4Oejaorgaank no. 4
augustus 2012

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nI

m
a", $7078mm

FOTO'S

INHOOLD

omsiag Sietske Bloemhoff
blz. 3, 4, 28,29 Len us van der Broek
blz. 10 Jan en Amelia Oosterloo
blz. 16 GeertLantinga
blz. 19 JannyLantinga

Jimmy
Et veuroffien

2

Koosje Hornstra
In gesprek mit Lies Mendel

3

Henk Bloemhoff
Tenst' in een Blesdiekiger bron

7

Jan en Amelia Oosterloo
Reisvers/ag Chili (8)

9

foto oms/ag: Zute stoofappels an een
ongeveer 90-jaorige appe/boom

W.J. Teijema
vremd

12

Henk Bloemhoff
'Meuzels'en 'blekens'

13

Van de redaktie
Vriwi/Iigers lazzen weer veur uut 'Tomke'

14

Jannes Westerhof
Dit p/ak dot me wat

16

W.deJong
Een verleuren kaans

21

Sjoukje Oosterloo
Slimme tante

22

Van de redaktie
De dorpen van Ste//in gwarf in oo/de bee/den

23

Kolofon
De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en komt zes keer in etjaor over de
heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen
op et terrein van de Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
Redaktie

Koosje Hornstra, Jimmy Visser
en Jannes Westerhof

Buro-redakteur

Sietske Bloemhoff

DTP

Trijnielelkamp

Omsiag

Sietske Bloemhoff

Drok

Banda, EtVene

Administraosie

Stichting Ste!Iingwarver
Schrieversronte,
Willinge Prinsstraote 10,
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop
Till. (0516)451108

Van de redaktie
Lezing op 6 november

24

Freddie de Vries
Een anraoder!

25

Maendag tim donderdag:
9.00 ure tot 16.00 ure

Van de redaktie
Nile Ste//in gwarver film

26

Aclministraosie

Overleg mit aandere mitwarkers kan
alliend nao tillefonische ofspraoke

Johan Veenstra
Et zussien van Willem Nijholt was
een kroete!

27

E-mail

info@stellingwarfs.nl

Webstee

www.stellingwarfs.nIl
www.stellingplus.nl

Van de redaktie
Ste//in gwarver Dag

28

Lidm./Ab.

€ 18,00 in etjaor

Frank Scheenstra
Oero/ op Tersche//ing

30

Losse nommers

€ 3,50

ISSN 0166-7351

Van de redaktie
Bewegend /aandschop: poëzie in de
RottigeMiente

31

Dr mag gien wark uut dit blad overneumen wodden
zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

Frank Spijkers
Otto, heer van Bull

32

Eupeningstieden

Wet een jaor, dit jubileumjaor van de Schrieversronte. En
dan bin we nog mar op de helte. Dr staot oons nog een
protte moois te waachten. Ak dit schrieve moet de Stetingwarver Dag nog kommen. 1k meek me bliede mit et in
de agenda zetten van aktiviteiten veur de rest van et jeor.
Ft Darreltien op Der Izzerd dot op 8 juli, 26 augustus en 9
september de hekke los veur de keunst in de eigen tael.ln
september kuj' op de veertiende naor et Eupen podium in
Appelsche. As dat gien uutdaeging is. lederiene die altied
at es optreden witlen het ken dan zien keunsten vertonen.
Gegarandeerd daj' van et pebtiek de hanen op mekeer
kriegen. Op 27 september kuj' leren hoe aj' gedichten
schrieven en twie daegen teeter klinkt dr meziek op et
Stetlingwarver poppodium.
November begint mit een gesohiedenislezing. Op de twintigste weer zoen heerlike ienakter in Makkinge. November brengt dr nog een peer. Weke an weke flog wet in
Raevenswootd en Blesdieke. Ommedaenken vraog ik jim
ok veur de sutelaktie en et tientien veur een vrientien. Dat
de Steltingwarver Schrieversronte dit taeste slim neudig
het, hoeft veerder gien uutleg.
Mochten jim now daenken: Stettingwarfs praot ik, lees ik
en schrief ik as et even kan mar dr bin onderdieten die
nog beter kunnen, geefje dan op veur de nije kursus Stettingwarfs op 12 november. Bestist een anraoder.
Daank an at die meensken die op 29 april 1972 de schoolders dr onder zet hebben om de Schrieversronte een ptak
te geven in oonze eigen kultuur. Wet hebben ze oons een
protte brocht. We bin dr at 40 jaor slim bliede mit. An mevrouw Spies of heur opvotger zot ik zeggen witten: kiek
es naor dit jubiteumjaor. Kiek es naor et uutdregen van
oonze kultuur. Wi'j willen dat et blift. Wi'j Stellingwarvers
bin dr oe zo wies mit. Aj' een betien hatte veur kultuur
hebben, zet dan gauw jow haandtekening.
Jimmy

Koosje Hornstra

In gesprek mit Lies Mendel

D

oe k in 1970 op Der Izzerd kwam te
wonen en veur et eerst kennismaekte
mit Lies, docht ik dat ze yule oolder
was as ik, omdat heur kiender groter
weren. Uutaendelik schelen we mar roem
vuuf jaor. Lies is now dus even over de 70,
mar het een jeugdige uutstraoling. Ze kikt
mit een optimistische blik de wereld integen
en maekt makkelik kontakt. Ok het ze een
scharpe meniere van opmarken en 1k wor
deur heur wel even annelyseerd. Ze zegt
dingen over me die ik mezels niet lens bewust
bin. 1k heb de neiging om bi'j heur mien hatte
uut te stotten, mar daorveur bin ik d'r disse
middag niet. 1k moetjuust meer van heur te
weten kommen.
Lies is as een peer maonden oold poppien mit
heur mem Griet (now 92 jaor oold), vanuut
Paosloo, in Hooltpae kommen te wonen. Heur
mem trouwt mit Nicolaas Kuipers. Die het al
drie kiender, die al wat oolder binnen. Laeter
kommen d'r van heur beidend nog drie kiender bi'j. Ze wonen op een Hein boerespullegien aachter de Bovenweg, die doedertied
nog een zaandreed mit fietspad is en eerst
Iaeter de Stellingenweg wodt. Lies zegt dat ze
daor een heerlike jeugd had het. Mooi butenuut en alle vri'jhied om te speulen en deur et
Iaand te zwarven. Lopende gaot ze naor de
legere schoele an de Heufdweg in Hooltpae
en veural de dingen, die mit tael en meziek te
maeken hebben dot ze mit plezier. As kiend
lopt ze al vaeke te daansen en dat mag ze nog
altied graeg doen as daor in et därpshuus de
gelegenhied veur is.
In die tied gaoj'as maegien nao de legere
schoele naor de huushoolschoele. 1k vraog
heur, as ze wel een keuze had hadde, welke
richting ze dan opgaon was en Lies zegt:'Dan

Lies Mendel hoolt van gedich ten veurlezen,
tenie/speulen en zingen.

ha'k graeg naor de keunstakedemie wild.'Ze
hoolt van gedichten veurlezen, tenielspeulen
en zingen, krek as heur mem en ze hul doe ok
al van eerdewark. Ze het ok nog een posien
es had op de monieke.
Lies het dan wel de huushooldschoele daon,
mar ze hoolt aenlik hielemaole niet van huushooldelik wark, ok niet van koken. Al moet ze
dat wel al gauw volop doen, want ze is hiel
jong trouwd mit Rikus, die vuuf jaor oolder is.
Ze kommen te wonen in een oold spullegien
in Berkoop. Nao een peer jaor heuren ze van

'De Vriendenkring' en de 'Flying Stars' voerden op de ienakterao'
een kennis, dat d'r op 'e Izzerd wat te koop
staot en ze verhuzen naor dat dorp, waor ze
now nog altied woont. Wet op etzelde plak
mar niet in etzelde huus, want ze hebben zels
mit hulpe van vrunden d'r een ni'j huus op
zet. Ze vertelt hoe yule plezier ze hierbi'j had
hebben. Ze het graeg meensken om heur
henne en dit komt goed van passe bi'j zoe'n
zwaore kius as zels een huus bouwen. Rikus
vint nao verloop van tied wark bi'j Inventum,
doedertied een beg rip in Wolvege. En Lies
gaot, as de drie zeunen oold genoeg binnen,
an et wark op zuvelfebriek de Takomst. Daor is
ze 25 jaor west. Deur dat ze et mit dit alles hiel
drok het, het ze weinig tied om te lezen. Toch
vint ze wet ruumte om in 1986 in Kallenkote
een kursus pottebakken te volgen. Al die jaoren het ze de belangstelting veur disse vorm
van keunst niet verteuren. Ze vint hierbi'j krek

wat ze docht het en wit d'r veerder mit.
Dat komt hiel goed uut as Rikus in 1990 hiel
onverwaachts, nao een daansaovend in De
Butt, wegraekt an een hatanval. Lies is dan
krek vuuftig, de kiender bin de deure at uut
en pottebakken bliekt een hiel goeie besteding van de aovend. Ze is ondertussen ok
bi'j tenielveriening De Vriendenkring an de
gang. Zo at praotende kommen we tot de
konktusie dawwe mekeer daorbi'j krekt misopen hebben, want et eerste stok waor zi'j
in mitspeutd het was veur mi'j de eerste keer
da'k niet meer mitdee.
As d'r een groepien vrouwluden bi'j Lies te
theedrinken is en heur pottebakkerssputten
bewondert is daor de vraoge as zi'j et ok niet
teren kunnen. Van dat mement of het Lies
altied tesgeven. Ze het aachter et huus de
gerage ombouwd tot een ruumte, waor de

n aprilo.I.v. Lies Mendel prachtigeienakters en schetsies op.

keunstwarken staon kunnen en daor bin twie
ovends, lene op gas en iene op elektrisch.
Daor an vaaste is nog een ruumte waor de
kursisten an et wark kunnen. Lies eupent wat
kaasten en ik kiek me de ogen uut, wat daor
aUemaole an blikken mit kleuren glazuur
staot. Dan staon d'r nog emmers mit klei. 1k
krieg de neiging om ok mar zitten te gaon,
want et kriebelt me wel om mit de hanen en
wat klei doende te gaon. 1k herinner me, hoe
onrechtveerdig ik et vroeger op schoele vun,
dat wi'j maegies haandwarken mossen en
dejongen dan mit klei an de gang weren. D'r
staon nog allemaole warkstokken, die al klaor
binnen en ze lat me zien wat in de ovend
klaor staot om bakt te wodden. Eerst zonder
varve op 1000 graoden en Iaeter mit varve op
1500 graoden. Wat ik wel vremd viene is dat
wat d'r roze ingaot d'r rood weer uutkomt.

Lies zegt dat dit ok et verrassende is, as de
ovend eupengaot. le kun niet percies van te
veuren bepaolen hoe et d'r uut komt te zien.
Ze het now nog vuuf groepen die bi'j heur
pottebakken. Een inkelde man is d'r ok bi'j op
es en ze meugen alles maeken wat ze mar
kunnen. Dr is gien veurbeeld veurhanen. Et
mooie is, zegt ze, dat et aenlik ok een soort
therapie is. Aj'mitje hanen doende binnen,
en ie vulen de klei vorm kriegen, dan verzet
dat de zinnen. Et kontakt mit de aanderen is
daorbi'j hiel belangriek. Alles wat hier verteld
wodt, blift ok tussen disse muren.
Heur aandere hobby is tenielspeulen. Dat wat
ze as kiend al graeg dot, het ze laeter weer
oppakt. Doe de regisseur van 'De Vriendenkring', de tenielveriening van Der Izzerd, d'r
mit stopte het Lies et van him overneumen.
Daorveur het ze wel in Et Vene een regis-

seurskursus volgd, want ze vint aj'wat doen
moej'et zo goed meugelik doen. Ze kan mit
de aorig jonge groep hiel goed overweg en
ze het dan ok yule sukses mit de opvoerings.
Dat heuren ze ok in et buurdarp Hooltpae bi'j
de bekende kabberetgroep de 'Flying Stars'
en 11 jaor lange het ze bi'j beide verienings
regisseur west.
Dat komt mooi uut as bi'j gelegenhied van et
40-jaorig bestaon van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, an de tenielverienigins
in de dörpen vraogd wodt om een ienakter
op te voeren.
Veurig zoemer he'k mit Lies en Femmie van
Veen, die mitspeult bi'j de 'Flying Stars op
een waarme aovend aachter oons huus
overleg voerd, hoe we zoe'n aovend et beste
invullen kunnen.Veurdiel is, dat bi'j de 'Flying
Stars' ok mitien meziek d'r bi'j is. Besleuten
wodt dat 'De Vriendenkring' et stok opvoeren zal van: 'Et is allemaole de schuld van de
katte Die ienakter hadden we in dit dorp at
es eerder opvoerd, mar dan in et Nederlaans.
Veur disse gelegenhied heb ik et stok ommezet in et Stellingwarfs. Omdat et niet zoe'n
lang stok is, besluten we dawwe de ienakter
van Johan Veenstra: 'Een schoon milieu kost
een protte centen' d'r dan bi'j doen zullen.
Beide ienakters, ofwisseld mit schetsies en
meziek van de 'Flying Stars' moet wel een
mooie aovend wodden.
En zo is et ok gebeurd! Et is een aorighied
om dejongelui in et Stellingwarfs in een
kostuumdrama te zien en heuren optreden.
De kleren kunnen ze lienen van de meensken
van et Sunderklaossprokien uut Wolvege
en et effekt is schitterend. De groep van de
'Flying Stars' past daor hiel goed bi'j en de
saemenwarking zorgt d'r veur, dat et pebliek
in april van ditjaor in et därpshuus van Der
Izzerd een prachtige aovend het.
Lies vertelt me dat ze krek besleuten het te
stoppen mit et regisseren bi'j de 'Flying Stars'.
Nao al die jaoren wodt heur et yule veurbereiden te bezwaorlik. 1k kan et me wet beg riepen.
Meziek speult ok een grote rolle in et leven

van Lies. Niet dat ze altied de radio an het.
Ze vint luusterlieties mooi vanwege de tekst
en soulmeziek vanwegens et ritme. Waor ze
ok hiel graeg naor toe gaot as ze de kaans
krigt, is een musical, vanwegens et zingen, et
daansen en weer de teksten. Laestdaegs is ze
ok nog naor een konsert van Roel van Velzen
west.
Et Stellingwarfs is veur Lies alles. Ze praot et
overal, mar schrieven kan ze et niet. Ze het d'r
wel es over docht om een kursus te volgen,
mar ze kon de tied d'r niet veur vienen.
As ik an ende van de middag ofscheid van
heur neme, begriep ik aenlik niet hoe ien
meenske zovule verzetten kan. Mar ik daenke
aj'as vrouw zo positief in et leven staon en
al die dingen mit plezier doen, daj' daor ni'je
energie van kriegen. Van waor ik zit kiek ik uut
op een tekst in een liesien an de waand. Dat
het ze kregen van de kiender van heur vrund
Klaas en ikwil etjim niet ontholen.

Laeter
Een leven
vol van schreppen
en wrotten
Vule moois
wodde uutsteld
zunig beweerd
veur laeter
Mar !aeter
het niet waacht
tot morgen
laeter hetstiekem
gister west

Henk Bloemhoff

'Tenst'in een Blesdiekiger bron

E

en hiele poze leden al weer brocht
geschiedenissneuper Otto de Vent van
De Fochtel mi'j in de kunde mit een
oolde, interessaante tekst die betrekking het op Blesdieke, daor hi'j een kopie van
bleek te hebben. Et gaot om een 'willekeur' in
oons geval een soorte van dörpsriegelment
angaonde alderhaande verplichtings veur
et onderhoold van wegen, sloden, dieken
en meer. De willekeur daor et omme gaot is
vermoedelik veur et eerst opschreven in 1592.
Veur et laest is hi'j in haandschrift overschreyen in 1803. Dit neffens gegevens van de heer
De Vent.
In de Nederlaansachtige schrieftael van de
tekst zit een riegeltien woorden die dudelik
of wat minder dudelik uut et Stellingwarfs /
Nedersaksisch kommen. len van die biezundere woorden is et woord tenst, en dat is bi'j
mien weten nargens in Stellingwarf meer
bekend. Dat hoeftje vervolgens weer niet te
verbaozen aj' bi'j wat zuukwark ondervienen
dat et nargens in et Nedersaksische gebied in
Nederlaand nog een levendig woord Iiekt te
wezen. Daor vertel ik aanst meer over.
Mar now eerst over et woord zels, dat is dus
et woord tenst. In de tekst van de Blesdiekiger
willekeur komt dat woord twie keer veur. Dat

is in de verbienings tenst de kam pen en buijter
boulanden en op de slooden Ian gers tenst 't Ian t
en in de hooijlanden. Now zal Ian gers etzelde
as oons Ian ges wezen, mar wat zol dat woord
tenst hier inholen kunnen?
Deur wat te blaederen kwam ik al gauw in
een oold, interessaant boek van de bekende
Twentse taeldeskundige dr. H.L. Bezoen
terechte. Dat boek het as heufdtitel Taal
en yolk van Twente, en as ondertitel Waarin

verscheiden hoofdstukken over de geweste-

lijke taal van boeren en burgers zijn vervat, de
doopceel wordt gelicht van vele oude woorden...
en zo gaot et dan nog evenpies deur. Dat
boek is in 1948 uutgeven, in Assen, bi'j Van
Gorcum & Comp. Op blz. 17 wodt verteld:
'Ook het woordje tens of tends leeft alleen
nog in verborgen schuilhoeken verder. Maar
vroeger was het over het hele Saksengebied
bekend. Het is ontstaan uit te - ende - s en het
betekent: aan het einde van' Bezoen nuumt
dan veurbeelden uut Deventer, Oldenzaal en
meer algemien uutTwente. In Twente betekent tends van 't hoes of tends 't hoes an de
veur- of aachterkaante. Tends vuur de taofel
betekent an de smalle ziedkaante van de
taofel. Bezoen het de indrok dat et in Drenthe
wel zowat oflopen wezen moet mit tens of
tendes, want uut een oolder Drents woordeboek dat hi'j inzien hadde kon hi'j opmaeken
dat'men'in Drenthe'nog in het midden van
de vorige eeuw van tendes sprak': Dan zoj'
haost annemen meugen dat et zowat vot is,
schrift hi'j, en dat is dus in 1948.
De schriever van dat ooldere woordeboek
en ok Bezoen zels konnen netuurlik niet
veurzien dat d'r nog es een Woordenboek
van de Drentse Dialecten (WOO) kommen zol,
zoas wi'j dat uut oonze tied kennen. Uut dat
woordeboek kun we wel wat meer geweerwodden. Tendens het land 'aan het einde van
het land'wodt citeerd uut een Drents woordeboek van 1848. En van infermaanten uut et
zuudoostelike zaandgebied van Drenthe geft
et WOD nog es tens 'opzij', zoas in tens van
mij 'naost mi'j' en tens op de schurstiebossem
'an de ziedkaante van de schostienmaantel':
In et laeste veurbeeld zal tens toch aenlik ok
wel 'an et aende', mar dan warschienlik wel:
'an et smalle aende' te betekenen. G.J.H.

Dijkhuis zien woordeboek Twents in woord en
gebruik geft trouwens onder et lemma tèèns
as betekenis behalven 'an et aende van' ok'an
de ziedkaante'
Alhoewel d'r dus uut de Drentse zuudoosthoeke nog wel wat geva lien van tens optekend binnen veur et WDD liekt et me toe dat
Bezoen terecht miende dat et woord tens in
onbruuk raeken zol. Wi'j hebben dan now
wel een aorig geval uut een oolde tekst die
betrekking het op Blesdieke, mar et gebruuk
van tenst is bi'j oons niet meer bekend, en
vermoedelik al lange niet meer. Bezoen vun
trouwens ok nog veurbeelden uut et Nederduuts van Sleeswiek-Holstien, mar de schriever die hi'j citeert zegt dat et woord overal in
onbruukt raekt. Veur Grunningerlaand vun
Bezoen al hielemaole glen anwiezings. Wat
zal d'r over honderd jaor nog van tens over
wezen, vreug hi'j him dus of... En dat was dan
in 1948, zoe'n 64jaor leden. Mar een verhipt
klein betien, ofgaonde op de bronnen van
now.
Mar wi'j hier bi'j omme hebben now die aorige voonst in de Blesdiekiger willekeur. In et
oolde Stellingwarf en omgeving zal tens(t) dus
glen onbekend woord west hebben. Tenst in
tenst de kampen en buifter boulanden zal hier
grootkaans 'an, langs et veerste aende van'
inholen, en etzelde gelt veur tenst 't /ant. Wel
is d'r nog een belangriek verschil tussen tenst
en tens dat nuumd wodden moet, en dat is de
slot-t in tenst die in de Twentse veurbeelden
niet zit. Waordeur zol die -t d'r staon, an et
aende van et woord? We kun et niet zomar
veur een verschrieving anzien, want in een
oolde Drentse bron is dlt woord ok op disse
meniere vunnen (Heringa, J., Drentse Wiliekeuren: een nalezing. Zutphen, 1985).
Misschien meugen we de -St in tenst beschouwen krek as in woorden as aendigst, enderst,
en/ikst (bron: Ste//in gwarfs Woordeboek), die
betekenen: 'et veerst vot', 'et aachterst De -st
zol dan ok in tenst de 'overtreffende trappe'
wezen, en et woord zol dan zo in mekeer
zitten: te + ende + s + St. De eerste s is de s

die vanoolds in bi'jwoorden vaeke veurkomt,
krek zoas in langes, onderwegens. Vermoedelik
het Bezoen de s in te+ ende + s ok zo zien. De
kombinaosie van te-endes + st die 1k vervolgens anneme is niet zo vremd. Daenk van
dat an teerst 'te / as eerst dat is een vergeliekber woord uut et Middelnederlaans, en et
Duutse zuerst'as eerst zu/etzt'as laest' Uut de
femiliesfeer is mi'j veerder nog tenne bekend,
dus zonder s, uut et West-Braobaans. Ok dat
hoolt in: an et aende van. Tenst zol in oons
geval dus daelekommen op'an de kaante
die et veerste vot is, an de buterste kaante
Bi'j zoe'n betekenis vaalt de anwezighied
van (s)t ok beter te verklaoren as wanneer de
betekenis 'an de ziedkaante' wezen zol, en 'an
de veerste, buterste kaant' is donkt mi'j zeker
niet in stried mit et tekstverbaand in oonze
Blesdiekiger tekst. Mi'j donkt ok dat tenst
hier niet 'tussen' betekenen zal, omreden die
plakanduding in een aander diel van de tekst
konkreet mit et woord tusschen nuumd wodt,
wiels tenst 't/ant='tussen et laand'mi'j as meniere van zeggen ok niet botte logisch liekt.

Op 12juni 2012 raekte weg de heer

Albert Gorter,
mitwarker in de vaaste Makkingester
groep van woordeboekmitwarkers
(infermaanten).
Gorter wodde geboren in 1929 en van
et begin van et projekt of in 1975 was
hi'j bereid om inlichtings te geven.
Veur oons aandere wark toonde hi'j
vaeke belangstelling.
Bestuur en passeniel blieven him
erkentelik veur de mitwarking die hi'j
algedurig gall

Jan en Amelia Oosterloo

Reisverslag Chili (8)
Jan en Amelia Brouwer uut Drachten vertellen

in tien ofleverings over heur reize naor Chili,
door de femilie van Amelia woont.
De laeste weke in Chili
Et is al weer een posien leden dawwe
bi'jpraot hebben, bi'jkaans een weke! We
hadden een dongel anschaft mit dattig
daegen vergees internet, mar ze hadden dr
niet bi'j verteld dat et mar geldig was veur ien
gigabite binnen dattig daegen! Dat was dus
in een ommezien op, en eer we daor aachter kwammen weren we al een stokmennig
daegen wieder. Dus daor gongen we de mist
mit in. Onderwiels hebben we et spul opwardeerd, en biwwe weer online. Deensdag
bin we weerommereisd uut Santiago naor
Machali, en wodden we onthaeld op een best
maol eten. Et eten is hier geweldig, ze weten
oons altied weer te verrassen mit een heerlik
bod eten. Dus we won hier niet 'maegel' zoas
vrund Otte altied zegt. We won disse weke
geregeld nuugd op de buurt om eten te kommen. Ze vienen et hier netuurlik geweldig
dat Amelia even weeromme is in heur dorp,
en willen graeg even bi'jkletsen over hoe as
et now gaot, en hoe as et eertieds was. Ze
kennen Amelia van kleins of an en hebben
heur opgruuien zien, ontwikkelen, votgaon
naor Europa, en now en dan weer in Machali
opduken. Men wil graeg weten wat as dr
now zovule beter is in oons laand vergeleken
mit hier, en as ze dr heur veurdiel mit doen
kunnen. Wat oons wel opvaalt is dat hier nog
een boel zaeken in ontwikkeling binnen die
bi'j oons al een hiele tied leden veraanderd
binnen. Dat et altied een verbetering is wil
ik niet zeggen. Hier bin nog hiel yule winkelties an huus. Meensken die brood bakken en

verkopen, hiele kleine supermarkies an huus,
waor aj' gewoon veur et leket vraogen wat aj'
hebben willen, en waor et dan veurje daelezet wodt. Zo hebben de meensken toch nog
een klein inkommen, en wark an huus. Wat
me wel opvaalt is dat hier yule mit de fraanse
slag warkt wodt: rap, roeg en zodoende niet
altied recht en waeterpas. Et risseltaot van de
ofwarking bin grote kieren en naoden, waor
et ommeraek deur tocht in huus. Dat ziej'
weeromme in de bouw van husies en zo, mar
zoas et liekt liggen ze daor hier niet wakker
van. Amelia en ik hebben oflopen weke twie
daegen hulpen mit et ofbouwen van et huus
van heur tante Angelica, waor we uutvanhuzen. Zo hebben we de waanden van de badkaemer opzet, zodat dr een husien plaetst
wodden kan, en lichtkaans ok nog een does.
Et is gewoon een hoolten geraemte mit daor
tegenan spiekerd vermacel (cemmetplaet),
wat laeter mit cement bestreken wodden kan.
Zo is et hiele huus opzet, en dan is de waand
an de binderkaante beklieded mit gipsplaeten. De waanden bin mit mekere 8 cm dikke,
dus dat hoolt niks over. De spanten veur de
dakkonstruktie bin van plaanken maekt, die
rechtop (dus niet plat) verwarkt wodden,
zodat et de meerste kracht dregen kan. De
daeken won hier meerstal bedekt mit blikken
golfplaeten, mit daoronder een soorte van
wotteldoek wat de vochtige anslag tegenholen moet. Gelokkig bin de winters hier niet zo
streng as in oons laand, mar de oflopen weke
was et twie daegen bewolkt, en dan is et toch
beheurlikfris. Dan zit ie at gauw in huus mit
dejasse an. Laot staon as et hier dommiet
winter is mit omdebi'j twie of drie graoden,
dan bi'j' bliede aj' een kachel hebben.Tante
het dat nog niet, dus dan mar goed in bewe-

ginge blieven en hopen op mool
weer. De poppies won dik anklieded, drie peer sokkies, yule laogies
kleerties, en de hiele dag een musse
op, ok in huus. Och, wat hebben
wi'j thuus clan een luxe, is et niet?
De keuken hewwe ok een betien
oppimpen kund.We hebben een ni'j
aanrechtblok haeld, en een mooie
kaaste veur de potten en pannen,
zodat et weer netties is. De binderwaanden in de keuken hebben we
plaetst, en alles ansleuten zodat de
boel een betien warkt zoas et heurt.
Wiels 1k dit schrieve is de overbuurman kommen. Hi'j helpt tante yule
en het et husien veur heur bouwd,
et is een alderaorigste behulpzeme
man. Hi'j is now doende om de
husiespot te plaetsen, en een waantien, zodat ze oons van de straote of
niet zitten zien te bruden. We hebben de ofvoerbuis van de riolering
anlegd, die gaot dus gewoon naor
een diep gat in de grond, ofdekt mit
een plestieken klied, mar et warkt en
geft humus.
Gisteraovend biwwe naorTante
heur zeune west, we weren nuugd
om eten te kommen. We wodden alderdeegst ophaeld in zien
limousine, een grieze Mazda 323,
zonder grill en bumper. D'r zat
mar iene koplaampe an, wat zoas
laeter blieken dee, meer as genoeg
lochtopbrengst opleverde deur
him op groot locht te zetten. De
ere koplaampe was dr uutvleugen vanwegens een paoltien dat
ieniens de weg overstak. Et linker
aachterportier zat warschienlik nog
op et kienderslot en wol ok van de
buterkaante niet eupen, wiels de
ere kaante mit geweld dichtedaon
wodden mos, doe alle zes passegiers
aachterin stapt weren. 1k hadde de

Jan en Amelia won geregeld nuugd op de buurt of
deur femilie om eten te kommen.

luxe om veurin zitten te meugen. Naodat et
portier goed dichte zat wodde de startprocedure van de auto in gang zet. Dit is een
speciaol ritueel, wat alliend de eigener wet. 1k
daenk dat dit daon is om diefstal van et voertuug tegen te gaon. Doe de radio op volume
10 ston, wodde de auto van de haandrem
zet en vleugen we de barg of. De auto wodde
mit geweld in de versnelling raomd, en daor
sleug de moter knallende en rattelende an.
Mar in ieder geval, hi'j dee et! En dan de techniek om him an de praot te holen zodaj' toch
weer bi'j de barg omhogens kommen kunnen. Dus, remmen mit de ti'jen van de rechtervoete, en plaankgas geven mit de hakke.
Mit de linkervoete de koppeling goed slippende bedienen, zodaj een kertier laeter nog
roeken kunnen daj' dr daelekommen binnen,
wat niks te raoden over lat. Die techniek was
me ok al opvalen in de bussies waor as we geregeld mit naor Rancagua gaon. Dr wodt hier
hiel yule mit slippende koppeling warkt, wat
mi'j geregeld kiepevel geft. Mar de reize was
utermaote komfortaobel en et laeste stokkien
zaandpad mit gatten waor as bi'jkaans een
auto in paste, wodde dan ok hobbelende en
knotsende oflegd. Now en dan begon et eulielaampien van de moter te branen, mar dat
wodde rap verhulpen deur een beste dotte
gas te geven. Et parkeren van de auto vargt
zoas bliekt ok een hiele speciaole handighied.
Mit de neuze van de barg of, wat zoas laeter
op de aovend bleek, et androkken van de
limo makkeliker maekte. We hebben gezellig
zeten en lekker eten, dronken en daanst. Et
was dan ok rap weer laete en tied om op huus
an te gaon. Dus mit zien allen aachter de auto
en drokken zodat de krachtbron weer anslaon
kon. Nao twie keer drokken lokte et, en mit
mekere nammen we weer plak, en beweugen
we oons weer richting et huus van Tante. Et
laeste stokkien was toch nog even een zwaore
zille, omreden we mit de auto de barg op
mossen die wissezekers wel twintig percent
steeg. Dit gong niet in ien keer, mar mos toch
in twie keer. Doe we halverwege aachteruut

mossen omreden de moter uutsleug, wodde
de auto in de aachteruut zet, en sleug de
moter tiedens et aachteruutrieden votdaolik
ok weer an. Doe mit yule gebrul van de moter,
mit slippende koppeling, en kroepende, kreunende en steunende, wodde de hellingproef
prima deurstaon. Mit yule wille biwwe in ieder geval weer thuuskommen. 1k schreef wel
dat we lekker eten hadden, mar ik heb spietig
genoeg niks eten kund van de empananda's
(broties vuld mit vis of vleis) die speciaol veur
oons maekt weren, omreden ik gisteraovend
overvalen was deur de griep. Zodoende kon
ik niks binnenholen, mar wodde goed verzorgd deurTante die speciaole draankies (mit
appatte smaekies) veur me maekt, die ikzonder tegenwarking (dat wodt niet tolereerd)
inneem, marje maege wel stark maekt. In
ieder geval is et een keunst om et spul binnen
te kriegen, mar ik vuulde me rap beter!
Gelokkig gaot et mit Amelia allemaole goed.
Ze het vandemorgen etjonge hontien, dat we
Bijke nuumd hebben, al weer wasken, en van
de vlooien ofhulpen. Dus die staot dr ok weer
op zien zundag's op. Onderwiels hetTante et
eten klaor, en schoeven we an taofel en gao ik
perberen om weer wat te eten, zoda'k minder
draankies innemen hoef. Now is et tied om
de laptop an de wilgen te hangen, eers wodt
et verhael ok weer te lang en valen de ogies
dichte tiedens et lezen. Disse weke hoop ik
nog even tied te vienen om bij te schrieven.
Vri'jdag is et al weer tied om weeromme te
vliegen, en veurdaj' et weten is et zo wied.
We moe'n nog et ien en aander regelen veur
Jonathan. Hi'j komt drie maonden mit oons
mit naor huus.
Now, dan sluut ik mar weer of mit de welbekende woorden: de groeten van Amelia en
Jan uut Machalide Chile. Tot de ere keer mar
weer.

SONT-veurzitter en oold-borgemeister van Ommen Arend ten Oever wegraekt

p 18 juli kreeg de Stellingwarver Schrieversronte inienend de trieste tiedinge dat de heer
Arend ten Oever, veurzitter van de Nedersaksische koepelorgenisaosie SONT, hielemaole
onverwaachs wegraekt was. Daegs te veuren was hi'j onder et kuieren niet goed wodden en laeter was hi'j wegraekt. Ten Oever was Drents/Overiessels CDA-politikus. Van
2001 tot 2006 was hi'j borgemeister van Ommen en eerder was hij borgemeister van Ni'jluzen
(Ov.). Bi'j SONTvolgde hi'j indertied de heer Henk Dikop as veurzitter. De laestejaoren woonde
hi'j in Hoogevene.
Arend ten Oever was een man mit veul energie. Hi'j was altied vol goeie moed en ston veur
zien ideaolen veur et Nedersaksisch. Hi'j hadde veul goeie poletieke en bestuurlike kontakten
die richt weren op de staotus van diel Ill veur et Nedersaksisch. Ten Oever was een Drent in
hatte en nieren en vuulde him naodrokkelik Nedersaks, zoas hi'j dat zels ok nuumde. Et ston
veur him vaaste dat saemenwarking tussen de verschillende Nedersaksische regio's in SONTverbaand van wezenlik belang is.
Et SONT-bestuur en de Stellingwarver Schrieversronte vulen et wegraeken van Ten Oever
as een biezunder groot verlös. Et begroot heur hiel slim dat disse veurzitter, mit zoe'n goed
gevuul en groot idealisme veur et Nedersaksisch, de veerdere staotusverhoging van oonze
gemienschoppelike tael niet meer mitmaeken zal.
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Van de redaktie

Vri'jwilligers lazzen weer veur uut'Tomke'
In de eerste weke van juni wodde in zowat alle ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang in de beide Stellingwarven weer in et Stellingwarfs veurlezen. De veurleesaktie wodt allejaoren deur de Stellingwarver Schrieversronte verzorgd in saemenwarking
mit'lt seiskip foar Fryskeiael en Schriftekenisse dat de Friese veurleesweke orgeniseert.
In de weke wodde veural veurlezen uut et boekien 'Tomke daor allejaoren een ni'j dieltien van verschient. Et boekien wodt oorspronkelik in et Fries uutgeven deur de Afük,
mar veur Stellingwarf in et Stellingwarfs ommezet deur Sjoukje Oosterloo. Omreden
'Tomke'veur de alderkleinsten wel es wat te muuilik bliekt wodt ok gebruuk maekt van
Stellingwarver kienderboeken. Zo wodde veurig jaor al veurlezen uut'Muske Tiemen'
van Christine Mulder, ditjaor wodde veurlezen uut'De belevenissen van Muske en Fret
van Herma Egberts. Bi'j et Iaeste boekien wodden speciaole'praotplaeten'ontwikkeld.
An de veurleesaktie doen allejaoren zoe'n 25 vri'jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte mit. De stichting dielt in die periode een kleine 900 Stellingwarfstaelige
Tomke-boekies uut an alle ukken in Stellingwarf. De hiele koördinaosie van de Stellingwarver veurleesaktie is in hanen van Annie Dedden (West-Stellingwarf) en Akkie Zeilstra
(Oost-Stellingwarf).

Uut et ni/e Tomke-boekien:
Auck Pea nstra

Et stiekelva rkerttiers.
Romke snuffelt mit zien neuze over de grond.
Inienen ropt hi'j:'Au!
D'r stikt me wat in mien snute!'
Tomke schoft de blatties an de kaante.
Op de grond Iigt een bruun ballegien.
Een bruun ballegien mit stiekelties.
'Et Iiekt wel een stiekelvarken.'
'Wat een kleintien!' ropt Romke. 'Is hi'j dood?'
Tomke bekikt et ballegien. 'Nee.
Mar hi'j is wel slim koold
'Koold?' Romke daenkt nao.
'We moe'n een beddegien veur him maeken.
Dan wodt hi'j Iekker waarm.'
'Ja!'roptTomke.'Mit een waarme kruke d'r bi'j:
Van een leeg bakkien maeken ze een bedde.

Tomke zien koesdoekien wodt een dekentien.
En et waarme krukien? Dat past d'r niet in.
'Zet him mar op de verwaarming,' bedaenkt Romke.
Daor is et lekker waarm.'
Mar as ze een schoffien laeter weer kieken,
is et stiekelvarkentien de hieltied nog lieke koold.
'As hi'j mar niet dood gaotsnoft Romke.
'1k vien him zo lief.'
We moe'n mit him naor
de dokter,'zegtTomke.
'De diere-ambulance!'
bedaenkt Romke.
'Moej' rap bellen, Tomke!'
Tomke drokt op de knoppies van de tillefoon.
Een stemme zegt:'Mit de
diere-ambulance.'
'We hebben een ziek stiekelvarkentien vunnen.
Kunjim him naor de dokter brengen?'
'We kommen d'r an!' zegt
de stemme.
Romke en Tomke zitten
bi'j et zieke besien.
Wat Iigt hi'j stille in zien
beddegien.
Hi'j het nog gien iene
keer beweugen.
Evenpies laeter stopt d'r een auto veur de deure.
De diere-ambulance.
Tomke en Romke draeven naor buten mit et beddegien.
De deure van de auto gaot eupen.
D'r stapt een vrouw uut.
'Jim hebben een ziek stiekelvarkentien vunnen?'
Tomke nikt, hi'j lat et bakkien zien.
De vrouw van de ambulance pakt et besien d'r uut.
Ze bekikt et stiekelballegien, dan Iacht ze.
'Disse is niet dood,'zegt ze.
'Hi'j het nog nooit leefd.
Et is een... wilde kestanje.'
illestraosie Luuk Klazenga
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Geert Lantinga uut Wolvege is niet alliend bekend in de StelHngwarven deur zien funkties
in besturen, kemmissies en warkgroepen, mar
hi'j is dat veural ok deur de yule publikaosies
in boeken en tiedschriften, o.e. in DeStelling, et tiedschrift van de Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o. Veurig jaor kwam bi'j
gelegenhied van et 30-jaorig bestaon van de
verieninge et boek Westste//ingwerf, doorkijk
naor een boelend verleden uut. Meer as 200
prachtige foto's mit teksten van Ike Naafs en
Geert van en over et laandschop, de netuur
en de kultuurhistorie. Plakken genoeg dus om
uut te kiezen, mar et plak dat him et aldermeerste dot is 'Opa's schaans
Opa's schaans, zo wodt de Blessebroggeschaans nuumd deur de kleinkiender van
Geert en Janny Lantinga. De twieling Gijs en
Emma vienen dat de schaans van opa is en
kunnen et mar krapan velen dat d'r vremden
op'e schaans kommen. Now bin de schaans
en omkrieten elgendom van It Fryske Gea,
mar ie zollen wel zeggen kunnen dat'et
geestelik eigendom' van de schaans van 'opa'
is. Want as Geert Lantinga jaoren leden niet
et initiatief neumen had veur et herstellen
van de schaans was et d'r lichtkaans nooit van
kommen. Veural deur zien inzet is in 2010 de
schaans weer opwurpen.
'In 2003 was ik uut et wark en had wat meer
tied om me mit zaeken die mien belangstelling hebben doende te holen. Destieds was ik
lid van et veurlopig bestuur van et Wetterskip
Fryslân dat een 'oever- en kadeplan' uutvoeren mos om et laand veur overstroming
vanuut de Friese Boezem te behoeden en
ik was ok lid van et algemien bestuur van It
Fryske Gea dat de gronden in eigendom had.
Daordeur had ik et gelok dat ik et plan veur de
schaans bi'j beide organisaosies toegelieke an
de odder brengen kon. Et Gea was enthousiast en de gemiente en perveensie kwammen
mit geld over de brogge. EtWetterskip het et
projekt zels uutvoerd en 'in natura' bi'jdregen,'

vertelt Geert awwe naor de schaans gaon.
Hoe komt iene d'r bi'j om him doende te holen mit een schaans waor as niks meer van te
zien is? 'Van kiend of an he'k al belangstelling
veur et laandschop, netuur, kultuurhistorie
en de geschiedenis van de streek,'zegt Geert.
'De streek' is veural et grondgebied van de
gemiente West-Stellingwarf. 'Op aanderhalf
jaor nao, woon ik in de gemiente. 1k bin geboren in et Ziekenhusien in Wolvege, opgruuid
'aachter de Bovenweg' in Hooltpae en wone
mit Janny van 1967 of in Wolvege. Vader was
boer en as zundags de bussen van de febriek
weeromme weren was d'r gien koffie mar
melk op'e taofel en clan kwam daornao et
peerd veur de waegen en gongen we naor
de Lende om mit de roeiboot in de angreenzende petgatten te vissen. Soms gongen we
okwel an et strunen en te'straandvonderen'
awwe paolen en zoks-zo-wat vunnen. De
Lende was doe veur mi'j aeventuur en ik vien
et nog altied een prachtig gebied.'
'Doe indertied docht wodde over een opknapbeurt van de Bekhofschaans docht ik
vot-en-daolik an de Blessebroggeschaans.
Daorvan was niks meer te zien. De schaans
is in 1 583 maekt omdat Frieslaand bange
was veur een inval van de Spaanse troepen
vanuut Stienwiek. Die hadden in de winter
van 1580/1581 et beleg van de vestingstad
nog opgeven, mar an et aende van 1582 hebben ze de stad zonder tegenstaand veroverd.
Ur bin een peer oolde plattegronden van de
schaans, mar ze gaon d'r vanuut dat de plattegrond die in et boek 'Toneel des oorlogs' uut
1675 et meerst betrouwber is omdat hi'j liekt
op de Bekhofschaans en de Zwattendieksterschaans, die in dezelde tied anlegd en d'r nog
veur een groot pat binnen. Nog gien ieuw
laeter speulde de Blessebroggeschaans een
rolle in de stried tegen de bisschop van MOnster, bekend as'Bommen Berend'en maekte
doe diel uut van de Friese Waeterlinie.'
D'r ligt now een ni'je schaans mit een brogge

over een weer uutgreven oolde meander van
De Lende. Vanof et aende van et parkeerplak
bi'j de Blessebrogge hej'een mooi zicht op de
schaans en omgeving. 'Et zol mooi wezen om
hier een ienvooldige uutkiektoren te hebben,
zodaj'ok uut de hoogte vanof et parkeerplak
in de schaans en naor de omgeving kieken
kunnen,'zegt Geert, awwe d'r op een mooie
zunnige middag staon. Op et parkeerplak en
bi'j de schaans staon infermaosiebodden. 'Et
liekt wel of de loopbrogge oold is, mar dat
komt deurdat d'r keuzen is veur hoolt dat
gauw verweerd. Et doel was om de brogge zo
dichte meugelik bVj et waeter en de netuur te

mar ok laeter doe de schaans anlegd wodde.
'1k heb groot respekt veur de meensken die in
de stromende regen in de sleuven vol waeter
stonnen. Zi'j bruukten een tekentaofel mit
appat pepier. Al mit al het et niet zoveule
opleverd. Percies langs de lijn van de oolde
weg vunnen ze diepe inslepen karresporen en
een groot pat van een iezeren ruterspoor uut
de 17e ieuw. De percieze ligging, grootte of
vorm van de schaans is hiel arg jammer niet
an et locht kommen. Wei is d'r bi'j et onderzuuk van alles vunnen, zoas de restaanten van
een oolde brogge, loden musketkoegels, een
kenonskoegel, tinnen lepels, munten, eer-

kriegen. De dule in de brogge is daoromme
ok bewust anbrocht. Oflopen winter kwam
et waeter zo hoge dat hi'j d'r zels zo goed as

dewark, gereedschoppen, een stok van een
revolver en zok-zo-wat:

Nao een eerste archeologisch onderzuuk
vun de perveensiaol archeoloog dat d'r deur
een aander buro nog een vervolg-onderzuuk
daon wodden mos. Geert het daegenlang
haost an de kni'jen toe in de modder et toezicht had as de onderzukers doende weren,

De schaans ligt d'r kael bij in et vlakke laand
mit ofmetings, zoas laandmeter Kees Stuurman die vanof een oolde tekening opmeten
het. Op de eerden wallen bin bewust gien
palissaden anbracht, ok al omdat et mederne
hoolt zo weg is en jammergenog om vandalisme te veurkommen. Ok is d'r gien bouwwark, et verhael moet et doen. 'Et is niet

zo muuilik om de verbelinge hier warken te
taoten en ien groot moeras te zien waor De
Lende deur gaot, mit daorover die iene brogge waor et Spaanse leger of dat van Bommen
Berend over wit. Een brogge die opneu men
is in de schaans waor de soldaoten uut et
garnizoen van Wolvege viot naor toe kunnen
om te verdedigen. Vanof de schaans hej' een
prachtig uutzicht over et Iaand. De schaans is
niet zo hoge, mar aj'an de westkaante op et
aand aachter de grachte staon kiek ie toch
tegen een indrokwekkende heuvel an. Tussen
de schaans en De Lende lopt een pad deur
een prachtig stokkien netuur. In et waeter
ziej' bi'jgelieks de witte Noorse waeterlelie en
generaosies doerebouten.
In et vlakke Iaand bVj De Lende Iigt et'levenswark'van Geert waor hi'j groots op wezen
mag. En dat veur iene die graeg naor de
Bosbouwschoele van de Heide Maatschappij
in Arnhem gaon was. 'Om daor te kommen
gong 1k nao de MULO in Wolvege eerst twie
jaor naor de Rieks Middelbaore Laandbouwschoele in Liwwadden. Van de honderd man
die heur anmeld hadden wodden d'r mar
tiene toelaoten en daor was ik niet bi'jZo
kwam hi'j op'e Gerard Adriaan van Swieten
Hogere Tuunbouwschoele in Frederiksoord.
In et dadde schoelejaor leup hi'j o.e. stage op
een anthuriumkwekeri'je in Aalsmeer. Doe hi'j
at nao veertien daegen ofkeurd wodde veur
militaire dienst kwam hi'j weer in Aalsmeer.
Now as inspekteur in- en export bloemen en
ptaanten bi'j de Plaanteziektekundige Dienst.
Nao aanderhalf jaor zollen hi'j en Janny naor
Aalsmeer moeten te wonen en daor hadden
zi'j glen aorighied an en solseteerde hi'j mit
sukses op vier funkties toegelieke. In 1967 koj'
mit et diplome van de Hogere Tuunbouwschoele goed an et wark kommen, zo kon
Geert kiezen uut vier baenen. Hi'j keus veur
de PPD (Perveensiaole Planologische Dienst)
in Frieslaand. Van 1976 tot hi'j stopte mit et
wark in 2003 had hi'j een hiele biezundere
funktie: 'uitvoerend secretaris van de Provindale Adviescommissie toepassing Mijnwet

1810'waorbVj hi'j uutvoering geven mos
an de doe nog ootdste geldende wet stammende uut de Napoleontische tied, waorbi'j
et gaot om gas- en zooltwinning.
De schaans is klaor, mar mit De Lende is Geert
nog attied doende. Zo is hi'j vice-veurzitter
van de Land inrichtingscommissie Beekdal
Linde en lid van de Grondcommissie Landinrichting Beekdal Linde. Veerder is hi'j nog
lid van tat van projekt- en warkgroepen. le
zollen et niet drekt verwaachten, mar hi'j is
ok nog veurzitter van de Stichting It Fryske
Hoars. De stichting richt him veural op zaeken
die kultureel en historisch verbunnen weren
mit et Friese peerd, zoas bi'jglieks de sjezen.
De belangstelling veur de peerden het hi'j
niet van een vremde, want vader fokte Friese
peerden. Een hekel an vergeerderen het hi'j
niet, want hi'j is 25 jaor veurzitter van de
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. west
en mar liefst 42 jaor veurzitter van de Bijenvereniging Wolvega. Hi'j is nog altied een slim
aktieve iemker en awwe in Wolvege weerommekommen het hi'j nog krek evenpies tied
om een kop melk te drinken en clan moet hi'j
al weer op pad mit een iemker.
Geert praot mit groot enthousiame over zien
hobby's en dat dot hi'j ok veur alderhaande
gezelschoppen. Zo geft hi'j power point
prissentaosies over o.e. de Lendevallei, de
geschiedenis van De Lende, de WeststelIingwarver netuur en laandschop, de historie
van de Stellingwarven, de historische tunen
van Wolvege, et leven van de hunningbi'je
en de Friese Waeterlinie. En begeleidt hi'j ok
nog kuier- en fietstochten deur de netuurgebieden van Cost- en West-Stellingwarf en
bustochten deur de beide gemienten en et
gebied d'r omhenne.
Geert is een drok bezet man, die alle rust
uutstraolt as hi'j bi'j een bi'jekaaste zit. Over
de Blessebroggeschaans hoeft hi'j him niet
drok te maeken, die blift d'r veurlopig wet
liggen.

W.deiong

[en verleuren kaans
ii schrieven etjaor 1679 as in de
karke van Wolvege een kiend van et
mannelik geslacht deupt wodt dat
de naeme van Alexander krigt.
In et deupboek staot dr bi'j dat de mem op
deurreize vanuut Heidelberg in Wolvege
straand is. Waor ze henne mos staot dr niet bi'j.
As iene in die tied uut Heidelberg komt,
daenk ie toch drekt an een student in de
theologie. Now kuj' as theologe ok wel wat
onder de schölk hebben, is et niet? Toch niks
biezunders?
Mar aj' zoks lezen woj' toch wet een betien
ni'jsgierig en wit le dr wat meer weten.
Op deurreize bevalen, staot dr. Et zal je mar
overkom men. Hoe is de vrouw opvongen en
deur wie? Bi'j wie is ze in huus west?
Et meerst nisgierige is vanzels de naeme
Alexander, die komt in de Stellingwarven niet
veur. En we zollen oons mit een Alexander
in ienkeer op de kaorte zetten kund hebben. Want uut een Alexander kan hiel wat
gruuien, dat is at yule eerder gebeurd. Wie het
niet heurd van Alexander de Grote, die in de
ooldhied et hiele Midden-Oosten en legypte
veroverd het en waor nog altied de boeken
vol van staon. En hebben ze in Frieslaand ok
niet een grote' had? Die hiette clan wet van
Pier, mar was toch een hiele grote! En die zat
ok nog hiel dichtebi'j. Want die het een hiele
tied, ik durf et haost niet op te schrieven, tekeergaon in De Kuunder. Dat was zien uutvalbasis en de Geldersen konrien him daor mar
niet te pakken kriegen. Aenlik was die Grote
Pier ok een betien van oons. Half-om-half zullen we mar zeggen. Meer willen we d'r ok niet
van hebben. Et moet ok mar niet deurverteld
wodden, et is zo at pienlik genoeg.
En now was dr een kaans om een hiele grote
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veur oons allienig te hebben. Et was meer een
kwestie van holen. Kregen hadden we him
at. 1k weet wet dat et allemaole nog mar klein
was, mar moet alles niet klein beginnen? En
dat begin was d'r clan toch mar.
Van de kleine Alexander hadden ze vast en
zeker grote verwaachtings. Dat hej toch van
elk klein joongien. Op himzels is dat dus niks
biezunders. Zoe'n kleine wodt groot en hadde
bi'j oons uutgruuien kund tot Alexander de
Grote van Stellingwarf en hadde clan veur
oons hiel Frieslaand veroveren kunnen. Dan
weren we ok van dat gezeur of west.
Now is dat jammer genoeg niet deurgaon,
want we weten niet waor ze die Alexander
laoten hebben. Mar et zol zo mooi west
hebben. In iene slag boven Jan, in plaets van
dr in de perveensie altied mar zoe'n betien
onderan hangen. Wi'j moen oons dr mar mit
troosten dat we et in ieder geval brocht hebben tot Alexander de Kleine en laoten ze oons
dat eerst mar es naodoen.
Et is oons een betien deur de hanen glipt.
Vaasteholen, daor moen we nog veul an
doen.

Sjoukje Oosterloo

Slimme tante
t schaernrood bekropt staorigan mien
gezichte, as ik bedaenke da'k tante Gepke at vusen te lange niet zien hebbe. Et
is mien ooldtante en ze is de negentig al
passeerd. Mar vtak heur niet uut, et was altied
een pientere tante en altied mit et laeste ni'js
op 'e hoogte. In de tied dat 1k niet bi'j heur
west bin hoop ik dat et niet veraanderd is.
Om mien schuldgevulens zo rap meugelik
te verdrieven, bel ik heur votdaolik op en we
praoten of da'k de ere middags bi'j heur kommen zal. Zodoende tuf ik de volgende dag vol
goeie moed naor heur woonplak in et mooie
Drenthe. Ze woont de hieltied nog in etzelde
kteine boerderi'jgien, hietendal atlienig, waor ze
sund heur trouwen mit heur man introkken is.
1k bin nog gieniens bi'j de deure as hi'j al mit
een wiede zwaai eupengaot. Mit een glimk
van oor tot oor beg roet ze me, en tuut me
dat et klapt op mien beide wangen.'Wat bin
ik bliede daj' me weer es opzuken kommen.'
Gien inkeld verwiet da'k zo lange niet west
hebbe, nee, dat Iigt niet in heur aord. Ze het
altied goeie zin, at het ze now en clan last van
oolderdomskwaolties, mar et woord klaegen
kom niet veur in heur woordeboek.
'Hoe gaot et mitTante?'wit 1k weten, wiels ik
een prachtige bos bloemen bewondere die
op 'e taofel te pron ken staot.
'Oe, best heur. 1k redde me nog goed mit
hulpe van mien dochters is heur bescheid.
Wiels Tante drok doende is mit de theeboet,
Iaot ik mien blik es deur de kaemer gaon. Dan
vaalt mien oge op een laptop die op een taofeltien staot in de hoeke van de kaemer.
'Tsjongejonge, bin jow op de mederne toer,
Tante? 1k zie daj'daor een laptop staon hebben.'
'Ja, maegd, mien kienderwollen da'kzoe'n
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ding kopen zol en dat he'k dus daon, zoaj'
zien. Eerst kon ik d'r niet zo goed mit wodden, 1k hadde d'r zuver staopeloze naachten
van, wi'j' dat wet geleuven. Mar sund iene van
mien kteinkiender me de knepies wat leerd
het, gaot et de hieltied beter. 1k kieke ok op
Internet, et is een meraokel wat aj' daor atIemaole op vienen kunnen. 1k hoeve gieniens
meer op vekaansie te gaon, omreden ik now
vanuut mien luie stoel zomar in et butertaand
kieken kan. Et is een biesterbaorliken mooie
uutviening.'
'1k vien et meraokelse knap van jow, Tante
pries 1k heur.
'Hej'seins bi'jkotten nog vesite had, jow hebben hier zoe'n mooie bos bloemen staon?'
pols 1k. Tante Gepke begint wat te gniezen. 'Ja,
now en clan krieg 1k wet es vesite en dat heb
1k an mien internet te daanken:
'Now maeken jow me wel hiet slim ni'jsgierig,
hoe hej'datzo?'
'Eerst zal 1k oons nog een bakkien troost
inschinken, clan zal ikje et verhael uut de
doeken doen: Bedrievig rommelt ze wat mit
de theeboel omme in de keuken. As ze weer
in heur stoel zit stikt ze van wal: 'Deurda'k
zokke goeie instrukties kregen hebbe van een
kleinzeune surf ik meraokelse goed over et internet. Zodoende heb 1k ok een stee ontdekt
waor as alderhaande foto's op staon van manluden die nog wet es mit een vrouwmeens in
de kunde kommen wilten. 1k heb me daor ok
veur an melded, et kost wet een peer griepstuvers, mar die kosten heb ik d'r onderhaand at
lange en bried weer uut lacht ze schetms.
Mien ni'jsgierigens stiegt bi'j de sekonde,
ik heur an.
'vertel rap wieder,Tantevieter
,
Tante verschikt wat op heur stoel en glimkende gaot ze wieder. 'Now, et zit ziezo: op die

bewuste stee heb 1k een stokmennig dingen
over mezels schreven, een prefiel numen ze
dat en 't is verplicht. 1k hadde nog een foto
van pakweg twintig jaor leden, waor ik nog
wel aorig schier op ston, die heb 1k d'r bi'j zet.
Mien leeftied heb 1k omschreven as vuvenzestigplus.'
Mien lachspieren begin nen te kriebelen,
en nao disse bekentenis van Tante, bast ik
in schatterlachen uut. 'Wat bi'j'toch ok een
oolde deugniete,Tante.'
'Ja, da'k een deugniete bin wit ik wet toegeyen, mar ie kun niet zeggen dat ik leugen
hebbe over mien leeftied,' gnist ze. 'Et is wel
lange leden dat 1k vuvenzestig lentes telde,
mar ik hebbe niet zegd hóé lange leden as
dat was; lacht ze mit heur klelne pretogies.
'Mar wat het dat allemaole van doen mit die
mooie bos bloemen?'
'Now, vanwegens dat de manluden reageerden as vllegen op de hunningpot, hadde ik al
rap kontakt mit een stokmennig manluden.
We mailden wat mit mekeer en now en dan
nuugde ik es iene om daele te kommen veur
een praotien. Niet allemaole aachter mekaan-

der, nee zo om de veertien daegen nuugde ik
weer es lene. le kun wel begriepen, as zoe'n
man hier an de deure kwam, hi'j him vot-endaolik et aepezoer schrok as hi'j me zag. Zoe'n
man had netuurlik een vulejonger vrommes
verwaacht an te treffen. Mar mien list was
lokt, ik hadde weer een middag anspraoke.
Butendat nam zoe'n man, om indrok te maeken, meerstal een bos bloemen mit. Die had
ik clan mar mooi weer te pakken en et schilde
mi'j weer een reize naor de bloemewinkel.
Vandaor dat ik waachtte mit et volgende
nugen, tot 1k weer an een ni'j boekettien toe
was, zie beslöt ze heur verhael.
'Now, ik vien et mar wat knap van jow heur,
zoas jow je redden mit de ni'jmoderige wieze
van kontakt maeken.' Een wink op mien
gelozie zegt me dat et neudig tied is om weer
op huus an te gaon. Nao een hattelik ofscheid
beloof ik gauw es weer an te kommen. Et zal
me beni'jen as ik heur weer mit een vesite
vereer, d'r clan ok weer een grote bos bloemen op taofel staot. De middag is in een
zocht ommevleugen. Aenliks ok glen wonder
mit zoe'n slimme tante.

Mit p/aknaemeverklaorings
De dorpen van Stellingwarf in oolde beelden
In augustus verschient d'r bi'j de Stellingwarver Schrieversronte een prachtig boek van Jan Koops
uut Oosterwoolde en Jan deVries van Wolvege. Beide manluden hebben elk een indrokwekkende
verzaemeling in heur bezit van oolde, biezundere prentbriefkaorten (Jan Koops) en een at krek zo
mooie verzaemeling van oolde foto's (Jan de Vries). Uut beide verzaemelings is een schitterende
selektie maekt die in et 168 bladzieden tellende boek opneumen is. De selektie is liekewel anvuld
mit foto's die beschikber steld binnen deur hiel veul historische verienings, dbrpsarchieven en
personen. Van elk dorp bin zoe'n vuuf biezundere en soms unieke prentbriefkaorten en/of foto's
opneumen, de hieltied veurzien van een kotte uutleg. Et boek kent liekewel nog een biezunderhied: elk heufdstok begint mit de plaknaemeverklaoring van et dorp daor et in dat heufdstok
omme gaot. Dr. Henk Bloemhoff voerde daorveur et oflopen halfjaor een extra onderzuuk uut en
zorgde zo veur een interessaante bi'jdrege.
Lezersaktie van Boom

De dörpen van Ste/Iingwarf in oolde bee/den telt 168 bladzieden.Veur de opmaek en et omslagontwarp zorgde BaukeVisser Koenders uut Haulerwiek. Et boek wodde drokt bi'j Banda in EtVene, de
pries is € 17,50. Wie de kraante Stellingwerf of Nieuwe Oostste//ingwerver lest kan gebruuk maeken
van een lezersaktie van Boom. Mit een speciaole bon kan et boek veur € 15,00 ofhaeld wodden
bi'j Bruna in Oosterwoolde of The Readshop in Wolvege.

Lezing op 6 november
Regionaole kultuur: nostalgie of hoolvaaste in de toekomst
Onder disse titel zal Hans van Borselen van De Fochtel, publicist en Europa-specialist op 6 november een lezing holen bi'j gelegenhied van et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte. Van Borselen het in et verleden verschillende lezings holen en publikaosies verzorgd op
et terrein van de Stellingwarven. Et gaot daorbi'j o.e. om een essay over et kenmarkende van de
Stellingwarven doe en now, lezings over de poletieke en sociaol-ekenomische identiteit van oonze
regio en over de Stellingwarven in een veraanderende wereld.
In een periode van meer Europese integraosie en globalisering wodt de rolle van de nationaole
staot minder. Deur et komplexer wodden van de nationaole en internationaole saemenleving wodt
an de regionaole saemenleving binnen ofzunderlike lanen en in Europa de hieltied meer weerde
toekend. Dichtebi'j is plezieriger as veer vot. Is hier spraoke van nostalgie en/of is d'r spraoke van
een hoolvaaste in de toekomst? Gaon immateriële zaeken een grotere rolle speulen as ekenomische/materiële? Netuurlik gaot et dan mit naeme om tael, literetuur, kultuur, geschiedenis en
maotschoppelike inzet.
In zien lezing zal Hans van Borselen gebruuk maeken van inkelde recente lezings en essays van
veuranstaonde auteurs as Paul Scheffer en Ian Buruma, HVJ zal liekewel naodrokkelik ommedaenken
hebben veur de toekomstige rolle en pesisie van de Stellingwarver Schrieversronte, et Stellingwarver maotschoppelik middenveld en de overheden die dat angaot.

Veur et bestuur: Geke Zanen-Dokter
Aktie: 'een vrientien veur 'n tientien'
Oflopen meie vreugen wi'j de leden van de Stellingwarver Schrieversronte, deur middel van een
speciaole mailing, een drietal 'vrienties'veur oons te warven bi'j femilie, vrunden, buren en eventueel ere interesseerden.
Disse aktie: 'een vrientien veur 'n tientien' wodde naor anleiding van et 40-jaorig bestaon van de
Schrieversronte opzet en uutwarkt deur de zonuumde kemmissie Van Olphen (bestaonde uut de
vrouwluden Annemieke Mintjes en Tineke Veenhouwer en de manluden Henk van Olphen en Jelke
Nijboer). Op dit plak numen we ok Herma Egberts, die de kaorte ontwurp en Jan Koopman die de
teksten verzorgde.
Wi'j daanken heur allemaole hattelik veur heur mitwarking en inzet.
Deur heur is et meugelik om via disse aktie oonze financiële aarmslag wat te vergroten. Want wi'j
willen oons, ondaanks de hieltied minder financiële middels daor we gebruuk van maeken kunnen,
graeg inzetten blieven veur de Stellingwarver tael, kultuur en geschiedenis.
Wi'j hopen datjow d'r intied in slaegd binnen de drie kaorten te 'verzuIveren Hebben jow d'r meer
neudig, dan kun jow meerdere exemplaoren bestellen of ofhaelen bi'j et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.
De oflopen tied leerde dat veural oold-Stellingwarvers wel 'vrientien'wodden willen. Dus beste
eden, breng de kaorten veural onder de andacht op femilie- en schoelereünies, verjaordagsfesies
en/of aandere bi'jienkomsten. Et bestuur daanktjim in et veuren veur jim mitwarking.

Freddie de Vries

Een anraoder!
k dit jaor gongen we weer mit een
zestal personen op et jaorlikse voegelreisien. Meerstal wodt et et vroegere
Oost-Duutslaand of Polen, want daor
hej'nog mooie hoeken roege netuur. Ditjaor
gongen we wat dichterbi'j naor de Dummersee, Diepholzermoor (bekend van de duzenden kraanvoegels tiedens de trek) en de
Luneburgerheide.
We vertrokken om drie ure morgens om mooi
op 'e tied de zunsopgang mit te maeken.
Want clan bin de meerste voegels op heur
droksten. We slaopen vaeke bi'j boeren en
dat bin dan ok de mooiste adressies. Aovens
lopen we clan nog over et hiem van de meerst
nog extensieve boerties en dat is volop
genieten. Nao de prachtige netuur van de
uutgestrekte hoogveengebieden wollen we
nog even naor de Lüneburgerheide om wat
aandere voegels zien te kunnen.
We hadden zoas gewoonlik nog glen plak
veur de naacht en nao wat ommestrunen in
de zudelike Luneburgerheide begon et aorig
te kniepen. Nargens plak in de darpies omdat
de Duutsers, die altied op de eerste mele vri'j
binnen, d'r een lang weekaende van maekten.
Gelokkig hadden we nog een ootd boekien
Zimmer frei bi'j oons en we begonnen her en
der te bellen. Nao een stok of vuuf ofwiezings
kregen we eindelik sukses en sprongen in de
witte bestelbus. De Tom-Tom gaf as waorschouwing dat de weg onverhad was. Dat
vunnen wi'j beslist niet arg, want dat bin veur
oons de mooiste plakken.
We mossen naor Underloh en dat lag wel 70
kilemeter noordeliker. Nao een ure hadden
we de 'bestemming bereikt mar hadden niet
in de gaten waor as we wezen mossen in dit
mooie plakkien. Prachtige huzen en boerde-
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ri'jen in een schilderachtig dorpien.
Opiens ston d'r een grote vrouw mit de schulk
nog veur achter de hege te winken. Daor
mossen we wezen en we wusten ok al wie de
baos was in huus. We leupen over et mooie
hiem mit prachtige oolde iekebomen d'r
omme toe. Tegen de leuwenoolde boerderVje
lag een dongbultien te daampen. De melkmesiene ronkte op 'e stat waor as de zeune
te melken zat. We wodden groots onthaeld
en oolde heer Heinrich (de 8e) hadde mooie
verhaelen over alderhaande dingen. De
zeune hiette ok Heinrich (de 9e), mar was nog
vri'jgezel en a'k him zo es ankeek kon hier de
leuwenoolde tredisie van de naemgeving wet
es straanden.
Bi'j et binnenkommen kregen we een oolderwetse boerelocht in de neuze. We wusten niet
dat dit lochien nog beston, mar et maekte
weer herinnerings an vroeger bi'j oons los. Et
duurde niet lange as mien breurs leupen at
deur de sfeervolle stallen mit peerden, koenen en jongvee. Et dee mi'j daenken an de Ot
en Sien plaeties van Pieter Jetzes. Mar opiens
kwam Hertha, de vrouw des huizes, d'r an
en de zeune en heur man mossen op bedde,
want morgen was et weer vroeg dag.
Neffens een voegelboek over Duutslaand
mossen hier in de buurte nog korhoenders
veurkommen en ik vreug d'r naor. Et bleek
dat ze bi'j heur op et laand zatten. Ze hadden
nog wat hoekies laand langs een bekien en
daor zatten ze vlak bi'j de heide. 1k zee wat
overmoedig tegen Heinrich de 9e: '1k maekje
morgenvroeg wet wakker Hiel nochteren zee
hi'j: 'Ich gehe auf um fünf.' Dus wi'j d'r ok uut
om vuuf ure en daor hebben we gien spiet
van had. De korhoenders barrelden over de
heide en d'r zat inderdaod ok een prachtige

haene op et laand van de femilie Hartig.
Daornao nog over de Pastor Bode Weg en dat
is len van de mooiste paeden die 1k ooit belopen hebbe. Prachtig golvend deur de heide
mit honderden jeneverbessen in alderhaande
vremde keunstzinnige vorms. Bi'j thuuskomst
ston d'r een overdaodige broodtaofel klaor
en wat wi'j' dan nog meer in je leven. De
oolde Heinrich vertelde oons intied over de
ieuwenoolde'Bauernhof'en de geschiedenis
van et dörp. Over de korhoen zee hi'j nog: 'De
birkhuhn balzt in april und dejager wenn er
will!!!' Naost de boerkeri'je mit twintig melkkoenen gongen hi'J en zien zeune ok wel mit
toeristen mit de koets over de heide. Veural
an et aende van juli en de maond augustus
kan et daor ommeraek drok wezen as de
heide uutbundig bluuit. Veur nostalgisch
instelde meensken is et een anraoder en veur
et waarme eten kuj'ok overal terechte in dit
knusse dorpien.
Hieronder zien jim et adres van disse biezundere femilie:
(1k wol nog wel even angeven, dat 1k gien
provisie kriege as lene van Jim d'r hen negaon
mocht ... )
Adres:Hertha und Heinrich Hartig
Wilseder Stra1e 6
21274 Undeloh
Tel. 04189 422
Webstee: www.undeloh.de/hertha/hartig
IENAKTERAOVENS, alvast neteren!
Nao de zommer bin Tr in elk qeval de voiqende
ienakteraovens:
29 september in de Westhoeke
20 oktober in Makkinge
17 november in Ravenswoold
24 november in Blesdieke
14 december in Nijhooltpae
Kiek veur meer info op:
www.stellingplus.nl

Ni'je Stellingwarver film
In Stellingwarf wodde et ofiopen veurjaor drok warkt an de kotte film 'De
Stelling en de Zwatte Dood'. Ft gaot
om een vri'je vertelling en verfilming
van een legende uut et boek De Grijpvogel van Han Wielick. Et akteerwark
wodde verzorgd deur goeie kunde van
de maeker van de film, William Higgens. De opnaemen wodden maekt
mit een lenvooldige kamera, de film is
veural bedoeld veurYoutube.
Et verhael vertelt over de boer Meine
van Reense, die in de 13e leuw in
Hooltpae de Zwatte Dood van zien
hiem wet te keren Meine vertelt dat an
de abt van Wolvege, die him de uutrusting geft van 'Hayo mit de Fleghel', een
kruusridder die eerder die ieuw mit de
5e kruustocht mitgaon was. Fn zo gaot
Meine op weg naor de niet te veurkommen konfrontaosie...
De tekst van de film, die zoe'n 20 menuten duurt, is vertaeld deur Sietske
Bloemhoff en wodde inspreuken deur
Femmie van Veen, Klaas Dijkstra en
Jitze Hofstra. De 'Stelling en de Zwatte
Dood' wodde op de aovend van de
Stellingwarver Dag in Wolvege prissenteerd. De meerste filmbeelden bin
maekt in verschillende Stellingwarver
netuurgebieden. Veur de middelieuwse
gebouwen bin opnaemen maekt in
et Archeon in Alphen a/d Rijn en et
Historisch Fupenlocht Museum in
Eindhoven.
Teksten, meziek en beelden bin van
William Higgins uut Oosterwoolde,
mar van oorsprong van Twente.Veur
et maeken van de film kreeg hi] o.e.
steun van Daniel Overgaauw.

Johan Veenstra

Et zussien van Willem Nijholt was een kroete!
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ekende Nederlaanders bruken in brieven
pattietoeren zomar een peer woorden
Nedersaksisch. Vleden jaor schreef 1k
in et juninommer van DeOvend over
Wilhelmina, die in de oorlog in een brief an heur
dochter Juliana in Kannede schreef dat ze al wat
menistersnaemen veur een ni'j kammenet in 't
heuf hadde. Oonze oolde keuninginne bruukte
dus de Veluwse variaant van et Nedersaksisch.
Ze woonde vanzels op peleis Et Loo, etVeluws
was heur zodoende niet hielemaole vremd. 1k
haelde len en aander doe uut et boek Wi/he!mina. Krijgshaftig in een vormelozejas van Cees
Fasseur.
En now las iket boek Met bonzend hart, een
verzaemeling brieven die musical- en tillevisiester Willem Nijholt van 2004-2011 meerstal
vanuut zien huus in et Fraanse Cordelle schreef
an schriefster Hella S. Haasse, die op 29 september 2011 wegraekte. Willem Nijholt kan prachtig
schrieven. Hi'j vertelt over zien artiestebestaon,
zien gevecht tegen keelkanker, en hi'j haelt een
protte herinnerings op an de tied van veur en
in de oorlog, doe hi'j mit zien vader en moeder, ooldere breur Jan en jonger zussien Ria in
Nederlaans-lndië woonde. Daor kwammen ze in
de oorlog in een Jappekaamp terechte. Dat bin
gruwelike herinnerings.
Naodat zeune Jan geboren was, hoopte zien
vader vu rig dat et volgende kiend een maegien wodden zol. Mar... et wodde weer een
joongien: Willem. Dat was niet zo makkelik te
verteren, want hi'j hadde zo inteens op een
maegien hoopt. En as dat ni'je kiend clan nog
een stoerejonge west hadde, mar Willem was
een maegiesachtig joongien, dat liever mit zien
buurmaegien en de poppen speulde as dat hi'j
mit de aanderejongen voetbalde... De relaosie
tussen heit en zeune het daordeur ems nooit
echt hiel arg goed west. En doe kwam d'r nao
jaoren toch nog een maegien. De vader van Wil-

lem was d'r van uut de schroeven en nuumde
heur soms kleine kroete. As dat gien Stellingwarfs is! Dat is trouwens minder verwonderlik
as dat et op et eerste gezicht liekt. Willem zien
vader kwam van... Ooldemark! Mar hi'j wol
indertied niet op et boerespullegien van zien
heit blieven, trok al jong de grote wereld in, en
kwam as KNIL-militair mit zien vrouw in lndië terechte. Mar dat woortien kroete het hi'j vanzels
van zien tied uut Ooldemark, dat kan haost niet
aanders.
Willem zien opa, Jacob Nijholt, was daor een
keuterboertien. Willem nuumt him een tiran
en een doodenge ouwe man. Hi'j vertelt van
een reize die ze mit mekeer naor Ooldemark
maekten en lat opa half en half ok nog wat in
knoffelig Stellingwarfs zeggen. Willem zien
ooldere breur hiette voluut Jan Willem Jacob,
die was dus ok naor zien pake nuumd. Doe ze
et pattien in Ooldemark opleupen begon et
krek allemachtig te haegelen. Willem vertelt:
1k zie ze nog van de straatstenen opspringen en
overal heen stuiven. Jantje riep 'Knikkers!' terwiji
pa hem naar voren schoof en (gemaakt vrolijk)
tegen de verschrikte man riep 'Nou pa, hier ben ik
don en dit isje kleinzoon Jacob,' waarop de Ie!ijke
ouwe tovenaar vreselijk hate/ijk lachte en heel
hard schreeuwde 'Jacob?!' Jacob?! Jan wordt ie
'noemd!' En de deur dichtsmeet. Tsja... De femilie
akkedeerde niet zo goed. Willem Nijholt schrift
dus niet genoemd mar 'noemd. Hi'j lat ge vot en
geft op die meniere et Stellingwarfs van opa
an. Mar... et woord kroete is vanzels een yule
mooier veurbeeld!
Zol Liesbeth Spies wel weten dat tal van bekende Nederlaanders, en niet de minsten, wel es
Nedersaksisch in heur brieven bru ken?
Bron: Willem Nijholt, Met bonzend hart. Brieven aan
Hello S. Haasse. Uutgeveri'je Querido, 2011.

Oflopen 7 jut! was et Ste//in gwarver Dag in en om Berkoop
henne van wegens et4O-jaorig bestoon van deStellingwarver
Schrieversronte. Et gong om een reünie-achtig gebeuren mit
morgens alle oold-veurzitters an et woord, middags een busreize, fiets- en kuiertocht en een ofslutende kulturele aovend in
Hotel Holland-Inn in Wolvege.
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1.De oold-veurzitters van de Stelling warver Sch rieversron te v.l.n.r. Hen Bloemhoff, Saakje BerkenboschHams tra, Johan Veenstra (interim), Klaas van Weperen, Simon ter Heide, Grietje Bosma-Dii/kstra (plaetsvervan gend) en de veurzitter van now Ype Dijkstra.
2. Ovendredakteuriannes Westerhofste/t een vraoge an iene van de oo/d-veurzitters.
3. Een drokte van belong bij et Schrieversrontegebouw.
4. Gezellig mit mekeer an de soep en bolt/es.
5. Veur de kulturele aovend was ulink wat belangstelling.
6. S/etske Bloemhoff bedaankt Femmie van Veen en J/tze Hofstra veur et inlezen van de Ste//in gwarver
teksten in de film De Stelling en de Zwatte Dood. Rechts van heur William Higgens, de maeker van de film.
7. Veur de mitwarkers van de ni/e spreukekelinder was dr een eerste exemplaor. V/.ri.r: Henk lager, Freddie de
Vries, K/aas Boersma, Sjoukje Ooster/oo, Roely Bakker en Harmen Houtman.

Frank Scheenstra

Oerol oplerschelling
e bin veu rig jaor es naor Oerol west
en dat is zo goed bevalen dat we
ditjaor weer gaon. Now daenken
Jim, wat moe'n die nochtere Stellingwarvers now op Oerol. Ja, dat zit zo. Wij,
Rim my en ik, hebben at jaoren een caravan
opTerschelling en verhuren dat ding attied as
Oerol orgeniseerd wodt. Omdawwe zels now
wat meer tied hebben, wolten we dat festival
ok wet es mitmaeken.
Veur de auto hewwe ok mitien de overtocht
boekt, dan kuJ' krek wat meer op et eilaand.
As we ankommen is dr amper een auto te
bekennen. Et bin allemaole fietsen. Dr staon
wel duzenden. We gaon eerst mar even
kieken, hoe atles dr an toe gaot en daorveur
moe'n we naor de Westerkeyn. Dat is et plak,
et centrum, van waoruut atles veur Oerol regeld wodt. le moe'n de fletsen stalten op een
terrein van wet een bunder. Daor moet alles
hiel netties opstetd wodden, want aj' jow flets
niet goed in de 'stalling' zet hebben, wodt die
op een appat ptak daelezet en die kuj' eerst
weeromme kriegen aj' op een podium een lietien zongen hebben. Zo now en dan zaggen
we daor iene op staon. De meensken hadden
de fletsen dan ok versierd om ze weer vienen
te kunnen.
Op et terrein van de Westerkeyn staon grote
tenten, d'r bin podiums en dr is een tente
waor aj' kaorties kopen kunnen, aj' een appatte veurstelling zien wilten. le trekken dan
een nommertien en dan kan et wezen daJ' wel
een peer uurties waachten moeten. Dat was
vaeke niet oonze bedoeting en dr weren ok
genoeg aandere gratis veurstellings. Dr was
een boet te beleven.
D'r wodden veurstettings geven mit meziek
van over de wereld en dan over et hiele
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eitaand. le kwammen op de vremdste plakken
van altes tegen, zoas bi'jglieks een beer in een
husien in et bos.
Et fletsen op et eitaand is een verhaet appat.
Verkeersriegels bin dr niet. le gaon gewoon
aachterje veurwiel an en meerstentieds komt
et wel goed, want dr wodt noolt protteld.
Wat ok opvaatt is dat alle drinken in glaezen
schon ken wodt en ik hebbe nargens een kepot glas zien. De meensken, vaeke studenten,
rumen altes mitien weer op. Daor bin ze hiel
percies in. Dat is mit de kteren niet et gevat.
WatJe veur de hanen komt kuJ' wet antrekken,
tot an taofelklieden toe. Et het wel wat weg
van de hippietied, mit de geitewotten sokkefeguren dr ok bi'j, mar et is daordeur hatstikke
gezeltig. Et is krek at ken ie iederiene. le kun
zomar argens anschoeven, bi'j meensken
die aj' nog nooit zien hebben. De veurstetlings bin ok een betien zo, ie moe'n niet at te
kritisch kieken.
Oonze vrunden Chiel en Koosje kwammen
ok veur een peer daegen bi'j oons. Doe ze
ankwammen he'k zegd, neem dr eerst mar
even iene of twieJe, dan kiek ie wat aanders
dr tegenan. Now, dat hewwe daon en dat
hulp. As Jim dat niet snappen moej' d'rzels ok
mar iene nemen.
Koosje wot graeg naor Pauline Cornetissen,
mar et tokte niet om daorveur kaorten te kriegen. 1k daenke dat hiel yule van de bezukers
van Oerol okveurlezers of schrievers binnen.
Wel biwwe naor de Chinese Opera west, mit
hiel appatte zangeressen. Et had meer weg
van kattegejammer, mar et zweerdgevecht
dat opvoerd wodde was wel hiel arg mooi.
Ok et cirkus, waor een femilie uut Austratië in
optrad, was uutzundertik. Ze warkten zonder
poespas en gien 'glitter en glammer' ze had-

den alliend een onderbroekien an. Ok een
hiel moole veurstelling.
Zo vleugen de daegen omme. Aj disse feesten mitmaeken willen moej wel een goeie
kondisie hebben. le kommen laete op bedde
en drinken wel wat yule zoen hiele weke.

Wat ok opvul was dat et meerst vrouwen weren op et Oerolfestival en nogal watjongeren,
vaeke studenten. Al mit al een mooi feest dat
hiel goed orgeniseerd is, echt een anraoder!

Op vrKjdag 7 en zaoterdag 8 september:
Bewegend laandschop: poëzie in de Rottige Miente
Zoas meziek heurt bi'j de bossen, verhaelen bi'j de dörpen, zo past poëzie bi'j een netuurgebied as de Rottige Miente. Gedichten vertellen een verhael, mar laoten ruumte over an
een eigen beleving. Ok et laandschop het veur iederiene een eigen betekenis. Mar krek
as poëzie is et laandschop maekt deur meensken. Een tiedloze ontwikkeling van waeter naor laand, van een leeg vel pepier naor een gedicht. Poëzie in de Rottige Miente wil
ommedaenken hebben veur een uniek netuurgebied en unieke poezie. Laandschop en
poëzie beleven bi'j opkommende en ondergaonde zunne. Mit et verhael van een gids
al kuierende of verende deur et gebied. Et laandschop beweegt en veraandert, krek as
de meens. Poëzie in de Rottige Miente wil meens en laandschop bi'j mekere brengen mit
behulpe van poëzie. Mit teksten in et Nederlaans en in streektaelen. Poëzie in de Rottige
Miente wodt orgeniseerd deur een stichting mit dezelde naeme en Staotsbosbeheer.
Op vri'jdagaovend 7 september is in en om deTentepolle in Ni'jtriene et poeziefestival mit
dichters uut et noorden. An dat festival doen de volgende dichters mit: Albertina Soepboer (Fries), Jan Glas (Grunnings), Ria Westerhuis (Drents), Egbert Hovenkamp (Drents),
Nicolette Leenstra (Drents) en Johan Veenstra (Stellingwarfs).
Op zaoterdagmorgen is d'r een koffle-bi'jienkomst speciaol veur meensken uut de buurt,
daorbi'j zal Johan Veenstra verhaelen vertellen.
Op zaoterdagaovend is d'r een Nederlaanstaelig poëziefestival, ok in en om de Tentepoile.
An die aovend doen o.e. Marga Kool, Pieter Boskma en Anne Vegter mit.
Kiek veur meer infermaosie op www.poezieinderottigemeente.nI

Mit o.e. Christine Mulder en Gurbe Douwstra
Fries-Stellingwarver aovend in biebeitheek Oosterwoolde
Op vri'jdagaovend 5 oktober is in de biebeltheek van Oosterwoolde de ofslutende aovend van de Friese Boekemaond. Op initiatief van Tresoar wodt et dit keer een Fries-Stellingwarver aovend, die mit orgeniseerd wodt deur de Fryske Krite en de Stellingwarver
Schrieversronte. An de aovend doen mit de Friese schriever/journalist Sietse de Vries en
de Stellingwarver schriefsters Roely Bakker en Christine Mulder. Behalven dat De Vries
uut eigen wark veurlest zal hij ok een vraoggesprekkien hebben mit de beide vrouwluden.
Veur meziekzorgt Gurbe Douwstra. De aovend die om 20.00 ure begint is beslist de muuite
weerd is om bi'j te wonen!
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"die Iiquiditeitsprognose is wel arg zunnig, een second
opinion kan daenk ik gien kwaod"
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