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Henk J. Jager

De Zuderzee, De Poolder
en Stelfingwarf
Inleiding
Oons Ste//in gwarf /igt centrao/ in Noord-Nederlaand. Ten noorden ligt et beste /aand van eerde,
mar in et zuden, et oosten en et westen greenzen we an aandere perveensies, waorvan de grond
niet yule minder is. lene daorvan, Fievolaand, raekt mit De Poolder (Noordoostpooider) de Westhoek van West.-Stei/ingwarf. De Poolder is ok bi7 de Ste//in gwarvers in trek. Om wat veurbeelden
te numen: ze kopen d'r gruunte en fruit, winkelen in et hedendaegse Emmeloord, kuieren deur de
Kuunderbos of bezichtigen Schok/aand. Et is ok algemien bekend dot De Poolder tot de Zuderzee
beheurd het, mar... zol lederiene flog weten wat die binnenzee in Ste//ingwarftewege brocht het?
Veural West-Ste/tin gwarf het mit die zee te maeken had.
In 2009 zat 1k in de orgenisaosie van de Blaauwbroekefemiliedag. We wol/en die in de Kuunderbos ho/en. We hadden verscheidene opdrach ten bedocht. Ok hadde ik een exkursie mit een /ezing veurbereided. Jammer genoeg is die deur et minne weer niet deurgaon. Wel bin we onder
de aovend uut eten west. Wat 1k veur die dog op pepierzet heb, is hieronder opneumen. Ok bin mien
vrouw en ik in de zoemer van 2009 mit de kiender naor et Museum van Schok/aand west. Ok over
dot eilaand heb 1k wat schreven.

Hoe de Zuderzee ontston
Waor now Flevolaand en et lesselmeer liggen,
lag van veer veur Christus tot veer dr nao een
uutgestrekt veenmoeras mit een meregebied
dat deur de Romeinen Lacus Flevo nuumd
wodde en waor de lekaole bevolking Aelmere
tegen zee. Mar clan... van de negende ieuw of
steeg et zeewaeter deur et staorigan waarmer
wodden van et klimaot. Mit grote gevolgen.
Bij een stormvloed in et jaor 838 was dr de
eerste overstroming. Daornao bleef et lange
rustig. Wel meer as driehonderd jaor.
Omdebi'j et jaor 1000 begonnen de meensken mit de ontginning van et moerasgebied.
Stokken venelaand wodden mit dieken omsleuten en veurzien van sloden. Op die meniere wodde de grond geschikt maekt veur

laandbouw. Hierdeur klonk et vene liekewel
in zodat et gebied leger kwam te liggen, en
ok makkeliker overstromen kunnen zol...
En clan veraandert een serie stormvloeden et
gebied veur altied. Ft begint mit de zonuumdeiulianavloed in et jaor 1164. Daornao
volgden dr meerdere aandere overstromings.
Ft woeste waeter spoelde niet alliend een
boel venelaand vot, mar ok de belangriekste
barriêres, zoas de dunen bij Kallantsoog in et
jaor 1 248 en de laandbrogge tussen Hollaand
enlexel in etjaor 1282. Bij die overstromings
verdronken dr een hieleboel meensken. Deur
al die rampen ontston de Zuderzee.

De Zuderzee in West-Stellingwarf
De Zuderzee bet him ok in West-Stellingwarf

reurd. Tot in de 1 9e leuw ston de Lende, die
him bij Sliekenborg mit de Kuunder verienigde, nog in eupen verbiening mit de Zuderzee. Veur een pat gong de waeterstaand van
de Lende doe op-en-daele mit eb en vloed.
Warschienlik zwom dr doe ok zeevis in de
revier. Veural bot zwemt, as daor de gelegenhied toe is, vaeke veer et bin nenwaeter op.
Viskers hebben op de Lende alderdeegst wet
es hering in de foeken had. Dat hadde Roland
Jalving temeensen van twie van zien fern Ilieleden heurd, waoronder Geert Gooijer. De
wiend stouwde et Zuderzeewaeter naernelik
soms tot veer in de Lende op. Bi'j een zwaore
storm van 3 op 4 feberwaori 1825 brak de Zuderzeediek deur. Alliend at tussen De Kuunder en De Lemmer sleugen dr dattien gatten
in de zeediek. Ok begavven de dieken langs
de Lende et. Bijna hiel West-Stellingwarf het
doe onder waeter staon. In West-Stellingwarf
bin bi'j die waetersnoodramp negen meensken verdron ken, en ok een hieleboel vee,
waoronder 1396 koenen (neffens Fokke van
Lute, 1980).
Vanwegens de overstroming in 1825 is in
1828 de Lendediek verzwaord en de Nije
Lendediek anlegd. De Iaestnuumde diek lopt
dwas deur et Lendedal van de Lendediek an
de Noordkaante van de Lende tot an de diek
bij Ossenziel. Ok wodde d'r, op et plak waor
de Nije Lendediek de Lende kruusde, bi'j de
Sas, een keersluus bouwd. Zo konnen ze, op
een dikke dattien kilemeter van de zee, overstromings deur stormvloeden keren. In 1842
is dr ok in de haven van De Kuunder een
keersluus in de Lende anlegd. Bi'j mooi en
redelik weer stonnen de sluusdeuren eupen,
zodat de schippen dr deurveren konnen en
de revier zien waeter op de Zuderzee lozen
kon. Zodoende ston de Lende nog lange mit
de Zuderzee in verbiening.
De stark kronkelende Lende is in de twintiger
jaoren van de 20 ieuw ommevormd tot een
kenaal. In die periode is ok de Driewegsluus
anlegd. Van clan ofwaetertde Lende veur
et grootste pat of op de Helomavaort. Dat

waeter komt clan in de Friese boezem, die
deur gemaelen op een leger gemiddeld peil
hullen wodt.

De Poolder
De Zuderzee beston meer as zeuvenhonderd
jaor, mar raekte in 1932 bi'j et dichten van
de Ofsluutdiek uut de tied. De Noordoostpoolder is nao die ofsluting in et tesselmeer
anlegd. In 1936 begonnen ze mit et maeken
van een diek. In 1940 was die klaor en begon
et dreugemaelen. Sommige ondiepe stokken,
dichtebi'j de vroegere kust, vullen at gauw
dreuge. Daor wodde et jaor daorop at de
eerste oogst, et gong om rogge, van et Iaand
ofhaeld. De hiele Noordoostpoolder vul
liekewel pas op 9 september 1942 dreuge.
De vroegere zeebojem wodde slicht en in
rechthoekige kavels verdield. De hiele Iaandinrichting was rechtlijnig, grootschaolig en
slim funktioneel. In 1947 begon de uutgifte
van grond. Ze hadden een veurkeur veur
bouwboeren van goeie grond, zoas van de
Friese, de Noord-Hollaanse of Zeeuwse klei.
De plaetsen hebben grote hiemen en langs
de ranen bin wiendkerende eskensingels
anplaant. De bojem van et anwunnen laand
is een kalkriek mingsel van zaand en klei. Et is
hiele beste bouwgrond, want de kalk veurkomt verzoering, wiels de klei et vocht en de
voedingsstoffen goed vaastehoolt. Daordeur
verdreugt en/of veraarmt disse grond niet
gauw.
Et zaand daorentegen zorgt veur een goeie
drainage, wat ok belangriek is. Want as dr al
vaeke waeter op et Iaand staon blift, verstieft
de grond, waordeur et gewas minder goed
gruuien wit. Zodoende wo'n op die gronden
now verscheidene gewassen verbouwd, zoas
eerpels, tarwe, siepels, koolzaod, bieten en
tulpen. Et was trouwens niet votdaolik goed
bouwlaand. De grond bleef eerst nog lange
tied nat. De wiend brocht ok zaodpluusters
van Iastig ontuug mit, zoas de blauwe stiekel
(akkerdistel) en peerdehoefblad (klein hoefblad).

Bij de Iaetere inpoolderings in Oostelik
(1957) en Zudelik (1968) Flevolaand hebben
ze mit vliegtugies zaod van net uutzi'jd. Dat
hadde zien veurdielen. Et net verdampte
een boel waeter, zodat de grond minder nat
wodde. Mit zien diep daelegaonde wottels
verbeterde et de bojem ok. Ok onderdrokte
dit hoge dichte gewas et ontuug. Tot slot

Tarwe, grondstof van brood, in De Poolder.

leverde et net ok de grondstof veur rietdakbedekkings op. Nao een jaor of wat wodde
et rietlaand tot bouwlaand ommezet. Et net
stak laeter nog vaeke de kop op tussen de
verbouwde gewassen. Now bin veural de
kaanten langs waeterlossings nog begruuid
mit net.

De Kuunderbos
In bepaolde hoeken van De Poolder hebben
ze ok bos poot, wat vaeke mit minder vruchtbere grond in verbaand brocht wodden kan.
De Kuunderbos is in dejaoren 1948 tot 1956
anplaant. In die bos verschillen de saemenstelling van de bojem en de hoogte van
et grondoppervlak soms stark van plak tot
plak. Zodoende varieert et milieu van vochtig tot dreuge en van kalkriek tot kalkaarm.
Dat betekent dat dr veul plaantesoorten
gruuien kunnen. De bomen staon hier now

zoen vuuftig tot zestig jaor. Onder et dak
van boomkronen gruuien now verscheidene
wilde plaanten.Veural mossen en adderverens bin dr goed vertegenwoordigd. Dr
bin hier bijglieks 23 van de 27 in Nederlaand
veurkommende soorten adderverens vunnen. De adderverens liekegoed as de mossen
bin hier deur de wiend anvoerd. Mossen en

Rechtlijnig bouwlaandgebied in De Poolder.

adderverens hebben mikroskopisch kleine
zaod (die sporen nuumd wodden), dat hoge
in de Iocht tot hiel veer votdrieven kan. Van
et mos dat hier gruuit moen dr verscheidene soorten hoe clan ok van veer kommen
wezen. Want een boel mossoorten Iaoten in
Nederlaand nooit sporenvorming zien, wiels
ze dat wel doen in et butenlaand.
Weer aandere plaanten bin hier mit de
voegels kommen. Et gaot heufdzaekelik om
struken waor veur voegels eetbere beien
an kommen. Een aorig veurbeeld is de vleer.
Van die struke won de beien heufdzaekelik
deur spraonen (protters) opeten. Daordeur
kleurt heur stront don kerpaors, wat op
schoon wasgoed aekelike vlekken geft. Mit
heur stront verspreiden de voegels de struke
ok, want de maege van de voegel verteert de
pitties niet. Zo kommen dr onder de slaopbomen van die voegels vaeke vleerpollen op.

Op die meniere verspreiden verschillende
voegels meerdere soorten struken, zoas haegeldoorn (meidoorn) en stinkhoolt (Inlandse
vogelkers).
Ok bin d'r plaanten die hier wel leven kunnen
zollen, mar heur hier niet op een netuurlike
wieze vestigen kunnen. Dat is bi'jglieks et geval mit de bosannemonen. Van die plaanten

tebevolkt west, want in 1849 woonden d'r
omdebij 650 meensken, waordeur de hoge
stokken aorig volbouwd weren. De Schokkers
hebben d'r hiel lange, hiel oflegen woond,
daoromme was bflglieks heur tael aanders.
Ok hadden ze heur eigen klederdracht.Toch
wodde de sfeer d'r slim deur de buterwereld
bepaold, want karkelike machten en bezit

Ton gverengroep.

Diel van de stievenaaldveren.

voeren mieghummels de verspreiding uut.
De dierties slepen mit de zaoden omme omreden d'r zutighied anzit. Naor oons begrip
kropt een mieghummel niet veer van et nust.
Daordeur zal dat zaod niet naor de Kuunderbos kommen kunnen. Op die meniere is
soms ok et niet veurkommen van soorten te
verklaoren... Om kot te gaon: deur et poten
van bomen en de anvoer van zaoden deur de
voegels en de wiend onston op de veurmaolige, eerstens onbegruuide zeebojem interessaant, soortenriek bos.

hadden et eilaand verdield. Et noordelike
Emmeloord was lange privébezit, mar wodde
in 1660 deur Amsterdam kocht. Et zudelike
stok, Ens, heurde bi'j Overiessel en wodde
nao de refermaosie fien, wiels Emmeloord
katteliek bleef. Schienber was Amsterdam op
religieus gebied wat makkeliker as Overiessel.
In principe moch een fienen iene niet mit een
kattelieke trouwen. Meugelik veroorzaekte
die verdieldhied ok taelverschillen, waorbi'j
in Emmeloord meer Hollaanse woorden
bruukt wodden. De Schokkers hebben et
somstieden slim muuilik had. Tiedens de eerder al nuumde stormvloed verdronken hier
dattien meensken (en dat is een ongeloksgetal).Tientallen huzen en gebouwen kwammen zwaor in de vernieling.Twintig huzen
spoelden alderdeegst hielemaol vot. In de
1 ge ieuw wodde et ok hadde minder mit de
hering, waordeur ze van de viskeri'je amper

Schoklaand
Schoklaand het een Zuderzee-eilaand west.
Now is et een hoogte in et slichte laand
van De Poolder. In de middelieuwen was et
eilaand yule groter, mar bi'j storms sleug de
zee veul laand vot. Op et laest was et mar een
smal eilaantien (150 bunder). Et het doe dich-

leven konnen. Een boel Schokkers weren doe
ofhaankelik van de staotssteun en aarmfoonsen. Ok kostte et onderholen van de zeewering een protte geld. Uutaendelik veroorzaekte dat de ontvolking van Schoklaand. Een
deur keuning Willen Ill ondertekent wetsontwarp dwong de Schokkers van heur eilaand
of te gaon. Ze kregen een roeme vergoeding,

.---
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Stellingwarf
Vroeger trad de Zuderzee bi'jtieden geveerlik
op. Nao de stormvloed van 1825 hadden ze
dr meer clan genoeg van. Al gauw daornao
konnen ze et hoge zeewaeter keren. Van de
gebieden die hier now liggen is De Poolder
een aorig gebied. Et het zien eigen bekoring en verscheiden dingen die Stellingwarf

r.
I

Maegien bij et kenon op Schoklaand.

De vroegere kattelike karke van Emmeloord op
Schoklaand heurt now bij et museum.

dat wel. Et was liekewel ok et begin van et
aende van de Schokker tael en gewoonten.
Vandaege-de-dag is Schoklaand wereldarfgoed. Ok is dr een museum en een Schokker
veriening. Van de tael is liekewel weinig vaastelegd. Toch is dr nog wel wat over te vienen
op internet. Sommig woordgebruuk komt
oons eigenaorig veur, zoas een breur die
tutte tegen zien zuster zee of dat een vrouw
peén (piene) in de bek hebben kon, mar as et
een koe was, et beest clan peen in de mond
hebben zol. AJ meer over Schoklaand weten
willen, kiek op internet of bezuuk dit gebied
en et museum. Veural et laeste is slim de
muuite weerd.
Aanders as Schoklaand bleefet (vroegere)
eilaand Urk wel bevolkt. Nog altied is hier
spraoke van slim ofwiekende gewoonten en
tael.

niet het, waoronder een hiel uutgestrekt
rechtlijnig laandschop. Dat laeste moet ok
zo blieven. Et zol ommes niet best wezen as
Stellingwarfd'r nao een laandinrichting krek
zo bi'jliggen zol. Dan zol d'rja slim yule netuur, laandschop en kultuurhistorie votraekt
wezen. Van dat hebben de verkavelings hier
al genoeg verpest... Om kot te gaon: soms
moe'n we in Stellingwarf gien dingen hebben
willen die typisch binnen veur een aandere
regio. Zels niet al kommen ze van et beste
laand van de eerde. Aanders verliezen we wat
typisch is veur oonze reglo, zoas de bescheiden opstelling en de tael Stellingwarfs. Om
die te beholen zullen dr nog verscheidene
'tijen' keerd wodden moeten.

Peter N.H. Rikstra

Vanuut Emmen de Victorie!
t zal de Stenden Hogeschoele as meziek
in de oren klonken hebben: vanuut
Emmen begint de viktorie. Et kan gien
kwaod daorbi'J in de gaten te holen
dat et bruukte zinnegien niet helemaole uut
onverdochte bron komt. Want Jim moen
weten, et was gieniene minder as Jan Germs
die disse striedlustige tael uterde. Hij was as
mitwarker van et Huus van de Taol' in Beilen
naodrokkelik betrokken bi'J een projekt dat
in zien visie de opmaot wezen kan veur een
riegelrechte zegetocht die inzet wodt vanuut
Emmen. In een overwinningsroes kuJ' wel es
mat uut de hoeke kommen.
Behalven een (noodliedende) dieretuun het
Emmen een PABO die onderdiel is van de
Stenden Hogeschoele. An dat instituut het de
streektael van now of an een vaast plak in et
leerplan. Een machtig mooi initiatiefvanzels,
mit bi'Jbeheurende mediabelangstel ling, de
uutgifte van een ni'J boek ('Streektaol in et onderwies') en een koppeltien timide studenten
dat bi'J de feestelike prissentaosie'Hier kom ik
weg'van Daniel Lohues zong.

E

Al mit al was de prissentaosie op vri'dag de
26e november toch wel een biezundere en
gedaenkweerdige dag. Et wodde mi'J in ieder
geval dudelik dat d'r ok vandaege-de-dag
nog wet studenten te vienen binnen die et
belang van streektael onderkennen en d'r ok
wel aorighied an hebben om in et onderwies
an de slag te gaon mit twietaeligheid.Tegere
mit et 'Huus van deTaol dochten ze nao over
de vorm en inhoold die zoks kriegen kan in et
onderwies en dat kuj wat mi'J angaot alliend
mar positief duden. Dat et pièce de résistance
veurlopig nog evenpies beparkt blift tot een
luxe bodpepieren deuze mit wat vertaelde

boekies en aandere snuusteri'jen moe'we tiedelik veur lief nemen. As veurmaolig taeldocent
an dezelfde PABO he'k een lichte altergie ontwikkeld veur schoedeuzen en slecht slutende
curverbakkies die wat te vaeke as 'non plus
ultra' didaktisch materiaol mitsleept wodden
naor een eindprissentaosie van alweer een
ofronde module.
Wat mi'J meer ansprak was de wis en werachtig niet aarmoedig andoende uutgaove van
et at nuumde boek"Streektaol in et onderwies". Dat d'r wet degelik wat op gang brocht
is daor in Zuudoost-Drenthe dot blieken uut
dit riek illestreerde boek dat alte anwezigen
nao ofloop van de bi'Jienkomst in Emmen
mitnemen mochten. Dat dippeteerde Anneke
Haarsma (perveensie Drenthe) en PvdA kaemerlid Metin celik (woordvoerder onderwies)
de eerste exemptaoren in ontvangst nammen, liekt mi'j een anwiezing dat streektael
ok in beleidsmaotig opzicht rekenen kan op
andacht en dat d'r - aj' kieken naor et boek
en de hele anklieding van disse dag - ok wet
aorig wat geld beschikber is veur een projekt
van disse omvang.
Metin cetik verwees in zien toespraoke naor
zien eigen opmarkelike aachtergrond as Turk
mit Georgische veuroolden. Twietaelighied
is him dus niet vremd en hi'J leut d'r ok gien
misverstaand over bestaon dat hi'J de weerde
van twietaelighied in et onderwies dudetik
veur ogen het en ondersteunt waor as hi'j
mar kan. Butengewoon belangriek vint hi'J
ok dat toekomstige docenten in et primair
onderwies mit een neutraote, nochteren holing omgaon leren mit twietaelighied. Neffens
Metin çetik zocht hi'J genoeg schoeten op om
te weten dat et projekt in Emmen volop in de

belangstelling staot en omaarmd wodt deur
aandere PABO's in et laand. Anneke Haarsma
dee as dippeteerde een duit in et zakkien mit
een verwiezing naor heur eigen meertaelige
komof (Fries en Nederlaans) en de obligaote
belangstelling die de perveensie Drenthe
koestert veur de weerde van twietaelighied
in et algemien en in et onderwies in et biezunder.
An et woord kwam ok nog drs. Saskia Visser
van de wetenschopswinkel in Grunningen.
lederiene die wat weten wil over de wetenschoppelike staand van zaeken mit betrekking tot twietaelighied, mar veural over de
vertaeling van wetenschoppelike inzichten
naor de daegelikse praktiek van et onderwies
kan bi'j heur terechte. Ok zi'j het gien twiefel
over de meerweerde die twietaelighied
verlient an et onderwies. Mar omdat ze al
verteld had dat ze geboren was in de StelIingwarven verbaosde ik mij al niet meer
over heur visie op dit soort zaeken.

Henk Bloemhoff

In Memoriam:
Minke Dijkstra
Op 15 jannewaori 2011 is oonze eerdere
vri'jwil!ige mitwarker Minke Dijkstra wegraekt.
Minke woonde in Appelsche en is op 17 feberwaori 1942 geboren in Oosterwoolde.
In 2005 stopte ze as vri'jwillig mitwarker
bi'j et AZC in Appelsche. Deur een tip van
een Schrieversrontelid wodde ze nao een
posien aktief bi'j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, speciaol veur et projekt Veldnaemeboek Oosterwoolde. Van
die tied of het ze iene morgen in de weke
bij de Schrieversronte warkt, tot de zommer van 2008. Ze voerde alle veldnaememateriaol in dat op Oosterwoolde betrekking had. Dat dee ze in een uutgebreid
komputerpergramme, dat speciaol ontwikkeid wodde deur een lid van de Historische
Verieninge van Oosterwoolde. Vri'jwi!ligers
van die verieninge en de Stellingwarver
Schrieversronte hadden veul materiaol bi'j
mekeer geerd en de meensken van de historische verieninge vunnen ok laeter nag
veul extra materiaol in archieven. Ok dat
wodde deur Minke sekuur invoerd.
Zi'j wodde deur lederiene bewonderd om
heur ieverige inzet. Ze wodde butendat wardeerd om heur fleurige en heldere aord en
heur scharpe kiek op de dingen. De Stellingwarver Schrieversronte zal heur butengewone inzet veur et veldnaemewark,
in dit geval in saemenwarking mit de Oosterwooldiger historische verieninge, niet
vergeten.

Johan Veenstra

Brief an mien jonge ik
Dag Han neman,

De eerste brummels kleuren zwat, de beien
van de sepiepen bin a! oranje. Morgens blift

1k kenne jow al hiel lange, mar ie kennen mi'j
nog niet. Dat klinkt zuver een betien raodselachtig, vien ie ok niet? Mar gauwer as je lief is
zuj' me kennen, mien joongien, omdat de tied
en et leven zo vreselik hadde veurbi'jgaon
zullen. Et zal je ontflutten as dreug zaand
tussen de vingers. Mar dat begriep le now
nag niet. Now liekt alles nog lange te duren:
de waarme zoemer die de rogge op 'e bouw
op 'e Zanen gooldgeel maekt en de strenge
winter mit kwalster en koolde as de pompe
in et aachterhuus inpakt wodden moet mit
oolde dekens. Want as die bevriezen zol, hebben meensken en dieren in et oolde huus
tussen de boswallen glen drinken meer. D'r
ligt een zee van tied tussen oons in. 1k leve in
een kompleet aandere wereld as leje. Et dorp
waor as ie in leven bestaot niet meer. Et laand
is verkleurd, de tael verwaeterd, meensken
raekten vat in de tied. Moe'k wat van mezels
vertellen? lnteresseertje dat aenlik we!? Een
man die haost 65 is, vien ie grif een stokoolde
kerel. Now goed dan... Een kotte tiedinge uut
die zo aandere wereld van je oo!dere ik.
Et is op een zundagmiddag halverwege
augustus 2010 a'kje disse brief schrieve. Et
is 55 jaor veerder in de tied. We hebben tot
now an toe best wel een moaie zoemer. Van
tied tot tied is et over de dattig graoden en
braant de zunne ongenaodig op et dorp daor
awwe beidend oons leven Iaank al in wanen.

et gras al letsien langer nat. De haast zit d'r
hiel staorigan an te kommen. Nag even en de
zwelverties vliegen van hier weer naor Afrike
toe. le zien ze in jaw zoemers grif in en uut de
kiepehokken aachter oons oolde huus vIlegen. 1k zitte in mien warkkaemer en schrief
je disse brief op een komputer. Zae'n ding
ken ie netuurlik nag niet. 1k legge etje niet
uut, et is niet belangriek. Bi'jtieden schrief 1k
wat an een ni'je roman. Wat ik now doe, zul ie
laeter doen gaan. Boeken schrieven. Verbeel
1k et me of kiek ie now zuver een betien
verschrikt? Och nowja, ie mae'n now ienkeer
toch wat doen in je leven. 1k zal je alvast mar
waorschouwen: et is niet echt makkelik wark
en naarmaate de jaaren verstrieken zal et a!lienig mar dreger lieken te wodden. Mar zoa'k
al zee: ie moe'n toch wat. En yule meer en
aanders zuj' Iaeter ok wel niet kunnen. 1k wete
d'r alles van. Veur et meerste wark staan oons
de hanen verkeerd an 't lief. De oolde schoelemeester het indertied votdaolik tegen je
moeder zegd daj'laeter allienig mar geschikt
veur een kantoor binnen en griem daor wat in
de pepiereboel amme. Mar dat hindert niks,
d'r bin slimmere dingen. Alles is haost beter
as am Iaeter een vanwetend schoelemeestertien te wodden.
1k wete aenlik niet a'kje wel wat vertellen
maet van !aeter. Et komt wel over je henne.
Et leven ruult now ienkeer zoas et ruult. le

Johan Veenstra asjoongien van negenjaor.
zullen beleven wat 1k beleefd hebbe. Wat
veurjow toekomst is, bin veur mi'j al lange
andaenkens en die bin niet altied lieke mooi.
Mar et gaot zoas et gaot, daor kuj'vergif op
innemen. Et ligt niet in mien macht om d'r
een aandere wending an te geven en dat
spiet me best wel. 1k zol je aenlik zo stomme
graeg op een trein zetten willen, die onderwegens een aandere ofslag nemt. lk zol je
zeggen willen daj'zus en zo doen moeten,
niet etzelde pattien langestoffelen moeten
as dat 1k daon hebbe. Daj' deur de spiegel
breken moeten die je beeld gevangen hoolt
en van je ofslaon moeten as ze je te nao
kommen. Geef die rotjongen van de ulo
laeter mar een hingst veur de kop of een
trap tegen de schenen as zeje uutschellen.
Mar dat zuj' netuurlik niet doen, omdaj'daor
te teergevulig veur binnen. Omdaj'te lange
kiend blieven zullen en te bange binnen. 1k
zol etje zo graeg makkeliker maeken willen,
omdat et me zo om je beg root. Omda'k wete
wat d'r kommen zal, jow toekomst kenne.
En le bin zo kwetsber, lieve jonge. 1k zol zo

verdomde graeg een aarm om je henneslaon
en je bescharmen willen veur al et ongemak
en onbegrip dat d'r onherroepelik an zit te
kommen. Mar 1k stao mit lege hanen. Waor
bin je krullen trouwens bleven? le hadden d'r
as klein joongien zovule. Wees niet benauwd,
ze kommen weeromme.
1k zie jow wel, mar le kun mi'j niet zien. Dat is
vanzels niet eerlik, mar zo is et now ienkeer.
1k zieje bi'j de taofel in de keu ken van et
oolde huus zitten. In een geel boekien plak
le segarebaanties en veur in et boekien hej'
schreven hoe oold aj' binnen. Vandaor da'k
wete daj' negen binnen. le hebben de tonge
een aentien tot de mond uut. Et is een hiel
bezit: zoe'n boekien mit baa nties. D'r bin hiele mooien bi'j. Mar ok goenend daor aj'aenlik
niet eerlik an kommen binnen. Schrik le d'r
van da'k dat wete? Een maegien op schoele
leutje laestdaegs een hiel fluttien zien diej'
nog niet hadden en doe hej'd'r drieje van
stiekem niet an heur weerommegeven. Die
hej'dus gewoon aachteroverdrokt en ie hebben ze now krek mit gluton in dat gele boe-

kien van je plakt. Een blauwe Carl Upmann,
een geel-brune Velasquez en een oranjezwatte Ritmeester. Hiele moolen, mar le bin
d'r toch niet echt bliede mit. Ze kommen je
niet toe, dat vuul ie inwendig best wel, ze bin
van dat maegien dat even wiederop an et
zaandpad woont. Mar ie zullen ze heur noolt
weerommegeven. Dat week omdat ze in et
album zitten dat boven bi'j mi'j op 'e zoolder
ligt. Och, ik wete zoe'n protte van je.
1k zie daj' now nog redelik gelokkig binnen,
omdaj'je veilig vulen in et huus in dat vertrouwde boeredörp. De grote, kwaoje wereld
liekt nog veer vot, mar is yule dichterbi'j as
daj'daenken. Alles Iiekt zo gewoon. Mar et
is vanzels best wel een betien wonder daj'
omke zeggen moeten tegen de man die mit
je moeder en jow in jim huus woont. De aandere jongen op schoele hebben een vader, le
hebben een omke. Dat is gewoon zo, daor is
nog niks vremds an. le daenken daor veerder
nog niet over nao, vienen him ok best wel
aorig.Vanaovend zuj'm helpen as hi'j bi'j
diezelde keukentaofel petronelaeden gaot.
Dan maj'et keliber op 'e plaeties schrieven.
Hoe zoj'op dit mement ok mar in de veerste
veerte vermoeden kunnen dat omtrent acht
kilemeter veerderop een breur van je woont,
die mar een jaorjonger is as ie binnen. Et zal
nog hiel lange duren eer ieneje vertellen
zal dat hi'j bestaot. Aj' me heuren kunnen
zollen, zo'k etje lichtkaans ok niet vertellen,
krek as al die aandere meensken et veurje
verzwiegen zullen. le zollen et lichtkaans niet
bevatten kunnen aj' et now geweer wodden zollen, ie bin ommes nog zoe'n kiend. le
zollen d'r overstuur van raeken, vannaacht
niet slaopen kunnen, en je moeder toch niet
durven te vraogen hoe dat dan percies zit.
Waor luuster ie now naor? Is je moeder an
et prikkehakken in de wal an de oostkaant
van et huus? 1k daenke da'k et ok heure. En ik
zie Marco en Flora, de beide jachthonnen en
jow speulkammeraoties, lui onder de makke
neutepolle in et schaad liggen. Aj'et keukenraempien uutkieken kuj'ze ok zien. Mar ie

kieken niet, ie bewonderen vol overgaoveje
segarebaanties.
Hielstaorigan mar zuj'totet besef kommen
daj' krek even aanders binnen as de aandere
jongen. Speul ie, aj'echt eerlik binnen, niet
et liefste mit maegies? le geven niet om de
roege spellegies van dejongen, ie klimmen
nooit in een boom om ekster- en kri'je-eier
uut nusten te haelen. Dat durf ie niet lens!
Mar ie doen wel mit as ze Eric de Noorman
op et schoeleplein speulen en dan bin ie
Erwin, de zeune van de keuning. Niet omdaj'zo stoer binnen as de aandere jongen,
mar omdaj' d'r zovule van weten. Omdat je
moederje de verhaelties over Eric vroeger
al uut de kraante veurlas doej'zels nog niet
lezen konnen. Omdaj' gek op verhaelen binnen. Omdaj'alles mitbeleven as de meester
vertelt van jongen die op schippen naor lndiê
veerden. Dan heur le de golven tegen de
boeg, de wiend in de zeilen, et kreunen van
spanten en touwen. Omdaj'een grote fantast
binnen, verhaelen bedaenken over keunings
en keuninginnen, preenzen en preensessen.
Fanteseer nog mar even deur in je beschutte
wereltien.
1k kan je niks vertellen over wat d'r komt, Han.
le zien et vanzels wel. Of toch... le daenken
daj' nooit zonderje moeder kunnen. Is 't waor
of niet? Onbewust weej' dat zi'j in wezen et
ienigste is waj'op 'e wereld hebben. Dat zi'j
veurje zorgen moet, dat ie veur heur zorgen
moeten. Jim hangen te yule an mekeer, mien
jonge. Dat zie 'k now, nao al die jaoren, zo
scharp as wat, mar 1k kan et niet veraanderen.
Nog Iangejaoren zuj'daenken daj'nietzonder heur kunnen. Mar dat is niet zo, dat kuj'
best wel. le kun et zels hiel arg goed. le zullen
ok wel moeten, want ooit zal de dood op een
waarmejulidag, as de rozen bluuien, an de
deure kommen en de zwatte voegels in de
bomen zullen roepen dat et heur tied is. En
dan red ie je best. lkwol daj'dIssewoorden
van me heuren konnen. Et zol et leven Iichter
veurje maeken kunnen. En ie hoeven d'r niet
overstuur van te wodden, heur. Et duurt echt

nog hiel lange veurdat je moederwegraeken
zal.
Lao'kje nog wat vertellen. D'r zal laeter iene
wezen die slim om je geft en ie zullen lieke
yule om him geven. Waoromme kiek ie now
niet op van je segarebaanties? Heur le clan
niet da'k van him zegge? Och nee, netuurlik
niet. le zullen nog wiethoelange daenken daj'
zomar op een dag verkering kriegen zullen
mit een maegien, daj'm trouwen en kiender
kriegen zullen. Krek zoas et mit iederiene
gaot. le weten laeter best wet daj' niks om
maegies geven en toch daenk ie nog hiet
lange dat zoks gebeuren zal. Mar et gebeurt
niet en dat is niks niet arg.
Hoot now toch es op mit die segarebaanties! Gao buten speuten in de frisse tocht!
Bouw een kesteet in de zaandbult aachter
et huus en fanteseer over ridders, keunings
en preenzen die op peerden over de brogge
van de slotgrachte draeven. Et is goed om
te fanteseren, want ie zullen laeter ommes
schriever wodden. En ie zullen ootd wodden,
in ieder geval wet haost 65, en dat vien ie
now ommes hatstikke stokootd. Lichtkaans
daj' nog wet oolder wodden as 65, mar dat
wee'k nog niet. Want krek as jow kan 'k niet in
mien eigen toekomst kieken.
Dag klein, kwetsberjoongien mitje segarebaanties. Et zal even duren, mar ie kommen
d'r wet. Je fantesie steeptje d'r wet deurhenne.
Een protte liefs en een knuffel.

Gerard Floor was eertieds 'de' man van Harambe, doe et jeugd- enjongerencentrum van
Appelsche en omstreken. Laeter was Gerard
ambtener veur o.e. kulturele zaeken in de gemiente Oost-Stellingwarf Tegenwoordig geniet
hij van zien vrie tied, mar is nog altied bried
maotschoppelik en kultureel interesseerd en
aktief Bij zien bijdrege an disse rebriek schrift
hi: Mien 'literaire bi'jdrege' an een serie over
et mooie van Iiteretuur.
Waorbi'j et interessaant is om op te marken
dat smaeken ok hier warschienlik verschillen.'
(Appelsche, december 2010)
Een schriever die op mi'j nc
wat indrok maekt het is Ne
(Latien veur '1k weet et niet
schoelnaeme van de Amst
dam mer J.H.F. Grönloh.
Veul literair wark het hi'j ni
naolaoten mar in zien verhaelen kikt hi'j weeromme
naordejaoren om 1900
henne, de tied van de
verwaachtings. Naost de
'Sturm und Drang' van
himzels en een viertal
kammeraoden indertied
om de wereld te verbeteren, beschrift hi'j op
ironische en angriepende wieze et konflikt:
burger - dichter. In zien
warschienlik meerst-bekende verhael 'Titaantjes komt dat daele op
'de schipbreuk, die jeugdidialen lieden in een
material istische maotschoppi'je
In 'Dichtertje' behaandelt hi'j et perbleem van
de keurig trouwde echtgenoot (et 'dichtertien'), die ter wille van de veilighied en geburgenhied die baene en gezin him bieden,
genoegen nemt met et husien, boom pien en
besien van de gewone burger. Now en clan
(en daor is de kantoorman teveul 'dichter'
veur) slim tegen zien zin in. Dan fanteseert
hi'j over een groots en mitslepend leven, dat

hi'j leiden willen zol. De maotschoppelike
realiteit hoolt him liekewel haost de hieltied,
en indringend, bi'j et doedertieden zeker
bi'jbeheurende weerden- en normenpetroon,
dat van zoe'n keurige heer gien 'ofkeurensweerdige streken'verwaacht.
Totdat hi'j d'r niet meer omhenne kan dat hi'j
erotische gevulens koestert veur zien jongere
snaorske. Gevulens, die zoas blieken dot, van
heur kaante ok gellen. Mit alle bi'jkommende
zaeken van een jonge vrouw die de voiwassenhied naodert en kiezen 'moet'veur heur
zuster of veur in heur ogen 'de preens op et
witte peerd
In een knap opbouwd
betoog waor Grönoh d'r in slaegt om
'netuurgetrouw' te
schetsen wat d'r zoal in
t heufd van een 'idiale
;choonzeune' ommega)t, is d'r uuteindelik de,
iet an te ontkom men,
tkneuping.
:aot uut 'Dichtertje' in
oorspronkelike spelling:
arom had ze niet z'n
:d gepakt en gezegd:
oud van jou' Waarom
e ze niet, wat ze zoo erg
?? Wat kon haar gebeurger clan deze dood levend om te dragen? Waarom
was ze? Waarom moest ze ongezoend dood
gaan? Niet zo maar 's gezoend maar heel erg.
Ze gloeide overal, haar hart werd groot. Ze
maakte haar goed open voor den spiegel en
bekeek haar borsten, zoo wit in haar zwarte
japon, en hield ze op haar beide handen.
Rein en onaangeraakt was zij. Ook een lolletje.
En in haar groote verwarring bad ze, dat God
haar onteren zou. 'Zou ik gek worden?'
Haar manteltje gleed van 't bed met een slag.
Dat was de sleutel. Een gedachte schoot door
haar hoofd als een vlam:'hij had afscheid van

haar genomen, er was jets niet in orde, ze
moest terug: KaIm waschte ze haar gezicht
wat en kleedde zjch weer aan. '1k heb jets vergeten, over een half uurtje ben 1k weer terug

note) mit de naeme Coba, de zus van Dora,
'is godsdienstig woddenY'Zachtzinnig en
vergevingsgezind denkt ze er aan, hoe zij ook
langs den rand van den afgrond is gegaan".

Cm acht uur stond ze weer voor zijn deur en
schelde. Geen gehoor. Ze schelde nog eens

"Dora is een 'ongehuwde moeder Zij is op

en maakte toen resoluut de deur met den
sleutel open. Nergens licht. Ze griezelde van
't leege. donkere, stille huis, haar hart klopte
hevig, maar moedig ging ze naar boven. De
deur van de voorkamer stond open, 't licht
van de straatlantaarn scheen op 't plafond,
't roode licht van de haard was in de kamer.
'Ee, waar ben je?'Wat kionk dat akelig. Ze liep
door de kamers, bang en moedig.Toen ging
ze de tweede trap op. Door een kjer van de
slaapkamerdeur kwam licht. Haastig gooide
ze de deur open, bang dat ze zich omdraaien
en vluchten zou.
'Ee, wat doe je?' Hij zat heel stil op den rand
van het bed tusschen zjjn knieën door naar
't kleed te staren. Hij stond op:'Dora'. In dat
eene woord was alles en ze hoorde 't.
Toen vielen ze samen peilloos diep door 't
licht en ze voelden hun lijven als zingende
zonnen."
Daor is et verhael zowat mit oflopen. Hi'j
raekt uut de tied en zien vrouw (echtge-

kantoor in Rotterdam, haar baas kent haar
geschiedenis en veracht haar niet, integendeel."
Wat mi'j in djt verhael raekt is de eupenhattige meniere waorop 'Nescio'beschrift'what
is on a man's mind, daornaost ommedaenken
besteded het an wat wel es de 'existentiële
behoefte van de vrouw' nuumd wodt. 'Was
will das Weib', zollen oonze Oosterburen hier
zeggen.
Tegenwoordig is zoks niet meer zo uniek. Mar
om de veurlaeste ieuwwisseling henne was
dat minder veur de haand liggende.
Mit onder invloed van filesofen as: Schopenhauer, Kierkegaard en Nietzsche, kwam d'r
doe meer naodrok te liggen op 'een ni'j, een
aander meenske', die boven himzels uutgaot.
Vraogen as: Wat moet ik doen en hoe moet ik
leven, zollen de hieltied opni'j steld wodden,
zegt mien filesofieboek.
Wat onverlet lat, en daor gaot et hier omme,
dat ik'samen peilloos door het licht vallen'
een hiele mooie literaire voonst vien.

Vandaege-de-dag wodt d'r van
al/es en nog wat onderzocht, mar
toch is d'r donkt me de laestejaoren glen onderzuuk daon naor de
vraoge waor as de bakker nog an
huus komt te venten. Now weten
we vanzeis, krek as in yule aandere
gevallen, ok zonder onderzuuk wel
hoe etd'rzoe'n bet/en ommeen toe
iigt. In hiel Nederlaand bin d'r nog
mar een peer plakken waor nag
een bakker an de deure komt. len
van die uutzunderings is de Grote
Veenpoolder, waor as Jan Visser
uut Scharpenzeel nog mit de be- ste/bus rondgaot. in de loop van de
tied het hi7zien gebied aIderdeegst
hieiendai uutbreided tot Hooltpae
an toe.
Omdebi'j 1960 koj' in de Grate
Veenpooider nog zeuven bakkers
vienen, tien jaor laeter weren dot
d'r nog mar twieje en now kuj' d'r
al/lend nag 'brood, koeke en banket' bestellen of haeien bi'] de winkel van Jan Visser an de Grindweg.
Jan is vier daegen in de weke bi'j de
weg te yen ten en zien vrouw Geer- i
tje dot de winkel Die winkel iiekt
wel een museum p/en, zovule is d'r
J; tezien, mar iekun d'rokgewoon de
Iekkerste vas bakte spullen kopen.
:
Et huus mit de winkel is in 1884
bouwd en veenbaos Gerhard Kemme was de eerste winkelier. 'Kemme had a/tied klaanten. Hi'] hoe fde
d'r n/ks veur te doen, want d'r was
doe nog gedwongen wirikelnering,'
zegt Jan iachende. in dit prachtige
oolde paand, et piak dot Jan Visser
wat dot, wonen Jan en de vrouw
now a! weer 35jaor.
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breur Age hulpen van jongs of an mit en nao
de legere schoele gong Jan, as twaelf5aorig
joongien, daegeliks naor de bakkersschoele
in Liwwadden. Op 'e fiets naor Wolvege, veerder mit de trein en dan nog een half ure lopen in destad.Twiejaorduurdedeopleiding
en daornao volgde iedere weke een middagen aovendkursus in Liwwadden. Daor haelde
hi'joketmiddenstaansdiplome.'Op mien l8e
scheurde 1k mit de körf op 'e brommer bij de
klaanten langes. 1k moch graeg buten wezen,
etlerentrokme niet zozegtian.'Vaderston
d'r clan ok van te kieken da'k mit achten op
de cieferlieste van et middenstaansdiplome
thuuskwam.'Enzoruuldehi'jetbakkersvak
in 1k mos vader wel beloven dat ik et wark
altied doen blieven zoL' Vader stopte in 1976.
Breur Age begon doe een bakkerie mit winkel
in de Karkstraote in Wolvege en Jan en Geertje
nammen de oolde krudenierswinkel over die
krektekoopstonVan die tied ofhaeldeik
daegeliks de veurraod veur de win kel en et
venten bi'j Age in Wolvege. In 1995 mos Age
liekewel deur ziekte stoppen. 1k heb doe de
zaeke nog een peer jaor deurzet, mar in 2000
bin ik d'r mit stopt Mar nog altied verkocht
hi'j alliend mar spullen van de echte bakker. Eerder had Jan nog wel es wat aandere
winkelweren bi j him as bakkersgoed D r bin
tieden west da k behalven ies en zok zo wat,

'brood, koeke en banket' van de echte bakker.'
Vroeger hadden de meerste bakkers ien of
twie
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Jan Visseraach ter zien burn.
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Jan het veul interesse veur de penningkeunst.
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gien kollega's meer binnen hoeven we niet
an vekaansie te daenken. Van 1971 ofbiwwe
gien weke meer vri'j west, mar et is niet zo
dawwe nargens meer kommen. Maendags ide winkel dichte en wodt d'r niet vent en
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Jan en Geertje veur de ba kkeri je in Scharpenzeel.
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kun we, krek as zundags, nog wel es op pad.
Jan is slim interesseerd in de geschiedenis
van de Veenpoolder en hi'j verzaemelt foto's
en verhaelen van en over et gebied. 'Vanzels
praot ik nog yule mit meensken, mar et praot
is hiel aanders wodden. Vroeger wussen
meensken nog te vertellen over dingen van
honderd jaor weeromme. Vandaege-de-dag
weten meensken niks meer over wat langer as
dattig jaor leden is. Bi'j de boeren, de febriek,
de bakkers en de winkels kwammen vertegenwoordigers veur van alles en nog wat en
die hadden verhaelen die deurverteld wodden en as d'r iene wat overkom men was gong
et verhael binnen een ure de hiele Veenpoolder deurian het hiel wat mappen mit foto's
en stokken over de Veenpoolder, mar de kaasten zitten veural vol mit boeken, tiedschriften,
katalegussen en verslaegen over numismatiek, en alles wat daor mit van doen het. Een
'numismaat' is een munte- of penningkenner,
daorvan bin d'r niet zovule in Nederlaand,
mar Jan kan zo wel anduded wodden. Al slim
jong kocht en verkocht hi'j munten. 'Krek as
aanderen gong et d'r eerst omme om alle
'Juliaantjes' en zo meugelik alle 'Wilhelmina's'
te kriegen. Al gauw was 1k abonneerd op de
Muntkoerier, et maondblad veur verzaemelers
van munten en pennings. 1k kreeg doe een
protte belangstelling veur de ooldere munten
en pennings, zoas biglieks die uut de tied
van Napoleon. Zo langzemerhaand gong doe
de belangstelling over van de munten op de
pennings, omdat daor een verhael aachter zit
en ze yule meer uutbeelden. Oolde munten
uut de tied van veur 1815, en clan veural uut
de 80-jaorige oorlog, interesseren me wel.
Die zeggen yule over een tied. Aj'zien wat d'r
bi'jglieks omdebi'j 1 580 an munten in omloop
was. Uut muntboeken, mar ok uut muntvoonsten, dot blieken daj' hier doe munten as
betaelmiddel hadden van de Bourgondische
Nederlanen, mar ok uut Spanje, Frankriek,
Portugal, ltalië, Engelaand en Duutslaand.
Dan duuk le vanzels in de geschiedenis van
die tied. De belangstelling veur de munten

van disse tied lopt daordeur weeromme, et
komt clan zoveer dat de verzaemelde 'Juliaantjes'wel vot kunnen. Een munt is alliend
mar maekt as een herkenber geldstok, mar
pennings won veur speciaole gelegenheden
maekt en vaeke ontwurpen deur keunsteners.
As hoogtepunt van de penningkeunst wodt
de tied om 1650 henne angeven en dat gelt
ok veur de schilderkeunst. 1k heb clan ok meer
mit pennings as mit munten. Deur de ofbeeldings op de pennings gruuide de interesse in
de Oranje-Nassau's en aandere rieke femilies.
Bi'j de pennings zuke 1k de betekenis van de
ofbeelding op in boeken, mar ok op internet.
Om de teksten te begriepen he'k me et oolde
schrift eigenmaekt. Op de femiliepennings
van veur 1 700 vien ie vaeke et overlieden as
onderwarp, mar nao die tied bin d'r ok yule
pennings maekt as andaenken an een 25- of
50jaorig huwelik.'Op de pennings stonnen an
weerskaanten vaeke kalvinistische teksten. As
veurbeeld geft Jan een tekst van een penning rond 1660. Op de veurkaante staot: in
den echtenbant met lie fde en trouw kroont godt
door zegen man en vrouw en an de aachterkaante: soo b/oeyt de trou a/s man en vrou haer
plight betrach ten en op godt wachten. Ordners
vol het Jan van ofbeeldings van meensken,
vaeke keupergravures, die mit de pennings
van doen hebben. 'Et leeft veur mi'j' zegt Jan
as hi'j weer een mappe dichtedot.
De ventende bakker is vandaege-de-dag
een grote uutzundering, mar een bakker die
slim yule van munt- en penningkunde wet is
misschien wel een yule grotere uutzundering.
Haost alles in huus en winkel dot daenken an
vroegere tieden. En dat dat hielemaole niet
verkeerd is dot blieken, want a'k weer thuus
bin smaeken de oolderwetse beschuten, et
roggenbrood en de koeke van de echte bakker meraokels lekker.
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Ni'J kantoormeubilair
veur Ste Ilingwarver
Schrieversronte
Op initiatief van raodslid Ton Mulder van Weststellingwerfs Belang is et kantoor van de StepIingwarver Schrieversronte kotteden veurzien
van zo goed as ni'j kantoormeubilair.
Tiedens een info-aovend veur raodsteden in november zag Mulder dat bi'j de Schrieversronte
o.e. et meubilair op de administraosie aorig uut
de tied was. Deurdat Ton Mulder in et daegeliks
leven warkzem is bi'j een ING-baank in Et Vene,
wus hi'j dat een vestiging van die baank in
Drachten verhuzen zol. Hi'j wus ok dat et meubilair van dat kantoor niet mitverhuusde en
bedocht dat et prachtig wezen zol as et bi'j de
Schrieversronte terechtekommen zol. Mulder
gong in overleg mit de ING-top over ien en aander en kreeg et veur mekaander dat alle meubilair van de ING-baank in Drachten beschikber
steld wodde en op 14 december verhuusde
naor et Schrieversrontegebouw in Berkoop.
Mit naeme ponghoolder Henk Koelma en de
vri'jwillige verhuzers Hendrik Betten van Else
en Frank Spijkers uut Buil zorgden veur een
vlekkeloze verhuzing van een grote vrachtauto
mit anhanger stiefvol meubels.
Laeter zorgde de heer Mulder opnVj veur een
verrassing. Tiedens de ni'jjaorsreceptie van de
Schrieversronte in Noordwoolde overhaa ndigde hi'j uut naeme van ING-Nederlaand een
kedocheque mit een weerde van mar heist
€ 750,00 veur et wark van oonze stichting.
Bestuur, passeniel en vri'jwihligers van de Stellingwarver Schrieversronte bin uteraord slim
wies mit disse prachtige initiatieven van Ton
Mulder en de ING-baank!
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Linksboven: Etkantoor van de Sreilingwcuver Schrieverroae
mit nog et colde meubi/air, mit rchtsaachter Schrieversrontemitwarkster immy Sloot uut ScharpenzeeL
Rechtsboven: 0€ verhuusploeg1 mit vJ,n.r. de vrtjwilligers Hendrik Betten, Frank Spijkers en Henk Koelma, het even schoft veur
cen bakkien kofñe.
Rechtsonder: Dc vrachtauto mit anhanger stiefvol ING-meabilair veur et kantoor van de Ste/fIn gwarver Schrieversronte in
Berkoop.
Liqksorider: Raodsiid Ton Mulder bekikt Oak nao de verhuzing
et risseltaot van zien iniiatief.

Oproep Stellingwarver gemienten

Wie zorgt veur de mooiste
en beste Stellingwarver
webstee?
An et aende van etjaor zal de SteHingwarver
Schrieveri'jepries veur de dadde keer uutriekt
wodden. De pries, die insteld is deur de beide
Stellingwarver gemienten, is bedoeld om
meensken an te vieteren om meer gebruuk
te maeken van de eigen streektael. leder keer
wodt d'r deur de veurbereidende warkgroep
keuzen veur een bepaold thema of wodt de
wedstried uutschreven veur een doelgroep.
Dit keer kun verschillende verienings, zoas
verienings van Plaetselik Belang, historische
verienings, netuurverienings of -instellings,
mar bi'jglieks ok sportklubs an de wedstried
mitdoen. Et gaot d'r dit keer omme welke
veriening, instelling of klub op een, in de
ogen van een deskundige jury, goeie wieze
gebruuk maekt van et Stellingwarfs op zien
webstee.Verienings, instellings en klubs kun
heur veur de pries anmellen tot 15 meert
2011 bi'j Janny Blomsma van de gemiente
Oost-Stellingwarf (j.blomsma@ooststellingwerf.nI.Van dan of an zal de jury mit riegelmaot de websteden bekieken van degenen
die heur anmelded hebben of die anmeld
binnen. Op die meniere wodt ok bi'jholen
hoe vaeke de webstee uutbreided en verni'jd wodt, en wat veur rolle et Stellingwarfs
daorbi'j speult. Uuteindelikzal dejury nao de
zommer de winner van de pries anwiezen, de
uutrikkinge van de pries is in november. De
pries bestaot uut een bed rag van € 500,00 en
een oorkonde.
Veur meer infermaosie kuj' kieken op de
webstee van de gemiente Oost-Stellingwarf:
www.00ststellingwerf.nI. Mar ie kun vanzels
ok even bellen of mailen mit Janny Blomsma,
zi'j is de ambtelik siktaoris van de warkgroep.
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Opneumen in et I.O.C.
j weren uutvanhuus bi'j lene van
de kiender en 1k was al mit de bus
naor et stesjon west om een kaortien
i'
te kopen veur de aandere dag,
een risserveerd plak naor Zuud-Limburg. Daor
zollen wij as schaopehoolders bi'j mekere
kommen.
De volgende dag ston 1k op et stesjon van
Utrecht wat te schutteren, mar een jonge man
brocht uutkomst. 1k mos naor een aander perron. Et is op een vremd plak altied zuken en
1k kon nog krek op tied mien maoten oppikken veurdat die zonder mij veerder gongen.
Misschien hadden ze wel Iiever had dat 1k
niet mitgaon was, mar 1k hadde niet allienig
belangstelling veur de schaopen, mar gong
ok over oonze centen en die kuj' mar len keer
uutgeven. Dat 1k hadde dr alle belang bij om
dr bij te wezen. Et was aachterof mar goed
ok, want veur wat ze daor in Limburg te bieden hadden zol 1k glen cent uutgeven.
Op de weerommereize was 1k nao Utrecht
weer allienig en kwam in de trein midden
in een gezelschop te zitten. Dat beston uut
allemaole niet al tejonge heren, die dr kennelik niet zoveul nocht an hadden dat 1k daor
zomar midden in heur ploegien zitten gong.
Mar et was mien bespreuken plak. En dan
moet dr een starke kerel kom men om mij
van mien betaelde plak te haelen.
Al gauwachtig kwam dr iene van de manluden op mij of en vreug wat 1k daor aenlik
mos. 1k haelde mien kaortien te veurschien
en kon him bewiezen dat 1k recht op et plak
hadde waor 1k zat. Et klelne kereltien hadde
een bekende kop, mar dat drong op dat mement niet tot mij deur.
Hij vreug doe waor 1k henne mos. Now,
gewoon naor huus. Hij docht dat 1k glen
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Hollaander was, zee hi'j. Daor had hi'j geliek
an en 1k hebbe him verteld dat 1k uut de StelIingwarven kwam. Mar dat zee him eerst niks
en 1k vertik et om te zeggen uut Frieslaand.
Dus ikzee nog es: 'Uut Stellingwarf.'
1k hadde docht dat hi'j now nog niet weten
zol waor dat lag, mar dat vul mit.
Uut OoldetrieneT vreug hi'j, daor hebben ze
toch van die hadrieders?'
'Nee,' zee 1k, 'uut Appelsche.'
'Is dat clan ok Stellingwarf?' vreug hi'j. 'Oost
zeker!
Daor kan ik min tegen as ze in et westen zeggen: Is dat ok Stellingwarf. Oost zeker!'
Krek as heurt dat dr niet bi'j. Of dat dat een
werelddiel veerder is.
Mien ofkomst maekte de zaeke dr niet beter
op. As 1k heur misschien ofluusterd hadde,
want zi'j weren van et I.O.C. en et gong om et
plak waor de speulen plakvienen zollen en
Amsterdam was lene van de kandidaoten. En
wat 1k allemaole al heurd hadde. Ze kwammen allemaole om me henne staon en 1k
kreeg van elkeniene nog een haand ok.
Et dee dus blieken dat 1k mi'j opneu men laoten hadde in et komitee van et I.O.C. zonder
dat 1k daor veur nuugd was. En ze maekten
heur zorgen hoe et now veerder mos.
1k hebbe heur mar dudelik maekt dat et StelIingwarfs en et Engels wel zoveer uut mekere
liggen dat 1k amper verstaon hadde waor et
over gong. Et zol dus wel een betien mitvalen.
De volgende halte mos 1k dr trouwens ok al
uut. 1k hebbe dus mar kot in et I.O.C. zeten.
Mar warschienlik wel as eerste Stellingwarver.

ichtbij oons huus aj een moole, ronde
poele. Die deur de buurtschop anneumen was as iesbaene.
Hadde et een stokmennig naachten
funk vreuren, clan gongen een tal jongkerels
geaarmd et ies op. Ze stampten flunk en hul
et overal dan wodde de baene veilig bevunnen en eupen verklaord. Dr kwamrnen een
dissien op et ies. Daor koj' hiete poelermelk
en snert kopen.
1k zal een jaor of zesse-zeuven west hebben,
doek veur de eerste keer mit pappe mit moch
naor de iesbaene. 1k hadde al wat omrnekrabbeld op 'e sloot veur et huus, dat scheuvelen
kon 'k al aorig. Docht 1k.
Man, man dat vul me vies of. Et leek wel as
hadde et yolk op 'e baene haezehaor in de
sokken. Tjonge, jonge dat gong me dr ommeweg. 1k keek mit eupen mond, naor oonze
buren die as in oo!derwetse kleeraosie an et
schoonrieden weren. Ze zwierden, mit briede
streken, over et ies dat et lust was. Daor tussendeurvleug etjongvolkin lange riegels in
de ronte.
Pappe plaantte me in et midden van de poele.
Daor was een stok ofzet veur krek zokke
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toprieders as ikke.
1k trof al gauw wat kunde. We vermaekten
oons een schofflen best. Doe vun 1k we!
goed. 1k was koold van et valen en mu van
et opstaon. 1k hadde et had. Wat mij betreft
kowwe wel op huus an gaon. 1k stortte mezels
mit Ievensgeveer op 'e buterbaene. Al rap
pikte pappe me op. Een beker poeiermelk en
een horn pien koeke was mien die!.
Doe'k dat aachter de koezen hadde, zee 1k dat
naor huus wol.

Now a!? Kiend we bin dr krek, foeterde
pappe.
1k dee wat alle kleine maegies doen, as ze
heurzin niet kriegen. 1k leut de lippe hangen
en perste een peer traonen teveurschien.
'Breng heur toch naor oonze Jantien,' opperde
dejongste zuster van pappe, di e gaot mit
et dikke lief toch niet scheuvelen. Ze is wis
bliede mit wat geze!schop.'
En zoks gebeurde. 1k zat de rest van de middag bi'j tante Jantien an de keukentaofel.
Lekker veur et potkacheltien. 1k hulp mit bonedoppen en we speulden een peer potties
negensti kken.
Et was al donker doe as pappe me op haelde.
1k hadde me glen ogenbllk verveeld. Doe
pappe aovens vreug: 'Gaoj morgen weer mit
scheuvelen,' gaf ik as bescheid, 'ja wis we!, a'k
naor tante Jantien rnag.'
Now vraog 1k me of, as et deur tante Jantien
kornt, da'k et scheuvelen nooit onder de kni'je
kregen hebbe.

'Van meer naor beter'
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Frans Koning bödt 'Van meer naor beter' an an Ype Dijkstra.
Oflopen vri'jdag 28jannewaori wodde in Berkoop et FNP-pergramme veur
dejaoren 2011-2015 anbeuden an de Stellingwarver Schrieversronte. Dat
gebeurde omreden de FNP heur pergramme 'Van meernaorbeter'behalven
in et Fries en et Bildts ok in et Stellingwarfs prissenteert. Et eerste exemplaor
wodde deur FNP-bestuurslid en at meer as dattig jaor Schrieversronte-lid
Frans Koning anbeuden an SSR-veurzitterYpe Dijkstra bi'j de karke van
Berkoop. Deur et pergramme behalven in et Fries ok in et Stellingwarfs en et
Bildts an te bieden wit de Fryske Nasjonale Partij zien Iaoten dat ze een perti'j
binnen veur alle inwoners van Frieslaand.

Henk Bloemhoff

In Memoriam: Tromp de Vries van Urk
Lang niet alle lezers van De Ovend zullen
van him heurd hebben, laot staon dat ze
him kend hebben. En toch was hi'j in de
wereld van orgenisaosies en meensken
die heur inspanden veur de streektaelen
bij de meersten een goeie bekende en ok
een belangriek man. Tromp de Vries, van et
eerdere eilaand Urk. Kenner van de tael, de
geschiedenis, de volkskunde, van de viskeri'je,
van et karkelik leven,ja van de meensken
van Urk. Hi'j publiceerde d'r her en der over
in et pat van zien leven dat hi'j aktief wezen
kon, en dat is toch ok al wel weer een hiele
poze leden. Tromp de Vries, mar d'r wodde
okveul zegd:'meesterTromp de Vries want
Tromp was deur zien eerste vakopleiding
onderwiezer wodden.
Et was veur et eerst dat ik mit Tromp in de
kunde kwam doe 1k as taelkundige warkte bi'j
de Stichting lesselakedemie in Kaampen. Dat
was in dejaoren 1978-1981. In zoe'n vuuftig
plakken van et gebied daor die instelling veur
warkt, zette ik in die tied infermaantegroepies
op, krek zoa'k dat daon hadde mit de
woordeboekgroepen in Oost- en WestStellingwarf. Die lesselakedemiegroepen
kregen dus ok maondeliks een hiele
riegel taelvraogen veurlegd, in een grote,
driejaorige enquete. En ok op et oolde
eilaand Urk wodde die enquête goed invuld,
mit naeme deur Tromp de Vries. Die hadde
naeme as 'de' kontaktpersoon veur tael bi'j
uutstek;ja, veur wat eigenlik niet!
Een poze leden al weer, op 5 jannewaori,
vernam ik van iene van mien studenten dat
Tromp de Vries wegraekt was, en we bleken
diezelde dag ok thuus bericht kregen te
hebben van zien overlieden. Dat was op
ni'jjaorsdag gebeurd, op 93-jaorige Ieeftied,

in et verpleeghuus Talma Hof in Emmeloord.
Daor wodde hi'j et Iaeste pat van zien leven
verzorgd. Et was al lange jaoren dat et in
geestelik opzicht hielemaol niet goed meer
mit him gong, dat normale, goeie kontakten
mit him onderholen was d'r veur de meersten
van zien oolde kunde niet meer bi'j. En now
bleek d'r clan een aende kommen te wezen an
zien leven. Ja, an een feitelik slim aktief leven
dat hi'j indertied hadde, mit naeme op et
terrein van de streektael, de geschiedenis en
even en yolk van Urk. En clan is et goed om
stille te staon bi'j zien overlieden, ok in oons
Stellingwarver tiedschrift De Ovend.
Jawisse, Tromp de Vries hadde hiel veul mit
Urk. Daor kwam hi'j weg, dat was zien wereld,
hi'j leefde d'r haost veur. Mar veur de tael
van West-Overiessel en de Stellingwarven,
en ok veur de historische relaosies tussen
Urk, Stellingwarf en Frieslaand hadde
hi'j flunk belangstelling. Deur zien twiede
vakstudie, Nederlaans MO-B, was hi'j een
vakman op taelterrein wodden en clan
een goeien iene, mit hatte veur zien yak.
En in die hoedaonighied was hVj nao zien
schoelemeesterschop lange jaoren lerer
Nederlaans op een kleuterkweek in Zwolle.
Wat hadde hi'j nog meer mit de Stellingwarven, behalven clan een goeie baand mit
mij en mien gezin? Dat was dat hi'j in de
Stellingwarver Schrieversronte een aktieve
beweging zag die hie[ goed doende was
om de tael vaaste te leggen, om die goed te
beschrieven, om die goed veur et locht te
brengen en om et gebruuk veuruut te helpen.
Mit naeme de wieze waorop wi'j boeken
uutgeven was interessaant veur him. Hi'j nam
d'r een veurbeeld an om ok zels boeken uut
te geven op Urk. In 1981 richtte hi'j clan ok de

Stichting Urker Uitgaven op, die sund die tied
hiel wat boeken op 'e wereld brocht het. In
1992 weren dat al 22.
Mar zonder die baand mit aandere gebieden
kon hi'j him ok goed redden. Jezels redden,
dat Iiekt de Urkers trouwens slim eigen te
wezen.
Tromp sleut him in et laest van de jaoren
zeuventig al an bi'j de lesselakedemie in
Kaampen, en bi'j die instelling gaf hi'j in 1981
iene van zien eerste uutvoeriger boeken uut,
de Cirker spUkkies (lees: 'Urker vertellegies'),
mit as ondertitel: Veraolen in vCirsies over in
eut It Cirker yolks/even (In =en'). Hi'j hadde al
langer goeie kontakten mit et Nedersaksisch
lnstituut in Grunningen, en daor hadden ze
veur zien beschrievings van et Urkers veul
wardering. In dat verbaand wil ik nog even
wiezen op zien belangrieke bi'jdregen 'Stevig
systeem. Over korte en lange vocalen in het
dialect van Urk' en 'Urker toponiemen' in et
tiedschrift Driemaandelijkse Bladen (1967;
1977). An etaendevan de ClrkerspUkkiesis
trouwens een bibliografie opneumen van
zien veurnaemste artikels en losse uutgiften
tot 1981. Die liest van zien wark op et terrein
van de Urker tael, geschiedenis, schrieveri'je
en volkskunde telde doe al meer as vuuftig
titels. In 1992 gaf de lesselakedemie opni'j
een uutvoerig boek van him uut, mit as titel
Leven en tool van het el/and Urk. Gelliustreerd
met oude tekeningen. In dat boek besch rift De
Vries et leven op Urk en veul aspekten van de
tael. In de ofdieling 'Geschreven om te lezen'
vienen we nog weer zoe'n vuuftig bladzieden
mit verhaelen en gedichten in et Urkers zels.
En in de literetuurliest staon nog publikaosies
van zien haand nuumd uut de tied tussen
1981 en 1992.
En doe kreeg ik daor inienend van mien
student de oflevering van 3 jannewaori
2011 van Het Urker/and anlangd, mit
rouwadverteensies en mit een kot
Ievensbericht. Dan gaot d'r een schok deur
je henne: de grote man van et Urkers is d'r

niet meer. Het Urkerland beschreef him zo:
'Tromp de Vries was een man met bijzonder
grote talenten, die hij op vele terreinen heeft
ingezet binnen de gemeenschap van Urk. Hij
was een zeer gewaardeerd medewerker van
Het Urkerland, een drijvende kracht van de
Stichting Urker Uitgaven en ook op kerkelijk
terrein heeft Tromp de Vries enorm veel
werk gedaan.' Daor is gien woord te yule mit
zegd. Zien biezundere baand mit de tael en
geschiedenis van Urk kwam drekt nao zien
overlieden ok weer meer in de bekendhied.
Nao een 'dankdienst voor zijn leven' in de
Bethelkerk wodde hi'j op 6jannewaori in
stilte te hof brocht, op et begreefplak even
buten Urk.
Nao 1992 was et mit zien geestelike
gezondhied hadde minder wodden, en
ik ontkwam de oflopen tied ok niet an de
indrok dat hi'j onderdehaand aorig minder
bekend was as destieds. Zo gaot dat,
wodt dan zegd. Mar mit zien wegraeken
is d'r liekewel alle anleiding om opni'j
ommedaenken an zien wark te geven. En
och, de hieltied weer zullen meensken mit
interesse veur Urk ontdekken dat Tromp
de Vries een naolaotenschop schonken het
daor ze ommeraek wies mit wezen moeten.
En wi'j hier in oons gebied moe'n weten
dat de Schrieversronte in him een soort
goeie kammeraod verleuren het. lene die
perbeerde, krek as bi'jveurbeeld oonze H.J.
Bergveld veur et Stellingwarfs, et Urkers
zuver en mit veul eigen, 'oolde' woorden te
bruken. As ofsluting heb ik, as eerbetoon
en om de lezer mit et Urkers in de kunde
kommen te laoten, iene van zien gedichten
opneumen (zie bladziede 30).

De Wondervis

Op krapan 90-jaorige leeftied is op 26jannewaori 2011 wegraekt oons lid en trouwe kammeraod van de Stellingwarver
Schrieversronte de heer

Vis, 'n vis, 'n wondervis
die in 't Vat van (irk evongen is.
IJ is niet glad, ijis niet kaol,
't is glen makreel in 't is glen aol.
't Is ok glen geep en 't is glen griet,
'n skellevis is 't ok al niet,
glen spiering is 't, in 't is glen p001,
kom op, wie du ereis 'n goal?

Glen wiedik is 't, in ok glen steur,
pas in de kookpot krigt ie k!eur,
want is die wondervis nag raaw,
don moerje'm niet; don is ie graaw.
1k eaw 't ok alzo vaak ezien,
je trekken 'm mit gemak in twien,
't is dus glen skolle, 't is glen skarre;
is 't wel een vis? Nee, 't is 'n garre!

(Uut: Tromp de Vries, Cirker spcikkies.
Kaampen, 1981. Woordverklaorings: 't Vol
van (irk = diepe slenk bij Urk; in = in, en; geep
= snoekachtige zeevis; griet = soort brede
platvis; pool = poon; ereis = es, Ned. eens;
wiedik = wijting, bep. goedkope vis; steur =
bep. kraekbienige zuutwaetervis; eaw = heb;
skarre = schar, soort platvis; garre = gernaal)

Geale de Vries
wonende in Drachten. De heer De Vries
gruuide op in Blesdieke. Daor leerde hi'j
et Stellingwarfs 'van de straote want
zien oolden kwammen van Stiens. Zien
heit was heufdonderwiezer an de legere
schoele van Blesdieke. Geale de Vries was
behalven een groot veurstaander van
et behoold van et Fries krek zoe'n groot
veurstaander van et Stellingwarfs. Veul
Stellingwarver onderwiezers zatten bi'j
him in de kiasse op de 'kweekschoele oftewel de Pabo in Drachten. An die schoele
was hi'j lerer Nederlaans en Fries. De Vries
adviseerde oons as Stellingwarver Schrieversronte now en clan. In et begin van de
tied dat et Fries verplicht wodden zol op
'e schoelen, pleitte hi'j veur een groot plak
veur et Stellingwarfs op 'e schoelen, mit
daornaost onderwies in passieve beheersing van et Fries. Tegere mit zien vrouw
stelde hi'j in 2005 et De Vries Hemrica
Foons in bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, dat bedoeld is veur taelkundige
uutgiften. Ok schonk hi'j een tal taelkundige boeken uut zien biebeitheekan oons
kenniscentrum.
Bestuur en passeniel van de Stellingwarver Schrieversronte willen him daanken
en eren veur zien begrip en inzet veur
oons wark veur et Stellingwarfs.

Otto, heer van Buif.
Zo... beste meensken! Jim tiedschrift wodt vanof dit keer opfleurd
mit een stripverhaeltien. En omdat
1k mi'J veurstellen kan daj'm niet
allemaole meer weten wie a'k bin,
of mi'J hielemaole nog niet kennen, wol ik mi'jzels even in et kot
veurstellen. Mien naeme is Otto,
heer van Bull. 1k bin verzunnen deur
een aandere feguur uut Bull: Frank
SpiJkers. Hi'J is beter bekend as de
Histotolk. As zodaonig het hi'j in et
jubileumjaor 2009 roem 40 veurstellings geven op 'e basisschoelen
in Oost- en West-Stellingwarf. Veur
die veurstellings had hi'J een typien
bedocht dat meraokel slim leek op
et stripfeguurtien dat hi'j bedocht
had veur een kraantestrip zoas daJ'
vroeger Kaptein Rob en Tom Poes
wel hadden. Now, dat stripfeguurtien, dat bin ik. Ok is daor doe een
boekien van uutkommen (dat nog
te koop is bi'j de Schrieversronte):
"Weeromme naor Stellingwarf"
Now was dat een min of meer serieus verhael. Mar now! Wahaa! Bin
ik d'r ok as een lollig ien-bladziedestrippien.
D'r wodt zegd da'k een elgenwies, opvliegend
en soms slim arrogaant mannegien bin. Daor
klopt netuurlik hielemaole niks van. Bi'j de
baord van Petrus nog es an toe! Wa'k wel bin is
een schaekliefhebber en zoas al zegd, de heer
van Bull. Aj'm weten willen hoe 1k dat wodden
bin, clan moe'n Jim et boekien lezen gaon (et is
niet algemien bekend wodden, mar in de middelieuwen ston d'r een kesteel midden in et
darp Buil. As et goed is staot now et huus van
de schriever en tekener bovenop de restaanten
van dit lens zo machtige slot!). Now, tot zoveer

Frank Spijkers as Otto, heer van BulL
over mi'J. 1k hoop daj'm veul genoegen beleyen zullen an mien soms nuvere belevenissen.
As d'r goenend binnen die een keer mit mi'J
schaeken willen moet ikJim waorschouwen: 1k
bin een slim slechte verliezer...
De persoon op 'e foto is de schriever en tekener
van mien verhaelties. Veur de aorighied het hi'J
him as mi'j verklieded... Mafkees...
Tot kiek es, van now of an elke keer in De Ovend!
Otto, heer van Buil

Otto, heer van Buil
deur: Frank Spijkers

Op jow gczondhied!

"die I1 quiditeit5prognose is wel arg zunnig, een second
opinion kan daenk 1k glen kwaod"

as jow MRW Accountants inschaekelen...

.staon jow d'r nooit alliend veur!
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