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Koosje Hornstra

ETVEUROFFIEN
Drie deuzen vol he'k votdaon. Drie deuzen mit boeken. Niet zomar, nee et was veur een
goed doel. Ze bin in eerste instaansie niet veer votgaon, ze bin in et dorp bleven, mar waor
ze laeter terechtekommen binnen weet 1k niet. Daor he'k now ok glen hinder meer van. Ze
stonnen me hier toch mar in de weg. Mar wat he'k d'r een muuite mit had om et te doen. Ze
zeggen wel, et bezit van de zaek is et aende van et vermaek, mar dat is veur mi'j mit boeken
niet zo.
Laestdaegs was d'r bi'j mi'j in et dorp Der Izzerd de 'Bultfair' en daor bin de deuzen hennegaon. Vroeger nuumden ze zoks een rommelmark, mar dit klinkt wat mooier. Lichtkaans
het de kemmissie die dit orgeniseerde - veur et dorpshuus - hoopt dat et ok een bepaold
soorte van pebliek trekken zol. Meensken mit et geld los in de buse of in et tassien mit een
gooldkleurig kettentien. 1k hebbe ze niet zien, ok al leupen d'r best wel meensken omme die
1k niet kende.
D'r was al maonden van teveuren bericht west in de dorpskraante 'Het Kontakt' dat et d'r
an zat te kommen en dus veur mi'j een reden om op 'e zoolder te kieken wat as 1k missen
kon. 1k wone now al twie jaor in dit huus en bin d'r nog niet an toekommen om alles uut te
zuken. Wat nao vuuf jaor nog in de deuze zit, naodaj'verhuusd binnen, kuj' gerust votdoen,
mar daor he'k veul perblemen mit. Jim moen weten dat 1k hiel beweerderig bin. Mit naeme
dingen van pepier kan 'k haost niet votgooien en daor heuren dan netuurlik ok boeken bi'j.
In de kaemer staot een grote boekekaaste. Op de overloop een kaaste mit al mien boeken
van Leni Saris (een kleine honderd). Zoks kan 'k echt niet votdoen, daor hangen zo veul herinnerings an. Op 'e zoolder staon boeken die as 1k arfd hebbe van mien oolden en van mien
schoonmoeder en daorvan he'k drie deuzen vol naor de fair daon. Zo zwaor dat mien zeune
ze mit muuite de trappe ofkriegen kon. Et weren heufdzaekelik streekromans, en dat genre
bin 1k wat ontgruuid. Toch he'k nog weer een uutzundering maekt veur Annie OosterbroekDutschen en wat aandere bekende schriefsters. Veural ok omda'k de omslaegen wel mool
viene. Et kwam ok nog goed uut da'kze niet allemaole votdaon hebbe, want mien vrundinne
het ze weer liend veur heur mem. 1k heb ok de trilogie holen die ik in oonze verkeringstied
kregen hebbe, dat is iene van J. Visser-Roosendaal: 'De mens wikt...'
Nog niet zo lange leden, op 19 meert ditjaor, is de hiele bekende streekromanschriefster Margreet van Hoorn, overleden, zi'j was 87 jaor oold. Aenlik hiette ze Greta de Reus en ze kwam
uut Hoorn waor heur heit fietsemaeker was. Veur de oorlog in 1939 gong ze naor Hilversum
om bi'j de radio te warken, mar heur heit haelde heur weer naor huus. Ze warkte eerst veur et
West-Fries Dagblad as verslaggeefster en laeter in Amsterdam bi'j de Libelle. Dat ze beschreyen wodde as schriefster van streekromans was heur slecht naor et zin. In een interview mit
Trouw zee ze: 'Mit alle respekt heur, mar 1k schrieve hielemaole glen streekromans, 1k viene
psychologische romans een yule toepasseliker woord veur mien soort boeken:
Jaoren het ze in de top tien van de biebeltheek staon as schriefster van de meerst uutliende
boeken, krek nao de Grunningse HennyThijssing-Boer, die nog altied aktief is. Gelokkig hebben beide een protte boeken schreven, Margreet van Hoorn omtrent zeuventig en Hen ny
Thijssing-Boer flog meer.
Daor bin 1k nog lange filet an toe. Al bin 'k wel van doel om een boek te schrieven. Et idee d'r
veur he'k ok wel, mar de tied om d'r echt veur zitten te gaon he'k flog altied filet vunnen. Et
blift eerst flog bi'j verhaelen en gedichten en die kan 'k gelokkig in De Ovend kwiet.

Jannes Westerhof
OOSTERSE KONTAKTEN

Arend ten Oever, veurzitter van SONT

A

s zien vrouw Marchien mi'j wat vroeger as ofspreuken binnenlat, is hi'j
drok doende aachter de komputer. '1k
printe evenpies wat, clan hoej'dommiet niet
zoveul te schrieven' Altied an de gaasten of
de klaanten daen ken, dat is Arend ten Oever
op et lief schreven. 'Dienstber an karke, staot
en maotschappi'je, et is mi'j mit de paplepel
ingeuten'
Bi'j de Arjos, dejongerenklub van de A.R.P.,
waor hi'j veurzitter van west is in zien geboortedörp Dwingel, het hi'j et'diskussiëren en
debatteren' leerd en dat het hi'j nooit meer
ofleerd. Arend het him zien hiele leven enthousiast en broezend van energie inzet veur
een protte maotschoppelike zaeken. Zo gong
et ok doe ik veur de eerste keer mit him in de
kunde kwam.
Et was in oktober 1995 dat d'r in et Drentse
perveensiehuus een peer meensken in de regel stonnen om in te spreken bi'j een vergeerdering van de kemmissie Welwezen. As twiede inspreker ston ik aachter nommer iene,
die me bekend veurkwam, mar die ik niet
daoliks thuusbrengen kon. Doe de veurzitter de heer Ten Oever as eerste et woord gaf,
wus ik et weer. 1k vreug mij of wat die man
op dat plak mos, want hi'j was wat jaoren her
toch naor Overiessel gaon om burgemeester
te wodden? As veurzitter van de 'Stichting
Paardnijden Gehandicapten Westerbork' hul
hi'j een gloedvol betoog tegen et stoppen
van de subsidie an die stichting. Wat opvul
was dat hi'j et betoog in de streektael hul en
dat was now niet bepaold gebrukelik op dat
plak. 1k vun et prachtig en docht d'r an om dat
ok te doen. Mar ik had mien verontweerdigde
verhael over een hiel aandere zaeke op pepier
en d'r ston te yule op et spul om mar wat an

te improviseren.
Nao ofloop praotten we daor evenpies over
nao en zo kwam ik in de kunde mit een man,
die ik uut de kraante en uut verhaelen kende
as wethoolder en loko-burgemeester van
Hoogevene. Hi'j had jaorenlaank veul invloed
in die gemiente mit onderwies, kultuur, passeniel en orgenisaosie en financiën in zien
'pottefulie'. Veur hi'j wethoolder wodde was
hi'j veurzitter van de CDA-fraktie, die de abselute meerderhied in de raod had, mar Iiefst
14 van de 27 zetels. De femilie was d'r niet
zo wies mit dat hi'j in de poletiek gong, mar
laeter hadden ze d'r wel vrede mit.
Et kleermaekersvak was de fern ilie Ten Oever
niet vremd. Vanuut Dwingel wodden d'r twie
zaeken eupend in Stienwiek en Hoogevene.
De zaeke in Hoogevene, waor Arend de
leiding hadde, wodde ok een betien bruukt
as plak waor meensken mit mekeer in de
kunde kwammen en diskussies hullen over
alderhaande aktuele zaeken. Zo gong dat in
die tied. Vandaege-de-dag zollen we zeggen
dat et 'maotschoppelike ondernemers' weren.
Arend was in hatte en nieren een middenstaander en dat kwam him in zien poletieke
Ioopbaene meraokels van passe.
Wethoolder bi'j' niet veur et leven en nao acht
jaor vuulde hi'j him as een vis in et waeter
in de bestuurderswereld en wol hi'j niet
weeromme in de kleraosie. Begin 1993 wodde
hi'j burgemeester van de gemiente Ni'jlusen,
een gemiente mit veul bedrieven en een
ondernemende bevolking. Nao de gemientelike herindieling van Overiessel wodde hi'j
in jannewaori 2001 burgemeester van de
buurgemiente Ommen en dat is hi'j tot zien
pensioen bleven.
Arend is altied een groot veurstaander west

Arend ten Oever
van et gebruuk van de streektaei. As wethoolder timmerde hij wat dat anbeiangt nogat an
de weg. Zien enthousiaste inzet vul op en hi'j
wodde vraogd as veurzitter van de stichting Het Drentse Boek. Dat is hi'j twaetfjaor
bleven, ondertussen was hi'j bestuurslid van
de stichting SONT wodden, dat is de Stichting
Streektaat Organisatie Nedersaksisch Taatgebied. Sund een peer jaor is Arend veurzitter
van die orgenisaosie. Hi'j is ok nog bestuurstid
van de tesselakedemie in Kaampen.
SONT is sund 1984 beiangbehattiger van de
streektaei en overkoepetende orgenisao-

sie van instellings die heur
doende holen mit de streektaelen in de Stellingwarven en
de perveensies Grunningen,
Drente, Overiessel en een diet
van Getderlaand. De bestuursleden bin vri'jwilligers die et
wark zels doen moeten. In et
begin hut SONT tal van aktiviteiten, mar daor is et bestuur
mit stopt omdat et te yule tied
kostte. Ze hebben heur de
Iaeste jaoren richt op 'de erkenning van het Nedersaksisch
onder deel III van het Europees
handvest voor regionale talen
en talen van minderheden'.
Dat het yule tied en inzet kost
van de bestuursleden, d'r is
biglieks yule overteg west mit
gemientelike en perveensiaole
bestuurders en ambteners, Waordeur ze an aandere zaeken
niet toekommen binnen. Zo is
de webstee at een schoft niet
bi'j de tied. Now de definitieve anvraoge bi'j de minister
indiend is, waor dippeteerde
Hans Gerritsen uut Grunningen slim yule wark veur daon
het, komt d'r weer tied veur
aandere zaeken. As de erkenning komt veraandert et wark
van SONT. Dan zal d'r meer saemenwarkt
wodden mit de streektaeiorgenisaosies om de
meugeiikheden die dan ontstaon te benutten.
Misschien wodt SONT ok wet et'Consuitatief
Orgaan'dat d'r kommen moet bi'j erkenning
van diet lit as toezichthootder. Veur de anvraoge van diet iii hebben de heren Herwijer
en Jans van de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rieksuniversiteit Grunningen een'pragmatische uitwerking van deet ill'
maekt onder de titel 'Nedersaksisch waar het
kan. Bi'j de universiteit is wet ommedaenken
veur de streektael, mar de Nedersaksische

leerstoel is votvalen nao de pensloenering
van perf. Niebaum. SONT pleit now veur een
biezundere leerstoel.
Veur et 'cultureel erfgoed is yule geld beschikber in Nederlaand, mar et dot Arend zeer
dat et geld haost allienig naor et behoold
van gebouwen en museumstokken gaot en
mar een betien naor de streektaelen, wiels
dat ok een belangriek'cultureel erfgoed'is.
Alle poletieke perti'jen hebben, laandelik en
perveensiaol, in de verkiezingspergrammes
een stokkien over et kultureel arfgoed, mar de
streektael wodt niet nuumd. 'In de streektael
kuj' mit vremden daolik over aandere dingen
praoten as in et Nederlaans. Oonze dochter
woont in Californië en a'k in San Francisco op
et vliegveld iene zeggen heur: Wat is et hier
toch verrekte waarm dan weet ik binnen vief
menuten waor hi'j weg komt, waor hi'j woont
en waor hi'j henne gaot. As wethoolder, burgemeester en trouwambtener he'k in kontakten mit de meensken zo vaeke heurd: We bin
zo bliede dawwe mekeer verstaon kunnen.
le kun et bruidspeer vraogen: Wilt u zich
opheffen van uwzetel' mar ok'wi'j'evenpies
in de bienen kommen In mien jonge jaoren
was streektael de voertael, et was een uutzundering as lene 'hoge' praotte. Doe kwam
de tied dat 'plat' niet meer moch en dat keert
now weer. Kotleden dee 1k mit in de musical
'Zomerliefde'tiedens de Bissingedaegen in
Ommen mit zestien maegies van twaelf tot
twintig jaor. Driekwat van de tekst was in de
streektael en ok al weren d'r bi'j die et thuus
nooit leerd hadden, ze praotten en zongen
allemaole mit.'
In zien bestuurlike funkties 'promoot' hi'j de
streektael zovule meugelik. Hi'j is veurzitter
van et'Bostheater'in Ommen. Op'e Besthemerbarg kun zoe'n 3000 meensken luusteren
en kieken naor plaetselike en regionaole
groepen, die teniel, kabberet en films zien
laoten. Ofiopen jaor ston in et teken van de
streektael. As veurzitter van 'Het Reewild' van
de drie noordelike perveensies gebruukt hi'j
altied de streektael. Veur groep 8 van twintig

schoelen in de gemiente De Wolden lat hi'j
een film zien en hoolt hi'j een verhael in de
streektael over wildbeheer, jacht en de Flora
en Faunawet.
In Ni'jlusen wodden de vergeerderings van
et kollege van burgemeester en wethoolders
in de streektael holen, een uutzundering in
Nederlaand. Daor kruusten oonze evenspaeden mekeer weer en heb 1k Arend (weer)
kennen leren as de man van de grote lijnen,
die op tied delegeren kon. Zoas hi'j dat dee
doe we in de kunde kwammen. Want doe een
staotelid nao de inspraoke an Arend vreug
wat now de'meerwaarde van paardrijden
voor gehandicapten'was, neudigde hi'j de
kemmissie votdaoliks uut veur een bezuuk an
de manege om over de weerde daorvan te
diskussieren mit experts. Et is goedkommen
in Börk, want Arend is d'r nog altied veurzitter van de Stichting Steun en Beheer van de
Gehandicaptenmanege!

Henk Bloemhoff

Kammenet kreeg officieel verzuuk tot
veerdere erkenning Nedersaksisch
Staotssiktaoris Ank Bijleveld het lessend, op
25 meert om percies te wezen, et verzuuk
kregen tot veerdere erkenning van et Nedersaksisch. Et is een officiële anvraoge van de
perveensies Grunningen, Drenthe, Overiessel
en Gelderlaand en van de beide Stellingwarver gemienten. Et gaot om de toepassing
van diel Ill van et Europees Haandvest veur
regionaole taelen oftaelen van minderheden
op et Nedersaksisch in Nederlaand, dus ok op
et Stellingwarfs. In oktober 1995 wodde deur
een besluut van deTwiede Kaemer et Nedersaksisch al wel erkend, mar allienig volgens
Iichte, algemiene omschrievings in diel II van
dat haandvest. Diel III warkt pas as de overhied van een Iaand verklaord het dat die an
OP zien minst 35 parregraffen van dat diel
III voldoen zal, zoas bi'jveurbeeld in Duutse
dielstaoten as Nedersaksen en Sleeswiek-HoIstien. Zoks geven ze dan op bij de Raod van
Europa - in Straotsburg dus en niet in Brussel,
zoas nog vaeke docht wodt - en dan komt die
riegelmaotig konterleren. Dat wil zeggen, een
kemmissie van deskundigen dus. Et oordiel
van de Raod van Europa wodt dan, mit een
advies, op et langelaeste weer veurlegd an de
nationaole overhied.
Bi'j de anbieding op 25 meert was eerste man
in de Nedersaksische dillegaosie de Grunninger dippeteerde Hans Gerritsen, die een
jaor of drie leden et bestuurlike initiatief van
de perveensie Overiessel overnam om tot
veerdere gemienschoppelike inspannings
over te gaon. Borgemeister Van Klaveren van
West-Stellingwarf en intied oold-wethoolder
But van Oost-Stellingwarf vertegenwoordigden oonze regio op 25 meert. Al van 1995
of bin de beide gem ienten betrokken bi'j et
perberen te kommen tot erkenning veur et

Stellingwarfs/Nedersaksisch. In 1995 al hebben de gemienten pleit veur erkenning onder
diel III. De regering wol doe eerst niet wieder
gaon as diel II.
De Stellingwarver Schrieversronte het him
al van 1993 of drok maekt veur de erkenning van et Stellingwarfs/Nedersaksisch. In
1994 en 1995 was dat ok al in et verbaand
van SONT, de koepelinstelling van Nedersaksische orgenisaosies, en dat is now nog zo.
Nao et verschienen van et onderzuuksrappot
Koesteren van een kultureel erfgoed van drs.
D. Vliegenthart in 2003 en nao de neudige
inspannings in poletiek Den Haag daor SONT
bi'j betrokken was, is dus now een definitief
verzuuk anbeuden, zoks op uutneudiging van
de staotssiktaoris, in een eerdere overlegsituaosie.
Et definitieve verzuuk is onderbouwd mit een
belangrieke studie van de Rechtenfakulteit
van de Rieksuniversiteit Grunningen, mit as
titel Nedersaksisch waarhetkan. De auteurs
bin dr. M. Herweijer en perf. mr, W.H. Jans.
Staotssiktaoris Bijleveld is positief over de anvraoge en het die veur toetsing deurgeven an
de aandere ministeries die et angaot. Grootkaans dat d'r in juni uutsluutsel geven wodt
en dat et onderbrengen onder diel III daornao
ok gauwachtig in Straotsburg anmeld wodden kan.
Roegweg komt et belang van de erkenning
onder diel Ill op et volgende daele. De overheden zullen heur holen an op zien minst 35
parregraffen mit maotregels veur et Nedersaksisch, en Europese en nationaole foonsen kun
mit meer kaans op sukses benaoderd wodden. Et psychologische effekt wodt deur sommigen as et alderbelangriekste beschouwd.
Sprekers van et Nedersaksisch kun deur disse

officiële laandelike en Europese erkenning
niet langer mienen dat heur tael niet voiweerdig is, en ze kun heur zonder diskriminerende
hindernissen in heur tael uteren. Zoks zal
helpen om de autochtone tael Nedersaksisch
weer meer te bruken, om die zo lange as daenkber is as vorm van kulturele riekdom evendig te holen. Dat gelt veur alle variaanten van
et Nedersaksisch, dus ok veur et Stellingwarfs.
De Friese tael vaalt trouwens sund 1995 al
onder diel Ill. Veur die tael bin d'r bin meer
parregraffen uut dat diel onderschreven as
veur et Nedersaksisch daon wodt neffens de

anvraoge. Dat zal een verschil in de praktiek
wezen.
Hopelik komt, zo vienen ze bi'j de gemienten
en bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, mit
een maond of wat de kroon op alle wark veur
de erkenning onder diel Ill. De laeste twiejaor
hebben de gemienten en de Stellingwarver
Schrieversronte mit zorgd dat et juridische en
bestuurlike onderzuuk van Herweijer en Jans
d'r kom men kon. En oonze gemienten hebben dus lessend de anvraoge mit de Nedersaksische perveensies indiend.

Harmen Houtman

De laeste stuver
Naozoemer
en de zunne verbraant oons gezicht.
Et waeter
in et slusien veur oonze baank

Iigt glad
onder de dri'j mit zien grune husien.
De witte woning,
aor eertieds riekelik schonken wodde,
spiegelt him
in et waeter van de bocht in de vaort.
Deraemen
kieken vraogend et rietlaand in,
zukende
naor'tenten'en boten mit turf.

Kefé 'De laeste stuver'jj
heur ik iene roe pen in et vere verleden
en stapt van boord;
et slusien speert dustige klaanten op
De dri'j over de Scheene
is zwaor van yolk op fietsen
mar zels een kuierde
stikt niet meer
...et waeter glimkt es even...

-
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Fettje Alten/Johan Veenstra

We gaon d'r dommiet weer tegenan!
Een jaor is in een goeze veurbi'j. Et duurt nog mar een weke of wat en clan gao'we al weer mit
krojen vol boeken, kelinders en cd's bi'j de deuren langes te sutelen. De sutelaktie komt d'r
weer ant In et Friese Frieslaand is nao langejaoren een aende kommen an de sutelaktie daore
omdat et almar muuiliker wodde en krieg genoeg sutelders bi'j mekeer. Et wodt overal de hieltied dreger om an genoeg vri'jwilligers te kommen. In Frieslaand breken ze heur op et ogenblik
et heufd. Hoe kuj'op aandere menieren krek zoe'n flut Friese boeken an de man brengen? We
daenken niet dat heur dat boven de Kuunder lokken gaot. Et kan haost niet aanders of de omzet van Friese boeken keldert nao et aende van de Friese sutelaktie en dat is een trieste zaeke.
Een protte meensken die an de deure wel een boek kopen gaon d'r now ienkeer niet veur naor
de winkel. Dat is bi'j heur en oons een felt.
In de Stellingwarven gao'we wel deur mit oonze Stellingwarver sutelaktie. Zes aovens bin wi'j
aanst weer bi'j de diek! Dat zal wel moeten ok! De Stellingwarver Schrieversronte wil graeg
boeken in et Stellingwarfs uutgeven blieven en zonder de opbrengst van de sutelaktie kan dat
gewoon niet. Zo sim pet is et. Jim snappen et dus wel... We doen een oproep an Jim om mit te
helpen. We doen een vurige oproep! Help mit om et meugelik te maeken dat d'r ok in de kommendeJaoren mooie boeken in et Stellingwarfs uutgeven wodden kunnen! Help ien of, liever
nog, een peer aovens mitt En weten Jim wat zo mooi is? Et is zok prachtig wark! Et geft een
waarm gevuul am veur wat goeds bi'j de streek te wezen. En die peer uurties in een jaor kuj'm
toch wet an de goele zaeke besteden? Now dan!
AJ'm et trouwens nog nooit eerder daon hebben... Wees niet benauwd! Spring in et diepe van
et sutelwaeter! Jim gaon echt niet koppien onder! Veur alles moet ommes in et leven een eerste keer wezen. Et eerste woortien daJ'as kiend zeggen kunnen, de eerste schoeledag, veur de
eerste keer vliegen in een vliegmesiene, de aldereerste meer as hatstochtelike vri'Jperti'j dieje
nag weken in et lief naosuddert en... sutelen mit Stellingwarver boeken. En van al die dingen
krieJ'een kick dieje de rest van Je leven bi'jblift! En... ie kriegen as beginneling altied iene mit
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je mit die ommeraek in 't zoolt bebeten is. le hoeven dus nooit allienig mit de kroje op pad.
Veurdawwe sutelen gaon kommen we am vier ure middags bi'J mekaander in et gebouw van
de Schrieversronte in Berkoop en daor stoppen ze oons vol mit heerlike bolties en hiempies
sukerbolle en zo. En awwe mu mar voldaon en mit de ponge vol centen aovens weerommekom men staon d'r alderhaande Iekkere happies klaor! Sutelders wo'n iederjaor in de watten
Iegd en dat heurt ok zo, want ze bin heur gewicht in goold weerd!
Van 'tJaorwodt d'r suteld op 'e volgende daotums: 30 augustus, 1,6,8,13 en 15 september.
Altied dus op 'e maendag- en woensdagaovend. Bet alvast even mit de Schrieversronte (0516451108) en geef Jim op. Jim doen oons d'r een groot genoegen mit. Mar wat nog yule belangrieker is: Jim helpen et Stellingwarfs d'r mit! En oonze mooie tael het dat steuntien in de rogge
van jim meer as neudig! Kom op, yolk, we gaon d'r dommiet weer tegenan!

Een kaaste en boekeplaan ken vol mit leesvoer, variërend van schrievers as Jan Wolkers,
Harry Mutisch en Boudewijn Büch tot an
zowat komplete series van Virginia Andrews
en Nicci French toe. Mar ok Saskia Noort en
Heteen van Royen missen niet.
Et boek daor ik mitien an daenk as me vraogd
wodt naor et exemptaor dat de meerste indrok op me maekte, staot d'r tiekewel niet tussen. Et is Wuthering Heights van Emily Bronté.
tedere eerste zundag in augustus gao ik
naor Deventer om een hiete
dag omme te sneu pen op
de grootste boekemark van
Nedertaand. Zowat altied m
een lieste van boeken die
ik per se hebben moet en
boeken die 1k graeg hebber
willen zol, as ik ze veur een
aorig priesien op 'e kop tikken kan.
lene daorvan is Wuthering
Heights. De meersten zulten et boek kennen in de
Nederlaanse vertaeting,
Woeste Hoogtes. As 1k
die ooit lezen heb, weet
1k aentik at niet meer. Et
Engetstaelige origineel
maekte op mi'j zoe'n
grote indrok, dat 1k me
an de iene kaante veurstelten kan dat ik de
Nederlaanse versie ok lezen heb. An de aandere kaante vien 1k vertaelings vaeks slechte
oftreksets van et origineel en lees ze om die
reden niet vaeke. Mar zoas ik at angaf, 1k weet
et niet. Dot d'r ok niet toe. Et verhael zit in
mien heufd, en dat komt, dat weet ik honderd
percent zeker, deur et origineel.
Et is percies tien jaor leden dat ik et boek las.
Eindexa men havo. Mondeting Engels. Et was
de twiede keer dat 1k eindexamen dee, et jaor
d'r veur had ik de boel hopeloos verknald.
lene van de vakken waor ik de examens mit
verprotste was Engels, et mondelinge examen. We moesten verplicht een bepaotd tat
boeken in et Engels lezen, ik geleuf dat et d'r

vufe weren, waor we mondeling op overheurd wodden. 1k hadde d'r mar iene lezen,
en vul binnen de kotste keren togischerwieze
grandioos deur de maand. Ok al voerde ik een
-at zeg ik et zets- verbtuffend stokkien teniet
op, waorbi'j 1k de terer d'r van perbeerde te
overtugen dat ik et boek waor hi'j naor vreug
toch echt op die meniere begrepen hadde,
hi'j trapte d'r niet in. Hi'j had binnen een peer
men uten in de gaten dat 1k et verhaet op dat
mement uut mien doeme zeug.
Een jaor Iaeter dus de
herkaansing. Ni'je lerer,
een vrouw dit keer, ni'je
boekelieste. Ni'je kaans.
Enthousiast gong ik in
de veurbereidingsfase
op zuke naor een staepeltien boeken om die te
lezen veur et mondelinge
)verheuren. Et eerste boek
tat 1k pakte was Wuthering
eights. D'r bin twie versies.
?n dikke, van een peer
)nderd bladzieden, en een
inner exemplaor. tk nam de
:ke. tk hut uuteindetik wet
lezen, en as ik de'dunne'
, mos ik d'r nog een boek
bi'j nemen, aanders was et niet
votdoende veur de beoordieling. Mit Wuthering Heights en vier aandere
exemplaoren onder de aarm vertrok ik uut
de schoetebiebettheek en gong thuus at
gauwachtig an et lezen. Veur alte mondelinge
examens had 1k een strategie ontwikketd, om
op een viotte meniere alte boeken deur te
nemen, zonder d'r at te diepe op in te gaon,
mar wel om et wezetike van et boek te kennen. 1k begon in Wuthering Heights en leut
mien 'strategie' at nao een peer btadzieden
veur wat et was. Et boek nam me mit, et verhaet slokte mi'j op. 1k gong d'r zo in op dat d'r
aenlik weinig tied overbteef veur de aandere
vier boeken. tk kon d'r nog net iene vtochtig
deurbtaederen. De geschiedenis van een jaor
eerder leek him te herhaelen tiedens et mon-

delinge examen. Mar wat was mien redding?
Asof et zo wezen mos, de lereres bleek krek
zo verknocht an et boek as 1k. 1k moch zels
kiezen mit welk boek we et examen begonnen. Uteraord keus ikWuthering Heights en
kletsten we tegere et halve ure dat de over-

heuring duurde zo vol. Zonder de aandere
boeken ok mar te numen. En 1k slaegde mit
vlagge en wimpel!

Johan Veenstra: meer as 50.000 boeken!
Op 22 april is dr een twiede drok verschenen van Johan Veenstra zien laeste roman
Et geheim van de wiend. Op 6 meert kreeg Veenstra in Em men de Streektaelpries
2009 van et Dagblad van het Noorden veur dat boek. Nao et winnen van de pries
bin dr van alle kaanten nogal wat extra boeken bi'j de Schrieversronte besteld, dat
zodoende het de uutgever besleuten dat de roman rap herd rokt wodden mos. De
twiede drok is duzend exemplaoren groot. In elke goeie boekhaandel is et boek
now weer te bezetten.
Mit disse herdrok het de Stellingwarver schriever uut Nijhooltpae een magische
greens berikt. De totaole oplaoge van zien boeken is now krek over de 50.000 exemplaoren hennekommen. Veur een klein taelgebied as et Stellingwarfs is dat een unieke prestaosie.
Veenstra is nog lange niet van doel en hool mit schrieverije op. Hij warkt op et
ogenbllk an een nije bundel mit humorischtische verhaelen en wil van t jaor ems
ok uut aende zetten mit et schrieven van een nije roman. (Red.)

Nij boek Sjoukje Oosterloo
Nog veur dejaorlikse sutelaktie, die op maendag 30 augustus begint, verschient van
Sjoukje Oosterloo et twiede boek. Ok in heur nije boek bin kotte, meerst humoristische, verhaelen te lezen. Warkieslappe - dat is de titel van et nije boek - kan zien
wodden as de opvolger van Ma/le meraokels.
In et augustusnommer van De Ovend kommen we uutgebreider op dit nije boek
weeromme. (Red.)

Laot mij now ok es wat zeggen
Laot mi now ok es watzeggen, is de titel van een bundel mit verhaelen van Jan VeIdhuizen 0941 -2005). Op een eer plak in disse Ovend kunjim lezen over zien gedichtebundel De wiend blaost ok we/es aandersomme, op et mement van et verschienen
van disse Ovend wodt drok warkt an een bundel mit verhaelen. Ok dit boek zal nog
uutkommen veur de jaorlikse sutelaktie, in et augustusnommer van De Ovend kun
jim dr meer over lezen. (Red.)

IN

Frank Scheenstra

Fietsverhael

D

isse keer bin ik weer allienig op de reesfiets en dus zol et zo wezen moeten
dat 1k volop geniet van a!!es om mi'j henne. Mar misschien !igt et wel an mi'j
en zicht een aander et aanders: 1k kan me an veul dingen zo argeren. Aj' et al
of niet mit me lens binnen moej'm nao et lezen van dit stokkien mar zeggen en dan
netuur!ik wel graeg in et Ste!Iingwarfs.

!k fiets naor Mi!dam en et is niet te ge!euven waj' op dit kleine stokkien al an rotzooi
in de baarm liggen zien. A!!emaole b!ikkies: Redbu!l, bier en zo veerder. Die verrekte'
jeugd qooit van a!les zo mar vat. !k neme temeensen an dat de jeugd et dot, want ie
moen de hadfietsers ok niet uutvlakken. Die wi!!en zo min meugelik mitnemen op 'e
fiets, want dat scheelt in gewicht. Onzin netuur!ik, ik vien et gewoon slecht am zoks
te doen. !e hebben et toch ok van huus mitneumen.
Mien vrund en buurman Chiel het me !essend ok es verte!d wat hi'j an rommel uut
de sloot viskt. Vulliszakken, aurobanen en zo wieder. Wat veur een opvoeding hebben zokke meensken had? Niet veul, donkt mi'j! Op de Ottersweg !iggen ok vaeke
poeden van MacDona!ds. De meensken eten et spul in de auto op en goolen dan die
stinkeri'je de ruten uut. D'r zol aenlik opruumgeld bi'j betaeld wodden moeten, dan
kun ze daor iene van anste!!en am de baarms schone te holen. Een betere op!ossing
zol ik niet weten.
4V

1k \'eerder fiets kom 1k op et fietspad naor Donkerbroek. Et is vri'jdag en dus mien
'oo!de-!u!Iedag', mar veur mien !eeftied kan 1k nag aorig hadde fietsen. !nienend zie
1k veur mij twie meensken, mit gries haor, op e!ektrische fietsen. !k belle, mar et is
dudeik dat ze niks heuren. Dan roep 1k as ik d'r wel langes mag. Gaon ze niet eerst
aachterommekieken we!ke idioot as d'r !anges wi!?! DaorbVj wieken ze ok nag uut
naor de Iinkerkaante en dus duurt et even veurda'k d'r !anges kan. Dat overkomt me
veerc!er op de weg naor Appelsche nag een peer keer. Wat een argernis!
En dan h&k et nag niet had! !k komme uut op een fletspad mit tege!s en die tegels
!iggen d'r zoas zo vaeke niet goed in. Disse tege!s !iggen een centimeter of drieje uut
mekeer en daor past de sma!Ie baand van mien reesfiets krek tussen. De gemienten
raoden oons an am uut fietsen te gaan, want dat is zo gezond veur je. Nao al disse
zaeken op lene middag heb ik zo mien twiefe!s.
Op et laeste stok naor huus toe begint et ok nog te regenen. Pau!usma zat d'r dus
flunk naost, want die hadde me dreuq weer veurspe!d. A'k thuuskom vraqt mien Rimmy a'k we! lekke
'Jazeg ik,'ikgac

Op zaoterdag 17 juli

Stellingwarver aovend in
Eu penlochttheater
Op zaoterdagaovend 17 juli zal d'r in
et opknapte eupenlochttheater van
Appelsche een Stellingwarver aovend
holen wodden. Et pergramme is nog niet
hielemaole rond, mar zeker is dat Johan
Veenstra mitdoen zal en ok Wout Bakker
en Femmie van Veen van de Flying Stars
van Hooltpae. Warschienlik zullen ok nog
een peer Stellingwarver dichters van heur
heuren laoten en zal d'r butendat een
muzikaol optreden wezen.
Veurig jaor wodde et eupenlochttheater,
dat hielemaole opknapt wodde, feestelik
eupend mit de opvoering van Moeder
Geerte. Dat bekende tenielstok wodde
naor veuren brocht in et Stellingwarfs.
Veur die vertaeling zorgde doe Sjoukje
Oosterloo uut Drachten.
Ditjaor bin d'r in de maonden juli en augustus op alle zaoterdagaovens verschillende optredens. De orgenisaosie d'r van
is in hanen van de HistorischeVeriening
Appelsche, een veriening daor de Schrieversronte veul kontakt mit het en saemenwarkt waor et kan. De orgenisaosie
van disse prachtige aovend is iene van de
veurbeelden van die saemenwarking.
De Stellingwarver aovend in Appelsche
begint om acht ure en kost € 5,00 intree.
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Rob Zethoven

Aorige post

E

t zol wat overdreven wezen om et
gevuul da'k morgens hebbe a'k et pad
van mien huus oflope te omschrieven
as opwiening. Et is ok niet zo stark as wat 1k
mi'j herinner uut mien jeugd, doe ik morgens
wakker wodde en besefte dat et mien jaordag was. Toch dot et d'r in de veerte wel an
daenken, ok al bonkt et hatte mij niet meer
zoas doe van bliede opwiening. Nee, et is allemaole yule kielner en subtieler, mar toch is
et d'r elke morgen weer a'k op pad gao naor
de brievebusse om de post op te haelen.
Et pad lopt naor de weg toe wat naor beneden, zoda'k de busse mit gemak al van
et begin van et pad of staon zien kan. Hiel
evenpies is d'r clan et gevuul, de opwiening,
de heimelike hope dat de postbode d'r now
es niet de gebrukelike troep van foolders en
rekens in daon het, mar de busse vandaege,
omdat et feest is, voistopt het mit mooie pakkies in kleurig pepier mit grote postzegels d'r
op mit ofbeeldings van voegels uut vere Ianen. Et eupenen van de grune kieppe brengt
mi'j gauwer as mi'j lief is mit beide bienen
weeromme op 'e grond. Hoe kon ik ok daenken dat et leven een fesien is! Krek as eers
hael 1k, wiels 1k weerommesloffe naor huus,
de foolders tussen de rekens en et blauwe
kevot uut om die alvast bi'j et oold pepier te
doen a'kthuuskomme.
En toch was d'r vandeweke inienend wat
aorigs bi'j, al was et niet verpakt in kleurig
pepier en vul et eerst aenliks hielemaol niet
zo op tussen de foolders. Et vul mi'j op deur
de grote haenepoten waormit et adres op
'e veurkaante schreven ston. En op'e aachterkaante ston mit grote haost onleesbere
haelen 'groeten van vrouw Veenstra van
Veenwoolden'.

Now zie 1k in mien drokke praktiek veul
pesjenten. Dat maekt et niet altied makkelik
meensken weer rap veur de geest te haelen. In dit geval kostte et mi'j niet de minste
muuite me dat lene konsult van zoe'n half jaor
leden veur de geest te haelen, doe ik in de
kunde kwam mit'vrouwVeenstra van Veenwoolden
Et ienigste femilielid dat ze nog hadde, een
tantezegster uut Kootstertille, had de komst
naor de praktiek regeld, warschienlik mit wat
smoesies, want heur tante wol onder gien
beding een dokter an 't lief. En as tante dat
zee, clan gebeurde et ok niet.
Et is een muuilik geval, had de nichte zocht an
et aende van et tillefoongesprek. 'Ja, dokter, et
is een appatten iene!' Now zie ik wel meer appatte voegels in de praktiek, mar et heugt mi'j
da'k toch wat ni'jsgierig wodden was naor dit
vrommes uut Veenwoolden.
Mit een vluuk as begroeting stapte ze een
peer daegen laeter de spreekkaemer binnen.
Veur mi'j ston een bonkerak van een oolde
vrouw mit een reenfelig gezicht, an wie aj'
zien konnen dat ze heur pat van et wark wel
daon had in heur leven. Ze was vast al veer
over de tachtig. De nichte had verteld dat ze
al jaoren liekem allienig op een slim oflegen
plak in De Woolden huusde. Et yolk van De
Woolden het vroeger de aarmoede nog hiel
goed kend. An de iene kaante trots en an de
aandere kaante zonder yule vertrouwen in de
meensken, bin et niet altied de makkeliksten.
Recht veur de raap en kot veur de kop, zoas
dat zegd wodt. Vrouw Veenstra uut Veenwoolden was daor een mooi veurbeeld van.
Hinkende en viukende had ze mit een van
piene vertrokken gezicht de stoel an mien
buro haeld. En om d'r niet een mement twie-

fel over bestaon te laoten as ze heur uut vri'je
wil an mien behaandeling onderwurp gong
ze vot-en-daolik in de anval.
'An mi'j hoej' niks te doen, dat het hielemaole
glen zin. Pak mar een schoppe en spit me
mar onder de zoden, et is gewoon daon mit
dit meenske!' Dat was een stevig begin en et
duurde clan ok een posien veurdat 1k d'r wat
tegen in dust te brengen.
Vat bin de klachten aenliks, vrouwVeenstra?'
Et antwoord leut niks an dudelikhied over.
'Dat dot d'r niet toe, want d'r is toch niks meer
an te doen. 1k heb een mooi leven had, 1k heb
mezels altied redden kund en now gaot dat
niet meer deur die verrekte piene in de pote.
Aanstend wor ik een bongel an 't bien van
een aander en dat wi'k niet. Spit mar een gat
en geef mi'j een spuitien.'
In leder geval wus 1k now wat heur mekeerde
en an heur lopen kon ik wel zien dat heur
rechterheupe hielemaole versleten was.
Grote woorden verraoden vaeks een slim
klein hattien en al rap zol blieken doen wat
heur zwakke stee was.
'Misschien hebben jow wel geliekzee 1k,
om heur de wiend uut de zeilen te nemen.
'Misschien is et clan ok mar beter om d'r uut
te stappen. Jow hebben ja veerder toch gien
femilie meer.'
Inienend wodde et gesprek hiel aanders en
was alle hadhied in heur verdwenen.
'Dat is et now krek, dokter,'zee ze.'Ik heb wél
kiender. Acht oolde kiender. Een ponnie van
twienentwintig, drie katten: iene van vuuftien, iene van zestien en len van negentien,
een hond van dattien en nog drie enties die
ok dejongsten niet meer binnen. Ze kun mi'j
zo muuilik missen, dokter.'
1k legde heur uut dat et niet muuilik wezen
zol iene te vienen die graeg heur dieren verzorgen wol zolange zi'j in et ziekenhuus lag
en dat zi'j echt gieniene tot last was.
Bi'j de opnaome in et ziekenhuus dee blieken
dat heur rechterheupe hielendal versleten
was. Twie maonden laeter wodde vrouw
Veenstra oppereerd. Ze kreeg een ni'je heupe
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en gong zo gauw meugelik weeromme naor
heur husien in De Woolden.
Et was een meraokel, schreef ze mit grote
haenepoten in de brief die 1k op weg naor
huus al eupend hadde. Et oolde meenske kan
weer lopen, ston d'r mit grote letters en nog
et len en aander over dokters die tegenwoordig toch wel slim knap weren. Jow wodden
bedaankt, dokter. As bliek van mien daankberhied hier een peer foto's.
1k telde acht foto's in et kevot: iene van een
oolde ponnie mit een gries heufd, iene van
een oolde hond, drie foto's van drie oolde katten en clan nog drie foto's mit een klein entien
d'r op.
Pattietoeren zit d'r toch nog wel es wat aorigs
in de brievebusse, docht 1k, wiels 1k de reklame bi'j et oold pepier goolde.

Ni'je kursus Stellingwarfs en ni'je 'opfriskursus'

fff u'rsus
In et naojaor begint d'r in et gebouw van de Schrieversronte We
Stellingwarfs veur beginners. De kursus bestaot uut tien lesaovens van elk twie
uren, en een ofslutend examen. D'r is in et veurjaor van 2011 nog een prachtige
exkursie argens in een Stellingwarfs netuurgebied. De daotums veur de kursus
Stellingwarfs veur beginners bin: maendagaovend 8, 15, 22 en 29 november,;
6 en 13 december en op 3, 10, 17 en 24jannewaori 2011. De examendag Is;
warschienlik op zaoterdaq 5 feberwaori 2011.

In disse beginnerskursus is d'r veul ommedaenken veur et schrieven in et
Stellingwarfs. D'r wodt gebruuk maekt van de Nederlaanstaelige bundel Hoe
schrijfje 'tStellingwerfs van dr. Henk Bloemhoff. D'r is daornaost ok veul am medaenken veur et wark van Stellingwarver schrievers, zoas de bekende Johan
Veenstra, mar ok van dat van ooldere schrievers, zoas H.J. Bergveld, iene van
de eerste schrievers in et Stellingwarfs. Veerder kom ie ok in de kunde mit de
geschiedenis van Stellingwarf en is d'r andacht veur de biezundere ligging van
de streek.;
De kursusleiding bestaot uut Roely Bakker, Grietje Bosma, Henk Bloemhoff,
Pieter Jonker en Geert Lantinga. Et leerplan en et examen staon onder toezicht
van et Nedersaksisch Instituut van de Rieksuniversiteit van Grunningen.
Meensken die interesse hebben veur de kursus kun et beste even bellen mit et
kantoor van de Schneversronte: 0516-451108, of mailen naor:
info@stellingwarfs.nL
OPFRISKURSUS
Van oold-kursisten van de kursus Stellingwarfs veur beginners kwam ok et ofopen seizoen weer et verzuuk veur een vervoig op die kursus. Et plan is now
am van 't haast veur die meensken een soort van 'opfriskursus' te holen, die
bestaon zal uut drie lesaovens van de hieltied twie uren. De kursusaovens bin
op donderdag 14 en 21 oktober, en op donderdag 11 november. De opfriskursus wodt geven deur dr. Henk Bloemhoff. Je opgeven kan tilIefonischnaoret
kantoor van de Schrieversronte: 051 6-451108. of via et mailadres
info@stellingwarfs.nl .

Hendrik Better; is in de Ste/tin gwarven veural bekend van
onder aanderen de sport en de lekaole omroep Odrie. In
Oost-Stetlingwarfkoj'him as man van de radio haost a/tied integen as d'r wat aan de haand is of west is. In Else
kuj'alhielendal niet om him henne.
Hendrik is geboren in Buterheideveld onder 'Hoek Makkinge Midden ]aoren vuuftig, doe hi'] een jaor of zesse
was verhuusde et gezin naor Else Et is Hendrik zo goed
bevalen dot hij niet van doe/ is et dorp ooit weer te ver
laoten. Else kan ok haoste niet zonder de femilie Betten.
Hendrik is aktief en aktief west veur een boel verienings
en orgenisaosies En zien vrouw staot al vanof defieddat

zien l6ejaor of, ti'] trener en scheidchter en
ok now nog is hi'] trener/coach bi'] de körfbalsenioren
en -]unioren. Ok in scheidsrechterskemmissies van de
körfbalbond van distrikt Noord en van de ofdieling Frieslaand is hi'] aktief west. Alderdeegst volleybalscheidsrechter en ]urylid van gimmestiekwedstrieden was hi'].
An zwemwedstrieden dee hi'] zels niet mit, mar wel
haelde hi'] alle zwemdiplomes in Appelsche. Alle sporten
hebben dan ok zien be/an gstelling en al]ong was hi'] mit
daordeur (sport) korrespondent van de Nieuwe OoststelIingwerver en van Aanpakken. Glen wonder dot hi'] de
geschikte man was veur de sportredaktie doe de /ekao!e
omroep Odrie begon mit de uutzendings. Et is niet bi']
sport b/even, ondertussen is hi'] ok pergrammemaeker,
prissentaoter en vers/aggever bi'] poletieke, infermetieve
en kulturele pergrammes. 'Bi'] alle min of meer bekende
meensken inag 1k binnenkommen, naor de aanderen
goo, 1k altied op zuuk veur een praotien,'zegt Hendrik die
ok a! ]aorenlaank mor.
.om ne en - re de klqkke in de

Hendrik Betten

pl!kdIt

—i

Hendrik het in Else en vere omkrieten tal van
plakken die him wat doen, mar as hi'j kiezen
moet wodt et de Schaopedobbe an de Peperstraote of de Stobbepoele bi'j de buurtschop
Tronde. Omdat de Schaopedobbe van half
april of sleuten is gaon we naor de iesbaene
van Else.

de meulemaeker uut Gieteren, en op 30 april
1978 deur de bekende ooldejaorsveriening
Vesuvius anbeuden an de Stichting, die et
plak bi'j de iesveriening een goed idee vun.
De Vesuviusklub is in haost hiel Nederlaand
bekend en 'gevreesd zeker in et noorden.

De mannen uut Else hebben een rippetaosie
De Stobbepoele is een hiel biezunder nedie zien weergao niet kent. De niet te overtuurgebied, niet alliend wat de flora en fauna
treffen stunts as et even pies 'lienen'van et
anbelangt, mar ok omdat et eigendom is van
wassen beeld van Gorbatsjov uut et Madam
Thiicctir1 Museum in Amsterdam,
de iesveriening 'De Oefcnini' n r1
m vothaelen van de
poele bruukt wodt as
lenstip uut et oolde
ne. Doe ik een men nic
leden mit de vrouw w
)e Lenstrastad ion en et
otnemen van et beeld
rondfietste en we bi'j
de poele kwam men
van voetbalcoach
keken we verbaosd
Rinus Michels uut de
op van et bottien
tunen bi'j et KNVBwaoruut blieken
centrum in Zeist bin
dee dat hier een
mit goolden bladzieiesbaene was. We
den in de geschiedebin ja wend an een
nisboeken schreven.
wat dieper liggend
En in al die zaeken van
rechthoekig graslaan
roemrochte ooldemit lanteernpaolen in
)loeg was et Hendrik
sechef de meensken
buurt van een darp. C
Hendrik Betten.
d'r veerderop in de bos een
van de media te woord ston en
stienen gebouwgien, een
iesbaene leek oons toch wat vremd. Wie had
daen ken kund dat ik hierjaoren laeter weer
ston en uutleg kreeg van Hendrik Betten. Hi'j
vertelt dat de iesveriening van Else et netuurgebied van tien bunder in de jaoren dattig
ankocht. De poele is meraokels geschikt veur
iesbaene, want hi'j ligt prachtig beschut in
de bos en is bij yost gauw dichte. D'r is in et
netuurgebied in 1993 een grachte maekt die
in eupen verbiening staot mit de poele. Et
stok d'r tussenin, zoe'n aanderhalve bunder
groot, wodt bruukt veur rietteelt wat nog een
aorige cent oplevert veur de veriening. De opvalende paoltjasker die d'r staot is eigendom
van de Stichting De Fryske Mole. De tjasker
is in 1977 opknapt deurTheun en Bart Smit,
kleinzeunen van de maeker Roelof Dijksma,
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nog altied staot. In Else liekewel
wodt de klub op hanen dregen.
De tjasker is vunnen op 'e hilde van de pake
van Henk Schurer. Et aorige is dat diezelde
Henk Schurer now de meulebaos van de
tjasker is. De tjasker het een fun ktie veur de
rietteelt en pompt ok waeter in de poele as de
waeterstaand te lege is.
Tegere mit Henk Schurer was Hendrik infermaant van et 'Bronnenboek van Stellingwarf,
de wegwiezer naor de historie van Oost- en
West-Stellingwarf, dat in 2000 uutkwam. Dat
is et begin west van et ontstaon van de Archiefkemmissie van Plaetselik Belang, in feite
de historische veriening van Else. De laeste
zaoterdagmiddag van oktober tot en met
meert, mit uutzundering van december, or-

geniseert de kemmissie 'EIsIoo ter tafeI In dit
pergramme vertellen (oold)inwoners van Else
of kunde daorvan verhaelen over et leven in
et dorp en is Hendrik'gespreksleider'. In 'zien'
dorpsblad 't Else Blattien waor Hendrik al jaor
en dag verantwoordelik redakteur en maeker
van is, schrift hi'j stokkies, ok over de historie
van Else en omkrieten.
Schrieven dee Hendrik al in de schoelekraante
van de U.T.S. in Drachten. Now schrift hi'j in alderhaande verschillende regionaole en laandelike blaeden. Veur de U.T.S. volgde hi'j de
L.T.S. bouwkunde in Oosterwoolde en d'r nao
nog de M.T.S. in Drachten.Tiedens zien wark
bi'j bouwbedrieven volgde hi'j een aovendstudie architektuur. Op dat gebied leerde hi'j
yule van de architekten Uiterwijk en Lautenbach. Zo wodde hi'j ontwarper van gimmestieklekaolen, sporthallen en hotels in hiel Nederlaand. Veur de begeleiding was hi'j zo now
en clan van huus. Tied om in et bestuur van
een orgenisaosie of veriening te zitten was
d'r in die tied niet. le vraogen je of hoe dat te
riemen was mit de verieningsman die Hendrik
van jongs of an was. Niet zo best dee blieken,
Hendrik wodde et leven buten Else zat en doe
et eerste kiend geboren wodde hebben ze
de keuze maekt: hi'j wodde huusman en zien
vrouw Pietje (alliend) kostwinner. De eerste
jaoren dee hi'j nog kiussen thuus, zoas et
ontwarpen van huzen en Iigboxestallen, mar
ok was hi'j indertied bi'jglieks betrokken bi'j
de overkapping van Thialf.
Tot dat soort klussen komt et niet meer. Aandere zaeken, zoas radio Odrie, vraogen zien
ommedaenken en (yule) tied. Tot 2007 was
hi'j heufdredakteur en now dot hi'j alliend of
saemen mit aanderen verschillende pergrammes. Zoas bi'jglieks'Oosteinde uitgelicht
waorin hi'j om de veertien daegen praot
over de gem ientepoletiek mit ien of meer
leden van et kollege van burgemeester en
wethoolders of veurzitters van de raodsfrakties. Van Huus en Hiem, dat tegere mit Radio

Centraol uut Noordwoolde maekt wodt, is hi'j
pergrammemaeker, prissentaoter en verslaggever en clan is d'r op de radio de rebriek
'Hendrik Betten in et Stellingwarver laand'. En
clan is hi'j vanzels nog veurbereider en prissentaoter van 'Sport op zondag'
Mar hoe drok hi'j et ok het, as d'r winters
ies op'e Stobbepoele Iigt, is Hendrik altied
op 'e baene. Deur de zwakke enkels kan hi'j
jammer genoeg niet meer scheuvelen. Dat
at hi'j an Pietje en de jongen over die dat
alle drieje stomme graeg doen. Nee, Hendrik
is dan 'uutvoerder Baenevegen, haand- en
spandiensten d'r ommehenne en zok-zo-wat.
De baene wodt wel 'Klein Alma Ata' nuumd.
Behalven op 'e poele kan d'r vanzels ok op 'e
grachte reden wodden en daordeur kun d'r
prachtige marathonwedstrieden hullen wodden. Et is nog een echte'netuurbaene want
ie kun d'r aovens alliend mar scheuvelen bi'j
lochtemaone. In et gebouwgien redden ze
heur mit een agregaat.
Niet alliend in de winter is 'Klein Alma Ata'
een biezunder gebied, mar ok in de meitied.
Awwe d'r ommelopen tilt et op van de voegels in de bomen en op 'e grond. De voegelwaachters van Else, now onder de parreplu
van Oosterwoolde, zorgen veur nustkaasten.
In et waeter zien we waeterhoenties en enten.
Over de poele vligt een zulverreiger. Op de
baank waor aj'winters de scheuvels onderbienen en waor as et clan een drokte van
jewelste is kuj'now in alle stilte de voegels
bekieken en heuren. In de gruunlanen d'r
ommehenne koj'vroeger in de meitied et
uutbundige geluud van kiewieten, gritten
en wulpen heuren. Now is et doodstille, niet
iene weidevoegel is d'r nog te zien. Dat is
nog meer reden om slim zunig te wezen op 'e
Stobbepoele, een plak dat niet allienig Hendrik Betten wat dot.
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W. deiong

Weerzien
en peer maonden nao et aende van de
oortog hadden ze et hiele kleine kiassien B een diplome in de hanen drokt en
zegd dat ze niet weeromme hoefden te kommen. Examens zollen dr datjaor niet meer
holen wodden. En omdat et hiele kiassien
toch at een setektie west was en etkeniene
goed teren kon, was et zunde om nog een hiel
jaor dr an te besteden. Dr was genoeg wark
te kriegen.
Dr was wel vierjaor lesgeven, mar vraog niet
hoe. Veu rat et Iaeste jaor was et een rommeltien west. Atle stof was wet deurneumen, mar
vaeke niet in ktasseverbaand bespreuken. Ze
zatten daor kennelik niet zo mit. Ze zollen
heur wel redden, dochten ze en et ruumde ok
mooi op. Ze hebben heur ok wet redded.
Et kwam allemaol ok zo onverwaachs dat nog
niet iene dr an docht hadde om naor wark
omme te zien. Dat mos atlemaote nog.

E

Hendrik wodde eerst mar even bi'j femitie
onderbrocht waor ze wet wat hutpe bruken
konnen. Et was de bedoeling dat hi'j daor wat
haand- en spandiensten vertienen zot tot hi
wark vunnen hadde.
Een reize was in die tied nog een hiele onderneming. Mit de trein naor ZwoIIe, daor
overstappen in een Iegertruuk en over een
petonbrogge over de lessel brocht, en doe
weer de trein in. Of wat daor doe veur deurgaon mos. Vandaege-de-dag zot et verbeuden wezen om daor mit te reizen.
De overtocht over de tessel was al een belevenis op himzels. Dr mos zovute in de vrachtauto stopt wodden, dat de Iaesten dr meer
aachter anhongen as dr in zatten. En iene van
die Iaesten was Hendrik. Ok in de trein was et
een kwestie van herings in een tonne.
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In Amersfoort ston Hendrik zien omke him at
op te waachten mit een fiets. Bussen reden dr
nog niet.
Et was nog een hiet aende fietsen naor et
dorpien waor Hendrik zien omke woonde.
le mossen zowat dwas deur de perveensie
Utrecht henne. Now was Hendrik daor wet
vaeker west en hadde et allienig ok wet
vienen kund. Mar zien mem zol dr wet op
anstaon hebben dat hi'j ophaetd wodde.
Et was mooi weer veur een fletstochien en
omke was goed op et schik, mar dat veraanderde doe ze langs kaamp Amersfoort
kwammen. Omke hadde daor in et begin van
de oorlog as sotdaot van et Nederlaanse leger
gevangen zeten en was dat nog niet hielendat vergeten. Veul vertetde hi'j dr niet over,
mar keek gremietig naor de behuzing. Laeter
ktaorde et gezicht weer wat op en kwam men
ze hiethuuds bi'j zien huus an.
Et was een hiele aandere weretd as die
Hendrik wend was. Een naor binnenkeerde
wereld. Mekeer dagzeggen was dr niet bi'j. In
huus was et een bi'jmekeer zocht rommeltien
van huusraod. De Duutsers hadden dr. naodat Hendrik zien tante oppakt was, een tied in
huusholen en alles dr uuthaetd wat ze bruken
konnen. Ze hadden et niet bepaold netties
weer opleverd.
Hendrik mos veurat huushooldetike kiussies
doen.Veerder mos hi'j op de segarewinket
passen en op woensdagaovend en zaoterdagaovend de scheerktaanten inziepen.
Baorden van een hiele weke, dat was in zien
geboortedorp at tange de gewoonte niet
meer, mar dr was wet wat van te maeken. Atte
praoteri'je gong in een Utrechtse streektaet,
mar daor hadde hi'j niet zoveute muuite mit.
lnketd was dr overdag ok wet es een Want

en hutpveerdig as hi'j was hadde Hendrik
op een keer die at vast inziept veurdat zien
omke d'r was. En dat duurde tanger as dat hi'j
docht hadde. Doe omke de klaant zitten zag
verscheut hi van kteur en stuurde Hendrik
sebiet vot. Et was de graaf uut et witte kesteet
an et uterste aende van de gracht. De graaf
die attied een speciaole behaandeting kreeg
en daoromme overdag kwam. Mar dat wus
oonze Hendrik nog niet.
D'r weren hiet wat kestelen an de gracht, mar
mar iene kon de belangriekste wezen en dat
was et witte. Hendrik zien omke was daor
hielemaole ofhaanketik van. Getokkig leup et
attemaote goed of. De man was hielemaot niet
kwaod. Hendrik wodde deur zien omke wet
uutfoeterd, mar Hendrik kon d'r aenlik ok niks
an doen. Hi'j kende de man ommes niet en
dat et een graaf was kon hi'j d'r an et mannegien ok niet ofzien.

het Hendrik ok mar zo Iaoten. Mar dat hi'j
haost mit et wark hadde leut hi'j goed marken. Hendrik kon him aorig geruststellen dat
et wet goed kommen zol, d'r was at een stok
klaor en et leek d'r niet op dat d'r een kink in
de kaobel kom men zol. As et geld dat veur et
projekt neudig was mar op tied kwam, en dat
was niet een klein betien geld. De grote nie
baos hadde de bosschop goed beg repen. Dr
mos niet op et geld beknibbetd wodden, wot
et attemaote goed kom men.
Hendrik het de nije baos d'r mar niet an herinnerd dat ze mekeer at eerder troffen hadden
en dat hi'j him doe bi'j de neuze had hadde.

Jaoren laeter, doe Hendrik een stok oolder
was en op de ledder van de maotschoppije
aorig opklommen was en een warkkaemer
veur himzets hadde, stapte die iene klaant van
vroeger zien kaemer binnen. Hi'j was kotleden de grote baos van et bedrief wodden en
kwam kennismaeken. Jannegien, de sikteresse, hadde de kop al om de deure steuken
en zegd dat hi'j d'r an kwam.
De grote ni'je baozen gongen en kwammen
jaor, mar zi'j zaggen je deurgaons
om de peer,
niet zitten. Die zaggen je attienig mar aj' wat
onderhanen hadden waor ze belang bi'j hadden of waor et bedrief slimme van ofhaanketik was. Mar disse was aanders.
Hendrik zag et drekt, et was dezelde die hi'j
lange leden een keer bi'j ongetok inziept
hadde en now had hi'j him op zien kaemer
en was beni'jd as hi'j him ok weerkennen zol.
Mar of dat al zo was wodde niet dudelik. Hi'j
hadde veul belangstetting veur et wark dat
Hendrik zien ofdieting onderhanen hadde
en hadde ok wet deur dat et lokken of niet
lokken belangriek veur et bedrief was. Mar
verstaand van techniek hadde hij niet en dat
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Van de redaktie
Ni'je bundel mit gedichten van Jan Veldhuizen
(1941-2005)
DE WIEND BLAOSTOK WEL ESAANDERSOMME

Jan Veldhuizen an et woord tiedens de uutrikkinge van De Oolde Pook-pries, die hi/ in 2003 wun.
Kommende 15 november is et al weer vuufjaor leden dat de Stellingwarver schriever en dichter
Jan Veldhuizen onverwaachs uut de tied raekte. Jan was aenlik nog mar een peer jaor aktief mit
et Stellingwarfs in de weer, mar wel volop. Hi'j beleefde daor veul plezier an en dee ommeraek
zien best om mit zo geef meugelik Stellingwarfs veur et Iocht te kommen. Dat him dat aorig
Iokte dee al gauwachtig blieken doe hi'j in 2003 'De Oolde Pook-pries' wun. Dat was doe nog
de anvieteringspries veur et schrieven in et Stellingwarfs, insteld deur de beide Stellingwarver
gemienten. De cyclus van gedichten De oolde zegeuner, daor hi'j die pries mit wun, verscheen
Iaeter ok in zien eerste bundel Gewoon Stellingwarfs De tael van mien moeke. In die bundel weren veurnaemelik prachtige sfeervolle, mar ok hiele eernstige gedichten te vienen. VIA veur de
sutelaktie van 2005 verscheen zien twiede boekien Beestebende, mit veul speulse riempies.
Daornaost schreef Jan ok veul humoristische verhaelen, die o.e. in De Ovend en de Stellingwarver Spreukekelinder opneu men wodden.
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Dat Jan Veldhuizen slim aktief was mit zien
Stellingwarver schrieveri'je bliekt ok wel uut
et felt dat d'r bi'j de Schrieversronte nog twie
manuskripten van him beweerd wodden. In
2005 is al angeven dat mit beide manuskripten laeter nog wat daon wodden zol. Now is
dat dan zoveer, bi'jkotten zal opnVj een bundel mit gedichten van him verschienen. In et
ni'je boek De wiend blaost ok wel es aandersomme bin weer hiele sfeervolle en mar ok
ontroerende gedichten te opneumen, in disse
Ovend bin twieje daorvan al vast te lezen.

Veur de opmaek van et ni'je boek zorgde
Schrieversronte-mitwarkster Trijnie Telkamp,
veur et omslag en de foto's Sietske Bloemhoff.
Et boek verschient in kleur, telt 48 bladzieden
en wodt drokt bi'j drokkeri'je Van der Meer, et
kost € 11,50 et stok. Van Jan Veldhuizen is ok
nog et eerder nuumde boekien Beestebende
te koop (€ 7,50), Gewoon Ste!!ingwarfs De tael
van mien moeke is al een posien uutverkocht.

Sietske Bloemhoff

gc~(~~) 00ROW@PW(~,)p ciT@cft@
Ditjaor verschient et boekien over Tomke en zien maoties aiweer veur de vuufde keer in et Ste//in gwar Is. Ft boekien dat veural bedoe/d is veur ukken wodde ok now weer vertae/d deur Sjoukje Oosterloo. Tomke verschient in et eerste p/ak in et Fries en wodt uutgeven deur de AfUk. Deur de goeie
saemenwarking mit ere instituten wodt Tomke de hie/tied meer in ere toe/en vertae/d en uutgeven.
Ste//in gwarver Tomke wodt uutgeven deur de Ste//in gwarver Schrieversronte en uutdield an ai/e ukken in de beide gemien ten. Daornaost gaot et boekien ok naor de basisschoe/en, de Ste//in gwarver
biebe/theken en naor waachtruumten van o.e. huusdokters en aptheken.
In de ni7ste Tomke staot et verkeer centraol, twie verhae/ties bin schreven deurAuck Peanstra en
iene daorvan kun Jim hieronder mitien lezen.

Flitsen

Y

ana Yu en Tomke zitten in de auto.
'1k moet votmaeken,'zegt Yana Yu heur
mem.
Ze gaot wat hadder rieden.
Inienen zicht ze een pelisie staon bi'j de weg
Hij stiktzien haand omhogens.'Stop!'
De pelisie zegt:'Jow rieden te hadde, meV ro u w.
Now kriegen jow een bekeu ring.'
As de pelisie de pepieren bezien het,
mag mem veerder rieden.
'Hoe wet die pelisie dat mem te hadde ree?'

vragt Yana Yu.
'Daor bruukt hij een flitsapperaot veur,'vertelt
mem.
'Kornelia het ok een flitsapperaot,'zegt Tomke.
'Mar daor kommen foto's uut. Glen bekeurings
Yana Yu bedaenkt een spellegien.
'Tomke, zuwwe doukies speulen gaon?
Dan kieken we as de meensken te hadde
rieden.'
Ja lachtTomke. 'We moe'n ze flitsen!
1k vraog Kornelia om et fototoesteL'
'Kornelia is naor de bakkerzegt
Romke. 'Op 'e flets
'1k weet wel waor et toestel ligt,'
zegt Tomke.
Evenpies Iaeter komtTomke
weeromme mit de kamera,
een stokkien pepier en een
penne.
'1k flits de auto's ropt hi'j.
Yana Yu pakt et pepiertien. 'En ik
geefze een bekeuring:
Al rap komt d'r een auto an
rieden.
Tomke lat et apperaot flitsen. De
auto stopt.

Een meneer dri'jt et raemien eupen en zegt
lelk: Wat moet dat hier! Jim 1aotn me schrik:
ken. Opholen mit die malle streken1.
Gelokkig ridt de man rap deur.
Tomke en Yana Yu schrikken d'r van.
'1k durf niet weer te flitsen,'zegtTomke.
Mar clan zicht Romke Kornelia fietsen.
'Daor is Kornelia op 'e fiets! Kornelia wodt vast
niet kwaod:
Tomke richt et fototoestel naor Kornelia.
Dan drokt hi'j op et knoppien. Flits!
'Stop, Kornelia,' ropt Yana Yu.
'Wi'j bin pelisies. le kriegen een bekeuring!
le fletsen op de stoepe, dat mag niet!'
Rap springt Kornelia van de fiets.

itst! le moe'n betaelen,'zegt
Tomke.
Kornelia schuddet heur heufd. '1k heb gien
geld meer.
1k heb alles an de bakker geven.
Kan 1k ok betaelen mit koekies? Die heb 1k
weL'
'Ja! ropt Romke. 'Koekies meugen ok!'
Kornelia geft ze allebeide twie koekies.
Dan pakt ze et fototoestel.
Ze zet de pelisies mit de koekies en de pelisiehond op de foto!

Koosje Hornstra

Wikkerdewik

E

t was wikkerdewik as ze was betrapt. Mit
boonzend hatte staot Alie stille om de
hoeke van et huus. Krek as ze de krukke
van de aachterdeure beetpakken zal, gaot
inienend et locht an in de bi'jkeuken. Dat is op
et nippertien!
De deure gaot eupen en ze zicht heur zwaoger Marten naor buten kommen, zo in et
boezeroen.
Dat die man et niet koold het, daenkt ze bi'j
heurzels, gelokkig heb 1k mien dikke winterjasse antrokken. Marten lopt richting et
schuurtien en even laeter an et geluud te
heuren...
'Gatverdamme!' mostert Alie. 'Now dust hi'j
wel! Dat hadde hi'j niet waogd doe as heit d'r
nog was.'
Ze daenkt weeromme an heurjeugd. Wat
weren ze een hecht koppel, Willy en zi'j, twie
hanen op lene boek. Ze scheelden ommes
ok mar len jaor. Doe as heur zuster verkering
kreeg mit Marten, was d'r eerst ok niks an de
haand. Wat was ze jeloers west doe as Willy
mit him thuuskwam. Ze vun et zels ok zoe'n
knappe kerel. Now kan ze niet meer begriepen wat as ze ooit in him zien het. Nao al die
jaoren wet ze hiel goed dat een mooi uterlik
niet automatisch betekent dat de binnekaante ok zo is.
Niet veur niks is ze nooit trouwd. Ze vul altied
op de verkeerde soort mannen. En now is ze
heur steun en toeverlaot, heur heit, ok nog
kwiet. Willy is de ooldste en Willy het Marten
en Marten het et veur et zeggen. Ze kan d'r
niet bi'j dat heur zuster zo wodden is. Marja,
zi'j wet ommes ok niet wat d'r allemaole aachter de huusdeure gebeurd is, al het ze wel al
hiel lange een vermoeden. Daoromme
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het heur zuster zo vremd reageerd doe as Alie
over et bloedkralen kettentien begonnen was.
Ze het dus een plan maekt. Die ketten is heur
beloofd en ze zal him kriegen ok. Glen Willy
hoolt heur tegen en al zeker heur zwaoger
niet. Gelokkig dat Willy heur verpraot het,
aanders zol ze niet weten hebben dat ze d'r
vanaovend wezen zollen. Ze wet ommes ok
niet as d'r wel een testement is. Daor wol heur
heit niet over praoten. Wat as ze wel zeker wet
is dat ze van die aekelige zwaoger van heur
niks te verwaachten het.
Al weken het ze perbeerd ok een sleutel van
et huus te kriegen, mar vergees. En now staot
ze hier in et donker. Marten is et huus weer ingaon en veurzichtig kikt Alie om de hoeke. In
de kaemer is alles in et voIle locht. Ur is gien
meenske te zien. Op 'e taofel staot etjewelenkissien van heur mem en clan...
Van poere opwiening hoolt ze de aosem in. Et
bloedkralen ketten ligt d'r naost. Dat is gelok
hebben! Wat is hi'j mooi! Ze zicht nog veur
heur hoe goed as heur mem d'r vroeger mit
uutzag. Die roole stienen stonnen schitterend
op een zwattejurk.
'Die bin laeter veurjow, Alie en de gitten bin
veur Willy, die passen beter bi'j heur, marie
moe'n nog even geduld hebben.'
En now moe'k nog even geduld hebben,
daenkt Alie. Ze waacht even en clan lopt ze
weeromme naor de bi'jkeuken. Hiel veurzichtig dot ze de deure los en staot clan stille om
te luusteren. Ze zicht gieniene in de keuken
en clan heurt ze ze boven. An de stemmen te
heuren bin ze et niet iens. Ze bin allemachtig
an et bekvechten en clan miens heurt ze tot
heur schrik een hadde klap en et raozen van
heur zuster.

1k hebbeje waorschouwd. Luusteren zuj'! le
weten ommes wel da'kje aenlik hielemaole
niet slaon wil. Lok et dan ok niet altied uut!'
Even staot Alie te twiefelen. Moet ze heur
zuster niet helpen gaon. Mar dan daenkt ze
an de oflopen jaoren. Willy het heur ok nooit
hulpen. Ze het heur ok altied in de steek
laoten. Dit is mien kaans. Ze heuren me now
toch niet en dan moek nog rap wezen ok,
want ze kun elk ogenblik weer naor beneden
kommen. Now of nooit, besluut ze.
Ze draeft naor de kaemer, grist et ketten van
de taofel, draeft weeromme de keuken deur,
de bikeuken nog en dan is ze krek op 'e
tied, want ze heurt heur zwaoger de trappe
ofdenderen. Buten staot ze hiel even stille om
op aosem te kommen, mar ze wet dat ze gien
tied te verliezen het! Staonde op de trappers gaot ze de dam uut en linksof naor heur
eigen huus.
Een maond Iaeter is tante Gep jaorig. Alie
wet dat Marten en Willy ok kommen zullen.
Ze het nao die aovend niks van ze heurd en
daor was ze niet rouwig omme. Ze waacht zo
lange totdat ze daenkt dat iederiene an de
koffie mit gebak zitten zal en dan maekt ze
heur entree.
Alle ogen bin richt op de deure om te kieken
wie as dr zo laete nog binnenkomt. Ze is op
hoge hakken, bet een zwattejurk an en om
heur hals hangt et bloedkralen ketten...
De haand van heur zwaoger mit et vörkien
mit daor et stokkien oranjekoeke an blift in
de locht stikken, heur zuster hoolt et koppien
geveerlik schieve en mit grote ogen kieken
ze naor Alie en naor et rooie ketten om heur
hals.
Et wodt de klapper van de aovend.
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Van de redaktie
Mit mitwarking van museum Oold Ark

Stellingwarver Spreukekelinder 2011 op kommenwegen
Begin juli verschient de ni]ste Steflingwarver Spreukekelinder. Ok veur 2011 warkte d'r
weer een grote groep meensken an disse biezundere uutgifte mit. De kelinder, die uutgeven wodt deur Uutgeveri'je Van de Berg in Almere is daoromme slim ofwisselend wodden. In de kelinder bin tal van ni'je verhaelen, gedichten, spreukies en gezegden, mar ok
hiel yule infermetieve stokkies opneumen Veul ommedaenken is d'r ok now weer veur
de netuur. Zo beschrift Gerrit Hof van Berkoop alderhaande waornemings uut de netuur,
vaaste kelindermitwarker HenkJager (Berkoop), o.e. over insekten en netuurgebieden, en
ok Freddie de Vries van Hooltpae levert een prachtige bi'jdrege. Ok de geschiedenis van
de streek komt weer an bod, zo verteft Sjoerd Hoogenkamp (Wolvege) over zien meerst
biezundere bojemvoonsten in oonze kontreinen.
Ni'j veur 2011 is de mitwarking van histotolk Frank Spijkers van Buil. Hi'j benaodert een tal
historische onderwarpen op een slim aorige wieze.
Ni'j veur 2011 is ok de mitwarking van een groepien vri'jwilligers van museum Oold Ark
in Makkinge. Zi'j beschrieven allemaole een biezunder veurwarp uut heur museum,
waorvan ok een foto in de kelinder opneumen is.
Veur ni'je gedichten en verhaelen in de kelinder zorgden o.e. Roely Bakker, Klaas Boersma,
Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Kees Koopstra, Sjoukje Oosterloo en Marijke Ponne.
De redaktie van de kelinder was weer in hanen van Annie Dedden en Sietske Bloemhoff.
De verkooppries van de kelinder is etzelde bleven, die is € 11,95.

Uut de ni]e kelinder:
Dat vaalt niet mit
Een vrouw vertelde ml] es dot heur man de hiele weke van huus was veur
zien work. Hi] is al/lend de weekaenden thuus.
'Dot liekt ml] nietzo mooi toe,' zee 1k.
'Och, dot vaalt best mit,'zee de vrouw doe, 'die beide daegen bin zo omme.'
Klaas Boersma
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Van de redaktie

Eerste Stellingwarf-trofee veur Johan Veenstra
Goeiejaorvergeerdering Stellingwarver
Schrieversronte
Berkoop. Op woensdagaovend 19 meie hul
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
zien jaorlikse ledevergeerdering in et eigen
paand in Berkoop. In zien eupeningswoord
kon veurzitterYpe Dijkstra goed veertig
eden welkom hieten. De veurzitter vertelde
vervolgens bliede te wezen dat et gebruuk
van de Nedersaksische streektaelen,
waoronder et Stellingwarfs vaalt, zo
staorigiesan niet meer op formele weerstanen
stuit. In datzelde kader vertelde hfl ok dat
de erkenning van oonze tael weer een
stappien dichterbi'j kommen is. Ok goed
nuumde de veurzitter de goeie kontakten
van oonze stichting mit de gemientelike en
perveensiaole overheden in et oflopen jaor.
Al kan d'r vandaege-de-dag wat de subsidie
angaot niet alles daon wodden, d'r is een
positieve holing te zien om een oplossing
veur dat perbleem te vienen. In datzelde
verbaand nuumde Dijkstra ok de goeie
kontakten mit de verschillende raodsfrakties.
Omreden de flnanciële pesisie van de
Schrieversronte zorgelik blift, wodde et
oflopen jaor perbeerd om ni'je geldstromen
tot staand te brengen. lene daorvan is et
instellen van een ni'je stichting Vrunden van
de Schrieversronte. In de veurbereidende
kemmissie zit o.e. oold-bestuurslid Jelke
Nijboer en die zol nao de bestuursverkiezing
Iaeter op de aovend over dat ni'je initiatief
vertellen.VeurzitterYpe Dijkstra nuumde
ok nog even de meerst opvalende
biezunderheden van et jaor 2009. Vanzels
weren dat al die prachtige en verschillende

aktiviteiten in et kader van Stellingwarf 700
en et winnen van de H.J. Bergveld-pries. Mar
ok opvalend nuumde Dijkstra de zo goed
verlopen sutelaktie, meugelik maekt deur
de grote inzet van een hiele grote groep
vri'jwilligers. Dat de Schrieversronte veural
ok hiel aktief is op et gebied van et uutgeven
bleek wel uut de lieste mit boeken die d'r
de kommende tied an staon te kommen.
Daornaost wodt d'r hadde warkt an twie ni'je
websteden, iene veur tael en kursuswark
die richt is op mit naeme de jeugd en iene
veur kultuur, historie, keunst en Iaandschop.
De kommende tied wil et bestuur ok een
kemmissie instellen om et 40-jaorig bestaon
van de Stellingwarver Schrieversronte (in
2012) te vieren, zo vertelde de veurzitter.
Wegraeken siktaoris Hans van den Berg
Tiedens zien toespraoke ston veurzitter
Ype Dijkstra uteraord stille bi'j et uut de
tied raeken van bestuurslid Hans van den
Berg. Nao een slopende ziekte overleed
de siktaoris van de stichting op 9 meert
op 64jaorige leeftied. Mit mekere wodde
veur de zo betrokken Stellingwarver en
Schrieversronteman in hatte en nieren een
menuut stilte in acht neumen.
Twie ni'je bestuursleden
Nao et eupeningswoord wodde etjaorverslag
van de stichting deur de leden van de
Algemiene Raod goedkeurd en vaastesteld.
In et bestuur weren twie vakketures,
waorveur Henk Koelma van Hooltpae en
Geke Zanen-Dokter kandidaot steld wodden.
Geke Zanen is woonachtig in et Grunningse

Zuudwoolde, mar komt van oorsprong van
Makkinge. Beiden wodden mit algemiene
stemmen benuumd.
Oftredend en herkiesber weren de heer Fokke
Bron en veurzitter Ype Dijkstra. Ok de heren
Bron en Dijkstra wodden mit algemiene
stemmen herbenuumd.
Et veurstel van et bestuur om et Iidmaotschop
te verhogen van € 15,00 naor € 16,00 wodde
deur de leden goedkeurd.
Stellingwarf-trofee en bofferd
[en biezunder gebeuren tiedens de oflopen
jaorvergeerdering was et overhaandigen
van de Stellingwarf-trofee, een nij initiatief
van de Stellingwarver Schrieversronte. Die
ni'je trofee, waorveur keunstener Peter
Hiemstra vraogd is om een speciaol beeltien
te ontwarpen, is bedoeld veur personen die
heur ommeraek inzetten of inzet hebben
veur et Stellingwarfs en de Schrieversronte.
Et ni'je initiatief is ontstaon omreden et
Schrieversronte-bestuur et meer as tied

Foto boven:Johan Veenstra mitzien tro fee.
Foto onder:Johan Veenstra en Ype Dijkstra bekieken de bofferd.
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vun om schriever Johan Veenstra es extra
in et zunnegien te zetten vanwegens zien
meer as grote inzet veur et Stellingwarfs. De
laeste tied vul dat nog es weer op deurdat de
schriever van Ni'jhooltpae de Streektaelpries
van et Dagblad van het Noorden wun, mar
ok omreden mit de herdrok van zien boek'Et
geheim van de wiend'zien tetaole tal boeken
boven de 50.000 kommen is. Veur zoe'n klein
taelgebied as dat van et Stellingwarfs is dat
butengewoon hoge.
Behalven de trofee hadde veurzitter Dijkstra
nog een verrassing veur Johan Veenstra.
Dijkstra wus dat de zo suksesvolle schriever
ommeraek yule van bofferd hoolt, mar ok daj'
daor vandaege-de-dag niet meer zo makkelik
an kommen kunnen. Van schriefster Sjoukje
Oosterloo wus hi'j dat zi'j heerlike bofferd
maeken kan, en die zorgde d'r dan ok graeg
veur dat d'r op 19 meie een vassen iene
overhaandigd wodden kon.
Stellingwarver laandverhuzers
Nao et schoft vertelde de heer Otto de Vent
van De Fochtel over zien onderzuuk naor
Stellingwarver laandverhuzers in de 1 9e ieuw.
De Vent is daor al hiel watjaoren drok mit
in de weer en bliekt tot hiele interessaante
risseltaoten te kommen. lndertied is Otto de
Vent ok in de voetsporen van laandverhuzer
Kuipers van De Hoeve naor Dakota west,
om daor mit naozaoten van laandverhuzers
te praoten. Deur toedoen van mit naeme
Kuipers bin in de twiede helte van de 1 9e
ieuw veul meensken uut oonze regio daor
naor toe verhuusd.
De Vent bliekt ondertussen een schat an
gegevens te hebben en kan uterst boeiend
en vol enthousiasme over dit onderwarp
vertellen. Et doel is dat hi'j dit naojaor daor
nog uutgebreider, mit o.e. een powerpointprissentaosie, opni'j over vertellen zal. Die
aovend is ok weer in et gebouw van de
Schrieversronte, iederiene die interesse het
kan die aovend dan bi'jwonen.
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"die Iicjuiditeitsprognose is wel arg zunnig, een second
opinion kan daenk ik glen kwaod"
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