naeme komt van 'Else' + 'lo'; /0
hoolt 'bos' in, zie ok bi'j De Fochtel.
Haulerwiek - Et gaot hier om de Hauler
wiek, de wiek die greuven is naor en bi'j De
Haule. Pas in 1880 wodde Haulerwiek een eigen dorp, et wodde as et waore van De Haule
loskoppeld.
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Hooltpae - Et gaot hier om et holle, lege,
diepe pad - daor vestigden de meensken
heur dus an.
Hooltwoolde - 'Hoolt' = 'hout 'woolde' =
'woud begruuid gebied (dat niet een dicht
woold hoefde te wezen).
Langedieke - Disse naeme wil zeggen: 'bi'j
de lange diek(e). de -e is een 3enaemvalse.
Makkinge - Et woorddiel '-inge' in disse
naeme zegt dat et gaot om een nederzetting
die heurde an/bi'j een bepaolde femihie, zeg
mar 'Makke-en-die Makke komt misschien
van de naeme Maggo.
Munnikeburen - Dit weren de buren mit
mekeer van dat gebied, in relaosie mit de
monniken, in dit geval de kloosterhingen van
Sunt-Odulf in Staveren.
Ni'jberkoop - Et gaot om et ni'je Berkoop.
he hadden vroeger de and uding OostNi'jberkoop, dat sleug op et Ni'jberkoop van
now, en le hadden West-N i'jberkoop, een
plakkien tussen Berkoop en Ni'jhooltpae. De
beide Ni'jberkopen bin ofsplissings van et
oolde Berkoop.
Ni'jhooltpae - Et gaot om et ni'je Hooltpae,
dus om een ofsplissing van dat plak, zie onder Hooltpae.
Ni'jhooltwoolde - Dit is et ni'je Hooltwoolde, dus een ofsplissing van et dorp mit die
naeme. Zie onder Hooitwoolde.
Ni'jlaemer - Dit is et ni'je 'Laemer dus een
ofsplissing van et dörp mit de naeme Oo/de/aemer, zie daor veerder.
Ni'jtriene - Dit is et ni'je 'triene dus een
ofsplissing van et dorp mit de naeme Oo/detriene, zie daor veerder.
Noordwoolde - Et gaot om et noordehike
woold, of om een plak noordehik van et
woold (dat niet een dicht woold hoefde te
wezen).
Ooldelaemer - 'Laemer' hoolt oorspronkelik
in: 'zachies stromend waeter, zo wodt docht.
Ooldetriene - Et Middelnederduuts, dat uut
et Ooldsaksisch komt, hadde et woord 'trent
en dat hoolt in:'rond' Et Ooldfriese'trint'
hoolt etzelde in.'Triene'zol dus slaon kunnen

op een ronding, een wat'bol'gebied.
Oosterwoolde - Dit betekent vanoolds
warschienlik'et oostelike wooldgebied
Oostelik... mar van waorweg bekeken? Uut
Berkoop of toch uut Stienwiek? Of bekeken
vanuut de ligging van et oolde Stellingwarf?
Peperge - 'Ge' in dit woord komt van 'go dat
is een anduding veural van veur 1500, die
laeter veural angeven wodde as go, naor et
Friese veurbeeld. Et betekent oorspronkelik
'gouw 'laandstreek Iaeter: 'gebied van de
perochie 'dorpsgebied'; 'peper' betekent
warschienlik'vochtig laand'
Raevenswoold - Disse naeme betekent: et
woold van, mit de ra even s. 'Raeven' is een
oold inkelvoold en de -s geft et meervoold
an, dus krek as bi'j 'deken - dekens''Et dörps
gebied van Raevenswoold heurde vanoolds
onder Appelsche. In 1952 wodde et een zelsstaandig darp, en sund wodt de in die tied
bedochte naeme Raevenswoold bruukt.
Scharpenzeel - 'Zeel' zol oorspronkelik 'ienkaemerwoning' betekend hebben. 'Skarpo'
is warschienlik een persoonsnaeme, mar
'scharp' kan hier misschien ok slaon op een
scharpe Iaandtonge.
Sliekenborg - 'Sliek' hoolt natte modder in,
'borg' is hier misschien diek, waeterkering. De
naeme wodde al in 1398 nuumd in de vorm
'Slikenborch'. Pas in 1987 wodde et een zelsstaandig plakkien.
Spange - Dit woord slat warschienlik op een
bocht in De Lende.
Steggerde-'Steg'in disse naeme hoolt'pad'
in,'erde'= eerde, bouwakkers
Sunnege - Dit woord komt oorspronkelik
uut de persoonsnaeme 'Sonne' + 'inge' of +'goY- ga'. len en aander hoolt in: de nederzetting/et darpsgebied van/bi'j (de femilie van)
de persoon 'Sonne'.
Vinkege - Dit is de nederzetting van, bi'j
(de femilie van) de persoon Vinke. Vinkege
kan ontstaon wezen uut 'Vinke' + 'inge' of
uut 'Vinke'+ 'go'; kiek veur '-ge '-go '-ga' bi'j
Peperge
Waskemeer - Dit dorp is nuumd naor de

poele, et meertien mit die naeme. De schaopen wodden d'r in wusken. In 1953 wodde
et een zelsstaandig dorp, daorveur wodde et
anduded as Haulerwiek-beneden. Et kreeg ok
een stokkien van et oolde dorpsgebied van
Don kerbroek.
Wolvege - 'Wolf' komt warschienlik van een
persoonsnaeme; oorspronkelik zal de plaknaeme 'Wolfgo 'Wolvego' west hebben; zie
veur '-ge '-go '-ga' bi'j 'Peperge'
Zaandhuzen - De huzen op et zaand, daor
gaot et hier omme.

Kees Koopstra

Middags:
Groot Weersalaarm:

Sn17 en hadde wiend, stoefsni
snii/dunen, thuusblieven
Aovens: veur de tillevisie: nationaole
koördinerende uutzendings:
inkeld sni'jploegen en zoo Itstri'jers
glen kop op 'e diek
vroeg onder de vodden
Negen maonden Iaeter opni'j:
Groot Weersalaarm:

Een geboortegolfoverspoelt et band
Wegen vri'j veur vroedvrouwen
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Van de redaktie

Op vri'jdagmiddag 5 meert verscheen tiedens een biezundere
bi'jienkomst et ni'jste boek van domenee Jan Schonewille van Noordwoolde. Et boek, daor 40 verhaelties mit 40 foto's veur 40 inspirerende
mementen in opneumen binnen, het as titel Alderhaande. Veur de 40
foto's zorgde Marjan van den Berg, de vrouw van Jan Schonewille, et
omslagontwarp is van Bauke Visser Koenders van Haulerwiek.

Tiedens zien eupeningswoord leut Schrieversronte-veurzitterYpe Dijkstra weten slim
inneumen te wezen mit de niste uutgifte
van zien stichting. Netuurlik hadde hi'j veurofgaonde an de prissentaosie al even kennis
neumen van de inhoold van et boek. Dijkstra
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vun de verhaelties hiel lezensweerdig, ze zetten je zeker even tot naodaenken an.
Ok prees Dijkstra de inzet van de schriever
veur et Stellingwarfs, zo is Jan Schonewille
o.e. vaaste vrVjwilliger van dejaorlikse sutel-

Domenee Martens stelde et arg op pries dat
zi'j et eerste exemplaor in ontvangst nemen
moch en vertelde vervolgens nog een peer
aorige anekdotes uut de gezaemelike studietied in Kaampen. Mar domenee Martens
leut ok weten hoe belangriek zi'j et vint dat
et Stellingwarfs ok op disse meniere bruukt
wodt.

Domenee Grietje Martens mit et niie boek
AIderhaande Noost heur Marjan van den Berg
en Jan Schonewille.
aktie. Woorden van lof hadde Dijkstra ok veur
et prachtige omsiag van et boek.

Nao de prissentaosie gongen de geneudigden weeromme naor et gebouw van de
Schrieversronte, waor onder et genot van een
glassien drinken nog een hiel posien naopraot wodde, en waor de gelegenhied was
veur et anschaffen van et ni'je boek en et
signeren Iaoten d'r van.
Alderhaande telt 56 bladzieden en kost € 9,50.

Nao de eupening gong et hiele gezelschop,
zoe'n tachtig belangstellenden, mit mekere
naor de karke van Berkoop. Daor
wodde, naodat Jan Schonewelle
een tal verhaelen uut zien ni'je boek
veurlezen hadde, et eerste exemDe tuun van de koster I
plaor overhaandigd an domenee
f
Grietje Martens. Zi'j is as domenee
De koster van de karke in len van de dörpies in de Stellingwarven vreug op
verbunnen an de karkgemienschop
'n keer an de karkeraod as hi'J et stokkien grond dat aachter de karke lag en
waor as niks mit gebeurde, bruken moch.
van Oolde- en Ni'jberkoop, mar ok
De karkeraod vergeerderde en besleut positief te reageren op de vraoge
oold-studiegenoot van de schriever.
van de koster.

Uut et ni7e boek:

De koster, op zien beurt, begon de tuun omme te spitten en ontuugvri'j te
maeken. Daornao plaantte hi'j d'r verschillende soorten gewassen in en hi'j
zi'jde gruunten.
Nao een maond kwam dat wat hi'j zi'jd hadde boven en et gruuide goed.
F Et was warkelik een mooi gezicht: vaeke gongen de karkemeensken nao
de dienst nog even aachter de karke kieken. Naor dat wat eerst een rimboe
was.
Doe de koster op een deurdeweekse aovend an et schoffelen was, kwam de
domenee bij him staon.
2o koster, mit Gods hulpe is et toch nog een hiele mooie tuun wodden
zee hi'j.
ia, mar domenee; zee de koster, 'heb le et ok zien doe God d'r nog alliend
veur zorgen mos?!'

:is weinig in de wereld wat me niet interesseert,'
•
_____•

zegt Foppe Stelma a'k bi'j him komme om es te
praoten over et plak dat him wat dot, 'mar veural
geschiedenis.' Pake Foppe Stelma kocht in 1900 een

•

boerkeri'jgien an de noordkaante van de Zwetteweg
- op 'e Haule. Op de lie meie van dat jaor trouwde hi'j
mit Jantje Grutter uut Oosterwoolde. 'Omdebi'j 1900
wodde de weg verhadded, warschienlik is dat mit de
reden west om hier henne te gaon,' daenkt Foppe.
'In 21 jaor kregen ze acht kiender, mien heit Egbert
was de jongste zeune De ooldste was dochter RoeIo1e en de beidejongsten weren ok maegies. Van de
viefzeunen is de ooldste, Pieter, in 1930 wegraekt
an t.b.c. doe hi'j nog mar 23 jaor was. De aandere
vier zeunen warkten allegere op 'e boerkeri'je. Mit

H

al die mankracht en deur ontginning van de heide
tot an de Hauler Poele toe gruuide et bedriefaorig.
Omke Hette is in de oorlog deur een Duutse koegel
ommekommen. Omke Hendrik nam de plaetse van
pake over, omke Jannes kreeg d'r een boerkeri'jgien
naost en wat Iaeter, in 1941, kocht heit Egbert d'r een
spullegien tussenin. 'Doe zatten d'r drie breurs op 'e
riegel an de Zwetteweg.' De hoeke tussen de Zwetteweg en de Kruusweg naor Waskemeer kon van doe
of an wel anduded wodden as 'SteImahoeke Aachter
een prachtig uutzicht over et veld naor Waskemeer en
veur et eupen veld naor de Kuunder, dit is et gebied
dat Foppe Stelma wat dot.

1

Vanof zien trouwen in 1941 tot 1970 het heft
boerkt. In et begin was d'r nog wet hutpe op
'e boerkeri'je. Krek as bi'j pake kwammen d'r
al rap kiender die ok helpen konnen, mar bi'j
lange nao niet zovule as bi'j pake. Et bleef bi'j
twieje, in 1942 wodde een maegien geboren en in 1944 kwam Foppe op 'e wereld. As
joongien huip hi'j vanzels al mit op'e boerkeri'je. As ienigste zeune lag et veur de haand
dat hi] boer wodden zol. Toch is hi'j nao de
legere schoele nog een jaor naor de ulo west,
mar doe kwam hi'j op'e Iaandbouwschoele
in Oosterwoolde. In 1970 het hi'j de plaetse
overneumen van heit, die in Oosterwoolde
wonen gong. Ok Foppe en de vrouw kregen
lene zeune en iene dochter. De geschiedenis
herhaelde him, want zeune Egbert nam et
bedrief in 2005 over. Hi] het nao de mayo de
middelbaore Iaandbouwschoele volgd. Foppe
en de vrouw gongen in Oosterwoolde in een
burgerhuus wonen, mar elke dag gong Foppe
nog mit de auto naor De Haute. Et wonen in
Oosterwoolde was zo aanders as hi] wend
was.'Ikvun d'r niks an. In de jaoren op'e boerkeri'je huurden wi'j at yule laand van neve
Foppe, de zeune van omke Jannes, die naost
oons woonde. Doe die op zien zeuventigste
stopte mit et bedrief hebben we et van him
overneumen, zodat we nao twie jaor weer op
'e Haute kwammen. Now ridt Gerda yule mit
de auto naor Oosterwoolde henne-en- weer.
En op disse plaetse bleefzo gewoon een
Foppe Stetma wonen:
Foppe het nog 16 stoks jongvee van Egbert
op 'e stat staon. Elke dag gaot hi] naor et
ootde bedrief om te hetpen mit kalvervoeren en et schonemaeken. 'Egbert het zoe'n
85 koenen en sund de ruitverkaveting in de
jaoren negentig het hi] et Iaand in ien blok an
weerskaanten van de Zwetteweg. De boer is
now een orgenisaoter, hoevute is d'r neudig?
Et ienigste is nog: wie vret et op. En de loonwarker dot et meerste wark, morgens mi]en
en aovens in de butte. 1k dee altes zels. Et
gezin van Egbert nemt van de produktie van
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et bedrief een peer liter melk en dat is et. Wat
een verschit mit et bedrief van pake. Omdebi]
1900 was et bedrief haost hielendal zetsveurzienend. Heit had nog et ootderwetse
mingde bedrief: melkvee, varkens en kiepen.
Daornaost twie peerden, as et jonge peerd
beleerd was gong hi] vot. Heit kon goed mit
peerden overweg, ok at omdat hi'j as jongste
mit de peerden de heide anmaeken moch.
In die jaoren is d'r hiel wat kultuurgrond
bi'jkommen. Aj'op'e topografische kaorte van
1923 kieken, ziej'dat hier vlak aachter altes
nog heide was om de Hauler Poete, die trouwens niet dieper was as aanderhalve meter.
De Zwette was de waeterlossing en bepaolde
et peil van et meer. Van Haulerwiek tot De
Haule is een wiek anlegd dwas deur et meer,
die veur de ofvoer bruukt wodde. Pas omdebi] 1900 wodden hier eerpels verbouwd.
De boeren dochten dat de grond een perbleem was, mar et traansport was et grootste
perbleem. Doe de wiek rond 1920 anlegd
wodde, veural deur de inzet van de femilie
Van Weperen, was de ofvoer regeld. Veu rig
jaor is de wiek nog uutbaggerd, omdat ze d'r
waeter uutpompen veur de iesbaene, een hiel
aandere funktie dus.'
'In et begin hadden we zoe'n dattig stoks
melkvee en hullen we varkens, tien fokzeugen. Een motte bigde twie keer in etjaor, dat
was wet twintig naachten op. Veur et koekalyen guI etzetde.Tegenwoordig laoten ze et
gewoon gebeuren, d'r gaot wel es wat mis,
mar dat gebeurde vroeger aj'd'r bi] weren ok
wel. In 1975 kwam de Iigboxestal en deden
we de varkens vot. Veer daorveur, in 1956,
kregen we al een melkmesiene. Eerst dochten
we dat die et niet hielendal goed dee en was
et elke dag naomelken. Langzem hullen de
meensken daor mit op en now is d'r gieniene
meer die d'r over prakkeseert om nao te
metken. 1k volgde verscheiden kursussen en
zo hadden we al vroeg een komputer. Oonze
voerkomputers van 1985 bin now tot op'e
draod versleten. De dieren bin d'r trouwens zo

an wend. We hebben nooit speciaol op exterieur fokt, mar we weren wel bi'j de kalverfokklub DonderbroeklDe Haule. Egbert gong
doe al mit naor tentoonstellings. We hebben
now een koe van l8 jaor mit lO.000 kilo vet
en eiwit en as et een betien wil kalft hi'j dit
jaor ok nog. 1k heb et wark altied mit yule
nocht daon. Et wark is altied weer aanders,
wat kan en wat moet, weej' pas morgens:
De ruilverkaveling het hier niet slim huusholen, die was veural veur de ontwaetering.
Aachter oons is et hoge, acht meter boven
NAP. Veur is et niet vlak, et waeter leup alliend
mar vot. Now, nao de ontwaetering, lopt et
mit een noodvaort vot. As zoas now al die
sni'j rap votdujt, is et in een dag vot, wiels et
vroeger wel veertien daegen duurde. In et
laandschop is niet zovule veraanderd, mar
wel in de diere- en voegelwereld. 1k heb hier
al twie dooie stienmatters zien en ok een das
lopen zien. Die dieren zag ie hier eerder nooit.
Haezen en knienen ziej' nauweliks meer, mar
vossen en ok renen weer yule meer as vroeger. Fesanten, petriezen, gritten en wulpen
bin d'r niet meer en d'r bin nog mar een peer
kiewieten te zien. Meensken bepaolen de netuur. Op'e Haule bin nog gien vieftien boeren
overbleven en de meensken die d'r wonen
kommen uut alle perveensies.'
Foppe en de vrouw maggen graeg fietsen
en lopen en d'r es op uutgaon mit de auto.
Vule tied is daor liekewel niet veur, want bVj
huus is al genoeg te doen en dan gaot Foppe
ok nog elke dag naor de oolde stee. Mar tied
veur biljatten en et lezen van boeken in et
Stellingwarfs, et Fries en et Nederlaans blift
d'r gelokkig nog over. Hi'j maekt yule gebruuk van de biebeltheek in Costerwoolde
en op boekemarken tikt hi'j ok nogal wat
op 'e kop veur een klein priesien. Ft plak dat
Foppe Stelma wat dot is in de roem honderd
jaor dat de vier generaosies hier now boerken
slim veraanderd, mar Foppe moet d'r niet an
daenken om d'r vot te gaon.

Daor was ik altied bange
veur, da'k vraogd
wodden zol om veur
disse rebriek wat te
schrieven. Ikzol niet
weten wa'k schrieven
mos. En now is et dan zo
wied.
1k bin niet zoe'n lezer.
1
Dat bin ik ok nooit west.
1
1k hebbe mi'j ofvraogd,
/
N
waoromme niet. Mien ooldste bruur hul in zien jonge
jaoren wel van lezen. Mit de
bruur die nao mi'j kwam, was
et hiel slim. As hi'j mit de neuze
in een boek zat, koj'wel een kenonskoegel bi'j him ofschieten.
Bi'j de winterdag kregen wi'j op
de legere schoele elke weke
een boek mit. Mien oolden
stonnen d'r op da'k et boek elke weke ommeruilde en vanzels lezen hadde. 1k hadde daor
broekschieten an. 1k bin d'r staorigan aachter
waor et euvel zit. Misschien bin d'r meerdere
anwiezings veur. 1k hebbe, doe ik vuufjaor
oold was kienderverlamming had. Tegenwoordig wodt dat polio nuumd. 1k daenke
da'k daordeur motorisch een aachterstaand
oplopen hebbe, die ik tot vandaege-de-dag
niet inlopen hebbe. Mien leestempo is daordeur aachterbleven. A'k dat verbien mit mien
ongeduld, daenke ik dat dat de oorzaeke is
van da'k niet zovule boeken leze.
In mien legere schoeletied ston d'r elke dag
een oflevering van Bokke Heidehipper in de
Heerenveense Koerier. Die he'k altied mit
yule plezier lezen. Dat is ok zo gaon mit zien
opvolger. Dat was een verhael van Erik de
Noorman. Veur et verhael van Kick Wilstra
ha'k geduld zat om dat elke dag van A tot Z
te lezen. Kick was veur mi'j de verpersoonliking van et voethaltelent Abe Lenstra, die mit
butenkaante rechterschoe de balle rechts om
zien tegenstaander henne speulen kon, wiels
hi'j links zien opponent veurbi'j leup. Dat-
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zelde kon hi'j ok aandersomme. Die
Kick Wilstra was een alleskunner.
Bi'j mi'j thuus lazzen wi'j as
kiender ok Fries. D'r weren
dan ok veul Friese boeken.
Doe mien heit en mem
uut de tied raekt binnen,
hebben wi'j as kiender
de boeken verdield.
Pg
Zo hebbe ik o.e.
et boek'BiritFII
senFjür'van
Gooitzen
:
Burgy in
de kaaste
staon. Dat
boek speulde
nogveurdedattiger jaoren, et is nog in
de oolde spelling schreven. Et giet
over een boerezeune, die himzels
gien Iiefde veur een vrouw meer toestiet,

KICK WILSTRA
VE WONVERMIOVOOR

naodat hi'j zien maegien mit een aander
bedonderd het. Hi'j daenkt et vuur in him
cloven te kunnen en emigreert naor Amerika.
Zels het de schriever d'r lering uut trokken.
Et vuur in him is niet doofd. Hi'j het nao zien
scheiding mit zien ni'je liefde zien geboortestreek verruild mit een stad in et westen van
et laand.
Kotleden he'k een boek lezen, waor 1k van
docht dat et een dreeg boek wezen zol. Et is
een boek boordevol infermaosie, kwam ik at
rap aachter. Et is niet alliend veur meensken
uut Else. Et is et boek EIsIoo in de twintigste
eeuw, von 1900 tot 2000, schreven deur de
twie oold-Elsigers Willem en Sietse Koopstra,
Theunis Kastelein en Koert de Boer, die heur
hiele leven in Else woond hebben. Veur de
volledighied vertelle 1k, dat Klaasje, de vrouw
van Th. Kastelein, veur ze wegraekte, daor ok
nog an bi'jdreugen het.
1k bin zels gien Elsiger. 1k wone at meer as 30
jaor in Else en yule mi'j as iene van heur.
In et boek wodt niet altiend schreven over
ontwikkelings in Else, mar ok in groter
verbaand. Et is indield in vuuf perioden. D'r
is schreven over de ontwikkelings op alderhaande gebied. Een soortgelieke ontwikkeling het him op veul plakken veurdaon, mar
clan mit aandere naemen. Et boek is verlevendigd mit foto's, die jammer genoeg niet
bi'j de tekst staon waor ze heuren. Gelokkig
verwiest et bi'jschrift naor de juuste bladziede. De talrieke anekdote's in et boek geven
et boek veul meerweerde. Hiel wat daorvan
weren at een keer veur et voetlocht brocht
tiedens 'Elsloo terTafel een aktiviteit van de
archiefkemmissie van Else.
Vier of vuuf keer in de wintermaonden konnen wat ooldere inwoners en oold-inwoners
over heur leven in heur dorp vertellen. Die
verhaelties in dit boek beginnen clan veur mi'j
opn'j te leven. Vanzels is deur de schrievers
veul ommedaenken veur de ontwikkelings in

de laandbouw in et dOrp. Et grootste pat van
de inwoners mos lange tied van de laandbouw bestaon.
D'r weren muuilike tieden, waorbi'j et mit mekeer de schoolders d'r onderzetten et vaeke
tot een goed risseltaot brocht. 1k nume een
stokmennig veurbeelden:
• Et oprichten van een koperatieve zuvelfebriek;
• Et uut de grond stampen van een döskveriening;
• De ankoop en et onderholen van de iesbaene 'De Stobbepoele';
• De bouw van et gimmestieklekaol;
• De herbouw, de ankoop en uutbreiding van
't Anker.
De Elsigers gongen ok ni'je ontwikkelings
niet uut de wege. Zo wodde et eerste Nederlaanse K.I.-kalf in Else geboren. D'r was een
ruilverkaveling, mit de daorbi'j heurende
streekverbetering.
Daoromme: aj'dit boek lezen staoj'd'r grif
versteld van wat d'r in dit därp zoal an aktiviteiten plakvunnen het.
1k hebbe mi'j d'r bi'j daelelegd dat lezen
niet mien grote hobby wodden zal. 1k hole
liekewel wet van schrieven. 1k hope ditjaor
een boek uut te geven. Mien weensk is dat
veul meensken clan zeggen zullen: 'Dat vien ik
now een mooi boek.'

Jimmy Visser

ZIcId p t parrsdks
Barend gaot op huus an. De warkdag is
veurbi'j. Hij lopt even weeromme naor de
warkbaank. Zien lege broodtrommegien zol
hi'j haost vergeten. Krek op tied daenkt hij d'r
nog an. Lutske zol him daor slim veur onderholen. Ze kon et bekkien clan goed reuren. Et
knettert d'r clan uut. Hi'j was dat al wend en
trok him d'r et meerste niet van an. De bujje
was clan gauw genoeg veurbijdreven.
Lutske is een best meenske aj dr mit ommegaon kunnen. De huusholing komt heur
altied op et eerste plak. Et gaot him wel es
te driest. Van morgens tot aovens is ze drok.
Nargens kan een pluustertien langer as vuuf
menuten liggen blieven. Alle uren van de dag
kan zien huus bezichtiging lieden. Dat is een
zegen veur de man, zee zien mem vroeger al.
Mit een sloonze hoefde hi'j ok zeker niet in
huus te kommen.
Al meer as dattig jaor is Barend een tevreden
meenske. Ems al drienenvuuftig jaor, want zolange as hi'j op disse eerde is, het et him nog
nooit argens an ontbreuken. Wat wil een man
nog meer. Nog nooit het hi'j zels een buusdoek uut de kaaste haeld of schone sokken.
Hij zol ok niet weten waor as hi'j die zuken
mos. Now gauw naor huus. De prakke staot al
haost op 'e taofel.
Lekker daolik an de ni'je eerpelties mit een
slief spekvet en een beste spekiappe. Lichtkaans ok nog soepenbri'j. Dan, as Lutske an
et ofwasken is kan hi'j him even daelegeven
op 'e baank. As hi'j clan wakker wodt is d'r wel
voetballen op 'e tillevisie. Hij stapt op 'e fiets
en haost him naor zien parredies.
Lutske het heur de hiele dag et leplazarus
warkt. De butenboel glimt en tussen de
straotstienen kuj' gien sprutien ontuug meer
vienen. De slaopkaemers hebben een natte
lappe zien en de beddeboel is verschoond.
De does en de tegels bin opknapt van een
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scheutien eek en een waarme doek. De kaemer en de keuken kriegen morgen een beste
beurt.
Alle daegen wat en clan kan je de boel niet
versloeren en woon ie in een parredies. Dommiet gauw mit de eterspanne an de gang.
As Barend clan in huus komt kan hij drekt
anschoeven. Hij moet niet waachten hoeven.
Dat is ok nog nooit gebeurd, zolange as ze
trouwd binnen is ze altied op 'e tied west mit
et eten. Hij rekent vast op nije eerpels en een
speklappien.
Al meer as dattig jaor is et alle daegen
etzelde. Mit Barend het ze et wel troffen zeggen de meensken. Daor mag ze heur hanen
wel veur dichtekniepen. Hij het nooit gien
anmarkings. Et is him al lange best as et eten
op 'e tied op zien bod Iigt, de kieren alle
morgens op 'e stoel naost et bedde hangen
en de tillevisie voetbal spi'jt. Aovens om elf
ure zegt hi'j: Kom we moe'n mar op bedde. Et
is morgen weer vroeg dag
Dan gaept hij wat luudrochtig, lopt de trappe
op, lat zien kieren op de vloer valen, drokt
de wekker in en slapt. Zi'j slot clan nog de
boel of, pakt zien kleren van de vloer, zocht
de schone klereboel veur de aandere dag en
geft heur ok daele. Zo gaot dat ok al dattig
jaor, en as ze tied van leven hebben gaot dat
nog wel dattig jaor.
Inienen griest ze d'r van. Is dit et leven? Is dit
een parredies? Dat het et ok nooit west aj' dr
goed over naodaen ken. Mit zoe'n sloegerd
as Barend leef ie niet in hemelse sferen. Alle
daegen etzelde en dat dattig jaor Iaank. Nog
dattig jaor zol een hel wodden. Ze keert de
panne eerpels omme, geft de spekiappen
een slinger, dot de schOlk of, lopt naor de
kapstok en pakt dejasse en de autosleutels.
Ze gaot. Dit wodt een inkeltien parredies
zonder Barend.

Sietske Bloemhoff

IaEoo (:fllg ang
Veur et eerst komt de Friese vertelbus naor de Stellingwarven toe om
kiender in et Stellingwarfs veur te lezen. Een posien leden wodde de
Stellingwarver Schrieversronte deurTresoar, dat is et Fries Historisch
en Letterkundig Centrum in Liwwadden, benaoderd mit de vraoge as
et niet aorig wezen zol om dit plan gezaemelik meugelik te maeken. Al
in etzelde gesprek wodde besleuten om mar mitien dit jaor daor mit
uut aende te gaon.

De Vertelbus is een smoek theatertien daor
kiender genieten kunnen van verhaelen die
deur schrievers of ere vertellers brocht wodden. D'r is plak veur zoe'n 15 kiender toegelieke in de bus, veur een pergramme van een
half ure.
Op ien dagdiel is d'r op die meniere tied veur
vier keer zoe'n pergramme. Op veurzuuk ridt
deVertel bus naor ukkespeulplakken, biebeltheken, basisschoelen en ere instaansies.
Intussen hebben al verscheiden adressen
bericht en inschriefformelieren had.
In 2010 is de Vertelbus inricht naor anleiding
van et Tomke-verkeersprojekt. Wat beleven
Tomke en zien hontien Romke biglieks op
weg naor schoele toe, hoe moe'n ze overstikken, wat doen de man negies op de verkeerslochten, waoromme staon d'r pielken en
letters op 'e diek en gao mar deur. Mit ere

woorden: hoe leren kiender heur te redden
in et verkeer. Mit hulpe van verhaelen won
kiender speulenderwieze wegwies maekt.
Behalven dat van et ni'je Tom ke-boekien
gebruuk maekt wodden zal, zal d'r vanzels
ok veurlezen wodden uut bestaonde Stellingwarver kienderverhaelen die bi'j et thema
ansluten.
Veur disse eerste keer bin vier erveren veurlezers bereid vunnen om van de Stellingwarver
Vertelbus een sukses te maeken.
Et gaot om Klaasje Herder van Oosterwoolde,
Christine Magour uut Wolvege, Sjoukje Oosterloo van Drachten en Femmie van Veen uut
Hooltpae.

Lily Köhler

'Hèjakkes... morgenvroeg een ure eerder d'r
uut;zeg iktegen de kienderas ik zie hoe laete
as et is.
De zoemertied wodt weer insteld. As eerdse
wezens meugen we zels weer even an de
klokke dri'jen, zodawwe een ure langer genieten meugen van de tied die oons toemeten is.'
'Doe niet zo onneuzel,' reageren ze ongeleuvig.'Morgenaovend is et een ure ianger iocht,
dan is ailes weer gewoon.'
Ja, spietig,' zeg ik. 'Et zol best aorig wezen
awwe de tied een poze in eigen haand nemen konnen:
Een betien lusteioos loop ik om tien ure naor
mien siaopkaemer en kroep onder et synthetische doons. As ik op bedde hg, daenk ik:
oe heerken, de kiokken! Aile klokken moe'n
verzet wodden. Et haifjaorliks digitaol geprots
moet weer beginnen. Hoevuie kiokken heb ik
in huus? Een stok of tiene! En stok veur stok
hebben ze van die priegeiige knoppies, kleinder dan de kop van een lucifes, waorbi'j vergeleken mien wiesvinger wet een ianteernpaole liekt as ik ze indrokken moet. Eertieds
hadden we thuus léne klokke. Et biezundere
exemplaor ston op 'e schostienmaantel. Mit
een rutien d'r veur daj'eupen en dichte doen
konnen om de wiezers te verzetten.
Half slaopdronkend stap ik van bedde en
loop op biote voeten naor de woonkaemer.
Welke zal ik et eerste een ure weerommedri'jen, daenk ik mit mien haor in de warre.
De video? Oe nee, dat hoeft gelokkig niet
meer... die is tegenwoordig veurpergrammeerd. De verwaarming. 1k diep et boekien
op uut de iae van et buffet, waor de gebruuksanwiezing van de pergremmeerde,
optimaoiiserende klokkethermostaot mit
veul instel- en uutieesmeugeiikheden veur et
mit vaaste riegelmaot regelen van verwaar24

mingstoesteiler
in ligt, en doe et
kieppien van de
thermostaot naor
beneden.
1k kiek in et instruktieboekien op de bladziede 'klokke op etjuuste ure zetten'en doe
een extra laampe an, omreden et stikduuster
is in de kaemer. 1k drok op INVOER DAG/TIJD
en hooi de knoppe indrokt tot de juuste tied
in et uutieesveenster weergeven wodt. D'r
begint wat te flikkeren en te daansen, en ja
heur, et iokt.
Dan de klokke van de tillefoon mit et antwoordapperaot. Een menuut laank zit ik
weer in et instruktieboekien te steren, drok
weer knoppies en cieferties in en zie dat d'r
cieferties verdwienen die niet vot moeten. Et
Iokt niet. 1k stop. 1k loop naor de kiokkeradio.
Weer hoot ik mien vinger op 'e knoppen...
alaarm, timer, fast, slow en slumb, ik zie dat
de cieferties now as in een deurdri'jde flipperkaaste ommeraek hadde veurbi'jroiien en
drok op goed gelok een knoppe in.
1k zocht. 1k geleuf et veerder wel. Muui gao ik
weeromme op bedde.
Eer ik in de slaop vale daenk ik: Mien kiokkeradio zal morgen wet een ure te iaete deur
mien huus schetteren mit de mitdiehing:
'Goelemorgen Nederiaand! We gaon d'r vandaege weer es llièkker tegenan!'
Mien poes zal morgenvroeg wet om dezeide
tied as eers wakker wodden. Et veurjaor ropt
him wet om een ure eerder uut et nust te
kommen. lederjaor in et veurjaor, as poes
zien hormonen weer op voile toeren dri'jen
gaon... alderdeegst naodat hi'j jáOren leden
een 'et-poes'wodden is... weet ik dat poezen
heur NIKS van de zoemertied antrekken. Ze
léven gewoon! 1k wol dat ik een katte was...

Van de redaktie
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'Jim bin now ambassadeurs veur et Stellingwarfs,'zee Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra, die op zaoterdag 13 feberwaori an negen van
de elf kursisten et diplome Stellingwarfs 1 uutrieken kon. Elke kursist
wodde op persoonlike wieze toespreuken deur de veurzitter en dat
wodde slim op pries steld.
Et uutrieken gebeurde an et aende van de
middag, nao ofloop van de examendag die
om tien ure uut aende gaon was mit een pittig diktee.
'Ze bin d'r nog wet muuitikerzee dr. Henk
Btoemhoff, kommiteerde naemens et Nedersaksisch tnstituut van de RU Grunningen. In et
diktee zatten liekewel alle muuitikheden die
in de schriefwieze van et Steltingwarfs veurkommen. Nao et diktee was d'r een onderdiel
mit schriftelike vraogen en as taeste onderdiel
morgens kregen de kursisten een opdracht

op et terrein van et kreatief schrieven. Middags was et mondetinge diet an bod. Et gaot
daorbi'j om et goed tezen kunnen van een
tekst, om vraogen over schrievers en schrieveri'je en over vier boeken die lezen wodden
moeten. Daornaost bin d'r dan ok vraogen
over de geschiedenis. De kursus wodt taeter
in et veurjaor ofsleuten mit een exkursie op 'e
Delleboersterheide bi'j Berkoop o.t.v. kursusleider Geert Lantinga. De ere kursusleiders
weren Roety Bakker, Grietje Bosma, Henk
Bloemhoff en Pieter Jonker.

Kursiste Anja Binnema wodt toespreuken deur Schrieversronte-veurzitter
Ype Dijkstra.

De slaegden van
ditjaorweren de
vrouwtuden Ineke
Oudshoorn (Else),
Catharina Hommes
(Noordwootde),
Hietkje Nieuwenhuis
(Noordwoolde),
Joke Broekman (De
Oosterstreek), Joke
Brouwer (Oosterwootde) en Anja Binnema (Wolvege) en
de manluden Jaap
Koen Bijma (Wolvege), Jacob Woudstra
(Berkoop) en Mark
van Veen (Wolvege).

Sjoukje Oosterloo

Blote vrouwen kieken mit een videoapperaot
is verbeuden.
Een man docht liekewel handig te wezen.
Hij hadde zien videokamera verstopt in een
roggezak, en maekte zo stiekem opnaemen
van blote vrouwluden, die over et straand
kuierden. Ere zunneanbidders, die et vremde
gedoe van de man opva ten was, metdden
dit an de pelisie. De man wodde binnen de
kotste keren oppakt deur de hermandad,
vanwegens anraanding. Hi'j zal him Iaeter wet
zitten hebben te verbieten in et kesjot, en
bedocht hebben hoe hi'j himzels aorig in de
nusten warkt hadde. Hi'j was zien videotoestel kwiet, en butendat hadde hi'j gien foto's
mit blote vrouwluden om te bekieken.
Die man is niet ien van de stimsten west,
donkt me. Blote vrouwen kuj' tegenwoordig
genoeg zien op 'e tillevisie, waorveur moej'
daor now an et straand liggen gaon mit een
videokamera. De man kon zien straf now
feguurlik uutzitten op zien btaoren.
Eertieds, doe iederiene nog gien tillevisie
hadde, was dat hiet wat eers. Doe weren dr
ok wet mannen die graeg blote vrouwluden
zien mochten. Daor haj' Berend en Bertus,
twie vri'jgezette breurs, die mit heur beiden
op een boeresputlegien boerkten. 1k zalje
vertellen dat veu rat Berend goed de slaop uut
hadde. De beide breurs weren aorig lieper as
die badgaast mit zien videoapperaot, waor as
ik et over hadde.
Op een dag doe Berend en Bertus de hujjinge
an kaant hadden, en de zunne iedere dag
mar weer hoge an de Iocht ston te blikkeren,
zee Berend: 'Weej wawwe doen gaon Bertus?
We gaon vandaege mit oons beiden naor et
straand
Veraldereerd vreug Bertus: Naor et straand?
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Man, man, wat wi'j' daor in de goeiighied mit
die hitte.'
'Dat zak je zeggen,' zee Berend. Dr staon
nog twie grote parreplus in et aachterhuus,
die nemen we mit veur de zunne. Wat broties
en een flesse koffie in de tasse, en dan zuj' et
beteven, we gaon dr een daggien tussenuut.
We hebben zo hadde warkt, me donkt dawwe
wet es een dag vriofverdiend hebben,' dee
Berend bescheid an zien breur.
En zo gebeurde et, de beide mantuden
toogden bepakt en bezakt op 'e fiets naor et
straand. Nao wat zwieterig gesteep deur de
dunen, leuten ze heur op et witte zaand daetezakken, wiels ze mit ogen op staetties naor
at dat naekende yolk keken dat an heur ogen
veurbi'j gong.
'Treffen we dat even pies, we bin hier op et
naektstraand anbelaand,' Iachte Berend. Hi'j
hadde stille wilte.
Meneer wus wet dekselse goed dat dit een
straand was van kleraosie uut, mar tegenover
Bertus dee hi'j krek as wus hi'j van de duvel
gien kwaod. Eers was Bertus nooit mitgaon,
dat wus hij wet zo wisse as dat ien en iene
twieje was. Now weren de beide manluden
niet vies van vrouwelik schoon, dat was een
pebtiek geheim. Ze weren ok gieniene van
beiden onkreers in et anzien. Waoromme ze
nog nooit an et wief raekt weren, is en blift
een grote vraoge.
'Moe'n we oons hier ok tot op oons vet uutklieden?' klonk et benepen uut Bertus zien
mond.
Dat zal wet moeten awwe niet opvaten witten,' was Berend zien miening. 'Kom op Bertus, de kieren uut. We gaon op oons lief onder
de parreptu tiggen, gieniene die dan wat
zicht van oons ktokkesputlegien. En moch
dr iene wezen die d'r at een wink van in de

ogen krigt, die hoeft niet meer in onwissighied te zitten, en kan votdaolik zien dawwe
echte kerels binnen,' gnees Berend. [en lange
dag kuwwe genieten van al dat moois wat
hier ianges opt, verlekkerde hi'j him al in 't
veuren.
Et duurde clan ok niet lange as de manluden hadden heur insteleerd onder de plus,

h i'j.
Doe ze thuus weren en de koenen melken
zollen, begon de ellende pas goed. Ze konnen gieniens op heur tule zitten, zo zeer dee
dat. Vandaor dat ze op heur kni'jen onder de
koenen zatten te melken in dejister naost
huus. Aovens deuken ze votdaolik nao et
aovendbroggien in bedde, de koorse gong

mit een himpe brood en een slok koffie. Ze

heur op en of.
Een stokmennig aovens vertoonden de beide

geneuten de gaanse lange dag, en gongen
zo op in al et schoons wat ze zaggen, dat ze
vergatten dat de zunne drijde. Heur aachterwarken stakken al laank en bried onder de
parrepius weg, en wodde beschenen deur
de glundige zunne, wiels heur bilien al rooier
en rooier kleurden.Van zunnebraand hadden
Berend en Bertus nog nooit heurd, dus kuj
wel raoden wat as dr gebeurde.
Tegen melkerstied wodden de mannen
ongedurig, en brakken ze weer op. De kleren
kwammen an, en ze zeulden weer deur de
dunen naor et piak waor ze heur fietsen staid
hadden. De parreplu's wodden op de fiets
bunnen, waornao ze opstapten om op huus
an te gaon.
Doe ze nog mar goed en wel op et zadel
zatten, begonnen ze beide te krimmeren:
Verdikkeme, wat dot mien aachterwark zeer!'
klaegde Berend, wieis hi'j op de trappers
staon gong. Bertus docht slim te wezen en
gong op zien pakkiesdreger zitten. 'Au! Wat
dot mien gat gemiene zeer!' jammerde hi'j,
en sprong votdaolik weer van de flats. '1k loop
wel op huus an, dit is zo gien doen,' foeterde

breurs heur nargens, en al hielendal niet in
de harbarge. De meensken in dörp tuntelden al stiekemweg over de breurs, omreden
goenend zien hadden dat ze op heur kni'jen
iaggen om de koenen te melken.
De eerste de beste aovend doe Berend en
Bertus heur weer in de harbarge vertoonden,
wodde heur van alle kaanten de vraoge steid:
'Waor weren Jim? We hebben jim een peer
daegen mist.'
"We hebben een daggien blote vrouwen
keken,' verklapte Bertus.
'Dat haj' veurje holen moeten! Stoethaspel
daj' binnen! lederiene hoeft niet te weten
dawwe oons gat verbraand hebben!' foeterde
Berend, wiels et hiele stel an de stamtaofel
schuddeboekte van et lachen. 'Wie zien gat
verbraant, moet op 'e blaoren zitten,' schaide
grote Jelle deur de gelagkaemer.
'Kastelein, jut oons d'r allemaole ientien
in. Dit rontien kriegen Jim van mi'j!' lachte
Berend een betien zoer mit de eren mit. '[en
hassebassien is hiel goed veur verbraande
aachterwarken,' gnees hi'j.
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As et veurjaor wodt kriegen dejongkerels ok
in et oosten van de perveensie de kriebels. Et
is eierzukerstied. De voegels bin at weeromme en an et vliegen te zien zollen d'r ok at
eier wezen moeten.
Die heurzels ter zaeke kundig vienen hadden
mit veut omhael van woorden at uutduded
hoe aj'an de meneuvels van de voegels zien
konnen waor et nest mit de eier Jiggen zollen.
Now bin d'r bij oons in de buurt niet zoveul
die d'r echt verstaand van hebben en dat
btiekt ok wet uut et risseltaot, want d'r wodt
hiel zelden wat vunnen. Now is et bi'j oons ok
gien mooi vtak Iaand zoas op de klei. Et is dan
ok meerstal toevat daj'wat vienen.
Mar aj'de veurjaorslocht in de neuze kriegen
dan taot ie je ok zomar niet uut et veld slaon,
veural as et gerocht gaot dat d'r al een ei vunnen is, dat maekt dat men niet meer te hoten
is. Primitieve gevulens kommen dan los. Dr
op uut. Waorhenne dot d'r niet zovule toe.
Buten wezen is de driefveer.
Et is een hiel aende topen veurdaj' bi'j et veld
binnen. Dichterbi'j is ok wet wat Iaand, mar
daor kan atleman jaw zien aj'an et zuken
binnen en verwaacht dan ok nag dat ie wat
vienen. Uut onderviening weten we wel dat
dat meerstal niet zo is. Nee, ie moe'n veerder
vot et vri'je veld in.
Op een stok groslaand tegen de bos an wodt
d'r wat ommestruund, mar de aorighied is d'r
gauw of Gien voegel te bekennen. De heide
is veut roemer en trekt meer an, dus daor mar
henne.
We weren daor nog mar krek as daor wodden
we al ontdekt deur een voegel. Die buitelde
deur de Iocht en naor oons verteld was zol
dat beduden dat d'r eier binnen. Dan moej'
de voegel goed in de gaten holen en uut zien
meneuvels ofleiden waor et nust krek is. We
72

in
stelden at oonze kennis in warking en zochten een hiel stok van de heide of, mar gien
eier.
Dan mar weer veerder. Stoden bin d'r haost
niet, altienig wat oolde petgatten waor aj'
goed opletten moeten en omhenne Jopen
aanders zit ie tot an de hats in de prut. Deurdaj'niet recht op et plak anlopen kunnen
waor neffens de meneuvels van de voegel
et nust wezen moet, bi'j'de richting al weer
kwiet en de eier ok.
Et was zo'k mooi weer en de zunne was d'r zo
mooi bi'j dat we de verleiding niet weerstaon
konnen am even lekker in de heide liggen
te gaon. We laggen d'r nag mar krek as de
voegels scheerden over oons henne dat et
een lust was. We hebben ze mar mooi vilegen
laoten.
In de heide vaatt et am de drommet niet
mit am een nust te vienen. Atle heidepollen
lieken op mekeer. We hebben et net as alte
veurgaonde jaoren mar opgeven. Et wodt
nooit wat mit oons. Mar volgend jaor gaot et
vast beter. Et is at weer in de middag as we op
huus an gaon. Ok dit keer zonder ok mar ien
ei onder de pette.

Koosje Hornstra
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Veurige winter was et haost zo wied. Et was da'k doe nog naor de
boerkeri'je mos om ze daor van de zoolder te haelen, dat Chiel all op et
punt ston om henne te gaon en dat et all aorig Iaete was op de zundagmorgen, mar aanders ha'k ze toch es weer onderdaon.

Et is at meer as tien jaor leden da'k de schaetsen onder had hebbe, mar de laeste twie jaor
bekropt me almar et gevuul, da'k toch nog
es te rieden moet. Wat me tegenhoolt is da'k
bange bin om te valen. Chiel is dus zonder
mi'j naor et Nan newied west en laeter heurde
1k dat de buurvrouw op weg naor et baankien
om de schaetsen onder te doen, uutgleden
is en een geweldige smak aachterover maekt
het. Kiek, dat is mi'j dus bespeerd. En toch!

Mien heit en mem konnen ok goed schaetsen. 1k zie ze nog wel veur me. Mien mem in
de rok en mien heit hadde altied een alpine
op. Mar nag moaler rieden vun ik meester
Andreae, et heufd van de schoele, mit zien
vrouw. Die weren an et schoonrieden en ze
zwierden mit grate bogen linksomme en
rechtsomme. In 't Vene is d'r nag altied een
groep die de keunst van et schoonrieden
u utvaert.

Oflopen winter mas ik nogal es daen ken an et
plezier da'k op et ies had hebbe.
As kiend kan ik wet aarig schaetsen. Mit
moaie streken, mar niet al te hadde. Za he'k
es een keer de twiede pries wunnen doe as
ik zes jaor was. 1k kon et wel beter as mien
Iaeste tegenstaandster, mar die kan yule hadder 'lapen'. 1k was trouwens wet hiel wies mit
die pries: een kleurbaek mit een klein metaalen deusien mit kleurkrieties.
Op een koele he'k et rieden leerd, aachter een
staet. Die koele was een hiele diepe paele
in et groslaand veur aans huus, mit pikzwat
ies mit van die lochtbellen d'r in. Veerder
schaetsten we in Diever op de Leendert, een
ondertapen stak laand op de weg naor Wittelte. Op 'e fiets d'r hennne en clan nag een
stak bi'j een baswal langes lopen en clan kannen ze onder. Netuurtik dee mien heit dat. 1k
hadde gimpies an op haatties en daar zatten
stakken leer an mit iezeren rinkies. Mit baand
wodden ze dichtestrikt, gaed stief want des
te rechter Stan ie d'r op.

Op de ula deden we wedstrieden op etVasseveen, midden in de bas an de weg naor
Waateren. Daar was et ok prachtig schaetsen
en daar bleven we lange hangen, de maegies
en dejangen, tat et at aarig duuster was en
we neudig naor huus massen am te eten.
Hoe as et d'r daor uutzag, zo in de maoneschien, kan 'k me nag zo veur de geest
haelen.
Zo now en clan gongen we mit een hiel stel te
rieden op de iesbaene op Wapservene, aachter Hotel Blok. Die maegies en jangen zatten
bi'j oons op schoele en kwam men altied op
'e fiets. Dat was wet meer as tien kilemeter. En
die keer dawwe te laete weerommegongen
heugt me ok nag best. Et was began nen te
iezelen en al gang et fletsen eerst nag wet,
laeter wodde et zo glad dawwe lopen mossen. Uren hewwe wark had en am de haeverktap lag d'r lene ondersteboven.
Doe leerde ik Chiel kennen en dat bleek een
hiete gaeie schaetser te wezen. Mooi, docht

1k, daor kan 'k clan laeter fijn tochten mit reden. Want dat ha'k nog nooit daon. In Diever
haj'allienig mar de Drentse Heufdvaort om
een aende te rieden en dat kon ok alliend mar
as et vreur dat et knapte en d'r niet nog Iaete
een schip deurgaon was.
Mar et vul me allemaole 11111k of Chiel hadde
van jongs of an een kammeraod waor as hi'j
tochten mit reed. Daor paste 1k niet bi'j.Veur
mi'j was veertig kilemeter veerder clan veur
him honderd. 1k mos mar een aander zuken
om de Sterrit mit te doen.
Zo bin 'k bi'j Rolina terechtekommen om
mien eerste tocht mit te schaetsen. We mossen een kaorte haelen in de sporthal bi'j et
oolde Lindenoord en wodden mit bussen
naor de Schipsloot brocht.
Eerst gong et hiel mooi. We hadden wel aorig
etzelde tempo van nieden en now en clan
stopten we om te stempelen en wat eten en
drinken was clan ok niet verkeerd. Nee, as dit
tochtrieden was clan kon 1k et best.
Nao een kilemeter of dattig deden me de
voeten al aorig zeer. 1k ree op Friese deurlopers mit losse schaetsschoenen d'r op en de
hakken vuulden me krek as zat d'r een blaore
op. Mar uutdoen en stoppen leek oons te link,
want ondertussen weren we op et Wiede van
de Lende ankommen. Prachtige omgeving,
mar daor ha'k niet zo yule oge veur.
As et goed vröst is d'r aenlik altied oostenwiend en die hawwe ommeraek tegen op dit
stok. Mit mien ogen nicht op 'e meule in de
veerte ploeterde 1k deur. Rolina hadde wat
meer kracht dee blieken en die hadde ok glen
hinder van de voeten, zee ze. Mien ankels
begonnen hoe langer hoe slopper an te vulen
en de meule kwam mar niet dichterbi'j. Oons
tempo lag deur al disse mankementen netuurlik ok niet hoge meer en Rolina mos me
aorig moed inpraoten. Sund die tied he'k dat
stok van de Lende 'et Wiede van de Ellende'
nuumd.

fl

Uutaendelik weren we bi'j de Blesbrogge. An
de aandere kaante van de weg mossen we
over een klein slotien naor de Ni'je Anleg.
Rolina het dat ok wel daon, mar 1k dee de
schaetsen onderweg en bin lopende deur
de baarm naor Wolvege weerommegaon.
Doe as 1k weer wat bi'jkommen was en we in
de sporthal oonze medallie kregen hadden,
vuulde ik toch een grote voldoening da'k
mien eerste tocht volbrocht hadde.
Laeter he'k de Sterrit nog wel een peer keer
reden en een keer een tocht bi'j de Prinsenhof in Eernewoude. Doe he'k wel deurkregen
da'k nooit een grote steern op et ies wodden
zol. 1k hebbe wel aandere schaetsen kocht:
lege noren mar daor verbeterde et ok niet
echt mit. Weer een illusie aarmer.
Mar ze bin d'r nog wel. 1k kan ze zo bi'j mien
zeune van de zoolder haelen. Dus wie wet, as
et kommende winter weer goed vriezen gaot
en d'r ligt mooi ies op et Nannewied, clan
waog ik et d'r op. Uutaendelik bin 'k nog krek
niet bejaord.

Frank Scheenstra
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Et is op 9 meie mooi weer mit zudenwiend. 1k bin van plan om deur de
Noordoostpoolder te fietsen. Mien fietsmaot kan nog niet mit, omdat
hi'j een maond eerder ommevalen is mit de racefiets en daorbi'j een
scheure in et bekken oplopen het. 1k heure de meensken al zeggen:

Vat moe'n die oolde kerels ok op een racefiets!' Mar veur et zitten aachter de geraniums
vulen we oons nog veul tejong.
Mien fletstocht gaot via De Kuunder naor de
poolder. Et oolde laandschop waor de Lende
en de Kuunder (ok wel Tsjonger nuumd) bi'j
mekeer kom men en uutmonden in de vroegere Zuderzee is een gebied, wat in et verleden vaeke overstroomd west is. Aenlik was
dit een delta, mit op et eerste gezicht weinig
hoogteverschil. Mar et laandschop is wel hiel
aanders. Deurdat de Zuderzee ofdamd is deur
de Ofsluutdiek, die klaor was op 28 mel 1932,
konnen poolders anlegd wodden. Omdat
daordeur alles recht is vien ik d'r niet veul
an. D'r bluuit nog een inkelde bloembolle en
veerder is d'r niks.
Dan fiets ik Emmeloord binnen, een ni'j opzet
dorp, waor de fletsers buten de kern omleldedwodden.
Dan naor Urk, mit eerst een lange strakke
weg, die inienend in de hoogte gaot. Wei zes
meter hoger ligt et veurmaolige eilaand Urk.
Een mool havenstattien mit kielne huzen en
smalle straoties. Disse stad is al hiel oold en
d'r is een duzend jaor leden veur et eerst over
schreven. Et plak is ontstaon op een bulte kelhem, die ontstaon is in de lestied, in dezelde
tied as de Wooldbarg. Neffens overlevering
hiette et eerst Ork, wat onhaandelber, koppig,
onverzettelik betekent. D'r bestaot ok een Urker streektael, mit dit gezegde as veurbeeld:
Je moeten de skapen skeren naor ze wohle
aaven' (le moe'n de schaopen scheren naor ze

wolle hebben).
D'r is al een betien beweging in de haven
mar veerder is d'r niks te beleven. 1k kan ok
niet een geschikt plak vienen om koffie te
drinken, dat 1k gao veerder, waorbi'j 1k eerst
een sluus passere. Die vien ik wel de muuite
weerd. De boten zakken daor zes meter. 1k
hadde niet docht dat et verschil tussen et esselmeer en de poolder zo groot is.
1k fletse veerder de diek langes onder de
Ketelbrogge deur naor Schokkerhaven. Dat
plak is anlegd, mar te keunstmaotig en daor
vien 1k niet veul an en dus flets 1k deur naor
Schoklaand. Dat eilaand is wel tien kilemeter
lang, minder hoge as Urk, mar hiel mool om
over henne te fletsen. le moe'n je veurstellen
dat d'r vroeger rondomme waeter was. De
meensken mossen op dit stokkien grond de
kost verdienen. D'r weren inkelde boeren en
veerder was d'r viskeri'je en wat haandwarkers. Vanwegens overstromingsgeveer is honderdvuuftig jaor leden et eilaand ontruumd.
In meert 1859 maekte burgemeesterGillotet
Koninkhik Besluut bekend dat de meensken
nog vier maonden tied hadden om te vertrekken. Now staot d'r nog een karkien en een
peer gebouwen en daor hebben ze wel koffie.
Mien volgende doel is Kraggenburg. Et laandschop veraandert weer. Ok hier kuj'overbliefsels van vroeger herkennen. 1k kom langs et
bedrief van Brennels. Dat is een braandnettelkwekeri'je en een ontspanning d'r bi'j, opzet
deur de man die Marktplaats verkocht het.
Blokziel is et volgende plak waor as 1k deur-

henne kom, een prachtig stattien mit hiel
oolde gevels en een gezeHige haven. In de
winter bin 'k d'r nog op schaetsen west en ok
dan is et d'r gezellig. 1k gao veerder over de
oolde zeediek mit zien kolken, deurbraoken
waor dan weer een ni'je diek omhenne Iegd
wodde, en daoromme slingert de diek zo.
As laeste gao 'k over Ossenziel en dan op
huus an. Zo he'k een hiel stok geschiedenis
over zee en Iaand van dichtebi'j bekieken
kund en et gaot dan om een tocht van een
kilemeter of honderddattig.
Veur mij'is dat een genot. Et lichem Iekker
muui en de geest vri'j

Van de redaktie
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Op 'eschostienmaante/veur et Iaest in de
regionaole kraanten Stellingwerf en Nieuwe
Ooststellingwerver. Op veurstel van en in
goed overleg mit beide kraanten is vanof
doe begonnen mit een ni'je bladziede die ien
keer in de maond plaetst wodden zal. Op de
bladziede, die as titel Ste//ingwarverZaeken
kregen het, zal infermaosie te lezen wezen
over alderhaande onderwarpen, mar d'r is ok
ruumte veur een gedicht of verhael. Et doel is
dat d'r mit riegelmaot veur alle Ieeftiedsgroepen wat aorigs op de bladziede te vienen is.
De eerste reakties op de ni'je bladziede bin
arg positief, bi'j de beide kraanten liekegoed
as bi'j de Schrieversronte. Suggesties bin
vanzels altied welkom, die kun maild wodden
naor info@stellingwarfs.nl.
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tim"die !iquiditeitsprognose is wel arg zunnig, een second
opinion kan daenk 1k glen kwaod"
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