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Oebele Vries

De perochies van et vri'je Stellingwarf, in et biezunder
West-Ni'jberkoop

E

tvri'je Stellingwarf van de laete Middelieuwen is en blift een boeiend
verschiensel. Jammer genoeg weten we
d'r nog altied niet zo yule van. Et is netuurlik wet bekend dat Stellingwarf nog niet
opdield was in een oostelik en een westelik
stok. Dat isja pas in 1517 gebeurd, een schoffien naodat et gebied een diet van Frieslaand
wodden was. Hiel belangriek is dat zolange as
de vri'jhied duurde, en dat was tot 1500, de
perochies (karkdorpen) zelsstaandig weren.
Ze weren mit mekeer om et zo mar te numen
de follementen van et vri'je Stellingwarf. Elke
perochie hadde een stelling, een soorte van
dorpsrechter. Die wodde keuzen uut en deur
de'buren'(eigenarfden) van de perochie. Al
die stellings weren mit mekeer de'mene warf
et Iaansgerecht van Stellingwarf. D'r is lange
docht dat d'r de hieltied mar drie stellings
weren, mar dat bliekt toch niet zo te wezen.
Zo wo'n in een oorkonde uut 1493 alderdeegst zes stellings nuumd die toegelieke in
funktie weren. Mar hoevule stellings weren
d'r dan mit mekeer? Om dat an de weet te
kommen moe'n we dus naogaon uut hoevule
perochies et vri'je Stellingwarf beston. En dat
is nog niet zo ienvooldig.

Et vri'je Stellingwarf is, en dat is algemien
bekend, ontstaon deurdat een groep perochies in opstaand kwam tegen de laansheer,
de bisschop van Utrecht. Dat was in 1309. Uut
een oorkonde van 1320 weten we dat et om
zeuventien perochies gong. Ok de naemen
van die perochies won dan nuumd. Dat bin,
in dezelde oddering as in de oorkonde: Munnikeburen, Scharpenzeel, Spange, Ni'jtriene,
Buil, Oost-Ni'jberkoop, Ooldelaemer,

Ni'jlaemer, Ni'jhooltwoolde, Ooldehooltwoolde, Ooldetriene, 'Oost-Triene' (=Sunnege),
Wolvege, Hooltpae, Der Izzerd, Berkoop en
West-Ni'jberkoop,
Niet iens zovule laeter, krek veur of in 1328,
kwam d'r nog een hiel riegeltien perochies
bi, twaelven om percies te wezen. Welken as
dat weren wodde d'r niet bi'j zegd. Mar gelokkig is d'r ok een lieste van perochies uut 1408.
Daor staon 29 naemen in. Dat komt dus mooi
uut: 17 + 1 2.Toch is d'r wat niet in de haoke,
want iene van de zeuventien perochies uut
de oorkonde van 1320, Hooltpae, bliekt intied
opsplitst te wezen in Oolde- en Ni'jhooltpae.
Dan zollen et dus mar elf perochies wezen
kunnen die d'r bi'j kommen weren. Dat bin
dan de volgende: Blesdieke, Peperge, Steggerde, Vinkege, Noordwoolde, Don kerbroek,
De Haule, Oosterwoolde, De Fochtel, Appelsche en Else. Waor as dan de twaelfde
perochie bleven is? Zol dat dan niet Makkinge
wezen moeten, of misschien Langedieke?
De oplossing leek in 1969 vunnen te wezen deur de Appelschester historikus Gerke
Mulder. Neffens him zat et zo. Beide liesten numen twie perochies mit de naeme
Ni'jberkoop: Oost-Ni'jberkoop en WestNi'jberkoop. Neffens Mulder was OostNi'jberkoop de oolde naeme van Makkinge
en was West-Ni'jberkoop laeter kotweg
Ni'jberkoop hieten gaon. Dat hut dan dus
in dat West-Ni'jberkoop, aanders as dat wet
anneumen wodde, niet westelik van Berkoop
mar westelik van Oost-Ni'jberkoop zocht
wodden mos, en dat is dan dus krek oostelik van Berkoop. Langedieke was in 1408

2. De Stellingwarverperochies rond 1500, neffens dr. Oebele Vries.

3. De Ste/tin gwarver perochies rond 1500, neffens perf. dr. Hans Mol

op de hoogte van Van der
Helm zien ontdekking. 1k
gong d'r daoromme nog
van uut dat Mulder geliek
hadde. Intied weet ik dus
wel beter. 1k heb in 2009 een
kaorte tekenen laoten van
de 29 perochies van Stellingwarf, mit heur greenzen.
Zoe'n kaorte beston an die
tied toe nog niet. 1k wete
now dat daor iene fout in
zit: 1k heb West-N i'jberkoop
te gauw'inlijfd'bi'j
Ni'jhooltpae, en dat hadde
niet moeten.Veerder is
Langedieke dr niet op angeyen. D'r mos dus een betere
kaorte kommen, daor alle
31 perochies op angeven
binnen. Die kaorte wil ik hier
now graeg prissenteren.
En toch het him inienend
nog een perbleem eupeneerd. Dat komt, we weten
niet hiel zeker waore percies
de oolde greens trokken
wodden moet tussen WestNi'jberkoop en Ni'jhooltpae.
Veur et vaastestellen van de
loop van die greens moe'n
we eerst en veural ofgaon
op de zonuumde Beneficiaalboeken uut 1542/1543.
Daor is et grondbezit
van de meerste karken in
Frieslaand in vaastelegd, ok
wat West-N i'jberkoop en
Ni'jhooltpae anbelangt. Een
pat van die goederen - et
gaot clan om de petroonsgoederen - was bestemd
veur et onderhoold van
de karke. Een aander diel,
de pastoorsgoederen,

eerder daon wodden moeten had. le moe'n
weten, die lieste uut 1408 was allienig mar
bekend uut een laetere kopie en Van der
Helm zocht en vun in et Utrechts Archiefde
oorspronkelike tekst (die trouwens al uutgebreid beschreven was deur F.C. Berkenvelder in 1983). Hi'j kon doe konstateren dat
in de kopie uut 1408 fouten stonnen, want
van twie perochies die toch beslist wel in et
origineel staon, bleken de naemen te missen: Makkinge en Langedieke! Van der Helm
zette zien bevienings in De Ovend. Ok De Ni'je
Oost-Stellingwarver van 11 april 2007 dee d'r
tiedinge van.

staotus van perochie kregen. Now vaalt et op
dat Langedieke een hiele grillige greens mit
de perochie Oosterwoolde het, en daoran
kuj'goed oflezen dat et een ofsplitsing van
Oosterwoolde is. An iene blik op 'e perochiegreenzen hej'aenlik genoeg om te zien dat
Makkinge, mit zien veul rechtere greenzen,
as perochie beslist ooldere pepieren het as
Langedieke. Dat daoromme is Makkinge de
twaelfde perochie.
De zeuventien perochies van 1309/1320 bin
dus: Hooltpae (véür 1408 opsplitst in Ooldehooltpae - et wodt tegenwoordig veural
Hooltpae nuumd - en Ni'jhooltpae), Wolvege,
Sun nege, Ooldetriene, Ni'jtriene, Spange,
Scharpenzeel, Munnikeburen, Ooldelaemer,
Ni'jlaemer, Ni'jhooltwoolde, Ooldehooltwoolde (in oonze tied meerstal Hooltwoolde
nuumd), Der Izzerd, West-Ni'jberkoop, Berkoop, Niberkoop en Buil.

Wat veur gevolgen het Van der Helm zien
ontdekking? Now, Oost-Ni'jberkoop is in elk
geval niet de oolde naeme van Makkinge,
want we weten now dat Oost-Ni'jberkoop
en Makkinge gewoon twie verschillende
perochies binnen. Dan maj'wel annemen dat
Oost-Ni'jberkoop en niet West-Ni'jberkoop
et Ni'jberkoop van now was. Mar hoe zit et
clan mit West-Ni'jberkoop? Eers as dat Mulder docht, moet West-N i'jberkoop, zoas de
naeme aenlik ok al angeft, toch echt westelik
van Berkoop, et oolde heufddorp van Stellingwarf, zocht wodden. Dat was trouwens
intied ok al naor veuren brocht deur dr. T.H.
Oosterwijk, de oold-borgemeister van OostStellingwarf, in een artikel uut 1983. Dudelik
is ok dat de perochie West-N Vjberkoop argens in de zestiende ieuw opheven is deurdat et mit Ni'jhooltpae ien dorp wodde. De
ni'je perochie Ni'jhooltpae het dus et ooldere
West-Ni'jberkoop opslokt en wel zo volledig
dawwe et alderdeegst as buurtschop niet
iens meer tegenkommen.

In 1328 weren d'r dus 29 Stellingwarver perochies, mar tachtig jaor Iaeter, in 1408, was dat
tal uutgruuid tot 31, deur de ofsplitsings van
Ni'jhooltpae en Langedieke, en zovule weren
et ok nog an et aende van de Stellingwarver vri'jhied in 1500. Pas daornao is WestNi'jberkoop as perochie opheven. D'r weren
dan dus in 1328 ok 29 stellings en in 1500
weren et 31. Hiel wat meer as drieje, dus!

Makkinge, en niet Langedieke moet wel
de twaelfde perochie van 1328 wezen.
Waoromme dat? Et kan niet zo wezen dat
beide plakken in 1328 al perochie weren,
want clan hadden heur dattien perochies bi'j
Stellingwarfansluten moeten en niet twaelf.
lene van de beide het dus pas nao 1328 de

In 2009 heb ik een artikel publiceerd over et
Laandrecht van Stellingwarf, een prachtige
rechtstekst uut de tied van et vri'je Stellingwarf, een tekst butendat die ikzels vunnen
hebbe. 1k was doe jammer genoeg nog niet

De twaelf perochies die d'r krek veur of in
1328 bi'j kwammen, bin: Noordwoolde,
Vinkege, Steggerde, Peperge, Blesdieke, Else,
Makkinge, Donkerbroek, De Haule, Oosterwoolde (Langedieke heurde daor doe nog
bi'j), De Fochtel en Appelsche.

16 Berkoop / Oldeberkoop; 17 Ni'] berkoop /
Nijeberkoop (eerder: Oost-Nijeberkoop); 18
Buil/BoijI; 19 Noordwoolde / Noordwolde; 20
Vinkege / Vinkega; 21 Steggerde/Steggerda;
22 Peperge / Peperga; 23 Blesdieke /Blesdijke;
24 Else / Elsloo; 25 Makkinge/Makkinga; 26
Donkerbroek/Donkerbroek; 27 De Haule/
Haute; 28 Oosterwoolde/Oosterwolde; 29 De
Fochtel/Fochteloo; 30 Appelsche /Appelscha;
31 Long edieke/Langedijke
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was veur et onderhoold van de pastoor. Et
vaaltje vot-en-daolik op dat de percelen die
bi'j de petroons- en pastoorsgoederen van
Ni'jhooltpae heurden van De Scheene tot an
De Lende leupen, en die van de pastoorsgoederen van West-Ni'jberkoop van De Scheene
tot an De Kuunder (van West-N i'jberkoop
wo'n gien petroonsgoederen opgeven). Now
kuj' op een kaorte van de perceelsvormen
in Ni'jhooltpae uut 1828, die opneumen is
in Bouwer zien boek over de kultuurlaandschopsvormen (blz. 286) en hierbi'j ofdrokt
is as kaortien 1, mooi zien dat de percelen
ten noorden en ten zuden van De Scheene
niet op mekeer ansluten. Mar as we meer in
oostelike richting kieken in et gebied daor De
Scheene ophoolt, dan is te zien dat daor de
percelen hielemaole van De Kuunder tot an
De Lende an toe lopen.
In verbaand mit die anwiezings kom ik tot
de volgende konklusies. De oorspronkelike
perochie Ni'jhooltpae (in 1320 nog een
pat van Hooltpae) beston allienig uut et
gebied tussen De Scheene en De Lende,
et was dus allienig et zuudwestelike diel
van et grondgebied van de Iaeter mit WestNi'jberkoop uutbreide perochie Ni'jhooltpae.
Dat zuudwestelike gebied sluut percies an
op et grondgebied van Hooltpae, dat ok
allienig zudelik van De Scheene Iigt. WestNi'jberkoop beston neffens mi'j uut et noordwestelike pat van et grondgebied van et
Ni'jhooltpae van now, daor de percelen van
De Scheene tot an De Kuunder lopen, tegere
mit et uterste oostelike pat, daor de percelen
deurlopen van De Kuunder tot an De Lende
an toe. Wat et Iaeste betreft, et is niet annemelik dat een perochiegreens dwas deur
perceelgreenzen henne snidt en dus zal et
oostelike pat mit zien deurlopende percelen
ok bi'j West-N i'jberkoop heurd hebben. In et
noordwestelike pat moe'n wi'j de Friesburg
zuken, et stamhuus van de femilie Lycklama
a Nijeholt, ofstammelings van de bekende
grietman Lyckle Ebeles. Et zol me niet verbaozen as daore, an de SIinge(r)weg, ok de karke

van West-N i'jberkoop staon het, mar d'r is ok
nog een twiede meugelikhied, en dat is in et
oostelike pat mit zien lange percelen. In et
laeste geval moe'n wi'j dan daen ken an een
plak argens an de Binderweg. Mien kollega
perf. J.A. Mol, die him o.e. doende hoolt mit
de bewoningsgeschiedenis van et oolde StelIingwarf, hoolt et d'r op dat de hiele oostelike
helte van et Iaetere Ni'jhooltpae an WestNi'jberkoop heurde (en dus niet et noordwestelike pat) en dat daor dan uteraord ok, an de
Binderweg, de bouwstee van de karke zocht
wodden moet. Wi'j hebben mekeer niet van
et eigen geliek overtugen kund.
Et is wel zeker dat West-Ni'jberkoop as
eerdere zelstaandige perochie een eigen
karke had het. Et zol mooi wezen as de stee
daor die staon het nog es weerommevunnen wodt. Mar dat is niet zo makkelik. D'r is
archeologisch onderzuuk veur neudig, mar aj'
niet weten waor aj'zu ken moeten is d'r haost
gien beginnen an.
De ni'je kaorte van de perochies rond 1500
wodt hierbi'j twie keer ofdrokt, de iene keer
mit de greens van West-Niberkoop zoas ik
me die veurstel (kaortien 2), en de twiede
keer (kaortien 3) mit de greenzen neffens
perf. Mol. Die het trouwens zels de beide
kaorten tekend, en daorveur uteraord mien
hattelike daank.

Uutleg bi'j de kaorties 2 en 3. De scheiding
tussen de zude/ike en noordelike dorpen boven
De Lende in et westelike gebied is De Scheene.
De ciefers staon veur de noemen van de
perochies/dorpen. Ze ho/en in: 1 Hooltpae /OIdeholtpade; 2 Wo/vege / Wolvega; 3 Sunnege /
Sonnega; 4 Oo/detriene/O/detrijne; 5 Ni7triene
/Nijetrijne; 6 Spange/Spanga; 7Scharpenzee/
/Scherpenzeel; 8 Munnikeburen /Munnekeburen; 9 Oolde/aemer/ Olde/amer; 10 Ni'j/aemer
/Nijelamer; 11 Hoo/twoo/de / 0/deholtwolde;
12 Nijhoo/twoolde/Nijeho/two/de; 13 Der
Izzerd/ Ter/dzard; 14 Ni'jhooltpae/Nijeho/tpade; 75 West-Ni7berkoop / West-Nijeberkoop;

Lily Köhler

Oceaanhuusholen
em,' zegt mien dochter en hoolt
triomfantelik een klein theepottien
om hog ens.
Hoe vaeke bruuk ie disse?
'Twie keer in de maond,' zeg ik verlegen. 'As ik
me ellendig yule clan zet ik him op een theeblattien, mit een vrolik klietien d'r op en een
aorig koppien mit een melkkannegien, en een
schaoltien veur de koekies.'
'le hebben wet tien theepotten! In alderhaande kleuren en maoten, kiek now toch!'
Even begin ik te twiefelen an mien verzaemelwoede. Ze gaot veerder. 'Disse middeigrote
pot, hoe vaeke bruuk ie die?'
'ledere dag,' staemer ik as wa'k een klein
schoelemaegien.
'Dan kun d'r wet achte vot,' zegt ze streng.
'Twie theepotten is genoeg.'
'Nee!' raos ik luud. 'Ze bin zo mooi! Zo deur de
jaoren henne heb 1k ze kregen of kocht.'
'Bi'j de kringloopwinkel zeker,' veronderstelt
ze grijnslachende.
'Ok antwoord ik geheimzinnig. Nao yule henneweer gekissebis en gelach wo'n we et iens.
Vier theepotten mag ik holen, zesse wo'n d'r
in een deuze zet, om aachter de horizon in et
niks vot te wodden.
'Mem, as ik klaor bin mit de keuken, clan wit ik
vandaegeje boekekaaste ok nog even onder
hanen nemen. Die puult an alle kaanten uut.
Al die boeken staon daor mar te staon. Pepier
trekt vocht an en et stinkt beheurlik. De helte
kan naor de twiedehaansboekewinkel.Trouwens, mit die e-readers van tegenwoordig
hej' hielendal gien boeken meer neudig
'Nee! Nee! Nee!' raos ik now nog luder as krek
bi'j de theepotten. '1k bin slim hecht an al die
boeken, ik kan d'r gien ofstaand van doen!'
'Mem, kiek now toch!' perbeert ze me mit alle
Era

flair die ze in heur lief het, te overtugen.
'Boekies van Simon Carmiggelt en van Godfried Bomans, die bin niet meer van disse tied.
Gao now es even rustig zitten, mem begint
ze betuttelende.
'Weej' wat as le hebben? le hebben een ocea an h u us ho len
Ten wat?' roep ik veraldereerd en val bi'jkaans
van mien stoel, zo moe'k lachen.
Ja, een oceaanhuusholen. Deurje hiele huus
zwarven spullen diej' hielemaole niet neudig
hebben en nooit meer bruken. Now ie wat
oolder wodden moet de bessem mar es flunk
deurje huus haeld wodden, dat scheelt een
boel wark aj' laeter wat muuiliker uut de voeten kunnen, daor hej' alliend mar wille van
'Mar et gaot toch goed?' perbeer ik de boel te
sussen.
Ja, nog wel. Mar dommiet bi'j' oold
Ur volgt een oorverdovende stilte. 'As ik oold
bin clan komt alles vanzels wel op zien eigen
krakkemikkige poties terechte zeg ik, en
ontdekke da'k daor hielemaole niet benauwd
veur bin. Deur disse gesprekken wodt et oons
beidend miens dudelik waor de schoe wringt.
Op kousevoeties sloept d'r een generaosieklove aachter de schaarms naor oons toe.
1k, geboren in 1937, opgruuid in de hongerwinter en al bliede mit een dooie muske diej'
nog opeten konnen.
Zi'j, geboren in 1965, doe de staot oons
welwezen van de wieg of tot an et graf toe
garandeerde, en de geldbomen tot in de
hemel gruuiden.
1k realiseer me now altied bange west te
wezen dat d'r nog es minne tieden anbreken
zullen, waorin aj'zo aarm as een rotte wodden kunnen.
Zi'j, hielemaole niet wend an die aangst,

W.J. Teijema

inienend vaalt de slaop
zwaor op et iaand

in et twielochten gaot de tied
traoge
donkerder
tegen de wiend in veerder
veerder vrosseien
et verieden is nooit veer vot
en jawisse!
a lies gaot deur

onder een sluier
heur ie de Iaeste gaanzen
in een grauwe v
verdwienen in de dieze
valen in et diepe winteriocht

et verieden is nooit
kiaor

Van de redaktie

Hylke Speerstra, Tineke van Buren en Serge Epskamp
zorgen veur een top literaire aovend
p zaoterdagaovend 6 oktober hul de
Stellingwarver Schrieversronte zien
dadde literaire aovend van ditjaor.
Veur dit keer weren de Friese schriever
Hylke Speerstra en de in oonze omkrieten wat
minder bekende Sallaanse Tineke van Buren
nuugd. Dat laeste zal liekewel niet lange meer
zo wezen, want meensken uut verschillende
orgenisaosies gavven nao ofloop van de
aovend an Van Buren opni'j naor Stellingwarf
haelen te willen. Op een slim innemende
en viotte wieze vertelde de Sallaanse over
et leven en wark van de bekende dichteresse Johanna van Buren, in de veerte nog
femilie van heur. Aenlik was Johanna van
Buren - zi'j woddde geboren in 1881 - heur
tied veer veuruut, zo vertelde de in Hellendoorn wonende Tineke van Buren. Al in 1927
schreef Johanna prachtige gedichten in et
Sallaans, en ok al in 1947 uterde zVj et belang
van et bruken van de eigen streektael in een
gedicht. Kenners gavven indertied an dat as
Johanna van Buren in et Nederlaans schreven
had, zi'j zeker tot de top van de Nederlaanse
dichters beheurd hadde.
Veul wardering was d'r ok veur de Friese
schriever Hylke Speerstra. In een henne-weer
gesprek mit neerlandikus Peter Riksma - hi'j
prissenteerde de aovend - wodde opni'j
dudelik hoe goed, mar veural ok hoe bescheiden disse Friese schriever van zien grote
kiasse getuugt.Vanzels arg bekend is zien
boek'lt wrede paradys dat trouwens ok in
et Nederlaans verschenen is, en dat krek as
zien veurig jaor verschenen boek, as geschink
vanwegens de Maond van et Friese Boek,
'De treastvOgel'over Friese emigranten gaot.
Ok in Noordwoolde vertelde Speerstra een

O

12

daenkt dat alles altied wet weer goed kommen zal.
Lieverd,' zeg ik bedochtzem. 1k begriep goed
dat et hebben van at die klelne materiaole
spullegies alliend mar ballast is. Mar in de
haast van je leven, zo in september, oktober
en november, as et zaachte locht gleenstert
in de schoondere roestbrune en gele blaederpracht an de bomen, as in mistige morgens
spinnewebben ommetoverd wodden tot
weelderige sieraoden, die zo bi'j dejuwelier in
de winkel legd wodden kunnen, geniet ik van
at die mooie spullegies. In dit tiedrek zit 1k.
De kraekende koolde zit at in de grond. Mar
as dr venienige storms en wiendpoesters op
me ofkom men, komt daor ok weer een aende
an. 1k bin dr wisse van, dr is altied hoop. Dan
komt de gezellige maond december mit zien
etalages vol kleurde laampies, branende keerzen, gloeiende kachels en hiete vuren waor aj'
je an waarmen kunnen.
De lewig durende verni'jing kan weer plakvienen.
Et feest kan beginnen.
lkweensjim allemaole een fantastisch 2013
toe!

Twiede pr/es veur Rosey Kills, The After Midlife Group wodt dadde

Serge Epskamp winner Stellingwarfpop 2012!
Al was et an de frisse kaante, de vuufde edisie van Stellingwarfpop wodde een
gezellig festival, en veural een festival mit veul verscheidenhied an meziek en
mit veul kwaliteit. Butendat bleek et evenementeterrein De Doevekaampe in
Berkoop, de lekaosie van dit jaor, arg goed te voldoen. Mit as podium een grote
vrachtauto van de fa. Betten uut Appelsche die de auto ommenocht veur et festival beschikber stelde, drie grote gratis bouwlaampen van bouwbedrief De Jong
van Oosterwoolde, een liende partytente en een voile maone an de locht zorgde
de orgeniserende Schrieversronte veur een prachtige sfeervolle meugelikhied
om op te treden en om naor meziek te luusteren.
'Laeste voIle maone' winnende lied

Mit mekere zes bands en singer-songwriters deden mit an Stellingwarfpop 201 2.
Opvalend was niet alliend et tal ni'je dielnemers, mar ok de grote ofwisseling in
et soorte meziek dat te heuren was. Bi'j de helte van de dielnemers gong et om
duo's, die veur akoestische optredens zorgden. Twie van de akoestisch speulende duo's vullen in de priezen. Serge Epskamp, die tegere mit Erwin van de Ven
optrad, wun de eerste pries mit et lied 'Laeste voile maone' Tekst en de meziek
schreef de in Zaandhuzen wonende Epskamp zeis. Juryveurzitter Klaas Ozinga
van Makkinge was niet ailiend vol lof over et winnende lied, mar over et hiele
optreden van et duo. Ok vanuut et pebliek was d'r ommeraaek veul wardering
veur Epskamp en Van de Ven. De twiede pries gong naor 'Et maekt da'k gao' van
Rosey Kills dat uut zangeres Sietske Sietsma en gitarist Rob Zandgrond bestaot.
Sietske Sietsma, die krek as Serge Epskamp ok in Zaandhuzen woont, beschikt
over een fantastische stemme en wodt op slim kundige wieze begeleided deur
Rob Zandgrond. De dadde pries gong naor de uut vier personen bestaonde The
After Midlife Group, mit et lied 'Regenjasse'. De band zorgde veur een plezierig
en ofwisselend optreden, mit beheurlik ommedaenken veur et Stellingwarfs.
Ok veur de dielnemers die niet in de priezen vulien hadde de jury veul wardering, uutschieters naor beneden weren d'r bi'j dit lustrum-festival neffens heur
beslist niet. Opvalend was ok dat zowat aile dielnemers heur ankondigings in de
eigen streektael deden. De jury beston dit keer uut Robert van Dam (Grunningen), Klaas Ozinga (Makkinge) en Peter Riksma (Zaandpol).
De prissentaosie was dit keer in goeie hanen van Fons Herder uut Grunningen.
De veurbereidende kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte bestaot
uut Klaasje Herder (Oosterwoolde), Piet Tjassing (Makkinge) en Sietske Bloemhoff (Ni'jberkoop).
Stellingwarfpop is veural bedoeld om (jonge) meensken an te vieteren om meer
teksten en meziek in de eigen streektaei bruken te gaon.
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verhael over een Friese emigrant, die naor
Australië verhuusde. Speerstra wust ok now
in zien verhael de serieuze ondertoon te
deurspekken mit zien bekende gevuul veur
humor, liekewel zonder ofbreuke te doen an
et onderwarp.
Ok veur disse dadde literaire aovend was d'r
veur een muzikaole bi'jdrege zorgd. Daorveur zorgde Serge Epskamp van Zaandhuzen, mar die zien wottels in de Aachterhoek
het. Serge Epskamp zorgde mit zien optreden niet alliend veur een bi'jdrege in een ere
prachtige Nedersaksische tael, et Aachterhoeks, mar leut mit zien liedteksten ok zien
dat hi'j prima in disse literair kwalitatiefarg
goeie aovend paste.
Kotleden verscheen van Serge Epskamp de cd
'Oer,' mit daorop ben lieties in etAachterhoeks.
De cd is bil de Schrieversronte in Berkoop te
koop veur€ 72, 00.

Foto links boven: Hylke Speerstra, linksonder:
Tineke van Buren. Foto boven: Serge Epskamp.

D'r bin ok in de Stellingwarven hiel
wat meensken die Jan de Vries hieten,
aiienig al in Wolvege bin d'r aorig
wat te vienen in et tilefoonboek. De
meerst bekende is zonder twiefei de
muzikaant, schriever, fotograaf en
verzaemeler Jan de Vries van Wolvege, demon die veurig jaornao 45jaor
stopte as ambtener van de gemiente
West-Stel!ingwarf. Hi'j stopte liekewel niet mit aandere zaeken, want
in augustus van ditjaor verscheen et
boek De dorpen van Stellingwarf in
oolde beelden, dot deur him en Jan
Koops uut Oosterwoolde saemensteld
wodde. Riege!maotig treedt hi'j mit
dochter Petra argens in Nederlaand of
Duutslaand op mit et Dans- en stemmingsorkest De Muiters.

A'k bi'j Jan thuus komme om te praoten over et p!akdat him wat dot, Jiggen d'r gidsen van poddestoelen op 'e
taofei. Door is ok et bekende plaetiesboek uut 1929 van Jac. P. Thijsse bi'j.
Ten tietien leden mit aandere albums
op 'e rommeimarkkocht,'zegt Jan.
An et verzaemelen komtzo nooit een
aende en dit gaot mooi saemen mit
een aandere lie fhebberi'je: et fotograferen. Et is oktober en dus de tied om
d'r op uut te gaon om poddestoelen te
fotograferen. 'Mar don komt et, want
ie moe',i d'r vanzels wel de naeme bi'j
zuken en aiderdeegst veur de deskundigen, de mykologen, is dot nog wel
es muuilik.'
Etplak dot Jan de Vries wat dot is
Noordwoolde en as et watperciezer
moet: 'don mar et Oosterseve!d 'Al
woon 1k van 1969 of in Wolvege, diep
in mien hatte blief ik Noordwoo!diger.'

I
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Henk Bloemhoff

'Meuzels' en 'blekens'
iezunder bin ze, die
beide andudings veur
wat in et Nederlaans
maze/en, in et Fries muse/s/muzels en in et Grunnings
en niet-zuudwestelik Drents
messels of mezzels hiet. Een
posien leden ha'k et in de NOS
en Ste/Iingwarfal es over meuzels. Een peer muuilikheden
die liggen bleven, perbeer ik
hier op te lossen. Veur materiaol en et kaortien bruuk ik
Ziektenamen in de Nederlandse
dia/ecten, deur A. Weijnen en
A.RG.M.A. Ficq-Weijnen (Den
Haag, 1995).
Hoe komt et Stellingwarfs an
zien eu-klaank in meuzeis? In
et Middelieuwse Nedersaksisch komt mas(s)e/e, maselen
veur. Zokke woorden mit een
aachterklinker, dus ok de a,
kregen lange leden umlaut in
et meervoold. Zo zol messels, mezzels ontstaon wezen
kunnen uut de Middelieuwse
veurgangers mit a. Deur een
m wo'n klinkers (die d'r nao kommen of d'r
veur) soms mit'ronding' van de lippen uutspreu ken. Ok een s nao een klinker warkt zo
wel es. Dan kan in dit geval dus mözzels of
mössels ontstaon. Zoe'n ö is bi'j oons vaeke
langer wodden en daornao wodde hi'j clan
mit een hogere pesisie van de tonge zegd. Zo
zol via 'mözels' oons meuze/s ontstaon wezen
kunnen. Oons geute zal, krek zo, eerst götte
west hebben, zoas et now nog in etTwents
en oostelik Sallaans veurkomt, doe wodde

B

et gate en Iaeter geute. Zo hebben d'r meer
ontwikkelings west in et Stellingwarfs. Zudelik van oons taelgebied is et gien meuze/s
mar b/eken(s), b/aeken(s), b/ekken(s) en zo. Uut
et Middelnederlaans is nog blec(ke) ='vlek'
bekend, en uut zoe'n woord moe'n vorms as
blekkens enz. ontstaon wezen. Vergeliekber
mit o.e. geute uut gotte veraanderde b/ekke(n)
(s) in blaeke(n)(s) en dat weer in b/eke(n)(s).
Dus de kotte klinker wodde eerst langer en
doe hoger.
15

Jan is in 1948 geboren in een kioniehusien
an de Oostvierdeparten, in 'Frederiksoord
onder Built Et husien ston an de oostkaante
van wat now de camping 'De Hazehof' is. Een
jaor of vier laeter gong de femilie naor een
huus op'e hoeke van de Scheidingsweg Oost
(now Oosterseveldweg) en de Greensweg.
D'r tegenover was de buundermaekeri'je en
krudenierswinkel van Tinus van der Helm. De
streek vaalt onder De Oosterstreek, dat doe
nog gien'dörp'was, mar wel al een schoele
had. 'Et was een hiel aende lopen veur een
joongien van zesjaor zegt Jan.'As et weer
slecht was
bleef ik wel es
bi'j de schoele
en kreeg clan
van die lekkere
lange stroken
kaantkoeke van
de bakker. Op
et schoeleplein
wodde Stellingwarfs en Hollaans gewoon
deur mekeer
praot, mar veur
Jan de
een groot pat
was et Hollaans.
Vader was niet zoe'n praoter, mar as hi'j wat
zee was et altied in et Stellingwarfs. Van je
moeder leer ie meerstal de tael en zi'j kwam
van Vleddervene, Iaeter Wilhelminaoord, en
praotte Klonisch. Zo komt et dat 1k van jongs
of an Hollaans praot'. Al was de invloed van
vader op de tael misschien niet zo groot, as
et zo uutkomt bruukt Jan vlekkeloos Stellingwarver uutdrokkings.
Jan het hiele goeie herinnerings an et wonen
op'e hoeke van de Scheidingsweg en de
Greensweg.'Ik was altied buten en d'r was van
alles te beleven. As op 'e hoeke de haandelers
et oold iezer ophaelden gong ik altied kieken.
De boeren brochten d'r ok al heur koren
gn

henne. As clan de däskmesiene van Jetse de
Jong kwam was ik d'r niet weg te slaon. 1k
vun dat prachtig. Aenlik moe'k zeggen dat ik
et prachtig viene, want elk jaor gao 1k naor
et Flaeijelfeest in Ni'jehoorn. Daor zie 1k clan
weer echte oolde döskmesiene en maek 1k
foto's van alderhaande onderdielen. En 1k zie
de döskers zo weer veur mi'j.'
'Tinus van der Helm had van alles in de winkel. Op een zaoterdag zee moeder datTinus
een flesse mit een ni'j soort drinken had en
dat 1k wel zoe'n flesse ophaelen moch. lkke
vot-en-daolik
over de weg,
deur de sloot,
en 1k kreeg een
beugelfiesse
rooie Exota mit.
De flesse wodde
drekt eupenmaekt, de helte
speut d'r uut en
de hoolten keuken zat d'r onder. Et was een
hiel gedoe om
fries,
die weer schone
te kriegen.
Waarm waeter hadden we vanzels nog niet,
we hadden nog hielendal glen kraenwaeter.
Nee, et waeter mos uut de putte haeld wodden. Zoks vergeet le noolt meer. We hadden
kiepen, knienen en een geite bi'j huus, dat d'r
was altied wat te doen. An et aende van de
jaoren vieftig wodden de krotten opruumd en
verhuusden we naor de ni'jbouw in Noordwoolde. Moeder is now negentig jaor en 1k ne
nog wel es mit heur deur et Oosterseveld en
clan wet ze nog wie d'r allemaole woonden,
wiels haost alle huzen ofbreuken binnen. En
ze zegt dat ze d'r zo graeg nog weer een poze
wonen willen zol
In et laeste jaor van de legere schoele was
et niet dudelik naor welk vervolgonderwies

negen CD's en mit de tiende bin ze drok an de En Noordwoolde? 'Daor kom ik geregeld, ik
gang.
gao graeg naor et Vlechtmuseum, ik doe wat
veur de viering van et honderdjaorig bestaon
Meziek, verzaemelen, schrieven en ok nog
van de rietvlechtschoele en zit ok in et dorpsfotograferen en films maeken. Zoe'n vieftig
archief. Zoas 1k al zee, 1k vuul me nog altied
historische films het hi'j verzaemeld, van de
NoordwooIdiger
meerste dorpen films uut dejaoren vieftig.
Alle films en foto's het hi'j digitaliseerd. Van
1k kiek nog es op bladziede 49 van et ni'je
1983 tot 1989 maekte hi'j op dia's mit geluud
boek De dorpen van Ste//in gwarf in oolde bee/jaoroverzichten veur de gemiente. Soms was
den. Daor staot een foto van et husien op'e
hij drie aovens in de weke bi'j verienings
hoeke van de Oosterseveldweg en de Greensom ze zien te Iaoten. Hoe kreeg hij dat veur
weg. Veur et huus staon vader Jan, moeder
mekere naost zien daegelikse wark? '1k kon
Jansje, Jan en zussien Alie. Wie kon op de dag
dat allemaol doen deurdat Koba mi'j steunde,
dat die foto maekt wodde veurspellen dat et
altied klaor ston en veul zaeken regelde.' Koba joongien aachter uut et Oosterseveld zovule
raekte driejaor leden nao een kotte ziekte
presteren zol op zovule terreinen?
uut de tied. Dat het et leven van Jan wel slim
veraanderd.

Mit tenielkiubs van De Hoeve en Berkoop

Ienakteraovend op 14 december

I

Op zaoterdagaovend 14 december hoolt de Stellingwarver Schrieversronte zien
: laeste ienakteraovend van ditjaor. Die achtste ienakteraovend wodt holen in et MFC
in Ni'jhooltpae en begint om 20.00 ure. Tiedens disse aovend zullen d'r twie ienakters
• : opvoerd wodden. De speciaol veur dit jubileumjaor schreven ienakter Veertigjaor!Et
fesien van Harmen Houtman zal speuld wodden deur de tenielkiub van De Hoeve.
De ere ienakter wodt naor veuren brocht deur de tenielkiub van Berkoop, et gaot
om de hilarische ienakter De schriever veur et dorpsbelang van Trinus Riemersma. De
ienakter wodde indertied vanuut et Fries in et Stellingwarfs ommezet deur Sjoukje
Oosterloo. Disse Iaeste ienakteraovend kan d'r vanzels ok weer luusterd wodden naor
, prachtige meziek, daorveur zorgt et Piratenkoor van Berkoop.
Ok op disse achtste ienakteraovend zorgt de warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte weer veur een grote verlotting mit tal van mooie priezen. De
toegang is ommenocht.

Zundag 13 jannewaori: Stellingwarver Dienst
Op zundagmorgen 13 jannewaori is d'r in de karke van Berkoop een Stellingwarver
Dienst. Ds. Rienk Klooster gaot veur in disse biezundere dienst, die om half tiene beginnen zal. Et onderwarp van de dienst, die zien wodden kan as de offlciële ofsluting
van et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte, is 'Een ni/i begin maeken
IVeur dat onderwarp is keuzen naor anleiding van Mattheüs 4:12-25.
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ik zol. 1k was klein veur mien leeftied en zo
kwam 1k op'e Rietvlechtschoele, clan hoefde
1k niet zoe'n aende te fietsen. Dat is et mooiste
wat me is overkom men is in de schoeletied: et
veurbereidendejaor op'e Rietvlechtschoele.
Wat een perfiet van ien jaor schoele: ik leerde
daor schilderen, rietvlechten, timmeren, solderen en mit metaol en keuper ommegaon.

kaststallen uut de hiele wereld. Ok al komt
hi'j niet uut een karkelijk betrokken gezin, hi'j
het altied belangstelling had veur karkelike
keunst. In 1979 kreeg hi'j van de kiender een
ienvooldig kaststallegien en now het hi'j d'r
meer as een kaemer vol. Een protte het hi'j

1k bin een technisch mannegien en daor kon
1k doen wat 1k mool vun. Uut de test nao dat
jaor bleek dat ik geschikt was veur rietvlechter of schilder. Vader vun dat 1k in alle geval

kocht, mar hi] het d'r zels ok yule maekt. Veur
de ankochte of maekte groepen het hi] ok
vaeke bi'jpassende stallen maekt. Aovenden
lange is hi] doende mit de resteraosie en
reproduktie van oolde groepen en et maeken
en schilderen van bi'jglieks dakpannegies,

gien rietvlechter wodden mos. Hi'j is van
zien 1 Se tot zien 65e rietvlechter west en het
goeiejaoren mitmaekt, mar okjaoren dat d'r

boompies, gereedschoppen en zok-zo-wat
henne. Daorbi'j komt yule van wat hi'j leerde
op'e rietvlechtschoele van passe. Knutselen is

nauweliks brood op'e plaanke was. Moeder
was thuusbleven om mi'j op te geven veur
de ambachtsschoele, mar de onderwiezer

zien lust en leven, as et niet an de kaststallen
is clan wel an de terreinmoter.

van de rietvlechtschoele heurde dat en gong
drekt naor mien oolden. Hi] vun dat 1k naor
de ULO mos en dat gebeurde doe. Zels had
ik glen nocht an de ULO, mar aachterof he'k
d'r glen spiet van. Nao de ULO wol 1k graeg
naor de UTS in Zwolle, mar die zat al vol en
doe kwam 1k op'e HBS in Stienwiek. Die he'k
niet ofmaekt, want 1k mos trouwen en dus an
't wark. 1k bin begonnen as leerling-klerk op
et archief bi'j de gemiente West-Stellingwarf.
Gemientesiktaoris Otto het me altied aachter
de vodden zeten om kursussen te volgen en
om alderhaande dingen, ok buten et wark,
te doen. Zo mos 1k van him wel in Wolvege
wonen, mar 1k heb hiel yule an die man te

'Knusselen' dot Jan ok mit de meziek. Hi]
bespeult vief synthesizers toegelieke en kan
daordeur hiel veul instermenten heuren
Iaoten. Acht jaor was hi] nog doe hi] al op'e
akkordeon speulde en tot now an toe het meziek altied een grote rolle in zien leven speuld.
Van 1989 of beston et orkest de Muiters uut
drie personen. Ditjaor mos drummer Chris
Hummel afhaoken deur geheurperblemen.
Jan en dochter Petra treden now tegere op,
Jan is toetsenist/zanger en Petra is zangeres.
Op elke CD is op zien minst len Stellingwarfs
nommer te heuren. Harmen Houtman is de
tekstschriever. De Muiters speulen op hiele
luxe feesten, mar ok in boereschuren. Ok
kom men ze op artiesteaovens en treden ze
op in pergrammes mit bi]glieks Marianne
Weber, Jannes, en/of Dennis Christian. Et
orkest is veural deur de etherpiraoten in hiel
Nederlaand bekend. '1k kiek d'r niet meer van
op as in Braobant teksten in et Stellingwarfs
volop mitzongen wodden. Vaeke won die

daanken.'
Nao in verschillende funkties warkt te hebben
wodde Jan heufd Onderwies. Dat is hi] mar
liefst 26 jaor west! Doe in dejaoren tachtig et
yak Fries op'e basisschoelen invoerd wodden mos lokte et om daorveur in de plak et
yak Hiemkunde te kriegen, een yak veur de
Stellingwarver tael en kultuur. Zoe'n zestig
boekies het Jan veur dat yak maekt. len van
die boekies is wel hiel biezunder: De
geschiedenis van de kerstkribbe. Jan het een
verzaemeling van een dikke driehonderd

teksten opvraogd. Een aovend optreden vragt
yule tied, mit de opbouw van geluud en locht
biwwe toch gauw aanderhalf ure doende en
mit et ofbreken ok zeker een ure. We missen
Chris ok bi'j dit wark. En dan komt de reistied
d'r nog bi].'Jan en Petra bin te heuren op

Freddie de Vries

Rooie Of
s ik weer weerommekiek naor de
waarme daegen van de oflopen zoemer, clan daenk ik nog wel es even an
vroegere tieden doe wi'j nog schoelejongen weren en wi'j een inkelde keer naor de
Roole Kiif gongen. Pas laeter bin ik d'r aachterkommen dat et niet de Rooie Of was, mar
een straand aachter et Riesterbos dat de Mirnser Of hiet. Mien vader was een klein palleboertien en verkocht ok nog wat mael en
koeken veur et vee an de boeren op de streek.
Vekaansie zat d'r in die daegen nag niet in,
want de koenen mossen twie keer daegs mulken wodden. As et clan een keertien tropisch
waarm wodde en et hujjen was an de kaante
clan gong de hiele femilie De Vries uut Hooltpae gezaemeiik naor Ries in Gaasterlaand.
Op de zundagmorgen nao de vroegmis, want
die kon doe nag niet oversleugen wodden,
wodden de'luxe'auto's volpropt mit kiender,
bollegies, flessen mit anmaekte ranja en niet
te vergeten de poeden drop. Ok gongen d'r
ok nag een peer nefies en nichies uutWolvege mit van een ome en tante die gien auto
hadden. Zo vertrok de optocht richting et
lesseimeer. Een peer vri'jgezelle omkes zolien
middags melken en voeren zodat ze niet al
am drie ure op huus an mossen. Mien vader
ree vaeke veurop, want die hadde in zien
jongejaoren vaeke maei en pulp veur Kemme
rondbrocht in Gaasterlaand. Ja, doe wodde
d'r nag niet op een ure meer of minder keken.
Via Ooidelaemer, de driesprong bi'j De Langehue, Echten en De Lemmer toerden we langs
smaile klinkerdiekies en keken vol bewondering naor de maaie kop-hais-rompboerkeri'jen midden in de deur de waarmte triliende
hujlanen. Van mien vader mossen we op de
grand van de auto zitten gaon as de pelisie d'r

A
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ankwam, want d'r zatten vuus te yule kiender
aachterin de auto. len keer, via kbi'j De Lemmer kwam d'r een pelisie oons integen en
binnen een tel lag d'r een flinke koppel klam
en bezwiete kiender op een bulte onderin
de lachtigblauwe Ford Taunus. De pelisie
hadde niks in de gaten, mar wi'j hebben de
hiele reize aachterommekeken as ze d'r weer
ankwammen.
En clan kwam eindehik et golvende laandschop van Gaasterlaand in zicht. Mien vader
wees een betien trots de baerkeri'jen an
van de kattehieke femihies Doper, Flapper en
nag een peer klaanten van fouragebedrief
Kemme. Via kronkelige weggies kwammen
we clan aachter de Riesterbos bi'j de lesselmeerkust. De kleinjongen zachten al gauw
et and iepe waeter op en de omkes gongen
op een kiapstaeltien zitten naodat ze eerst
goed insmeerd weren mit zunnebraandeuhie.
De tantes weren drak mit eten en drinken en
d'r wodde hiel wat ofteut op zoe'n dag. De
mannen vermaekten heur de hiele dag mit et
kieken naor eren en ze hadden de graatste
wille am de verschillende opmarkings her en
der. Bi'j alle personen hadden ze wel een anmarking en clan ruulden de dikke traanen van
et lachen heur over de wangen. Zels weren et
krekwielrenners mit een inwitte huud en am
de nekke henne roodbruun en ok de onderaarms weren beheurlik verkleurd. In et waeter
kwammen ze haast niet, want de femilie De
Vries hoolt niet van waeter. En dat aardt nao,
want ik hebbe ok pas et A-diplome haeld op
de Middelbere Laandbouwschoele in Meppel
doe ik 18 was. Mien vader leup naoit in een
kotte broek en alhiend op disse daegen hadde
hi'j zien vaele grune legerzwembroekien an.
Bij zoe'n inham tussen et net laggen de eer-

uk. Jaoren leden heb ik es een ongelokkien
had in Roemenië. Daor bin ik stroffeld en
mit mien heufd tegen de deure van een taxi
valen. Mien winkbrauwe en ooglid weren
lillik scheurd. Wiels ik bloedede as een varken,
drokte ik rap een grote buusdoek, die een
omstaander me anrikte, op de wonde. le hebben nog nooit zien hoe rap as d'r in zokke gevallen een mennigte yolk om je henne staot,
allemaole raamptoeristen. Ondaanks de konsternaosie bleef 1k zels zo kalm as een maelpoede. Mar de taxisjefeur die me votbrengen
zol, was hielendal van 't centrum. As zat de
duvel him op de hakken, zo scheurde hi'j mit
een rotgang deur et drokke Boekarest. Mit
mien goeie oge zag ik nog krek mit een zwink
hoe awwe bi'j de Arc de Triomf daelereesden.
Die staot dus niet alliend in Peries scheut
et deur me henne. In Boekarest hebben ze
krek zoe'n iene bouwd op een groot plein, en
daor kroste mien sjefeur as een idioot veur
daele. We kun wet veroongelokken, kneep
ik 'm. Wiels ik mit de buusdoek et bloeden
perbeerde te stoppen, waorschouwde ik:'le
moe'n wat staoriger rieden, man, eers liggen
we doukies allebeide in et hospitaoL'
Gelokkig biwwe hielhuuds in et ziekenhuus
kommen, en daor hebben ze de boel boven
mien oge weer netties annenneer ni'jd. De
eerste daegen leek ik wel een kuierende
kastboom vanwegens de bloeduutstotting
rond mien oge en neuze. Mar laeter, doe de

hechtings d'r uuthaeld weren, zaj'd'r niet yule
meer van en ik heb d'r ok nooit gien last meer
van had.
An now toe dus, docht ik, doe et helder tot
me deurdrong wat de oorzaeke was van mien
waezige gezichtsveld.
Aenliks glen wonder, mit et klimmen van de
jaoren begint d'r van alles an je lichem te verzakken. Zolange as die zakkeri'je mar onderje
kleraosie zit kan et niet yule kwaod, hupsakee
een wied jak d'r overhenne en glen haene die
d'r naor kri'jt. Mar now zit et perbleem boven
mien oge, dat is yule slimmer. Netuurlik laot ik
niks an mien gezichte verbouwen of inspuiten mit botox, liekewel... Ikdaenke da'ktoch
mar es naor de plastische chirurg gao. Lichtkaans zicht hi'j een meugelikhied om mien
ooglid weer wat in et fesoen te brengen.
Veur die hoge ziekefoonspremie kan ik ok wet
weer es wat weerommevraogen, donkt me.
Butendat, mien centen bin ok niet van blik en
ik heb d'r altied hadde veur warkt. As reden
kan ik wet angeven dat ik mit zoe'n verzakt
ooglid nargens meer henne durf te veurlezen.
1k gao d'r psychisch an onderdeur, zal ik tegen
de chirurg zeggen.
Mochten jim nao verloop van tied now es een
vrommes integen kommen mit een verzakt
ooglid en een rood-witte kuierstok, clan is d'r
gien twiefel meugelik, dat bin ik. Dan heb ik
de hieltied nog waezig zicht...

Et Nedersaksisch van ZwoIIe: onderwarp
veur dissertaosie
Veurbi'je 15 rovember promoveerde Schrieversrontelid Philomène Bloemhoff-de
Bruijn uut Oosterwoolde an de Rieksuniversiteit van Grunningen op heur studie An-

derhalve eeuvi Zwols. Vocaalveranderingsprocessen in de periode 1838-1972.
Philomène BlDemhoff is van beroep projektleider streektael an de lesselakedemie in
Kaampen. Meer over et boek is te vienen o.e. op www.ijsselacademie.nl. Veur de Stellingwarver Schrieversronte is Philomène veural aktief in de veldnaemekemmissie. Zo
warkte ze o.e. mit an de boeken Veldnaemen van SteI!ingwarf die! 2 Donkerbroek en De

ve!dnaemen van Stellingwarf die! 3 Der Izzerd, Hooltwoo!de en Ni'jhooltwoolde.
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Ste tientallen meters van die kleine hoekige
stienties op de bojem en clan koj' kilometers
et waeter inlopen zonder dat et echt geveerlik
diepe wodde. Zo gedurende de dag raekten
de mitneumen tassen mit eten en drinken
staodigan leeg en kregen we middags nog
een ijsko bi'j een ijskokarre. An et aende van
de middag, as de meersten al zo rood as een
kreeft weren, clan verstruupten we oons en de
auto's wodden weer volpropt en clan gongen
we richting Sloten om wat te eten. In een verbouwde boerderi'je zocht ieder een plakkien
en iederiene hadde honger van zoe'n dag in
en bi'j et waeter,
len keer was d'r lichte paniek, want ankommen in Sloten bleek nao et koppen tellen
dat de kleine Paultje nargens te bekennen
was.'t Duurde clan ok niet lange as een ome
en tante van mi'j steuven mit een oranjebrune Opel Kadet et perkeerplak of richting
et lesselmeer. Daor ankommen zat Paultje
nog mooi midden tussen een peer vremde
kiender in et zaand mit zien scheppien en
emmertien te speulen en hadde gelokkig
niks murken. Doe ze weer oplocht in Sloten
arriveerden zee mien ome Henk:'Et is mooi
dawwe bi'j de femilie De Vries mit zoe'n grote
koppel binnen, clan kan et wat lieden, mar as
et d'r op ankomt kuwwe gieniene missen!'

Sjoukje Oosterloo

Waezig zicht
l een poze kon ik et tillevisiebeeld niet
goed zien, veural mit mien linkeroge
niet. 1k wreef me zo slim in de ogen dat
ze d'r rood en braanderig van wodden.
Mar hoe hadde as ik ok wreef, et hulp gien
sier.
Zo'k seins last kriegen van staar? Oongerust
poetste ik mien kiekglassies veur de zovuulste keer mar weer es schone, en wa'k dapper
mit oogdruppen in de weer. Staar is neffens
mi'j een oolderdomskwaole, zol ik daor as
jeugdig vrommes now al last van kriegen?
Dat bestaot toch niet?
Om wissighied te kriegen heb 1k kotleden
mien ogen deurmeten laoten. 1k was toch al
een poze van doel om een ni'jmoderige brille
an te schaffen, zodoende heb ik eindelik mar
es deurpakt. In de brillewinkel heb ik doe de
stoute schoenen antrokken, en de vrundelike
manspersoon die me hulp schrutende vraogd
as hij mien ogen es onderzu ken wol op een
begin van staar. Gelokkig, d'r was gien staar
te bekennen zee de brilleman. 1k mos me inholen, mar 1k kon de man wel tuten, zo bliede
was ik. Et vuulde as wodde de kommende
oolderdom een poze uutsteld. Gewoon
struusvoegelpoletiek netuurlik, mar et gaf
me op dat ogenblik een groot geloksgevuul.
Een weke laeter kon 1k mien ni'je kiekglassies ophaelen. Mar doe ik et gevallegien op
mien neuze zette, flapte ik d'r uut:'Meneer, 1k
zie jow votdaolik al weer waezig deur mien
linkerkiekglas De vrundelike man bekeek et
zaekien es en ontdekte: '1k zie al wat et euvel
is. Jow iene ooglid zakt naor beneden tegen
et glas an. Je huud is vet, en zodoende wodt
je brilleglas viezig en liekt alles waezig aj'd'r
deurhenne kieken.'
Now wodde mi'j d'r inienen hiel yule dude-

A
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Jan en Amelia Oosterloo

Reisverslag Chili (9 en 10 (slot))
Jan en Amelia Brouwer uut Drach ten vertellen in
tien ofleverings over heur reize naor Chili, daor
de femilie van Amelia woont.
Zo, daor biwwe weer. 1k heb de tied mar even
neumen om jim op de hoogte te holen mit
de gang van zaeken hier.Veurige keer bin
ik vergeten te vertellen dat we hier vrijdag
toch nog een stevige eerdbeving had hebben, zesse op 'e schaole van Richter. 1k vul
bi'jkaans letterlik van de pot, om et zo mar
es te zeggen. 1k zat krek even rustig nao te
daenken, en daor begon et me toch te schudden! 1k docht, zo slim kan et toch niet wezen?
Mar dus well De grond schuddede warkelik
hen ne-weer. Amelia ston krek onder de
koolde does henne-weer-denne te springen,
zodoende vernam zi'j dr op dat ogenblik niet
zovule van, mar et was toch wel even heftig.

Gister hebben we een reisverzekering regelen
kund veur Jonathan. En omreden we al een
keer eerder bi'j et kantoor van LAN airlines
in Rancagua west weren, kent de mitwarkster Claudia oons onderwiels en wodden
we dan ok vrundelik hulpen zoas et heurt.
We betaelden mit de creditkaorte, en vreugen hoe we et beste inchecken konnen. Ze
vertelde dat dit pas vanofwoensdagaovend
kon, en daj' gelok hebben mossen aj' mitje
drienend bi'j mekeer zitten konnen, omreden
de vlocht hielendal volboekt was. Ze beud
an om oons zels in te checken, omreden ze al
vanofdeensdag de meugelikhied had om dit
te doen, en ze veur oons de beste plakken bi'j
mekeer regelen kon.
Now, dat is nog es service, dus zo zegd zo
daon. As dr perblemen wezen zollen zol
ze tillefonisch kontakt mit oons opnemen.

Veurdat we vertrekken naor et vIle gveid kommen we eerst nog even op 'e foto mit de femilie bij
Amelia heur vader thuus.
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Van de redaktie

Prachtige ienakteraovend in Makkinge

Tenie/kiub 't Ontluikende B/oem pje speulde ienakter 'Een hiete dog' van Harmen Houtman.
Roem 120 meensken geneuten op 20 oktober van de ienakteraovend in et dorpshuus van
Makkinge. Twie tenielkiubs brochten elk op professionele wieze een prachtige Steilingwarver
ienakter naor veuren. "t Ontluikende Bloempje'van Makkinge speulde de indrokwekkende mar
ok humorissche ienakter Een hiete day van Harmen Houtman. AHe speulders speulden onder
regie van Reny Driessens heur roHe mit grote overtuging en zetten zo de kerakters goed daeie.
Tenielkiub 'De vriendenkring'van Der izzerd speulde de wel hiel biezundere ienakter Etis
allemaole de schu/d van de katte. Die ienakter wodde vanuut et Duuts vertaeld en bewarkt
deur Koosje Hornstra. Ok de speulders van Der izzerd speulden heur roHen geweldig goed
en brochten de ienakter tot zien voile recht. Opvaiend is dat de tenielkiub o.l.v. Lies Mendel
de hieitied meerjonge speulders tot zien beschikking bet. Zo wodde de'kreerze en dappere
Hertog'op een prima wieze speuid deur de 22-jaorige Bart Lenstra.
Vrouwludekoor 'De Vriendschap'
Veur zang wodde zorgd deur et vrouwludekoor 'De Vriendschap' van Makkinge. Et koor leut
mit vaosie veertien Steilingwarver lieties heuren. Bi'j de lieties weren Stellingwarver'kiassiekers' as 'Waor de Lendeç mar et koor maekte ok gebruuk van lieties uut de Steilingwarf Cantate
en zong alderdeegst een vanuut et Fries vertaeld lied van Gurbe Douwstra. De aovend wodde
ofsieuten mit et mit mekere zingen van et Steliingwarfs Volksiied.
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Et beeld vlakbij et huus van Amelia heur heit. Et staot an de toegangsweg
naor de mienen en is as eerbetoon an de mienwarkers uut de rotsen houwd.
oons laand. Rinco en Nancy bin hiele hattelike meensken. Doe we ankwam men heb 1k
eerst een rondleiding kregen op heur bedrieyen, wat veur mi'j hiel interessaant was. Rinco
het een kompostbedrief. Hi'j krigt organisch
ofval van bedrieven, en verwarkt dat tot kompost. Nao de verwarking levert hi'j de kompost weer of bi'j tuunders en pattekelieren
veur grondverbetering. Zien zeune Rodrigo
het een bed rief veur verwarking van zaod,
alderdeegst van mals, dat ze nao verwarking
weer exporteren naor Amerika en Europa.
Duutslaand is een belangrieke ofnemer van
et maIszaod. Richard, de bruur van Ricardo,
het een groot loonbedrief dat de teelt van de
mals veur et bedrief van Ricardo verzorgt. Zo
hebben ze een goeie saemenwarking en een
mooi femiliebedrief.
Aovens bin we mit oons vieren naor et grootSte kasino van Zuud-Amerika west om te
eten. Dat was in San Francisco. De meensken
kommen vanuut alle uuthoeken hier henne,
omreden et niet toestaon is om binnen een
ofstaand van 150 km een aander kasino te
runnen. De kasino's bin hier in hanen van
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Zuud-Afrikanen die dr hier yule geld mit
verdienen. Dus niet zoas in oons laand, waor
ze in hanen binnen van de staot. Et was slim
gezellig en et eten was geweldig, et kon niet
op. De keuze was hiel varleerd, hiel yule vis,
vleis, pasta's, ries, eerpels,ja nuum et mar
op, et was dr wel. Nao et eten hebben we
nog een poze rondkuierd, en oonze ogen
uutkeken wat d'r allemaole was. Dit is dus
niet alliend een kasino, mar een komplete
uutgaonsgelegenhied veur de hiele femilie.
Vanmorgen hebben we nog een stokmennig
bosschoppen daon, en now gaon we even
lekker barbecuen.
Now moet 1k spietig genoeg ofsluten omreden dr allemaole vesite komt, en clan is
et niet fesoenlik om aachter et schaarm te
zitten. We hopen jim allemaol gauw weer
te zien. We hebben oonze kunde wel mist,
mar gaon mit mingde gevulens weeromme
naor Nederlaand, omreden et hier ok prima
toeven is. Om of te sluten zeg ik mar weer,
de groeten van Amelia en Jan uut Machall de
Chile.
Tot kiek es, adios. De vekaansiegangers.

Zodoende hewwe et tillefoonnommer van
Amelia heur heit aachterlaoten.
We hadden Amelia heur heit mitneumen
naor de stad, zodat hi'j ok een daggien uut
was, en hebben lekker eten in een resteraantien. Doe we d'r veur stonnen koj' amper zien
dat et een resteraant was, mar ienkeer binnen
kwam dr gien aende an. Overal was wel weer
een kaemertien waor een stokmennig taofelties stonnen. De bediening was prima en
et eten super, en clan de pries!!! Veur € 15,00
hewwe mit drie personen uutgebreid eten.
Hoe ze et daor veur doen kunnen begriep ie
niet. We hadden dus weer energie, en hebben een peer bezukies oflegd bi'j instaansies
waor et ien en aander regeld wodden mos
veur de opperaosie an de kni'je van Amelia
heur heit. Dat gaot daor hiel eers toe as dat
wi] bi'j oons wend binnen; yule en lange
waachten. Hier moej' dus eerst een konsult
betaelen om een ofspraoke te maeken. Dan
weer een konsult betaelen om een foto maeken te laoten, clan weer een konsult betaelen
om een foto bekieken te laoten, clan weer
een konsult veur een vervolgonderzuuk, en
gao zo mar deur. AJ' hier geld hebben is et
gien perbleem, mar aj' dat niet hebben koj
gewoon op de waachtlieste. Dan moej' al
gauw zes maonden waachten eer dr eindelik es een foto maekt wodt. En eer daJ' dan
warkelik es an een opperaosie toe binnen...!
Ja, clan moej' niet te oold wezen veur zoen
opperaosie, lichtkaans is et dan gieniens
meer neudig!
Mar in ieder geval biwwe weer wat wiezer
wodden, en hopen de boel in gang zetten te
kunnen.
We hebben nog bosschoppen daon veur de
femilie, en naodawwe mit oons drienend
heerlik an een grote shop' (grote pul bier) tegoed daon hebben, bin we mit de collectivo
(taxi) naor huus gaon.
Aovens hebben we nog gezellig zitten te
kaorten bi'j Amelia heur heit thuus, wat we
geregeld even doen. Een speciaol Chileens
spel mit veertig kaorten waorbi'j aj' de

hieltied perberen moeten vuuftien punten
bi'jmekeer te kriegen op 'e taofel. Dit gaon
we oonze kiender ok leren, kun we thuus ok
gezellig kaorten. Doen we eers ok wel, mar
now hebben we een ni'j spel.
Vandaege bin Amelia en ik weer naor Rancagua west om wat laeste inkopen te doen.
Doe we thuuskwammen was dr dus wel
beld deur et reisburo! Dr was een perbleem
mit de creditkaorte, en ze zeden dat de hiele
reize van Jonathan annuleerd wodden mos
omreden de reisverzekering niet betaeld was.
le bin hier verplicht aj' naor Europa reizen om
een reisverzekering of te sluten, omreden
men hier niet zo goed verzekerd is as in Europa, en dr eers onbetaelde rekenings staon
blieven bi'j vertrek van toeristen van buten
Europa.
Mar Claudia van et reisburo het dit veurkommen kund, ze het heur persoonlik geraant
steld veur oons, zodawwe gewoon kontant
betaelen kunnen en et perbleem oplost is. Zo
beleef ie iedere dag wel weer wat, mar dat
hoolt et spannend.
Morgen gaon we naor Rinco en Nancy in San
Francisco. Daor hadden we oflopen zundag
al naor toe zuld, mar deur de griep wodden
we tegenholen. Veerder heb ik gien ni'js, we
sluten mar weer of en lichtkaans komtd'r
donderdag nog et laeste ni'js van hier.
We hopen dat et mooie weer nog even anhoolt in Nederlaand, zodat de overgaank niet
te groot is veur oons. Tot de ere keer mar weer.
De ofsluter! (10)
Spietig genoeg is dit de ofsluter al weer van
oonze reize. Wiels ik dit schrieve is de femilie drok doende mit een ofscheidsfeest te
orgeniseren bi'J Tante thuus. We willen jim
bedaan ken veur Jim reakties, aorig dat oons
verhael zo lezen wodt.
Gister bin we ofreisd naor San Francisco om
op vesite te gaon bi'j Rinco en Nancy, femilie
van Otte. Otte woont ok in Drachten, zien
bruur het Amelia indertied mitneumen naor
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Chris Canter

De krisis
De oorspronkelike versie Stan in et Nederlaans in Meanderama (1995), de schoele-kraante
van et Meander College, Zwolle. Disse ommezetting is in de tael van Zuudvene, waor mien
oma weg kwam.

Tenielstok in iene akte
KK AC-

Keunink Katsopolis
Arnbtenaor
ChrietTitulaer
[De keunink zit op zien troon. Dr komp een ambtenaor binnen.]

AKK AKK AKK -

Keunink, keunink! Dr gaot een krisis deur et laand!
Foi, dat is een ernstig delikt. Wie hef horn veroorzaakt?
Zo rnakkelik is et niet. Hi'j is deur omstaandigheden ontstaon...
Onzin. D'r mot iene de daoder wezen, en hangen zal e! Zeg op, wie
streuit dit onheil over oons laand?
Keunink, ie beheren alle bedrieven, en ze gaon stok veur stok
failliet. Dus feilik bin le...
Euh, wel, tja... zo slim hoeft et now ok weer niet te wezen...
[Staot op.]
Laot de intellektueel d'r in koernen!
[Ze brengen Chriet Titulaer binnen.]

CKK C-

KK CKK AC-
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Keunink, 1k stao tot joen dienst en tot joen dienst stao 1k.
Chriet, d'r is een ernstig deli... een vergissing an de haand. De krisis
is in oons laand. Lost horn op!
De krisis... al! 1k heb de ofstaand van hot naor her en van hier tot
gunder berekend. lkweet hoe old of et heelal is en hoeveule
steerns d'r in draodties an 'e koepel hangen. 1k heb et gerniddeld
antal baordhaoren van alle inwoners van joen keuninkriek
berekend, 1k weet welk wasrniddel et witste wast. 1k ken de tael der
Hottentotten, der Picten en der motten. 1k heb uuterekend hoe
wied et is van Stoet tot Haspel en ik weet hoe zwaor as et niets weg,
mor de krisis...!
Duzend kronen veur wie mi'j de krisis oplost!
Waor waart hi'j op dit mement, keunink?
Waor waart hi'j, arnbtenaor?
Hi'j is at veurbi'j Windhoek en raost voort richting Kwangtsjoe.
Goeie genaode, daor woon 1k!

KK CACAC-

Lost horn op, lost horn toch op!
les kieken... Om een krisis op te lossen moej bezunigen...
We bezunigen al op alle fronten en hi'j wodt d'r allennig mor
slimmer van!
Wodt d'r warkelik op alle fronten bezunigd?
Wisse.
Toch niet! 1k heb de oplossing!
[De keunink springt op.]

KKC-

Veurdedraod d'r mit!
Now, keunink, we bezunigen op 'e krisis! Zo drastisch, dat e d'r op et
lest niet meer is!
KK-A Huh?
C[Herhaelt wat of e zegd hef.]
KK Wacht ies even, 1k vat et! Chriet, ie binnen geweldig! Ambtenaor,
bezunig vortdaolik op 'e krisis!
Zeker, keunink.
ADenk le an mien beloning?
CChriet! Geldwollef die aj d'r binnen! le willen de krisis slimmer rnaeken,
KK nietwaor? Ambtenaor, hangt horn op!

iestuur en f26ssenJei
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Heine oplaogen
veur kleine priezen!
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