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Praoten over oolde tieden en ni'jjaorskoeken.
(De Blesse, Peperge)
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4s de iespegels smulten, komt d'r pegelwaeter van.
(Scharpenzeel)
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jaor 2000 (1)
en now
Oraeg weensken wij jim hiel vule heil en zegen in et nije jaor. En et
aot niet om zomar een ni'j jaor! Nee, mit mekaander stappen we een
hiele nije ieuw in. En zoks zet je toch wel even an et daenken. De laeste
keer dat dat gebeurde is ja duzend jaor leden. Doe, duzend jaor leden,
scheurden de Stellingwarvers in de naacht van 31 december op janneaori gien eerste blattien van de Stellingwarver spreukekelinder...
Van wat dr hier doe rond de ieuwwisseling gebeurde weten we niet zo
hiel vule. Bewoning was hier al wel, dat weten we omdat dr o.e wel et
ien en aander nut die tied opgreven is. Meer wetensweerdigheden over
oonze kontreinen in de Middelieuwen kuj' trouwens lezen in etboekien
Stellingwarf in de Middelieuwen, van dr. Henk Bloemhoif. Dit boek het
een posien uutverkocht west, mar is now weer, bewarkt en wel, te koop
bij de boekwinkels en de Stellingwarver Schrieversronte.
In disse nije kelinder duken we now en dan wei es even weeromme in
de tied. Mar we kieken vanzeis ok veuruut. Dat iaeste doen mit naeme
de vier Stellingwarver dichters die an disse kelinder mitwarkten. Jim
vienen deur et Hele jaor henne prachtige poëzie van Oene Buit, Lodewiek Hooghiemstra, Arts Ooijevaar en Jan Oosterhof jr.
(lees veerder op et volgende blattien)

Et jaor 2000 (2)
Over een zestal kulturele insteffings in de Stellingwarven
Behalven de veuruutziende gedichten en et weerommekieken in de tied is d'r
ominedaenken veur een zestal kulturele instellings in de Stellingwarven. Et
gaot hierbij om & Vereniging Historie Weststellingwerfe.o., de Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf, et museum Oold Ark in Makkinge, de
Ooldhiedkaemer van West-Stellingwarf, et Rotancentrum in Noordwoolde en
de intergetnientelike Stichting Stellingwarver Schrieversronze.
An de kelinder van dit jaor warkten bek as ere j aoren weer flink wat meenskeu
mli. D'r bin d'rbij die al die keren bi'jdregen leverden, mar dr bin ok nije mitwarkers. Daornaost bin dr een peer nije onderdielen op de kelinder te vienen.
De kelinderkemnüssie van dit keer wol wel es wat aanders en es wat meer
ommedaenken an verschillende onderwarpen en leeftiedsgroepen schinken.
De netuur
Nij bin bi'jglieks de stokkies van netuurkenner Wiebe Scheenstra van Oosterwoolde. In et begin van iedere maond vienen jim een blattien mit daorop een
stokkien over hoede netuur dr in die tied uutzien kan.
Striptekenings
Ni'j bin ok de striptekenings veur de kiendet Die striptekenings bin bedocht en
tekend deur Jan Oosterhof jr. van Steggerde. In elke maond kuj' daor iene van
vienen.
(lees veerder op et volgende blattien)

Driekeuningen (r.k.)
Epifanie (prot.)
N.M. 19.14
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U.
Vroeger zetten ze et naachtpittien
(Ned: petroleumlampje) op 'e beddeplaanke.
(Nijhooltpae)

Zunne op 08.46, zunne onder 16.46
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Dat ding was zo bliksemse handig mit de naalde,
die kon ni'jen al hadde ze d'r veur leerd.
(Scharpenzeel)

2000(3)

Ie veurkaante van ieder blattien zien jim weer as altied prachtige
bokkings in et Stellingwarfs. Die uutdrokkings kommen uut de
en twieje en drieje van et Stellingwarfs Woorde boek. De beide
te dielen daorvan (diel 4 en diel 1) verschienen warschienlik dit
Kiek as altied staot aachter iedere uutdrokking waor as die nutcking optekend is. Dat hoolt vanzels niet in - wat wel es ten
chte docht wodt - dat ineensken nut ere dörpen die uutdrokking
kennen zollen. Affiend wodden ze daor indertied niet optekend
rde mitwarkers van et woordeboek.
de veurkaante van de kelinder zien jim dit keer et slusien in de
.devallei in West-Stellingwarf. De hooltgravure is maekt deur
r Lazarov nut Grunningen.
kellinderkernmissie van dit jaor weenskt jim hiel wie plezier mit
genot van de nije kelinder. Die kemmissie beston dit keer nut Jan
sterhof sr., Joop Oosterhof en Sietske Bloemhoif. Nog es de beste
ensken, en tot ankem jaor!
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Is mii' een hiete naalde en 'ii verbraande draod daon
(dan bin de kleren haostig en slecht maekt.)
(De Hoeve, Ni'jberkoop)
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Ei
Ze kregen nog niet zoveule van die gierige kerel
as op een naegel liggen kon.
(Berkoop)

»$ netuur in jannewaori
In de louwmaond kan et vriezen of dujjen. As et de Hele maond
vrst, wat aenlik nooit veurkomt, kriegen de meerste dieren et krap.
Meerstal kommen d'r op et voerplak zaodeters. De merel, schatliest4 (kramsvogel) en et roodvieugeltien (koperwiek) eten graeg fruit
Ot an 't verrotten is. Behalven mezen kommen dr ok verschillende
s$ilcies zoas et gewone vinkien, de gooldvinke, de keep en de gnme
trÇuske (groenling). De appelvinke is aorig zeldzem. Et roodbossien
eiii et wintericeuninkien scharrelen vaeke onder de voertaofel omme
oj zuuk naor eten (stokkies vet) dat de ere voegels valen laoten hebb@n. De grote bonte specht et graeg (goedkope) pindakeze. Smeer et
l$'j beties nut tegen een boomstamme of een paol. De neutepolle
qzazelaar) staot soms in dLsse tied al in de bluui St opvalend grote
gele maimeliLke katties. De haezen en de vossen bin an et peren.
eide dieren bin vaeke in de morgen nog aktief. De merel zingt binC
4ensmonds, de hoolt- of ringeldoeve en de Turkse tortel koerken. De
watte kri'je en de roeke konterleren de nusten van veurig jaor.
oven eupen gebieden vligt schommelend de blauwe kiekendief. Et
ihannegien is blauwgries, et wiefien dat wat groter is, is bruun. Beide
1ebben ze een witte stute. In een zaachte winter ziej' de schofferd
buizerd) en de havik al baltsen.

r

tViebe Scheenstra

Ni'j begin?

k

odt dit een ni'j begin
!raa.de.t alles now?
Vliegen wij dit millennium in
Nog vlogger dan et locht of zo?
Wodt alles aanders... beter... minder
en alles vlotter, meer techniek?
Hebben wij dan van gien kwaol meer hinder
en wodt de eerde minder ziek?
Now, hoe dan ok, lao'k dit vertellen
Wat blift, da's de grond van oons bestaon:
bi'ftieds een betien aosem haelen;
bi'jtieds even naor et husien gaon.
Jan Oosterhof jr.
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El
now niet over mienpattien, ik hebbe et krek harkt.
(Ni'fberkoop, Buil)

op 08.42, zunne onder 16.56
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jannewaori
In et wild hef gele paampers (Ned: lissen)
en in de tuun hef blauwe paampers.
(Steggerde)

et wât afdoen
hoevüle afdoen
belangriek,
r waorôrnme aj't doen,
t wat veur bedoeling
mit welke overtuging.

De Hisseburen in Wolvege (1)
Vuuftien jannewaori 1868 is veur & Hisseburen in Wolvege een
belangrieke daotum, doe wodde et eerste spoorkaortien an et station
van Wolvege verkocht. Al et volk dat mit een trein ankwam of votgong, mos deur de Hisseburen. Toch gong de bebouwing van de
buurt niet mit sprongen veuruut. Nicolaas van Heloma, de grietman,
hadde op 'e Hisseburen een laandhuus bouwen laoten en wol van
zien laand niks verkopen. 0k de boerkerïje die laeter an de femilie
Blom heurde, kon et laand niet missen. Et duurde tot 1920-25, veurdat de veerdere bebouwing van de buurt, die intied algemien 'et oost'
nuumd wodde, weer op gang kwam. Et weren mit naeme winkels die
dr doe bouwd wodden. De veemark was in 1911 al verplaetst van de
zonuumde drietippe naor et aende van de Heufdstraote tegen et
spoor an. We kennen et plak now (in 1980) as parkeerplak. Doe die
bouw goed op gang kwam was et daor gauw hielendal vol. Et wodde
een winkelstraote en dat is et bleven. Et oolde stok Hisseburen, mit
een harbarge van Köppfer as middelpunt, is now oonze promenade
Oost.
(Uut: Her en der deur et oolde Wolvege, Foklce van Lute, 1980)

Begin van de Bidweke
veur de ienhied
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jannewaori jannewaori
As d'r vroeger snij lag, dan kregen we pekel
onder de klompen veur we naor schoele gongen.
(Berkoop)

Preenses Margriet (1943)
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efmar rustig een peer centen uut, geniet d'r mar van,
bij de belasting weten ze je toch wel te pakken.
(Nijberkoop)
!pzlIIIIa

de Stellingwarver Schrieversronte (1)
De stichting Stellingwarver Schrieversronte wodde opricht in 1972.
Een groepien jonge meensken was enthousiast wodden veur de
eigen streektael en gong him inzetten veur et behoold daorvan.
Daomaost begon et groepien aktiviteiten te ontwikkelen om op die
wieze et levend gebruuk van et Stellingwarfs te vergroten. Bij dat
laeste wodde o.e. gebruuk maekt van de regionale radio in
Frieslaand. Et groepien meensken, mit o.e. Anne de Vries, Gerda
van der Veen, Jan Betten, Pieter Jonker en Henk Bloemhoif, hadde
doe een eigentieds Stellingwarfstaelig radiopergramme dat Op 'e
schostienmaantel hiette. Et pergrarmne duurde ieder keer een half
ure en wodde in totaal negen keer uutzunnen. Doe vun Omroep
Frieslaand et wel genoeg, en hoe ok perbeerd is een vervolg op Op 'e
schostienmaantel te kriegen bij die omroep, et is an vandaege-dedag toe niet lokt. Mar et groepien besleut op een ere wieze deur te
gaon mit et bevodderen en anfieteren van et Stellingwarfs en richtte
daorom in april 1972 de Stellingwarver Schrieversronte op. De
stichting ontwikkelde deur dejaoren henne tal van aktiviteiten en zal
op dit mement zeker meer as 1300 leden hebben.
(Op et blattien van zes en zeuven april kun jim meer lezen over de
Stellingwarver Schrieversronte)

Et knechien
D'r was es een aarm, mar slim boertien, die ok een knechien hadde.
As et haast wodde, begonnen de koenen te zakken mit de melk, dus
dan mos et d'r weer zunig langes.
Op een dag was et knechien op 'e bouw an et knolleplokken en de
rogge was al zijd en kwam d'r al een betien deurhenne. Doe zee et
slimme boertien tegen et knechien:
'As ie een grieze kri'je zien, moej' et mij even zeggen!'
Enjaheur, mit eenpeer daegen streek dr een grieze kri'je daele op de
roggebouw. Et knechien leup hadde naor huus. De boer zat bek
even mit de vrouw bij de kachel. De knecht doch, now zal ik wel wat
kriegen now ik een grieze krUje zien heb. Aachter de poester steuf
hij in huus en zee et tegen de boer en de vrouw. Doe zee et slimme
boertien:
'Now jonge, now zit et zo, dat wodt een brogge minder mit tien ure
morgens. As de grieze kri'je d'r is, dan wodt et winter en krapper mit
et gemaek. De koenen moe'n al gauw dreuge en dan weet ie et wel!'
Wat was et knechien bij de neuze neumen, die aarme jonge!
Wube Lamers van de Kuunderwal

V.M. 05.40

Zunne op 08.35, zunne onder 17.08
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Awwe de redens te stief onder hadden,
kreej' schiethakken.
(Ni jhooltpae)
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Ie moe'n niet naegelknippen op zundag,
aanders moej' ze laeter weer anplakken.
(Ni'jhooltpae)
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jaor 2000
dt oons anpraot
een perbleem
n do, re, millennium;
t het alle ieuwen al zo west,
bleek vaeke kinnesinne;
it mij angaot
dt de toekomst beter-best,
nder kerosiene
t meer helium.
-ne Buit

Drentse schaopen op 'e Weper (1)
De Weperse boeren hadden mit heur zeuvenen rond 1890 zoe'n twieduzend van die sobere dierties die heufdzaekelik heur kossien in de
heidevelden opscharrelden. De heidevelden bleven hierdeur aorig
schone omdat de schaopen de opslag van bente en birkepol.len kot
hullen.
Sent Baron van De Fochtel het jaoren scheper west. Elke Boer had
een groot schaopehokke bij huus staon. Zoemers om negen, en winters om tien ure zetten ze de schaopehoksdeuren los en dan trok Sent
Baron mit de hiele kudde et veld in. Aovens zocht elke koppel et
eigen hokke weer op. Deurdat ze in datzelde hokke geboren en
opgruuid weren, gaf dat schienber gien muuilikheden. Et weren
sobere dierties die mit schraol voer toekonnen.
Meitieds kwammen de drachtige ujjen nog wel es een posien in een
greidekaampe bij huus.
(lees veerder op et volgende blattien)
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Hij kon alles bruken wat naegellos was.
(Hij vergript him an eigendommen van een aander.)
(Makkinge)
2000

L.K. 08.57
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Af' verhuzen gaon, moej' alles wat naegelvaaste zit,
aachterlaoten. (Berkoop, Span ge)

op 'e Weper (2)
daegen wodde een laogien bouweerde in 'thokke daon, zodat de
topies dreuge liggen konnen. As et hokke vol zat, hadde de boer
beste perti'j dong veur de greidekaampen die om et spullegien
'e scheper Sent Baron sleup naachs bij Geert Koops in de Weper.
De zeuven Weperse boeren hadden Mm liekewel om beurten een
weke in de kost. Ze mossen dan morgens om negen of tien ure al
eten, dus veurdat de scheper mit de schaopen et veld in gong. Hij zal
wel een kanne drinken en wat broggies mitkregen hebben.
Aj scheper weren, haj' slim verantwoordelik wark. Die peer duzend
schaopen weren an Mm toevertrouwd, en de laomeri'je heurde d'r ok
bij. 0k mos hij zorgen dat ze gien deken en mde kregen. Alderhaande huusmiddelties zoas o.e. tebakswaeter kwam d'r an te passe.
Ok de klauwgies mossen zuver holen wodden. Gewoonlik wodde
daor teer hij bruukt. Ze zeden wel es daj' de scheper an zien kudde
herkennen konnen!
(Uur et naolabten wark van Pieter He ida)

Over de Ooldhiedkaemer (t)
Sundjaor en dag zit de Ooldhiedkaemer van West-Stellingwarf in Wolvege
in de meule an de Heufdstraote West 52. Dit museum het een prachtige kollektie van mit naeme oolde gebruuksveurwarpen uut oonze regio. Op een
achttal blatties in disse kelinder lezen jim o.e. over een stok of wat van die
veurwarpen. En, aj' nog nooit in de Ooldhiedkaemer west hebben, gao dr
dan es henne, een bezuuk is slim de muuite weerd De eupeningstieden bin
op deensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 ure. Op
zaoterdag is de Ooldhiedkaemer middags los van 14.00 tot 17.00 ure. Ie
kun vanzels ok lid wodden van de veriening Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf, etkost je mar een tientien in et jaor (tin. 0561-615700).
Wetensweerdigheden nut de Ooldhiedkaemer (1)
In et eerste artikel laot ik jim kennismaeken mit een veurwarp uut de kollektie schoele-attributen. Et gaot om een hoolten schoelebod, waorbi'j jim
warschietilik mitien daenken an et grote zwatte schoelebod veur de klasse
daor de juffer of meester mit kriet op schrift. Mar nee, we gaon et hebben
over de hoolten 'boeketasse'. Veur zoveer de (boere)kiender naor schoele
gongen, mossen ze zels heur leermiddels mitnemen. Dat de schoelegaonde
kiender vaeker uut et beter bedeelde milieu kwammen, zal jim niet verbaozen. En omdat de leerplicht pas in 1900 invoerd wodde, en de meensken die
daomao nog lange ontdeuken, bleef et grootste diel van de jeugd vot, omdat
de oolden et financieel gewoonweg niet opbrengen kon.
(lees "eerder op et volgende blattien)

Zunne 4p 08.25, zunne onder 17.20
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is naekend en bloot op 'e wereld kommen.
(Scharpenzeel)

Keuninginne Beatrix (1938)
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en vroeger wel es
9aanderen of baggeren.
(Berkoop)

ensweerdigheden nut de Ooldhiedkaemer (2)
t et analfabetisme in de Stellingwarven en daorbuten groot was, is
4rom niet verwonderlilc. Al Jong mossen de kiender mithelpen om et
laemele bestaon van een huusholen een betien te verbeteren. De kiender
wel naor schoele gongen, hadden in elk geval een lei, een griffel en een
onsien neudig. Et spoonsien kwam in een deusien om et zo vochtig te
ten. Veur de aorigheid deden ze wel es een ate of bone in et deusien, die
&nao een posien uutbegon te spruten. Al die spullegies kwammen in een
ioelebod', de veurloper van de leren schoeletasse.
schoelebod is een rechthoekig kissien datmit een riempien of koord over
schoolder dreugen wodde. De aachterplaanke stak boven et kissien nut
was mooi uutzaegd. Et kissien wodde sleuten mit een schoefdeksel. 0k
ren dr die een horizontaal scharnierend kleppien hadden dat ongeveer
helte van de veurplaanke was. De Ooldhiedkaemer het alliend schoeledden mit schoefdeksels. Ze wodden varfd of beschilderd en dreugen al
ci niet in sierlike letters de naeme of initialen (soms ok et geboortejaor)
ci de leerling op et deksel. Schoelebodden van veur ongeveer 1900 weren
dce versierd mit prachtige laandschoppen of een ofbeelding van een
urwarp. Ok wodden ze wel in mooi sniedewark uutvoerd. In de 19e ieuw
i ze een protte maekt deur de fa. De Vrij van De Jouwer, die ze via De
mmer o.m. an Marken leverde. De schoelebodden wodden in de vroege
e ieuw veur et eerst bniukt en in sommige streken bleven ze tot in de 20e
'win gebruuk.
han Hassing, beheerder van de Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf.
'er de Ooldhiedkaemer kuj' meer lezen op et blattien van 16 en 17 april
op dat van 18 enl9april.

Appelsche
De verklaoring van de naeme Appelsche is veur een protte meensken
dudelik. De eerste bewoners kwammen daor telane tussen de appelbomen. Een soortparredies dus. En dat klopt aorig. Want Appelsche is nog
altied een parredies. Duzenden vekaansiegangers kommen elk Jaor op
verhael in Appelsche. 't Is daor prachtig!
Dr het ok wel es iene beweerd dat de naeme mit denappels te maeken
had. Och, Denappelsche klinkt ok niet gek, mar die naeme is nooit in
oolde pepieren opdeuken. Perebomen moe'n et daor minder goed daon
hebben. Peresche komt nargens veur. Bij Sneek heJ' nog wel Parreg&
Een aandere verklaoring die 'k heurd heb is dat et eins 'Apèlsche' wezen
moet. De meensken mossen daor vroeger op 'apèl' kommen bij et oolde
klooster om daor hure en zo te betaelen. Dat zol best zo wezen kunnen.
Ik vien zels daj' meer daenlcen moeten an plaknaemen as Epe, Wezep,
Weper, Wapse. Disse naemen hebben allemaole te maeken mit waeter. En
waeter is hiel belangriek. In de winter moej' dr niet te vule van hebben en
zommers niet te min. Dat komt hier mooi nut, want de Riemsloot zorgde
veur et waeter en op de hogere plakken konnen de meensken heur huus
daele zetten. En dan hek nog een argement Aj' naor Drenthe toe de
greens over gaon, koj' iii.. Waoteren. Juust! Dudeliker kan et dus niet.
E. de Jong

Maria Lichtmis (r.k.)
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Pak ie de koppies en (de) paanties even,
de koffie is zo klaor.
(Ni'jberkoop)

Zunne op 08.14, zunne onder 17.33
N.M. 14.03
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Hij gaf doe zoen knetter op 'e taofel
dat de koppies in de paanties rinkelden.
(Hooltpae)

netuur in feberwaori
de sprokkelmaond koold begint, kuj' nog een boel plezier helen an et voegelvolkien op de voertaofel. Let mar es op de siezen en
statmezen. De blauwe wiekel (sperwer) perbeert in de buurt van
voertaofel een prooi te griepen. De voegel verteert zien eten
dde en verbruukt een protte kalorienen bij zien meniere van jaen. Hij kan gien dag zonder eten. As disse maond over et algemien
achte verlopt, dan verlaoten de kleine waetersallemaanders al
ur winterslaopplak. Ze gaon naor et waeter om dr te peren en et
.efien zet dr de eigies in of. Nao et peren en et leggen van de eier
on de sailemaanders weer nut et waeter. De knoppen van de peerkestanje won dikker. De knoppen op et aende van de takken
Ladknoppen liekegoed as bloemkoppen) bin et dikste. De manne:e elzekatties kommen tot ontwikkeling. De kleine rooie knoppies
de elzen bin de vrouwlike bloempies. In de haast bin die
tgruuid tot grune elzeproppen. Et speunkruud en et kleine hoefad bluuien. De komst van de kiewiet hangt of van de temperetuur
feberwaori. As et op een dag buten boven de tien graoden komt,
)dt de citroenvlinder wakker. Ie zien dan as eerste et citroenkleu;e mannegien ommeflodderen. Et wiefien is vael lochtiggruun.
Scheenstra

JJllLtFIItLLtf

Hij reist de hiele wereld deur
van aaclUer zien buro
'Hi'j zag de Tower, Sacre Coeur
kwam ok in Tokio
Hij surft van hot naor her, hiel veer
en klikt en toetst mar an
Hij chat en mailed en nog veul meer
tot hij ècht niet meer kan
Hij zegt: dat surfen, dat maekt je wies
een meenske van disse tied
Mar dat hij vrund nao vrund verliest
begript hij warke lik niet
Jan Oosterhof jr.
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Et is een lachende liefde mit die persoon.
(Wodt zegd van iene die altied een betien lacht.)
(Makkinge)

deensdag

woensdag

8 9

feberwaori

feberwaori

Staemerkloten liegen.
(lene die altied staemert, liegt vanzels.)
(Nihooltpae)

van Stellingwarf (1)
Et veldnaeme-onderzuuk in de gemienten Oost- en West-Stellingwad is een projekt dat as doel het, alle veldnaemen in dat gebied die
nog in levendig gebruuk binnen of die nog uut mondelinge overlevering hij de meensken bekend binnen, vaaste te leggen. Veur zoveer
as daar de praktische meugelilcheden veur binnen, wodt ok matenaol nut schriftelike bronnen mitneunien.
Onder veldnaemen verstaon we naeinen van wegen, stokken laand,
boerderijen, bossies, poelen en zo wat henne. Et is niet zo dat alle
andudings van wegen, stokken laand en zo veldnaemen nuurnd
wodden meugen: woorden as bos, reed, akker won meerstal as
soortnaeme bruukt, en niet om ien bepaolde bos, reed of akker an te
duden. Dr is pas spraoke van een eigennaeme (veldnaeme dus in dit
geval) as d'r ien bepaold objekt mit anduded wodt. Vaeke ontstaon
veldnaemen wel nut soortnaemen en dan wodt dr een bepaoiing bij
zet Lainerts Reed, De Weern bos, De Lege Akker, enz.
Deur o.e. nuilverkavelings en de veraanderings in de leefgewoonten
van de meensken lieken de veldnaemen hadde te verdwienen. Daaromme is et goed en perbeer ze, now et nog kan, vaaste te leggen.
(Uur: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 1, Nijhooltpae en Ni'jberkoop,PhilomèneBloemhoff-De Bruijn, 1982)

Al 2000 jaor 'beschaeving'
honger en aarmoe,
oorlog en leed.
Zuwwe ooit nog es
ècht wies wodden?

De twintigste ieuw het de wriedste en bloedigste ieuw in de geschiedenis west.
Zal de kommende ieuw dit rekord nog verbeteren, of zal krek et
tegenovergestelde et geval wodden?
Lodewiek

)nderdag

vn jdag

10 11
berwaori feberwaori

e moe'n ini'j niet altied in 't pad staon. (Berkoop)

op 08.02, zunne onder 17.46

E.K. 00.21

zundag

zaoterdag

12 13

feberwaori

feberwaori

c
Dieven laoten now ien keer gien nae,nkaortien aachter.
(Ni jberkoop)

de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (t)
In et veurjaor van 1980 kwaminen in de eetzael van Restauraant Dragt in
Wolvege een tal personen bij mekeer die allegere, op heur eigen wieze,
doende weren mit de historie van West-Stellingwarf. Dit gebeurde op mikiatief van de vroegere marktmeester Jacob Kroondijk en Fokke
Middendorp. Eerst was dr de gedaachte om een echte doe-veriening te
naeken, mar al gauw kwam et waxkgroepien dr aachter dat dr nogal wat
neensken passief interesse veur de historie van de eigen streek toonden.
boe in september 1981 de oprichtingsvergeerdering huilen wodde, wodden dr een tal zaeken op een riegeltien zet. De verlening zol et doel kriegen
om de belangstelling vent de historie van de eigen streek an te vieteren. Dit
zol daon wodden deur et holen van lezings, et uutgeven van een eigen
periodiek, et opzetten en in staand holen van een streekarchief en et verlienen van mitwarking an onderzulcings naor de historie van de streek. Zo
'wodde besleuten en de Vereniging Historie Weststellingwerf e. o. was een
feit. Et eerste bestuur wodde vormd deur Fokke Middendorp (veurzitter),
Ybe Duursma (siktaoris) en 'Willem Jongsma (penningmeester).
De zaeke wodde vlot anpakt. Al in et eerste seizoen wodde mit een protte
sukses een tal lezings orgeniseerd en verscheen et eerste exemplaor van et
officiële bladDe Stelling. Tot vandaege-de-dag slaegde et bestuur dr in om
jaorlilcs veur minstens vier lezings te zorgen en bek zo vaeke De Stelling
verschienen te laoten.
(lees veerder op et blattien van S en 9 ,neie)

Boswallen
Boswallen bepaolden vroeger aenlilc et anzien van et Stellingwarver
laandschop. Om haost alle kaampen en kaampies laand zat zoe'n wal. Et
gehiel wodde ofwisseld mit bossies, heide, vennegies en soms weren dr
nog restaanten van grote sparrebossen nut de vroegere tied.
De boswallen weren an de voete ongeveer twie meter bried mit an
weersicaanten een sloot. Al mit al nammen ze zoen vuuf meter in
beslag. Hier en daor weren dubbele wallen mit een slegge in de midden.
Et hoolt dat daor op gruuide beston veural nut ieken, birken, sepiepen,
klaeterjaegers, hulst en hier en daor een ienzeme oolde sparreboom.
Veur de boerebedrieven weren d'r aenlilc vusen te vale boswallen. Ze
nainmen een protte ruumte in beslag. Et weren tochtgatten veur et vee
en et grös dat an de schaadkaante gruuide wollen de beesten mat min
vreten. Deur de laandhonger van veural de kleine boerties bin ze al veur
de oorlog van 1914-1918 begonnen mit et rooien van de boswallen. In
de tied van die oorlog was dr ok slim gebrek an branige vent de kachel
en de stobben weren doe roofgoed. De boerties vormen dit in et algemien wel aorig, want de meensken rooiden ze dr oinmenocht nut.
Sommige van die boswallen bin vast slim oold west, want dr zatten
zokke grote stobben in dat ze mit een man of drieje, viere haost niet nut
et stee te kriegen weren. Mat ja, dr mos wat gebeuren om winters
waarm bij de kachel zitten te kunnen!
(Uut et naolaoten wark van Pieter Heida)

Valeritijnsdag

jaenda(

deensdag

14

15

feberwaori

Een kael en naezig koppien het ze,
as ze et haor d'r of het.
(Ni'jberkoop)

woensdag

donderdag

16

17

feberwaori

feberwaori

Hoolfim eigen tael in ere, die zo nao an 't hatte ligt.
(H.J. Bergveld)

De Hisseburen in Wolvege (2)
Vent de ontwikkeling van de Hisseburen is et feit dat de zuud-noordverbiening d'r deurhenne leup altied et veurnaemste punt west. Naor
et noorden toe weren de Heirweg en de Weerdiek daor onderdiel
van. Et pad, want meer was et niet, slingerde deur de bossen op Nijhooitwoolde an.
L De veurnaemste bebouwing op 'e Hisseburen weren vier boereplaetsen die an een voetpad stonnen. Dat pad kennen we vandaege-dedag as de Sleeswieklaene. Elk hadde een menninge op Te weg an en
iene daorvan kennen we nog as de Blomslaene.
Wat de oorsprong van de benseming Hisseburen is, hebben we an
now toe niet aachterhaelen kund. Tot et jaor 1800 komt de naeme
geregeld vent in akten en gerechtelike stokken; dan wodt et overlevering en verdwient hij staorigan.
(Uw: Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke van Lute, 1980)

HJtH. Preenses Christina (1947)

Zunne op 07.48, zunne onder 17.59
V.M. 17.27

vn.,.jdag

zaoterdag

18

19

febèrwaori

Af rouwriem tin de bomen hebben,
is 't mit drie dae gen duf.
(De Hoeve)

zundag

maendag

20

21

feberwaori

feberwaori

Alles waor of gaot, zal op raeken.
(Blesdieke)

Honger
De meerste meensken in oons laantien
gooien vaeke et eten weg,
dat ze overholen hebben,
't is krek geliek zoa'k et zeg.
Vuus te vule hebben ze kookt en
is de maege overvol,
daenken ze vaeks niet an beweren,
meensken, da's toch al te dol!
Daenk es an die aandere lanen,
waor et te dreuge is ofte nat,
of an die grauwe aarmoewieken
van een hiele grote stad.
Ja, daor wodt nog honger leden,
kiender starven pattietoeren,
heb daoromme mar veul eerbied
veur et mooie wark van boeren.
Mis Ooijevaar

Over et Rotancentrum (1)
Etjaor 2000 is ok veur Noordwoolde niet zomar een jaor. D'r wodt
Pp et ogenblik hadde warkt an de uutvoering van een grootschaolig
'plan
dat et dörp een enorme impuls geven moet. Jim moen weten dat
:
un de vroegere Rietvlechtschoe!e etNationaal Vlechtinuseum komt.
Vroeger verdiende de bevolking van Noordwoolde de kost mit et
greven van turf. De vervenings beriekten heur hoogtepunt in de 17e
en in et begin van de 18e ieuw. Om 1800 henne was et gebeurd en
mos de bevolking op zuuk naor een ere meniere van bestaon.
Deur o.e. et vlechten van maanties kregen de meensken doe een
bescheiden inkommen. Et was de basis veur de laetere rietvlechtgeschiedenis die niet los te zien is van Noordwoolde. Veural deur et
vlechten van meubels bouwde et dörp een grote bekendhied op.
Op initiatief van een peerdörpsnetaobelen wodde in 1908 deRijksriet: c1 t500l eupend. Eerst wodde de opleiding geven in et plaetselike
aarmenhuus. In 1912 was de eupening van een hiel nij gebouw. De
minister van binnenlaanse zaeken Th. Heemskerk verrichtte de eupeiig. Et gebouw van doe kreeg in 1998 de staotus van monement.
'Op et blattien van 20 en 21 meie kun jim meer lezen over er Rotancentrum)

woensdag

22 23
aori

feberwaori

Wij moe'n mar een aander pattien inslaon,
aanders kommen we niet wieder
moe'n ét mar over een aandere boeg gooien).
(Wo lve ge)

vrijdag

donderdag

:24 25
feberwaori

feberwaori

'T
Mit St. Matties (24feberwaori) wussen ze nog van gien
ies, mar de 24e meert reden ze nog mit slee en peerd.
(Wube Lamers van de Kuunderwal)

>ILI<

De sociale betekenis van boswallen (1)
In et daegelikse leven speulden de boswallen een rolle in et sociaole
leven. Wat konnen de kiender dr mooi votkroepertien speulen, veurai as d'r ok nog dwaswallegies weren. Mar ok de meensken die mit
et laandwark doende weren, konnen dr in de li'jte en in et schaad zitten te schoften. Wat bin daor een pannekoeken en pannen mit
soepenbri'j aachter de knopen warkt. 0k as de zende heerd wodden
mos, was dr veur de mi'jers wel een mooi schaadpiakkien te vienen,
want as de zunne op et heerspit blikkerde wol et heren niet. Dan
kreej gien goeie snee an de zende.
Vaeke was zoen boswal ok een schoelpiak as een rommelbujje de
meensken over et mad kwam. In een dreuge sloot, stief tegen de wal
an, kon et hiel wat lieden. Veidwaachters en stille oppassers bin dr
wel tot an de bonken toe verkleumd as ze op streupers zatten te loeren. Mar ok de streup ets maekten daankber gebruuk van et verschoel
dat de boswallen beuden. Dreuge sloden en dichte boswallen weren
onmisber bij et streupen.
(lees veerder op ei' volgende blattien)

De sociale betekenis van boswallen (2)
Af evenwel een span weelderige peerden veur de waegen hadden,
mos ie deksels oppassen. D'r kon zomar wild of een voegel uut de wal
kommen en as et wat schichtige peerden weren, haf ze zomar op de
loop en dat kon soms wel es reer gaon. Jonge peerden mochten nooit
naost of tussen de boswallen beleerd wodden. Ze weren dan vaeke,
veural bij koold en wienderig weer, nogal schrikachtig van aord.
As de kiepenusten zoemers vol vlooien zatten, maekten de kiepen
vaeke een nust op een stil plakkien in een boswal. Et was dan vaeke
een hiele toer om de eier te vienen. Soms zetten ze heur daor ok te
bruden en kwammen nao een week of drieje St een koppel piekies
aachter heur an naor huus toe. Lelk dat de klokkerds weren as ze
dochten daj' heur piekies te nao kommen zollen. Ze hongenje somstieden an de broekspiepen.
Veur vrijende peerties weren dr prachtige stille plakkies te vienen
as ze even tegere wezen wollen. Toch mossen ze altied goed uutkieken veur struunders, want die bin dr altied op uut om wat biezunders
te heuren of te zien. Zij konnen as ze stille te wark gongen et peertien soms kot an de broek kommen!
(Uut ei' naolaoten wark van Pieter Hejda)

Zunnèop 07.34, zunne onder 18.12

Septuaqesirna
L. K. 04.53

zaoterdag

zundag

26

27

feberwaori

feberwaori

Ie kun wel wat opdoen af bij et pad binnen
(wat an de weet kommen).
(Buil)

maendag

deensdag

28

29

feberwaori

feberwaori

Dat is deur him op pad brocht, dus a'k lieg,
lieg ik in kemmissie.
(Steggerde)

Homo Sapiens, de wetende ineens:
zo wo'n wij nuumd;
mar hoevule weten we eins
van oonszèls?

Nevelig en diezig is de morgen,
alles verwaetert in klamme mist;
mar dan brekt deur de wolkens de zunne
die d' onwissighied veur 6ons wist.
Lodewiek

De zwaaihaoke
Wij hadden indertied wel es een grappien in de timmerwinkel. Zo
kennen de oolde vakluden je wel es wat wiesmaeken as ie as leerjonge bij et vak kwammen.
Et is es een keer gebeurd dat een leerjonge even naor een aandere
timmerzaeke stuurd wedde om de zwaaihaoke te lienen. Doe de
jonge daor henne leup en vreug as hij de zwaaihaoke even lienen
moch, kennen ze et lachen haost niet laoten vanzels! Mar ze bunnen
heur in en in volle eernst wedde de jonge nog naor een aandere baos
stuurd. 0k daor was de zwaaihaoke niet te kriegen...
Meerstal had et joongien dan wel in de gaten dat hij hij de neuze
neumen was. Hij kwam nao die omzwaarvings mit niks weer in de
timmerwinkel en schaemde him netuurlik een betien. Mar et was
weer een goeie leer veur een aandere keet Hij tippelde dr niet weer
in, dat kuj' begriepen!
Wube Lamers van de Kuunderwal

woensdag

meert

donderdag

2

meert

len meert kieken alle gekken verkeerd.
(Buil, De Fochtel, Ni'jberkoop)

Wereidgebedsdag

Zunne op 07.18, zunne onder 18.25

vn jdag

zaoterdag

3
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meert

meert

Af zo inienend uut de koolde bij de waarme kachel
kommen, kieperen je de hanen haost of. (H.J. Bergveld)

De netuur in meert
In de meertmaond won de eerste kiewietseier vunnen. Hier en daor
jodelt de wilp. Jammer genoeg bruden hier niet vule wilpen meet
0k de oelen bin an de leg. Pattietoeren zitten de eerste futen te bruden. De dotters staon in de bluui. De eerste plaanten bluuien langs de
noordkaante van de slootskaanten. Daor vangen ze de meerste zunnewaarmte (et zonuumde microklimaot). De podden trekken naor et
waeter, naor et plak toe daor ze peren. De brune kikkerd, de ringslange en de adder kommen nut heur winterslaopplak. In meert peert
de snoek ok al vaeke. De bonte specht lat weer zien veurjaorsroffel
heuren. As et buten op de thermometer boven de tien graoden komt,
won ok twie aandere soorten dagvlinders (de kleine vos en de dagpauwoog) nut de winterslaop wakker. Kiek es bij ondiepe sloties
mit helder waeter as dr ok drie- of tiendoomige stiekelbaorsies in
zwemmen. Et tiendoornige stiekelbaorsien peert in meert, de driedoornige meerstal een maond laeter. De mannegies van beide
soorten bouwen een nussien, daor de wiefies de eigies in ofzetten.
Wiebe Scheenstra

Over et museum Oold Ark (1)
In september 1994 wodde in Malckinge et museum Oolde Ark
eupend. In et museum is de kollektie oold ark, et oolde gereedschop
dat bij mekeer gadderd is deur de heer Albert Mulder, onderbrocht.
Mulder verzaemelde verschillend haandgereedschop. Et risseltaot
is een unieke verzaemeling van interessaant, appat en ok wel es wat
vremd ark zoas dat eertieds in de Stellingwarven bruukt wedde. Et
vertelt een boel over de laandbouwkundige en sociale historie van
disse kontreinen.
Et museum is sticht op initiatief van de Rotaryclub Oosterwoolde,
de gemiente Oost-Stellingwarf en Dörpsbelang van Makkinge.
Oold Ark staot vlak naost de meule De Weyert. Ie kun et museum
elke zaoterdagmorgen tussen 9 en 12 ure bekieken. De intree is iene
gulden per persoon.
Veur groepen wo'n rondleidings verzorgd op ofspraoke. Ie moe'n
dan even kontakt opnemen mit dhr. A. Gorter, tillefoon 0516441328.
(Op et blattien van 13 en 14 juni kuj' meer lezen over dit museum.)

N.M. 06.17
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maendag

meert

meert

zundag

6

Die vent is zoen mooipraoter,
hij wil je et gat wel oflichten.
(Donkerbroek)

Biddag veur et gewas
en de arbeid (prot.)

lnternationaole Vrouwludedag

deensdag

woensdag
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meert

meert

Ik had d'r laeter nog aorig naopiene an,
en doe kreeg ik d'r ok nog weerpiene an.
(Else, Lan gedieke)

Schrieven
Weten jow wat et is?
schrieven moej' snappen
schrieven is dromen
schrieven is schrappen!
Jan Oosterhof jr.

De anleg van een stok van de Rieksstraotweg
In 1827 wodde begonnen mit de anleg van et stok Rieksweg tussen
de hoeke in Wolvege en et oolde karkhof van Hooitwoolde. Veur et
deurgaonde verkeer was dit een geweldige verbetering. Bij de
roemruchte harbarge De Ooievaar kwam dit stok weg nut op de
Weerdiek. De hiele weg, van de Friese Paol tot an de Schoterbrogge
toe, kreeg een ondergrond van wit zaand, en wodde bestraot. Hiel
wat hoogten in en rond Wolvege bin veur die ondergrond ofgreven.
Veur de ondertied tot Posthuus ommedeupte harbarge van de femilie
Köpffer was die ni'je weg niet zo geunstig. Ze kwammen wat buten
de route te zitten. Mar ze wussen klaor te kriegen dat ze een oprit kregen naor de ni'je weg. Daor ontston doe de bekende drietippe, waor
laeter al gauw de marken en kermissen huilen wodden.
(Uut: Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke van Lute, 1980)

donderdag

vn ,.jdag
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meert
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meert

Ik keek naor de locht en ik dochte;
ei' kan wel honnen en katten regenen.
(Scharpenzeel, Span ge)

Zurne op 07.02, zunne onder 18.37
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De ofgeunstigen starven nog een keer,
mar de ofgeunst zels nooit.
(Hooltpae)

De maoden kreupen uut de hamlappe,
och, wat bin die beesten groot,
daormit is mar weer bewezen:
D'r is leven nao de dood.
Aris Ooijevaar

Veldnaemen van Stellingwarf (2)
Veldnaemen geven vaeke infermaosie over de tael van vroeger: ie vienen dr woorden in die now niet meer in gebruuk binnen, zoas oolde
naemen van laandmaoten (mad, schepel), oolde andudings van poelen
(weierd, dobbe, petten), van hujlaand (maod), enz. 0k geven ze
inzicht in hoede klaanicen en vormen van een tael heur in de loop van
de tied ontwikkeld hebben, en ze kun bijdregen tot de kennis van de
geschiedenis van een bepaolde streek. Zo geven de veldnaemen infermaosie over vroegere bezitsverholings en over et grondgebruuk in
vroeger tieden. We hopen dan ok dat disse en nog uut te geven veldnaemeverzaemelings heur nut bewiezen zullen veur kommend taelen geschiedkundig onderzuuk van disse kontreinen.
(Uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 1, Ni]hooltpae en Nijberkoop, Philomène Bloemhoff-De Bruijn, 1982)
In de serie Veldnaemen van Stellingwarf verschenen an now toe vier
dielen. Et eerste diel beschr(ft de veldnaemen van Ni'jhooltpae en
Ni'jberkoop, et twiede die van Donkerbroek, et dadde de veldnaemen van Der Izzerd, Hooitwoolde en Ni'jhooltwoolde en et vierde
die van De Fochtel. In veurbereiding bin de bundels over o.e. de
Grote Veenpoolder, Steggerde en omgeving en Else.

Rosenmontag
E.K. 07.59

Vastenaovond

naendag

deensdag
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meert
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Hij dot 'in hiel wat veur, mar hij het et d'r niet nao.
(Zo nek is hij niet.)
t
(Buil, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae)

Aswoensdag (rk.)

woensdag

donderdag
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Et gaot d'r niet naor waj' lieken, man wat of ie binnen.
(De Haule)

Een dominee in Langedieke (1)
Over de karke in Langedieke is niet vule bekend. Dr het wel iene
staon, mar om 1830 henne is die ofbreuken neffens dr. Oosterwijk in
die zien Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Nog altied is dr een karkhof mit een klokkestoel en bek as op
De Fochtel is nog et plak te zien daor et karkien staon het. Om dat
plak henne bin de grafsteden van de meensken die hier in disse kontreinen heur leven deurbrocht hebben. Van de ooldste grafstienen
bin de letters haost niet meer te lezen. En van nog ooldere tieden bin
de stienen al lange verdwenen en bin de naemen van de meensken
die daor begreven binnen vergeten.
Van ien graf dat wat appat ligt is nog wat bekend. Et is et graf van de
dominee die begreuven is op et plak daor in de karke de preekstoel
was. Om daor wat meer van geweer te wodden heb ik es infermeerd
bij de ofdieling veur de geschiedenis van et Nederlaanse Protestaantisme van de Universiteit van Utrecht, want daor kuj zok soort
dingen an de weet kommen.
(lees veerder op et volgende blattien)

Een dominee in Langedieke (2)
Et gaot hier om dominee Johannes Cornelis Wiersma Swalue, die in
1765 in Liwwadden geboren is. Op 29 juli 1792 wodde hfj in de hervormde karke in Makkinge bevestigd. Hij het daor 29 jaor staon,
want op de vierde meie 1821 is hij wegraekt, nog gien 54 jaor oold.
Et zol mooi west hebben as hij zien memoires schreven hadde. Dr is
in de tied die hij hier deurbrocht het toch biel wat gebeurd. Daenk
inar es an et vernielen van de femiliewaopens op de grafzarken van
de aodel zoas in Berkoop. Hij zal vast mit veul plezier preekt hebben
in de nfje karke in Makkinge die in 1775 bouwd was. Toch het hij ok
graeg in Langedieke west, eers was hij daor niet begreven.
Dat ieuwenoolde karkien zal zien eigen sfeer had hebben. 0k in die
Lied bin daor al meensken begreuven die hiel argens aanders geboren
weren. Et ligt dr ok zo mooi henne. Veur de dominee hebben ze et
mooiste plak uutzocht dat ze bedaenken konnen, daor waor eerst de
preekstoel ston. Daor bliekt uur dat de karke van Langedieke al eerder, veuf182O, ofbreuken wezen moet.
E. de Jong

Zunne op 06.46, zunne onder 18.50
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17 18
meert

meert

Geleuf mar vaaste dat die beide heur pattien
wel schoneve gen zullen.
(Oosterwoolde)

H. Jozef (r.k.)

Begin van et veurjaor 08.35 M.E.T.
VM.05.44

zundag

maendag
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T
Vroeger hawwe vaeke padpissers,
dan Iwij', al naor gelang,
een oolde kerel of een oold wief zien pissen, zeden ze.
(Ni'jhooltpae)

Kiend
De rnaendag gaot mit körjballen henne
Deensdag typeles, vliÉt veurbi'j
Woensdag schaetsen op 'e baene
spiekert Mem de spelling bij
Donderdag is veur et huuswark
Vrijdagmiddag is d'r club
Zaoterdag meerst op et sportpark
strieden veur alweer een cup
Zundagaovend hij zien beertien
(nao 't verplichte uurtien lezen)
droomt hij vot enfanteseert ie
hoe et vuult om kiend te wezen
Jan Oosterhof jr.

Over de Stichting Cultuur Belang Ooststeuingwerf (1)
In de gemiente Oost-Stellingwarf is al jaoren een stichting aktief
doende mit as doel et anfieteren, orgeniseren en koördineren van
kulturele aktiviteiten in die gemiente. De gemiente Oost-Stellingwarf stelt veur dit doel jaorliks een bedrag beschikber. Een groot diel
van dit bedrag wodt besteded an et subsidiëren van kleinschaolige,
ienmaolige, kulturele aktiviteiten.
Daornaost wil Cultuur Belang ok een anfieterende rolle speulen in et
uutoefenen van de verschillende vormen van keunst in de gemiente
Oost-Stellingwarf. Een veurbeeld daorvan is de overzichtsfoolder
die veurig jaor saemensteld is en daor alle kursussen op et gebied
van de beeldende keunst in staon die in de gemiente geven wodden.
Ieder jaor orgeniseert Cultuur Belang ok een zonuumd keunstrontien. Op verschillende plakken in de gemiente kun meensken die
heur daorveur interesseren in et atelier van professionele keunsteners kieken. Daornaost wodt ok nog een overzicht van et wark van
de kursisten van een tal keunsteners zien laoten.
Veur meer infermaosie over de aktiviteiten van Cultuur Belang en et
anvraogen van subsidie kan kontakt opneumen wodden mit et siktariaot: Lijnakker 5, 8431 PJ Oosterwoolde
(Over Cultuur Belang is meer te lezen op et blattien van 25 en 26
juni)

woensdag

21 22
meert

meert

msepaepen kun van de honger niet gaepen en klim't in de bomen om in de hemel te komen. Ze hebben
en bakkien onder de kin, daor pist de duvel in.
(Steggerde)

donderdag

vrijdag

23

24

meert

meert

As et op huuswark ankoint
hebben een boel mannen de ogen in de buse
(Oosterwoolde)

Pleit het et drok ...
et veurjaor komt

Levensgeveer lik
mit al die voegels
't

't

't

okkig heb ik '
een sehoelkelder!
'
t

"t

'S

Stellingwarver plaantenaemen (1)
In 1998 verscheen bij de ofdieling Hiemkunde van de Stellingwarver Schrieversronte een bundeltien mit Stellingwarver plaantenaemen. Et gaot om een veurlopige list die de hieltied nog anvuld
wodt. Et doel is om dommiet een zo kompleet meugelilce bundel nut
te geven. Tot die tied wodt nog een protte onderzuuk en naovraog
daon.
De ni'je bundel zal van een flink tal foto's veurzien wodden. De pries
is op dit mement nog niet bekend. In et boekien wodt eerst de Nederlaanse naeme van de plaante daor et omme gaot, geven. Nao die
naeme volgende Stellingwarver variaanten, veur zoveer die bekend
binnen, mit de naeme van et plak daor de plaantenaeme optekend is.
Butendat wodt ok de Latiense naeme nuumd.
Vaeke kent et Stellingwarfs nogal een hiel tal naemen veur ien en
dezelde plaante. Lees mar es op et volgende blattien!

Maria Bosschop (r.k.)
Zunnop 06.30, zunne onder 19.02

Begin van de zoemertied

zaoterdag

zundag

25

26
meert

meert

rEt is ,ni'j et on of et even
(et maekt me niet uut).
(Noordwoolde)

L.K. 02.21

deensdag

28
meert

t

ga

Ik heb je zo lief, ik kan je wel ofslikken.
(Nijhooltpae)

Stellingwarver plaantenaemen (2)
Zo kent de wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum L.) in et
Stellingwarfs nogal wat verschillende benaemings: geitebloeme,
hunningzoeger, pappezoegers, zoegenappen, zoegetappen en zoege-pappen.
Dat geit ok veur de boom die in et Nederlaans wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) nuumd wodt: fluitehoolt, kwikkebeien, kwitsenboom, liesterboom, sapiepenboom en sepiepenpolle.
En kiek mar es naor de veldbies (Luzula DC.): broties, koekoeksbrood, laonipiesbrood, liezen, paesbrood, paoskebrood, roggenbrood en tarwebrood.
In et boek staon niet alliend de Stellingwarver naemen van plaanten,
mar ok die van bomen, struken, gruunte en gao zo mar deur. Wilde
plaanten en tuunpiaanten kommen beidend liekegoed an bod.
As dr onderjim goenend binnen die ok nog wei wat van die naemen
kennen, Iaot et oons dan weten! Jim kun jim anvuuings of reakties
deurgeven an: Sietske Bloemhoif, ofd. Hiemkunde van de Stellingwarver Schrieversronte (tilL 0516-451108)

Veldnaemen van Stdllingwarf (3)
Et Veldnaemeprojekt is opzet deur de Stellingwarver Schrieversronte en slöt an bij et projekt Stellingwarfs Woordeboek dat in 1975
uut aende zet is, doe en now onder leiding van Henk en Philo Bloemhoif.
Et veldnaememateriaol nut de dörpen wodt meerstal bij mekeer
brocht deur infermaanten van et projekt Stellingwarfs Woordeboek
en/of leden van de Veldnaemekemmissie van de Stellingwarver
Schrieversronte. Die infermaanten of ere kontaktpersonen gaon op
vesite bil zoveul meugelik ooldere inwoners nut heur dörp, om et
materiaol zo volledig en betrouwber meugelik te maeken. Ze bruken
veur et opschrieven standerdnetisieformeieren die om zo te zeggen
ofleided binnen van de veldnaemicundige vraogekaorties van et
Nedersaksisch Instituut van de Rieks Universiteit van Grunningen.
Jim lazzen eerder al welke dielen van de serie klaor binnen en an
welke nog warkt wodt. Veerderop in de kelinder kun jim nog een tal
aorige veurbeelden van veldnaemen lezen. En... as jim zéls nog biezundere naemen weten in jim omgeving, bel oons dan evenpies!
(0516-451108, even vraogen naor Henk of Sietske Bloemhoif)

donderdag

Woensdag

29 30
meert

meert

Naorgelang af de meensken kennen leren,
hooi ie soms meer van beesten.
(Berkoop)

Zunne op 07.14, zunne onder 20.14

vrijdag

zaoterdag

1

31

april

meert

4
Af de meertmaond mar deur binnen.
(Wodt zegd af' in de winter ziek wodden.)
(Noordwooide)

De harbarge van Köpffer (1)
In 1737 veraandert dr wat op 'e Hisseburen in Wolvege. In dat jaor
kreeg een Duutser, de koetsier Hans Jurgen Köpffer, een stok bosgrond in arfpacht van Rients Haanstra, een rieke brouwer nut Sneek.
Dit stok an de noordkaante van de weg en een honderd meter van de
hoeke of staot omschreven as: 'gelegen aan de Hisseburen te Wolvega', en dee as pacht acht Carolusguldens en vuuf stuvers in tjaor.
Köpffer leut op dat stok grond een deftige harbarge mit deurreed en
stalling bouwen. Et plak was goed keuzen, want al et verkeer mos
over de Hisseburen. Köpffer was trouwd St een vrouw uut Wolvege, Hiltje Martens, en et is bekend dat de harbarge nao een peer
jaor al slim in trek was bij et reizende volk.
(lees veerder op ei volgende blattien)

De harbarge van Köpffer (2)
In inkelde jaoren tied is dr doe op 'e Hisseburen een kleine kern van
ambachtsbedrieven en woonhuzen ontstaon. De Friese timmerman
Tjisse Tiedes, die de harbarge van Köpffer bouwd hadde, kocht een
hoekien grond an een menninge tegenover de harbarge en bouwde
daor zien timmerwinkel. De grofsmid Jan Luities vestigde him naost
Köpffer en even veerderop, an de zuudkaante van de weg, begon
Roelof Pieters St een waegenmaekeri'je. Allegere bedrieven die
heur bestaon veur een groot diel vunnen in et verkeer dat daor langes
gong. De woonhuzen die d'r kwammen, weren over et algemien
arbeidershusies en disse kleine kern bleef daor haost 90 jaor etzelde.
De harbarge van Köpffer het daor hiel wat jaoren staon. Vuuf generaosies van disse femilie hebben daor over een tiedpark van 129 jaor
de pollepel zwaaid. De laesten weren twie vrijgezelle bruurs, waorvan de laeste in 1895 overleden is.
(Uut: Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke van Luie, 1980)

zundag

2

april
Ie kun 't zeggen of ie kun 't schieten,
ze geven nargens omme.
(Ze trekken heur nargens wat van an.)
(Der Izzerd, Ni'jberkoop)

N.M. 20.12

deensdag

woensdag

4

5

april

april

Hij is zo Jcwaod,
dat de nekhaoren staon 'm recht overaende.
(Oosterwoolde, Scharpenzeel)

De netuur in april
De grösmaond dot wat hij wil. Merel en zangliester haelen bekken
vol modder veur et bouwen van et nussien. Prottermannegies hebben al beur toekomstige wiefies een 'bruidsboeket' anbeuden. Zij
plokken een bloeme (bi'jglieks een krokus) en leggen die onder een
dakpanne daor ze van doel binnen te nusselen. As et wiefien et plak
naor de zin is, is et huwelik veur mekaander. As de birkeblatties zo
groot as een dubbeltien binnen, komt de koekoek. De popelieren
staon in bluui mit grote roodbrune mannelike katties. De sleedoorn
en et krenteboompien won wit van de blossem. De pinksterbloeme een kruusbloen]ige - staot vaeke in de veurjaorsmaond in de bluui.
Et oranjetippien, een kleine dagvlinder, zet de eigies of op kruusbloemigen. De zommervoegels (eters van insekten) kommen hier
weer henne om te bruden. De gritte (grutto) baltst. Et is een prachtig
gezicht. Hoge in de locht gooit hij him van de iene kaante op de aandere en ropt vlogge 'wiéto-wiéto-wiéto', vaeke overgaond in een
langzemer gr-wie-to, gr-wie-to'. De eerste aalscholvers (in de Rottige Miente zit een bruudkelonie) leggen soms in feberwaori of
meert, mar de meersten leggen laeter. In april beginnen de meerste
aalscholvers mit bruden en op een tal nusten binjonkies te vienen.
WiebeScheenstra

'' Is wat mit de boeren,
ze hebben ok altied wat.
Eerst is 't vuus te dreuge,
dan is 't weer te nat.
Aris Ooijevaar

riclerdag

6

april

vrijdag

7
april

Hooi toch es op init die rekeneri'je,
alles is toch niet mii' geld ofmaekt!
(Hooltpae)

Zunrie op 06.58, zunne onder 20.26

zaoterdag

zundag

8 9

april

april

aor heft gedonder al, zee et oolde meenske.
(De Fochtel)

Over de Stellingwarver Schrieversronte (2)
Taeltillefoon en taelspreekure
van de laeste nije aktiviteiten om et Stellingwarfs veural in
nd gebruuk te holen is de volgende. Sund 1999 hoolt streektaelzionaris dr. Henk Bloemhoif wekelits taelspreekure en taeltilleDoel van de taeltillefoon en et spreekure is om meensken die vraogen hebben angaonde et Stellingwarfs op vaaste tieden helpen te
kunnen. Henk Bloemhoif, dé deskundige hij uutstek op dit gebied,
hoolt twie keer in de weke taeltillefoon: op maendagmiddag tussen
16.00 en 17.00 ure, en op vri'jdagniiddag tussen 16.00 en 17.00 ure.
Meensken die graeg wat langer mit Bloemhoif praoten, kun een tillefonische ofspraoke maeken veur et spreekure. Et taelspreekure is
op de donderdagmiddag, ok weer tussen 16.00 en 17.00 ure. De taeltillefoon en et nommer om een ofspraoke te maeken is etzelde as et
gewone Schrieversrontetillefoonnommer: 0516-451108. Ochja, en
et spreekure op de donderdagmiddag is ommenocht...
(Op et blattien van 11 en 12 juli kun jim meer lezen over de Stellingwarver Schrieversronte)

euven is twiefelen, niét zeker weten;
zéker wet, die hôéft niet meer te geleuven.

ienige zekerhied is de onzekerhied;
ok die is niet zeker...

zin van et bestaon is et zûken naor de zin van et bestaan.

leven is een pelgrimsreize naor een Waorhied die we nooit hie(be)griepen zullen.

De Geest wijt waor as hij mar henne wil.
Vremd dat hij de richting van et beslist-vrede-willen nog altied
*iet uutgaon is.

E.K. 15.30

maendag

deensdag

10 11
april

april

Die het een best pak veur de britse had.
(Ned: voor zijn achterste)
(Ni'jhooltpae)

Woensdag

donderdag

:12 13
:

april

april

Wat een gemak, alles in 't pak: huj, stro en tebak.
(Lan gedieke)

(1)
wUk jim hier graeg evenpies uutleggen, wat aenlik een spinaol is. Kiek, as de oolde luden vroeger een aovend votgongen te
ffiedrinken of as ze es naor een uutvoering mossen, dan was et de
woonte dat de dochter heur vrundinnen nuugde om mit mekeer op
huus te passen. Uuteindelik is alliend ok mar alliend en aj' zo zonr anspraoke in zoe'n groot boerehuus zitten, heur ie op et laeste
[cs eers as spoeken en rere geluden.
hei dr over uut, de grieze zol je over de grauwe lopen. Et was dan
viiie verstaniger omje beste kammeraodskes te vraogen je gezelhop te holen, dan haj' ofleiding en praot. In slim oolde tieden
vam dan et spinnewiel dr an te passe. De maegies kwammen stok
air stok anzetten mit een grote toefte schaopewolle onder de aarm
dat wodde op zoen aovend uutspunnen.
)W

(kees veerder op et volgende blattien)

Spinmaol (2)
Spinnende en praotendeweg dronken ze een bakkien koffie en atten
den stokkien stieve koeke. Tegen de tied dat ze vot zonen, kregen ze
uiog een peer plakkies bolle en een bottien soepenbrij en dat wodde
spinmaol nuumd. Nao 1850 raekte et spinnen uut de tied, mar omdat
een vrouwludehaand altied gaonde blieven mos, nammen de maegies doe heur breien mit. Ze hadden doedestieds altied wel wat op de
Pennen en bil twie-rechts-twie-averechts kon et ok meraokel gezellig wezen.
Toch leek et dr vaeke op dat et spoeken ondaanks et gezeischop niet
hielendal over was. Et was bek as dr buten wat om huus henne
scharrelde, en now en dan was et bek as dr iene tegen de loeken van
4e raemen tikte. De maegies praotten mekere een betien bange, mar
onder de bedrieven wussen ze bliksemse goed, dat disse spoeken
jngkerels weren, die d'r locht van kregen hadden dat et daor die
aovend een vrij husien was.
(lees veerder op et volgende blattien)

Zunne op 06.42, zunne onder 20.38

vrijdag

zaoterdag

.14 15
april

april

Now moet Pake bij Beppe op bedde!
(Nu kunnen ze zich grootvader en grootmoeder noemen.)
(Nijberkoop)

Paimzundag

zundag

maendag

16 17
april

april

Doe mij nog mar wat nat van Schiedam
(een jenevertien).
(Ni jberkoop)

(3)
wodde mittertied ok al es an de deure rammeld en et drfjde dr
zels op uut dat de maegies, ni'jsgierig as et vrouwvolk altied is,
es weten wollen wie daor weren en de deure op een kiertien
en deden.
Néw moejt boerevrijers nooit een vinger geven onder disse omstanigheden, want ze griepen mitien de hiele haand. leuwen en ieuwen
hebbende moeders op 'e boerestreken heur dochters daorveur
sciouwd, zonder dat et trouwens hulpen het. De deure wodde dan ok
al gauw wiedwaegen eupengooid en in tied van een mum zat et hiele
stql mit mekeer om de taofel. Dr wodde wat praot, ze raekten wat an
et gekjaegen en as et nog wat aspiraanten in de liefde weren, gongen
ze nog wel es een pottien paandverbeuren of kienen. Nao zoen spinmâol weren dr nogal wat maegies die naor huus brocht wodden deur
een jongkerel en in hiel wat gevallen bin ze dr levenslaank an hangen bleven.
(Uur: Her en der deur et oolde Wolvege, Fok/ce van Lute, 1980)

Over de Øoldhiedkaemer (2)
Wetensweerdieden uut de Ooldhiedkaemer (3)
Dit volgende stokkien gaot over striekiezers en eer ark dat mit et
tieken te maeken het. An et aende van de 18e ieuw verschenen de
eerste primitieve striekiezers. Eerst weren dat zwaore smeed- of
gietiezeren blokken staal die van een gleufien of beugeltien veurzien
*eren daor de boolte zels mit een forse haandgreep an vaasteplakt
wodden kon. Die blokboolten wodden in et vuur verhit, en dan mos
et roet dr mit zaand ofhaeld wodden veurdat ze op et kostbere wasgoed kwammen. Et striekiezer bleek een ideaal hulpmiddel om de
plooien in de kleren en mussen te kriegen.
Om 1800 henne maekte mennig dörpssmid een eigen mede! striekie±et Et naodiel van die massieve striekboolten was vanzels daj' ze de
hieltied weer schonemaeken mossen. Daorom wodden holle, meerst
gietiezeren medellen ontwurpen daor verhitte stienen of gloeiende
koolties vuur in kennen. Bij de mit stienen verhitte boolten zat an de
aachterkaante een schoefien dat omhogens kon, zodat de hiete stien
dr mit een tange inscheuven wodden kon. De boolten die mit koolties stookt wodden hadden meerstal een bovendeksel mit een
schamier en een grundeltien.
veerder op et volgende blattien)

V.M. 19.41

deensdag

woensdag

18

19

april

april

'(Is zeker de tied van 'tjaor daf' in de nederklits zitten.
(Ni jtriene)

Witte Donderdag
Pésach (!sr.)

Goeie Vrijdag

vnf jdag
e

donderdag

20 21
april

april

40*
Maek je niet zo naar Jong,
ie kun Je leven d'r wel deur bekotten
(Span ge, Steggerde)

Wetensweerdigheden uut de Ooldhiedkaemer (4)
Om onder et strieken de boolte even daele zetten te kunnen, wodden booltSreven bruukt. Dat weren eerst baandiezeren, op poties staonde rekkies
die de vorm van de boolte hadden. Een opstaonde raand veurkwam dat et
iJezer d'r ofgieed. Laeter hadden ze vaeks de vorm van een hatte, mit ajour*ark en soms graveerd. Al gauw wodden de striekiezers nog meer
Verbeterd, ze legen beugels of hoolten haandgrepen die dri'jd weren.
In streken daorveul turf was, veural in etnoordoosten en okin de Steuingwarven, kwam de turfboolte. In zoen boolte kwam branende turf. An de
aachterkaante kon de rook voticommen deur een soort schostien die heugen
was. De hieltied mooiere gietiezeren exemplaoren wodden invoerd. Zokke
toolten kwammen meerstal nut Duutslaand, Frankriekenlngelaand, en ok de
goedkopere messing boolten uut die lanen kwammen naor oonzekontreinen.
Behalve veur et gewone striekwark weren dr ok appatte boolties veur et
tsieken van de kaanten mussen mit plooien die onder et ooriezer dreugen
wodden. De Ooldhiedkaemer het zoe'n booltien in heur bezit, bek as een
drietal massieve en een tal holle striekiezers. Butendat liggen dr in iene van
de vitrines zonuumde glaezen striekstienen. Die hebben een gladde vlakke
önderkaante en bin van bovenen rond. Ze wodden niet waarin maekt; ze
dienden dr veur om gauw weer even de plooien in de mannebroeken glad te
$trieken, zodat die dr weer toonber uutzaggen.
ianHassing, beheerder van de Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf Over
Ooldhiedkaemer kuj' meer lezen op de blatties van 25,26,27 en 28 juli.

Mooi wark non,
paoseier varven!

Wat zal slakke
dommiet opkieken 1

5

boorkuj donder op
zeggen! En bliksem ok]!!

Zuiine op 06.27, zunne onder 20.50

Eerste Paosdaq

zaoterdag

zundag

22 23
april

april

Een neJiesbiet is zo weer over
deur d'r mit een blattien hondsdraf over te wrieven.
(Berkoop)

TwiedePaosdag

naendag

deensdag

24 25
april

april

oie
As et van de bomen lekt (dauw)
dan komt d'r regen binnen drie dae gen.
(Steggerde)

ni'j gemientehuus in Wolvege
23 april 1835 wodt deur grietman en assessoren een nij grieteuus anbesteded. Dat wodt bouwd op 'e hoeke van de
ifdstraote en et nije stok Rieksweg die now deur de bestraoting
ksstraotweg nuumd wodt. 0k dit is van groot belang west veur de
enover et gemientehuus komt al gauw nog een harbarge, die venbekend wodt deur de kastelein Jan Schreur. Naor et noorden toe
nt bij de ni'je weg bebouwing langes, die stark toenemt as de
rk op de al eerder nuumde drietippe komt.
Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke van Lute, 1980)

eid, wij moe'n es even praoten,
wil now hebben hom of kuut:
ie gaon mit mij op bedde,
de vri'jeri je die is uut.
Ooijevaar

L.K. 21.30

Z.K.H. Preenswfflem-Aiexander(1967)
Pésach (isr.)

woensdag

donderdag

26

27

april

april

Regenboge, feest i.
(Steggerde

Zunne op 06.13, zunne onder 21.02

.,.

vrijdag

zaoterdag

28

29

april

april

Et is beter zien toevlocht tot de Heer te nemen
as op ineensken te vertrouwen.
(H.J. Bergveld)

voegelnaemen (1)
r lazzen jim al een stokkien over Stellingwarver plaantenaeDie wo'n zoveul meugelik neteerd en verschienen douk in een
l mit een tal foto's dr bij. Mar niet affiend de benaemings van
tenaemen bin we in interesseerd. Etzelde geit ok veur de
mings van voegeis en ere dieren. Now endan kommen we - de
ling woordeboek van de Stellingwarver Schrieversronte - nog
van die mooie oolde benaemings tegen.
We numen hier een peer van zokke naemen veur voegels. De wat
remdere en vaeks wat muuiliker Nederlaanse benaemings wodden
doedertieden niet of nauwelilcs bruukt. Zo nuumden veui Stellingwarvers bi'jglieks de wielewaal gelegouw, de koperwiek
röodvleugeltien en de groenling grune inuske. Soms weren dr verschillende benaemings veur etzelde voegeltien. Zo wodt de geelgors
rond Ni'jhooitpae wei es gele muske nuumd, wiels dezelde voegel op
'è Miente bij Noordwoolde schele vinke nuumd wodt.
(lees veerder op et volgende blattien)

voegelnaemen (2)
vul jim warschienlik al op. Vaeks zegt de Stellingwarver benaeug wat over de kleur van de voegel. Now is dat bij et voegeltien
in et Nederlaans roodborstje nuumd wodt wel veur de haand ligid. 0k in et Stellingwarfs Met dat voegeltien roodbossien. Mar
ssen jim dat ze in Steggerde de koolmeze wei geelbossien
men? En de Europese kanarie die hier vroeger in et wild veur'am wodde in Berkoop geelmuske nuumd.
ornaost numen nogal wat meensken uut verschillende plakken in
1lingwarf de zangliester geelvleugeltien. Nog een peer van die
eurige' benaemings bin et blauwgien veur de holenduif en de
zuwe wiekel veur de sperwer. 0k in de benaeming heiderebientien
mt de kleur veur; robijn is ja een bepaolde rooie kleur en die kleur
et voegeltien dat in et Nederlaans 'kneu' hiet beheurlik in zien

Bloemhoff

Keuninginnedag
H.K.H. Preenses Juliana (1909)
Mr, Pieter van Vollenhoven (1939)

Dag van de Arbeid

zundag

maendag

30

1

meie

april

Meimaond, bluuj
(De Hoeve

deensdag

woensdag

2 3

meie

meie

Hij vuult hun d'r as een katte in een vremd pakhuus
(Nijberkoop, Oosterwoolde)

Sotterbloeme
Botterbloerne,
ottergeel blinkende botterbloeme
op je lange, stroeve staele,
nitje grillig vormde blad,
Wat staoj' daor te straolen
tussen peerdebloem' en zoerstaele
in de greide, mit as aachtergrond
et reenfelende waeter van een slotien,
mitje fiere koppien wiegende
in de waarme veurjaorswiend...
1!

Heur ikje fienties roepen:
plok me, plok me toch?
Nee, ik hebbe je staon laoten,
ie weren me vissen te mooi!
L.H.

De netuur in meie
be meimaond is de bluuimaond bij uutstek. Thijsse het al es zegd:
'As ik as Doornroosje, nao honderd jaor slaopen te hebben, wakker
*odden zol, zol ik an de plaanten en dieren zien kunnen welke
naond et wezen zol.' Et fluitekruud, de witte dovenetel, de stinkende
gouwe mit zien oranjegele melksap, de salemonszegel, et lelietje
,van dalen en een hieleboel ere plaanten staon in de bluui. De braosem peert. De eigies wo'n onder waeter ofzet tegen waeterplaanten.
Op de elzen ziej' blauw glaanzende krobbegies, et bin de elzehaenties. Op mooie aovens beur ie de laestejaoren et zwaore gebrom van
de iekniulders (meikevers) weer meer. Daenk ok es om de kniptorren. Aj' ze op de rogge leggen, kommen ze mit een knippend geluud
weer op de poties terechte. Tot in juni heur ie nog et vere geluud van
de roer- of rietdompe. Et is een zwaor geluud: 'bwoem-bwoem'. De
gelegouw (wielewaal) en de tuunfiuiter zingen. De blauwe reiger en
de aalscholver zitten nog te bruden of hebben al jongen.
Wiebe Scheenstra

Dodeherdaenking
N.M.06.12

Bevrijdingsdag
Dag van Europa

donderdag

vri'jdag

5

meie

meie

ok
iv4it dreuge ineitieds leggen de wilde enten in de leegte
(Berkoop)

Zuhe op 06.00, zunne onder 21.13

zaoterdag

zundag

6

7

meie

meie

ok
Af morgens vroeg beginnen te inijen,
hef d'r seins al een hiel paand of veur de middag.
(Hooltpae)

Hielemaole in je blo tien
vien ikjow de top,
mar in je bikini
wien ie mij meer op
Mis Ooijevaar

deensdag

maendag

8 9
meie

meie

ok
Een mooie meie is alles weerd.
(De Hoeve)

E.K. 22.00

Begin van de lesheiligen

woensdag

donderdag

10 11
meie

meie

Veur de oolde meie (12 meie)
moe'n de koenen in et laand.
(Wolvege)

Over de Vereniging Historie Weststellingwerfe.o. (2)
NS de oprichting van de veriening dee al gauw blieken dat dr grote belangstelling beston veur et onderzuuk naor de herkomst van de eigen femilie. Et initiatief
om een kursus Genealogie veur beginners op te zetten was een groot sukses. De
enthousiaste wieze waorop wijlen vrouw Van Gelder de kursus gaf het daar zeker
an bi'jdreugen. Et kwam zoveer dat sund die tied iedere maond een flinke greep
meènsken bi mekaander komt om van gedaachten te wisselen en om van
mekeers ervering te leren. De veriening iswat dat angaotin ethiele laandbekend.
De:stroom van ni'je leden nut hiel Nederlaand is daorvan et dudelikste bewies.
In dit verbaand moet zeker de saemenwarking die in de loop van dejaoren ontstabn is mit de Stichting Vrienden van de Archieven van Fryslân (VAKIFAF)
nuümd wodden. Al een hiele riegel van inventarisaosies van deup-, trouw- en
begreefboeken nut veurige ieuwen is op die wieze tot staand kommen.
Bekendhied het de verlening ok kregen veur de wieze waarop infermaosie over
de streek naar buten toe prissenteerd wodt. In saemenwarking mit de biebelthëek van West-Stellingwarf wodde een meniere bedacht om kopienen van
archiefstokken via de biebeltheken in Wolvege en Noordwoolde nut te lienen.
Van disse meugelikhied wodt een protte gebruuk maekt.
zuuk, et maeken van foto's van gebouwen die ofbreuken wodden, et bemiddelen
bijj etveurzien van mondelinge teksten van oolde dörps films en gao mar deur.
Vèur meer infermaosie kun jim terechte bij et siktariaot van de verlening, tulefonO56l-481459,b.g.g. 0561-613946.
(Over de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. kun jim meer lezen op et
bl4ttien van 24 en 25 augustus.)

Veldnaemen in Stellingwarf (4)
Eerder beloofden we jim al wat veurbeelden van aorige veldnaemen
in de Stellingwarven. We hebben nut verschillende dörpen een peer
haeld:

Frankriek is de naeme van een buurtien in Nijberkoop; dr zol hier
vaeke ruzie west hebben in een Lied dat dr in et Iaaiid Frankriek oorlag was.
Et Zodeveld in Ni'jhooltpae. Hier wodden vroeger zoden steuken.
Et Zodeveld is etzelde perceel as De Schapekainp en zal vroeger
heide west hebben.
Vossehole is & naeme van een huus in Donkerbroek. Op et huus
staot etjaortal 1838. Waoromme disse naeme an et huus geven is, is
niet bekend. Was hier een vossehol? Was et een speulse naeme veur
et hans en de bewoners?
De Varkenbos in Der Izzerd lag an de noordkaante van de Slingerweg. De grond is dr liemachtig. Neffens de vroegere eigener van dit
perceel was die zien heit om 1900 henne eigener dr van, en kwammen dr doe in de bos wilde varkens veur, vandaor de naeme.
(Uw: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 1,2 en 3)

Zunneopø5.48,zunne onder 2l.25

zaoterdag

vrijdag

12 13 I
meie

meie

Ei
Et is een straotsleper, hij is altied op pad en weg
(Ni'jberkoop)

Moederdag
Aende van de lesheiligen
Roepingenzundag (r.k.)

zundag

maendag

14

15

meie

meie

In de liefde was de netuur wel es baos bij him
(H.J. Bergveld, Niijberkoop)

- -

(1)
Schaopen weren vroeger Mei belangriek. In de meitied messen ze
wasken wodden om zo de wolle schone te kriegen. Niet alilend in
Weper bij Oosterwooide, mar ok op 'e Fochtel hadden een stok of
tien boeren haost krek zoe'n koppel.
lii De Fochtel was Lamert Jonker de scheper. Now hadden Weper en
De Fochtel een overienkomst dat al die schaopen in iene dobbe, even
aâchter Tiesinga's bossies, wasken wodden konnen. De Fochteler
beren konnen mit heur volkien in iene dag de schaopen van iene
boer wasken en dat gul ok veur de Weperse boeren. Een kleine driehonderd konnen ze daegs an. De dobbe daor et wasken gebeurde was
zodoende meitieds een dag of zeuventien bezet
Weir en De Fochtel bruukten al naor gelang et uutkwam om de
aandere dag de dobbe. In et laest van meie, in de tied van de hegedoornkooide, die Ok wei schaopekoolde nuumd wodde, was dat gien
itappien. Ze mossen mit mekeer de hiele dag tot an de middel toe in
el t koolde waeter staon om de wolie van al die schaopen schone te
itriegen. Zoe'n dag mos niet te laanic duren en et lief mos vol draank,
èers huilen ze et niet vol.
(lees veerder op et volgende blattien)

Schaopewasken (2)
Op een dag hadden de Weperse boeren mit heur volkien weer een
driehonderd schaopen schone, doe ze zeden:
'Now moet ok de laeste draank d'r mar an geleuven.'
Mar wie zal de veralderaosie beschrieven doe bleek dat de hieie
flesse vol draank vot was. Op et laest zee dr iene:
'Mar wat drift daor in de dobbe!'
En ja heur, daor lag de lege flesse St een brieüen dr an dat hielendal
deurwiekt was, zodat ze niet goed ontcieferen konnen wat dr op
ston. Ze keken mekeer es an, mar stonnen allegere buten verdaenking omdat gieniene et waeter unt west was.
Op 't laest kreeg iene een helder ogenblik. D'r weren twie man van
De Fochtel west om of te praoten wie de dobbe de eredaegs buiken
zol. Ze weren bij de kleren langes kommen daor de draankflesse
opburgen was. Et kon niet missen, nee, et was dudelik genoeg. Dit
konnen ze vanzels niet over heur kaant gaon laoten. Dr wodde ofpraot dat een man of viere naor de Fochtel zei om ze daor es even
goed gedipt te nemen. Zo zegd wodde is doe daon...
(lees veerder op et volgende blattien)

woensdag

deensdag

16 17
meie

meie

ot
Et is me netzelde, as ik deur de bije
of deur de hommel steuken wodde.
(Berkoop)

V.M. 09.34

donderdag

.,.
vn jdag

18

19

meie

meie

Die oolde meensken bin nog goed bi'] stok,
ze bin nog zo geve as een neute.
(De Fochtel)

Schaopewasken (3)
Op 'e Fochtel hadden ze zoks bliekber wel haost verwaacht en ze
zaggen de vier Weperse boeren al van verens anlcommen. Een
knecht van iene van de Fochteler beren zag zeker de geest dwelen
en was bange dat et niet goed kommen zol. Et was iene nut Appelsche die as et d'r op an kwam nargens bange veur was. Hij, we zullen
;iim mar Auke nmnen, zee tegen ze:
En now allemaole in huus en kom niet butendeure, ik zal mij wel
mit dat volkien redden.
Hij leup de Weperse boeren een aentien integen, en daor, argens tussen de driehoek en et sparrebossien, troffen ze mekeer. Auke trok
mit zien ieken knuppel een strepe over de weg en vreug wat as de
bosschop was...
(lees veerder op ei volgende blattien)

Schaopewasken (4)
Now,' wodde dr zegd, 'dat zullen de Fochtelers zels wel weten en as
et kerels weren, kwammen ze now ok op 'e lappen.
Daor hoeven de Fochteler boeren niet an te passe te kommen,' zee
Auke, 'ik reken wel alliend St jim of.'
Et is d'r even mal omweg gaon, mar et is bij woorden bleven. Op 't
laest zee Auke dat d'r over die fiesse draank wel praot wodden kon.
De Weperse boeren gong et in et veurste plak aenlik ok niet om die
flesse draank, mar de Fochtelers mossen niet mienen dat ze een
lopien mit heur nemen konnen. Auke kon daor wel een betien
inkommen en duste doe te zeggen dat de Wepersen d'r gien schae
van hebben zollen.
En zo is 't ok gaon. Et was een storm in een glas waeter. Dr is best op
dronken en de dagverdieling van de dobbe gong weer van een leien
dakkien. Toch bleef de verholing aided wat zaekelik, in wezen laggen ze mekeer now ienkeer niet zo bot!
(Uut ei naolaoten wark van Pieter Heida)

Zunnë op 05.38, zunne onder 21.35

zaoterdag

zundag

20 21
meie

meie

II

II

Ik hoeve niet meer te nemen as een neuze vol
(zo stinkt et).
(Noordwoolde)

deensdag

23
meie

m
WAM
Wat is dat veur een naegelkonte
(iene die altied zeurt).
(Steggerde)

Over et Rotancentrum (2)
Vroeger vlochten ze in Noordwoolde eerst mit wilgentien. Laeter wodde dr
ruit et starkere rotan warkt. Grote en kleine bedrieven die meubels mit de
Snd vlochten scheuten as poddestoelen nut & grond. Veur & arbeiders in
de febrieken was et hadde warken tegen een leeg loon. De rotanindustrie
kende in de loop van dejaoren een boel pieken en daelen. In de tachtigerjaorn wodde dudelik dat de Noordwooldiger meubels wat de kosten angong
niet meer konkureren konnen mit die nut lanen as Indonesië daor de lonen
slim lege binnen. Sund die lied het Noordwoolde heur belangriekste inkomstenbron verleuren en is et dörp wat dat betreft in een gat telane kommen.
Om de herinnering an de vlechtgeschiedenis van Noordwoolde levend te
holen, wodde in 1989 deur pattekelier initiatief et museum Rotancentrum
zealiseerd. Et Rotancentrum vierde in 1999 dus et tienjaorig bestaon. bi die
periode het et museum zien bestaonsrecht volop bewezen. Jaorliks bekieken zoe'n 10.000 meensken et museum. De getniente West-Stellingwarf
het begrepen dat Noordwoolde, wat grootte angaot et twiede dörp binnen
le greenzen, een ere koers inslaon moet. Noordwoolde mikt de laeste jaoen op rekreaosie en toerisme. Juust et vlechtverleden onderscheidet
Noordwoolde van de rest van Nederlaand.
Disse zommer wodt et Rotancentrum verplaetst naor de vroegere rietvlechtschoele. Et museum wodt groter en professioneler van opzet. De
iaeme veraandertin Nationaal Vlechtmuseum. Mar daor blift et niet bij. In
n bij et kompiex komt een sociaal-kultureel centrum en een ni'je basisschoele. De totale investering bedreegt zoe'n twaelf miljoen gulden.
(Op et blattien van 12 en 13 augustus kun jim meer lezen over et ni'je

Hoe zol et kommen
dat de wereld zo reest en raost?
'k Zol et echt niet weten:
,mi en naejne is Haast!

As woorden doden konnen
zal d'r al lange
gien meenske meer bestaon.

Mit woorden speulen
is hiel wat aoriger
as mit woorden sld6n:
ie leren mekaander
i beter verstaan...
Lodewiek

woensdag

donderdag

24

25
meie

meie

Hij het de pette aorig schieve op,
hij het vast gien best zin.
(Langedieke)

L.K. 13.55

Zunne op 05.29, zunne onder 21.45

vri'jdag

zaoterdag

26 27
meie

meie

Vn

Er

Ik heb wel enten, mar gien centen. (Uutdrokking van een
oolde visker/streuper, as hij wat betaelen mos.)
2000

Ofwezen
In antwoord op jow brief
4e/en wij mit, tot oonze spiet
die topbaen' in oons bedrief
tee, dat wodt 'in veur jow niet
Vant zie, jow bin gien vrouw
*iet handicapt of homofiel
iet bruun of gruun of blauw
Sosweg: niet neffens et 'profiel'
Jow bin gewoon een vent
Slank, gezond, zonder mekeren
n et is now ienmaol trend:
wij meugen niet discrimineren
Jan Oosterhof jr

Hiemkunde (1)
Al meer as tien jaor wodt et vak Hiemkunde op de Stellingwarver
basissehoelen geven. Om percies te wezen wodde in meert 1988
begonnen mit et ontwikkelen en klaormaeken van materiaol veur dat
vak. Nao de zommerveicaansie van dat jaor begonnen de schoeien
mit et geven van Hiemkunde.
Et vak kwam in et plak van et vak Fries dat verplicht wodde in de
hieie perveensie. Deur verzet daortegen van oonze gemienten en de
ste1lingwer Schrieversronte gul die verplichting niet veur de
beide Stellingwarven, mits hiemicunde geven wodde mit daorbinnen
een 'vederlichf plakkien vent et Fries.
'Et vak Hiemkunde kent de volgende heufdrebrieken
- laand en volk
- saemenleven
- geschiedenis
- de netuur
- keunst
- de slreektaei
(lees veerder op et volgende blattien)

zundag

maendag

28

29
mcie

mcie

ijp
weren op een bepaolde aovend in de weke altied an
et kaortspeulen, et was vaaste pandoer.
(De Fochtel)

woensdag

deensdag

30 31
mcie

mcie
m

Mit haandelen en pangelen is hij nek wodden.
(Berkoop)

(2)
de verschillende heufdrebrieken van hiemkunde kommen alle
etten die St de eigen streek, de eigen leefomgeving, te maeken
ben an bod. Zo wodt bij laand en volk ommedaenken geven an:
gen, indestrie, rekreaosie, kaorten en plattegronnen, geologie,
.uurgebieden, revieren, ruilverkaveling, poolders, waeter, keLen, laandbouw en veeteelt.
saemenleven gaot et om de dörpen, buurten, beroepen, de
iente, geleuf, wonen, bevolking, begreven, huwelik, sport en
l en tradisies.
rebriek geschiedenis bestedet andacht an de eerste bewoners,
stuur, beroepen, de oorsprong van de tael, aarmoede, indestrie,
andel, lderaosie, wonen, historische feguren en gedaenktekens.
j de netuur gaot et om de flora, fauna en de netuurgebieden in de
[de gemienten.
de rebriek keunst kommen de beeldende keunst binnen de eigen
eek, de Stellingwarver keunsteners en de keunstener en die zien
rkanbod.
veerder op et volgende blattien)

Iliemkunde (3)
Bij de heufdrebriek streektael wodt veural ommedaenken geven an
de praktische taelbeheersing en et gebruuk van et Stellingwarfs as
expressie- en kommunikaosiemiddel. Bij praktische taelbeheersing
moet docht wodden an et goed verstaon kunnen van et Stellingwarfs
en et lezen kunnen van ienvooldige teksten. Ten onrechte wodt nog
wel es docht dat kiender et Stellingwarfs ok schrieven kunnen moeten as ze van schoele kommen.
Over veurbeelden van praktische taelbeheersing kun jini veerderop
in disse kelinder meer lezen.
Bij et gebruak van et Stellingwarfs as expressie- en kommunikaosiemiddel moet an de volgende meugelikheden docht wodden: Et
uutvoeren van tenielstokkies in et Stellingwarfs, et zingen van Stellingwarver lieties, et veurlezen van gedichten en/of verhaelties en
bi'jglieks et vertellen van een verhael bij een praotplaete.
Mar dr bin ok videoverhaelen maekt die kiender naospeulen kunnen
en dr is sund een peerjaor een echte Stellingwarverkiendennusical.
Die musical Met Keuning Hum is uut zien hum en is schreven deur
Jan Oosterhofjr. ETi'j wun daor in 1995 De ooldepook-pries mit.
Sietske Bloemhoff

Hemelvaortsdag

N.M. 14.14

donderdag

vn jdag

1 2
. juni

juni

As de neuze jokt hef wat te goede.
(De Haule)
S'(I1IIII

Zunne op 05.23, zunne onder 21.53

zaoterdag

zundag

3

4

juni

juni

Im
Goudse piepen numen ze wel neuswarmers;
ze weren klein en de kop zat dichte bij de neuze
(Nijberkoop)

elvaort
lvaort zeggen een protte Stellingwarvers tegen 'Hemelvaartsok al wodt d'r ok wel Hemelvaortsdag zegd. Mar et woord
lvaort komt ok in een gezegde veur: Ik maekte me daor een
lvaort! Dat zeden ze wel in Nijbooltpae aj' slim schrokken
taj' een schok kregen bij et anraeken van schrikdraod. Kennen
at gezegde ok? Of kennen jim misschien ere uutdrokjcings mit
lvaort? De ofdieling Woordeboek van de Stellingwarver
eversronte beurt jim reakties graeg! (Wihinge Prinsstraote 10,
PE Oldeberkoop/Berkoop, ff11. 0516-451108)

De netuur injuni
In de zommerinaond bluuien de gele lis en de pompeblaeden (waeterlelie). Aovens luusteren we naor et kwaeken van de grune
kikkerds. In sleden, vievers en ondiepe poelen zwemmen al de dikkoppen (larven) van de brune kikkerd of de gewone podde. De vleer
bluuit mli prachtige grote schaarms. In de baarms blunien de herik,
de magrieten, de zoerstaelen (zuring), witte en rooie klaover en et
St-Jaanskruud. Op vochtige heidevelden staot de dopheide in de
bluui. Juni is ok de maond van de rozen. De liendeboom zit vaeke
onder de bladiuzen, die nogal kwistig ommespringen mit wat ze
tevule an suker hebben. Aj' je auto onder een liendeboom parkeren,
komt die onder een kleverige laoge te zitten die van de luzen komt.
Wapsen knaegen an hoolt en maeken dr een soort pepier van, daor et
nust veerder mit untbouwd wodt. Op lelies leven lakrooie krobbegies, et bin de leliehaenties. Mezen en merels beginnen an een
twiede leg. An grössprieten vien ie schoemnusten (spi'je) daor de
larven van cicaden heur in ontwikkelen. De prachtige atalanta, een
trekvlinder, het een lange reize int et Middellaanse-Zee gebied aachter de rogge. De twiede generaosie kropt hier omtrent augustusseptember nut de poppe. Bij zunnig weer flodderen verschillende
soorten zaandogies.
Wiebe Scheenstra

deensdag

maendag

5 6
juni

juni
rn

Hij het et vel ok dunne over de neuze.
(Hij is gierig)
(Nitriene)

donderdag

woensdag

7 8

juni

juni

rn
Ie moe'n et ni'jen zo 't knipt is.
(Oosterwoolde)

De kiepe heup uut de panne
en gong tegen de kok tekeer:
'Af dat waeter niet verwaarmen,
wil ik douk mien veren weer.'

Mis Ooljevaar

E.K. 05.29

Zunne op 05.20, zunne onder 21.59

vrijdag

zaoterdag

S 10'
Juni

Juni

Hij zet een malle proele.
(Hij trekt een mal, kwaod gezicht.)
(Nijberkoop)

Eerste Pinksterdag

Twlede Pinksterdag

zundag

maendag

11 12
Juni

Juni

Ik hebbe vanmorgen mien vleis verbranen laoten,
xt ik was de pineut, want ik hadde niks in de panne.
(Scharpenzeel)

:jaar weer vroeger as Pinkster
ie talrielc et laand
je lilakleurig klietien,
et elfevolk verwaant
wisten en bescheiden wuif ie
de slootkaant en in 't laand,
en regen, haegel, koolde,
en wiend en storm bestaand. van de zoemer breng ie,
van de kleurepracht van 't laand,
van waarnie wiend en witte wolkens,
van geliefden, haand in haand.
L.H.

pratensis
et veurige blattien lazzen jim een prachtig gedicht van Lodewiek
ghiemstra over de pinksterbloeme. In et veurige jaor bluuiden
die mooie bloemen ommeraek, wetenjim et nog?
Bij et klaorrnaeken van disse kelinder weten we vanzels niet hoe et
in 2000 wezen zal...
Now gaot et in et gedicht van Hooghiemsira om de pinksterbloeme
die in et Latien Cardamine pratensis hiet. De naeme komt liekewel
ok veur in de rooie pinksterbloeme, mar dan wodt d'r een koekoeksbloeme mit bedoeld. Daomaost is dr ok de pinksterroze. Die
benaeming wodt wel es geven an depioenroze.
Sietske Bloernhoff

jieensdag

woensdag

:13 14
juni

juni

Et is net een blikken panne,
zo waarm en ok zo weer koold.
(Gauw kwaod, mar ok gauw weer goed.)
(Oosterwoolde)

donderdag

vn ,.jdag

15

16

juni

S

juni

D'r is gien panne zo schieve
of d'r past wel een deksel op.
(Ni jberkoop)

et museum Ook! Ark (2)
Ark is et verlengstok van de hanen. Vroeger wodde een protte
hiandgereedschop maekt deur de gebruker zels of - op bestelling dèur een vakman in de buurt, biTjglieks de smid van et dörp.
Deurdat in de loop van de tied een protte ark niet meer bruukt wodt,
kan ok de kennis en de meniere van et braken verleuren gaon. Zoks
i jammer. In et museum Oold Ark bin vrijwilligers doende die kens bij mekaander gadderen en opschrieven.
de wintertied is et museum dichte. Die periode wodt bruulct om de
'arkplakken mooier te maeken, et ark op te knappen en alle verhaeen op te schrieven. Elk stokkien gereedschop, dr bin d'r onderhaand
oem 2600, krigt een nommer en wodt beschreven. Jow kun daorom
rustig art oonze meensken vraogen as ze de gegevens van et ark
pzuken willen. Jow kun dan bekieken wat wij opschreven hebben.
Et museum Oold Ark het ok een tal videobanen over verschillende
eroepen. Op verzuuk drijen wij zoen baand veurjow of.
Jow kun elke zaoterdagmorgen bij oons terechte. Et museum is
inndield rond 'warkpiakken'. Et ark kan bekeken wodden, ie kun een
videobaand zien en alderdeegst een koppien thee of koffie kopen. De
intree is mar iène gulden.

1

(Op et blattien van 5 en 6september kuj meer lezen over et museum
Oold Ark.)

De waetersnoodramp van 1825
De argste ramp die de grietenije West-Stellingwarf troffen het, is
wel de grote overstroming in 1825 west. Uteraord was et veural et
lege diel, de Westhoeke, dat d'r et meerste van te lieden had het.
Tegen de hoge zaandgronnen in et oosten leup de vloed dood. Negen
meensken vunnen de dood bij die overstroming.
De naowenen weren aenlik nog vule slimmer. Uut een repot,
opmaekt deur et bestuur van de grieteni'je op 24 oktober 1826, dot
blieken, dat in de dörpen in dat jaor ziekten, vaeks St hoge koorts,
uutbreuken binnen, waordeur nog vule meet meensken de dood
vunnen. In et hiele gebied bin op die daotum nog 1494 meensken
ziek, waorvan dr 1250 an de beterende haand binnen. Dr bin dan
166 overleden. Bij onderzuuk dee blieken dat haost al die meensken
in et westelike die) woonden of dr nao de ramp warkt hadden.
(Uut: Na driemaal klokkleppinge, Fokke Middendorp, 1985)

V.M. 00.27
Zunné op 05. 18, zurine onder 22.03
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lopt zo recht,
n paol deurslokt hebben.
il'zarpenzeel)
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Et begint now op de naegel te branen.
(Et wodt now tied om et te doen.)
(Oolde- en Ni'jlaemer)

Aj'in anineren willen
en et gaot mit een knal,
raadplege dan de stuurlui,
zij staon op de wal.
Aris Ooijevaar

De gemientewaopens
Op de gemientewaopens van Oost- en West-Stellingwarf bin beide
etzelde faobeldier, de griffioen, te zien. De griffioen op et waopen
van Oost-Stellingwerf staat naar et Oosten toe en kikt ok die kaante
op. Die van Westaende staat naor et westen, mar kikt over de schoolder aachteromme naar et oosten.
Op zegels van Stellingwarf ziej' van 1350 af al een beest dat misschien diezelde griffioen is. Die vien ie mar zelden in Nederlaanse
waopens, max bi'jglieks in Duutse en Zwitserse meet 0k op de beide
vlaggen van Oost- en West-Stellingwarf is de griffioen te zien.
(Uut: Stellingwarf in de Middelieuwen (eerste drok), Henk Bloemhoff,1991)
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Nao de langste dag
wo'n de dae gen staorigan weer kotter.

Zunne op 05.20, zunne onder 22.04
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Een ineenske is nargens ni'jsgieriger naor
as naor wat hij nog niet zien het.
(H.J. Bergveld)

De Batten
&s jim dit blattien lezen is misschien et oolde pad dat overDe Batten
(een balie is een ienvooldige brogge) tussen Berkoop en De Miente
gong weer aorig opknapt en in ere hersteld. Et gaot hier om een historisch pad dat in de negentiende ieuw al in gemienschoppelik
gebruuk was. Et was de oolde verbiening tussen Berkoop en Noordwoolde, en daormit tussen Oost- en West-Stellingwarf.
Warschienlik was et mitien ok et oolde verbieningspad tussen Frederiksoord en Et Vene. In de laeste helte van de twintigste ieuw is et
pad en De Batten, of Battenbrogge veur algemien gebruuk ofschaft
en vergeten. Mar wie wet lopen of fietsen we op dit mement weer
over dat prachtige oolde pad, dat vroeger De Batten of Ei Battenpad
1 nuumd wodde!
Henk de Vries

De euro komt
De tandarts
zicht d'r gien gat meer in
De generaol
kan 't niet bommen
De weerman
zicht et duuster in
Et hoertien
lat et mar over heur kommen
Mar 't bin de alderriekste rieken
die de euro nog ei meeste vrezen
Want om ei even hoe af ei bekieken
d'r zullen grif wat miljonairs minder wezen
Jan Oosterhof jr.

L.K. 03.00
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As niet komt tot jet, is et aandernwans verdriet.
(Nijberkoop)

deensdag woensdag

27 28
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Af naor de ,naone en de steerns veer vot kieken,
besef je weer hoe nietig af' binnen.
(Nijberkoop)

de Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf (2)

De Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerforgeniseert al mennig
aor ienkeer in et jaor, meerstentieds in de meimaond, et zonuumde
ÏÇeunstrontien. Op verzuuk van Cultuur Belang stellen een tal
eroepskeunsteners heur atelierruumte eupen veur bezichtiging.
Een prima gelegenhied om kennis te maeken nut de verschillende
vormen van beeldende keunst, zoas et schilderen mit eulievarve,
âquareleren, pottebakken, beeldhouwen en gao mar deur. De keunèteners bin dr dan zels ok en vertellen graeg over heur wark en
sommigen verzorgen alderdeegst demonstraosies.
De ateliers van de keunsteners liggen verspreided over de hiele
emiente Oost-Stellingwarf. As et weer een betien mitzit kan de route
bp e fiets daon wodden. Onderwegens, van et iene plak naor et ere,
bij' ommeraek genieten van et mooie Stellingwarver laandschop.
Veur meer infermaosie over et Keunstrontien hij' terechte bij et siktariaot van Cultuur Belang, Lijnakker 5, 8431 PJ Oosterwoolde.
Over de Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf kuj' meer
lezen op et blattien van 23 en 24 september)

Iliemkunde (4)
In meie vertelden we al et ien en aander over hiemkunde. Wi'j
beloofden et nog een keer over de praktische taelbeheersing binnen
dat vak te hebben. Mit die praktische taelbeheersing wodt veural et
verstaon en et lezen kunnen van - in dit geval - et Stellingwarfs
bedoeld. Op de schoeien wodt daorveur veerweg et meerste gebruuk
maekt van de Stellingwarfstaelige schoelekraanties. Daor bin dr
drie verschillende van: 't Herenhoentien veur groep 1,2,3 en 4, Uut
de buse veur groep 5 en 6 en Switsj veur groep 7 en 8.
In 't Herenhoentien (lievenheersbeestje) beleeft de Stellingwarver
moes Piepmoes en die zien kammeraoden én vi'janen alle keren een
spannend aeventuur. Daornaost bin in dat kraantien kleine spullegies te vienen en een betien algeniiene infermaosie. Bij et kraantien
verschienen alle keren drie inlegvellen mit daorop verwarkingsmateriaol dat bij et verhael anslöt of bij de tied van etjaor.
(lees veerder op et volgende blattien)

Z.Ï(.H. Preens Bernhard (1911)
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Niks is wel een hiel klein betien.
(Hooltpae)

Zunne op 05.23, zunne onder 22.03
N.M. 21.20
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Ie lieken me wel een pappe gaat,
ie hoeven me alles niet nao te zeggen.
(Donkerbroek)

Hiemkuncie (5)
Et schoelekraantien Uut de buse (veur groep 5 en 6) kent een tal
vaaste rebrieken. Zo staot dr alle keren de rebriek Vroeger en now
in. In die rebriek ziej' van een dörp of buurtschop een foto van vroeger en iene van now, mit bi'jheurende tekst en uutleg. Daomaost is
dr een rebriek over de Steliingwarver netuur (m.m.v. Wiebe
Scheenstra) en et Stellingwarfs Woordeboekte vienen. Veerder is dr
alle keren ruumte veur een tal moppen en een kruuswoord- of deurstreeppu zei.
Naost de vaaste rebrieken kuj' haost alle keren een, meerstal slim lollig, verhael over Pake Pepermuntien lezen. Die verhaelen won
schreven deur Anke Hoornstra van Wolvege.
Et blattien Switsj, dat veur de ooidste kiender is, zit wat eers in
mekeer. In dat blad bin behalven Steilingwarver, ok Nederlaanse en
Friese bi'jdregen te vienen. Meerstal staot dr een Stel]ingwarfs verhael in, wiels ok de rebriekBoolderties in et Stellingwarfs is. In die
rebriek die deur de schoeien slim wardeerd wodt, bin ni'jgies nut de
hiele streek teyienen.
(lees veerder op et volgende blattien)

Hiemkunde (6)
Uut onderzuken en enqûetes bliekt dat de kraanties in de praktiek hiel
goed bruukt wodden en goed voldoen. Behalven de kraanties wodt d'r
vanzels meer lesmateriaol veur de praktische taelbeheersing van et
Stellingwarfs ontwikkeld. Zo verscheen een tal jaor leden een gedichtenbundel. Veur die bundel bin gedichten mit verscheidene
onderwarpen bij mekeer zocht. De leerkrachten kun zo op een makkelike wieze gedichten over een bepaold onderwarp opzuken.
Daornaost bin dr bijglieks lesbrieven over de Lende en lesbrieven
mit verschillende, makkelik te lezen verhaelen. Vaeke raeken de
onderwarpen van de heufdrebriek Streektael die van de ere rebrieken, en omgekeerd. Dat is bijglieks hiel dudelik et geval bij et nog
te verschienen lesboek over de West-Stellingwarver keunstener
Dirk Kerst Koopmans. In dat lesboek is niet alliend ommedaenken
veur de keunst van Koopmans, mar ok veur de geschiedenis van de
streek daor hij woonde en warkte (bij de Scheene) en veur zien tael.
Bij et lesboek verschient trouwens ok een prachtige videobaand
daar Koopmans niet alliend op te zien, mar veural ok op te heuren is.
Sietske Bloemhoff

Eerde in aphelium 02.00 M.E.Z.T.
(Eerde staot et veerst van de zunne)
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Af vroeger piene in de mond hadden,
gong ie: et wang mit lienkoekemael pappen.
(Donkerbroek)

!woensdag
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Af vroeger wat nijs hadden,
koj' zuver wat wies parrederen.
(Berkoop)

De netuur in juli
De maond juli wodt wel es de hujmaond nuumd. De boeren hebben
al in meie veurdreugkuil oogst. In netuurgebieden wodt nao et bruden hujd. Van de bluuiende plaanten is geel de julikleur (gele toorts,
teunisbloeme, Jacobskruuskruud, en gao mar deur). Et duzendbiad,
de kattestat (wilgenroosje), de valeriaan en de koffiebloeme (zwanenbloem) beginnen te bluulen. Jonge poddegies en brune kikkerties hebben de gedaontewisseling aachter de rogge. Bij honderden verlaoten ze et waeter. De larven van de grune kikkerd kriegen
now pas de aachterpoten. Op zunnige daegen heur ie de poelen van
1! de Bremerheide (wilde brem) eupenspringen, de zaoties won votslingerd. Mieghummels mit vleugels kroepen tegen plaantestaelen
omhogens. Ze kiezen de vrije locht, daor ze liekewel opwaacht
wodden deur o.e. kokmeeuwen en protters. De bevruchte wiefies die
dat overleven kommen een peer uur laeter weer naor beneden en
haoken de vleugels of. In de buurt van petgatten en vennen bin de
libellen in de weet Een tal d'r van wodt in de locht vongen deur et
boomvalkien. Grauwe gaanzen nut et hoge noorden trekken over
naor de gebieden daor ze ruden langs de kust van et Tesselmeer. Reebokken aachtèrvolgen broonstige reegeiten. Deur de mem verdreven jonge mollen zuken een eigen territorium.
Wiebe Scheenstra

Oonze ontwikkeling gaot de hieltied rapper
iens berieken we nog es de snelhied van et locht.
En dan? Ontstiegen we dan veurgoed de Eerde
en verkennen en bevolken we et Hielal?
Lodewiek

Zunne op 05.29, zunne onder 21.59
E.K. 14.53
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Ie hebben niks veur niks as laank haor en dikke luzen.
(Veur niks gaot de zunne op.)
(Ni'jhooltpae)
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maendag

9 10
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Die niksnutter had over de kni'je moeten
in plaets dat hij wat om de kin streken wodde
(H.J. Bergveld)

I

Et vrije band Stellingwarf
In elk geval van 1309 of, tot even nao 1500 was Stellingwarf een
appat laantien, zeg mar een onofhaankelilc boererepubliekien. 0k al
hadden de Stellingwarvers de oorlog tegen bisschop Guido dan niet
wunnen, dr wedde beheurlik rekening mit ze holen. Dat dot wel
blieken nut de muuite die de bisschoppen doen mossen om an belastinggeld te kommen en om de Stellingwarvers an vergoedings en
toezeggings te holen.
Aandere gebieden en steden erkenden Stellingwarf as een laand dat
veur himzels praoten en haandelen kon, en dat dus baos over himzels
was. Dat dot blieken nut oolde verdregen, bi'jglieks mit Drenthe en
Grunningen over et vervolgen van misdaodigers en et rechtspreken.
Even nao 1500 is et mit oonze vrijhied gebeurd en wodt Stellingwarf deur hertog Albrecht indield bij Frieslaand. In 1517 wodt
1 Stellingwarf opdield in twie grietenijen, in een oostaende en een
westaende.
(Uw: Stellingwarf in de Middelieuwen (eerste drek), Henk Bloemhoff, 1991)
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Een betien nochteren spi'je op een wratte doen,
dat helpt, wodde zegd.
(Steggerde)
2000
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Vremde woorden bruken
is nog altied gien teken van geleerdhied.
(Hooltpae)

Over de Stellingwarver Schrieversronte (3)
Om et gebruuk van et Stellingwarfs an te vieteren begon de Stellingwarver Schrieversronte nao de oprichting in 1972 al gauw mit et
uutgeven van boeken. Et eerste belangrieke boekien in et Stellingwarfs verscheen liekewel al in 1971. Dat was De eo/de pook van
Hendrik Johannes Bergveld, dat uutgeven wodde deur de toen nog
bestaonde Kulturele Raod van Oost-Stellingwarf. Et eerste boekien
dat de Schrieversronte uutgaf was Een haand vol speulgoed, dat
schreven wodde deur Jouk (et pseudoniem van Martinus Bakker).
Deur de jaoren henne verschenen dr de hieltied meer boeken, waorvan de meersten goed verkocht binnen. Ten titel schaait dr wat et tal
verkochte exemplaoren angaot bovenuut: Van mien kaant bekeken
van Larukje Hof-de Boer. Daorvan wodden d'r mar liefst 5450 verkocht! Bij et vuventwintigjaorig bestaon van de Schrieversronte in
1997 bleek dat dr deur die stichting in al die jaoren 80.825 boeken
drokt binnen. Wie wet wodt in et eerste jaor van disse nije ieuw de
100.000 haeld!
(Op et blattien van 9 en 10 oktober kun jim meer lezen over de
Stellingwarver Schrieversronte)

et Stellingwarfs volkslied
de Stellingwarven hebben een eigen volkslied, al kent niet
eriene dat. Teheuren et ok niet zo vaeke nut volle bost zingen. Dat
)k niet zo neudig, vienen de meerste Stel]ingwarvers. Die daeni eerder an een Verienigd Europa. Daor gaot et ja op an, en et zal
cer zien veurdielen hebben. Mar an de aandere kaante: oonze
en oolde tael kan daor ok goed in beweerd blieven, bek as die
1 aandere streken, in die ni'je lappedeken van verschillende taelen
kulturen.
De tekst van et Stellingwarfs volkslied is schreven deur Hendrik
Jchannes Bergveld, de meziek is van Han Bokelman. De tekst van et
lid zien jim op et volgende blattien, de meziek staot o.e. ofdrokt in
et boekien daor ok et bovenstaonde stokkien uutkomt: Stellingwarf
in de Middelieuwen (eerste drok), Henk Bloemhoff, 1991.

Zunne'op 05.37, zunne onder 21.53
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De wiend blift zo lange in et noorden zitten,
hij kon d'r wel jongen hebben.
(Ni'jhooltpae)

maendag

deensdag

17 18
juli

juli

D'r is min weer op til,
want ie kun et noorderlocht zien.
(Oosterwoolde)

Stellingwarfs volkslied
In 't Stellingwarfse laandschop
mit greide, bouw en struuk,
mit wallegies en heide,
mit overoold gebruuk,
mit essen en mit maoden,
mit vaorten, sluus an sluus,
in 't laand van Lend' en Tjonger
daor vulen wij oons thuus.
Wij bin gien echte Friezen,
mar ok gien Drenten meer.
Mar in oons dörp of buurtschop,
daor helpen wij mekeer.
En waor wij ok belanen,
d'r blift een starke baand
;mit oons geboorteplakkien
oons Stellingwarver laand.
H.J. Bergveld

n dier wol ik wezen
t zol ik wel verlangen,
n kan ik ommes aanst
de beest uuthangen.
is Ooijevaar

Begin van de hoonsdaegen
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Te pas en te onpas kommen ze mar bij oons binnenlopen, mar daor gao ik wel een stokkien veur stikken.
(akkinge, Oosterwoolde, Steggerde, Scharpenzeel)

Zunne op 05.46, zunne onder 21.44
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Ik miende dat ik et zo goed daon had,
mar ik bin d'r reer mit te passe kommen.
(De Fochtel)

Wanneer was oons dörp d'r al? (1)
Hiel aorig is om nao te gaon wanneer een bepaold dörp al beston.
Zoks weten we zelden percies. Mar vaeke weten we wel wanneer
een bepaold dörp veur de eerste keer nuumd wodt in hiele oolde
bronnen. Veur zoveer we naogaon kunnen, zit et ruit de Stellingwarver dörpen ongeveer z6: in 1504, et jaor dat Stellingwarf bij
Frieslaand daon wodde, laggen d'r tien dörpen in et gebied daor now
Oost-Stellingwarf ligt, as we et verdwenen West-Nijberkoop niet
mittellen, en twintig in 'West-Stellingwarf. Eerst geven we de Stelingwarver naeme dr van, dan et ooldste jaortaj en dan... veur de
Srighied ok hoe die naeme in et ooldste vienplak van veur 1500
,schreven wodde. Daenk dr omme: daor kuj niet zomar uut ofleiden
dat die naeme ok percies zo zegd wodde. In de 19e en 20e ieuw
kwammen dr nog negen dörpen bij. Die hebben we tussendeur ok
huumd, nut et jaor van et officieel dörp wodden. We beginnen mit
West-Stellingwarf.
veerder op et volgende blattien)

j Wanneer was oons dörp d'r al? (2)
Blesdieke - 13 84 - Bleesdike
Buil- 1320-Boylo
DeBlesse-1951
De Hoeve -1938
De Langelille - 1963
De Oosterstreek - 1988
Der Izzerd - 1320- Ydzerde
Hooltpae - 1204- Holenpathe
Hooitwoolde - 1320- Oldehoitwolt
Munnikeburen - 1320- Monckebure
'oordwoolde - 1408 - Noortwolde (vermoedelilc)
t'i'jhooltpae - 1399 - Nieholtpade (vermoedelik)
Ni'jhooltwoolde - 1320- Niehoitwolt
Ni1aemer - 1320- Nieulameren
Nijtriene - 1320- Nieuwestrinde
Peperge - 14e ieuw - Peperghoe
Scharpenzeel - 1245 - Scarpensele
5liekenborg - 1398 - Slikenborch
Spange - 1320 - Spanghe
1ees veerder op et volgende blattien)

is de boeren niet klae gen en de pastoors niet vrao gen,
lapt et naor et aende van de daegen.
(Steggerde)
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)k bin niet vuuleisend, mar ik wil toch tillen pat hebben.
(Donkerbroek)

Wanneer was oons dörp d'r al? (3)
Steggerde - 14e ieuw - Steggherde (vermoedelik)
Sunnege - 14e ieuw - Sonneghoe, in 1320: Ooststrinde
Vmkege - 14e ieuw - Vinckeghoe
Wolvege - 1320 - Wluegho
Zaandhuzen- 1988
En dan de dörpen in Oost-S tellingwarf:
Appels che - 1247- Appels
Berkoop - 1228 - Brokope
De Fochtel - 1408 - Fochtloe (vermoedelik)
DeHaule- 1313 of 1343 -Haula
Donlcerbroek - 1408 - Dunc- of Dombroeck
Else - 1408 - Elsloe
Haulerwiek - 1880
Langedieke - 1542/1543 - Langedyck(e), plm. 1500: Laigedick
Makkinge - 1463 - Mackinghe
Nijberkoop - 1320- Ostbrockop
Oosterwoolde - 1218 - Ostwalt
Raevenswoold - 1952
Waskemeer- 1953
(Uw': Stellingwarf in de Middelieuwen (eerste drok), Henk Bloeinhoff,
1991)

de Ooldhiedkaenzer (3)
dr. Verdenius (1)
hiedkaemer bezit een herinneringsbod an Thomas Verdenius. Dit majovan Makkumer eerdewark is indertied deur de bevolking van Buil
n an vrouw M. Verdenius-Bense, de vrouw van dr. Verdenius. Zij en heur
unnen dat iederienevandeofgrieselikegebeurtenissen indeNoordwoolOoldhiedkaemer waor et now in iene van de vitrines te zien is.
inas H. Verdenius is geboren inHeerde op 15 augustus 1901 en wedde op 21
1929 huusarts in Noordwoolde. Een geziene man die in eerste instaansie
patiënten nog op 'e fiets bezocht, mar laeter vanzels mit de auto. Dat maekte
wark een stok makkeliker omdat een protte patiënten niet vlak naost de
e woonden. Verdenius, die slim begaon was mit et lot van ere meensken,
in de oorlog mit et zorgen veur onderduukadressen, wat him laeter duur
m te staon. Tiedens een razzia op 29 december 1944 wodde dit Verdenius in
bedde an-esteerd en overbrocht naor de gevangenis in Et Verre. Et Huis van
aring Crackstate wodde deur de Duutsers bruukt om verzetsstrieders in op te
n. De folterings die de meensken in de gevangenis ondeigongen - Verdenius
dat zien en heurd - konnen alliend de geestelik en lichamelik starksten
staon. Hi'j zag wat de beiden mit twie van zien maoten daon hadden.
[enius zat in de cel bij W.C. de Vries die ok van Noordwoolde kwam. De
s wodde op jannewaori 1945 oppakt, mar overleefde de oorlog en kon zo
r percies naovertellen wat dr ruit dr. Verdenius is gebeurd.
veerder op et volgende blattien)

donderdag

vrijdag

27 28
juli

juli

Regen in de gaaste, geld in de kaaste.
(Berkoop)

Zunrte op 05.57, zunne onder 21.34

zaoterdag

zundag

29 30
juli

juli

As ieder zien pat krigt, dan het de duvel niks.
As alles eerlik dield wodt, bin d'r gien perblemen.)
(De Haule, Ni'jberkoop)

Over de Ooldhiedkaemer
Herinneringsbod dr. Verdenius (2)
Deurdat eren matteld wodden, vreug dr. Verdenius him of wanneer hij an de beurt
wezen zol. Mos hij die piene ok deurstaon, jammerende as een dier, en daarbij et
risiko lopen naemen te numen van de verzetsmeensken die hij kende? Et geraos
gong de hieltied deur. Op een gegeven ogenblik zee hij dingen tegen De Vries waor
an te marken was dat hij mit zelsmoordplannen ommeleup. Deur et gekraek van
glas, hek as vertrapte Verdenius glas mit zien schoenen, begreep De Vries dat et de
brilleglaezen van Verdenius wezen mossen die veur dat geluud zorgden. De Vries
zag even laeter dat dr. Verdenius stillegies op de brits liggen gang. Doe De Vries
even laetermarkte dat de haand van Verdenius vol bloed zat, sleug hij alarm deur op
de deure van de cel te slaon. Et was jammer genoeg te laete. Dr. Verdenius had mit
zien brilleglas zien halsslagaoder deursneden en was leegbioeded. Mit zien daod
dacht hij te veurkommen dat d'r nog meer meensken in dit drama mitsleept wodden
zollen naor de dood.
Tekst veurknante bod:
JNMEMORIAMTHOMAS H. VERDENTUS. fl.H. Verdenius, geb. 15 aug. 1901
te Heerde (Veluwe).
Gevestigd 21 mei 1929 te Noordwolde. Gevangenneming 29 dec. 1944. Oven. 5
jan. 1945 Crackstate, Heerenveen.
Tekst aachterkaante bod:
Mevr. M. Verdenius-Bense aangeboden als blijk van erkentelijkheid van het dorp
Boiji voor het vele goede werk verricht door arts Th.H. Verdenius.
Johan Hassing, beheerder van de Ooldhiedkaemer West-Stellingwarf.

in de Lende
et veurige jaor gong et in ien van de kraanties veur et basisonderes, Uut de buse, over de Lende. In de rebriek Uut de Stel.gwarver netuur wodde over de meun of meune verteld. Die vis die
et Nederlaans kopvoorn hiel, komt in de Lende niet zoveul meer
,e ik mit dat stokkien an et veurbereiden was, wok aenlik ok wel
weten, wat veur soorten vis dr vandaege-de-dag nog in de Lende
Imezweminen. Bij wat naovraog hier en daorkoj' dantoch nog op
n hiele riegel. Lees mar es mit: in et eerste plak vanzels de
un(e), de braosem, de snoek, de baors, de snoekbaors, de blei, de
(paling), de rietvoom, de alver, de rooie reier (ruisvoom), de
lergrondel, de karper, de moethond (zeelt), de winde en de snotost (schele pos). Wie van jim wet nog ere soorten vis die in de
nde veurkommen? Wij zollen et graeg van jim heuren! (Steffingrver Schrieversronte, 0516-451108, even vraogen naor de
heling Riemicunde)
Bloemhoff

N.M. 04.25

maendag

31
juli

deensdag

1

augustus

Hij zicht d'r nogal patent uut veur zien leeftied.
(Buil, Ni'jberkoop)

woensdag donderdag

23

augustus

augustus

Ie moe'n me de boel niet verknoeien,
want dan zak je een pats verkopen.
(Scharpenzeel)

j

Oonze mederne, jachtige 'beschaeving'
het him konsentreerd op geld en bezit,
et materiële, mèèr, almar meer.
Wanneer wo 'n we zo oorspronkelik
dawwe inzien dat rust eh stilte,
netuur, ontspanning en harmonie,
genieten en onthaosting
minstens zo belangriek binnen
veur et tot staand kommen en behoold
van échte beschaeving?
Lodewiek

netuur in augustus
de oogstmaond zitten we de eerste veertien daegen nog in de
onsdaegen. As de wiend in de noordhoeke zit, hebben we vaeke
stendig weet Geef dr es acht op hoevule takkeluzen dr binnen.
et jonge ekkelblad (St-Janslot) woekert een schimmel, de meeluw. Et gele 22-stippige herenhoentien (lieveheersbeestje), krek as
lanen dr van, eten van de schimmel. Et heideklokkien (Hokjesutiaan) en et keuninginnekruud bluuien. Et keuninginnekruud
)dt vaeke opzocht deur vlinders, krobben en zweefvliegen. In een
schraole zaanderige baarms bluuien et zaandblauwgien en et
ezeoor. Op dreuge gröslanen en bij zaanderige weggies van neirgebieden kommen we bij zunnig weer sprinkhaenen en/of
efwapsen tegen. Wie gelok het zicht een levendbaorende everice (hagedis). De struukheide bluuit. Iemkers hebben de
jekaasten dr al staon. De blauwe blekbers (bosbessen) bin riepe.
jonge aalscholvers hebbende nusten verlaoten. Ze duken in waelopen, kenalen en vievers in tunen naor vissen. Een tal onerveren
skers' moet honger lieden, ze valen pattietoeren dood nut de locht.
de bos zuken troepen mezen naor insekten. Now en dan bin ze in
wlschop van gooldhaenties. Grote groepen roeken zwaarven
nde op gröslanen. De kiewieten kommen bij mekeer in groepen.
ebe Scheenstra

H.K.H. Preenses Irene (1939)
Zunne op 06.07, zunne onder 21.22

vn.,.jdag

zaoterdag

451

,augustus

augustus

Kleine poppen kun heur pattietieden zo vermaeken
mit een rainmelbelle.
(Berkoop)

E.K. 03.02

zundag

maendag

67

augustus

augustus

Een opstappien is een paol in de grond
mit een plaanke d'r op, an weerskaanten van de draod.
(Ni'jberkoop)

B'jen en draank (1)
Zfr'n vuuftig jaor leden woonde dr in de buurt van de Kuunder Onlanen,
bij De Kuunder en Ooldemark omme, een zekere Jonk Alberts. hij
l4dde een hieleboel bi'jevolken, en bill hadde ok boerkeri'je. Jonk ston
bekend as een betoefd bijker. Et moet daor wemeld hebben van de wilde
Iloemen in de onlanen, dat hij hadde een beste stee veur zien bijen. Mat
as et begin augustus was wol hij toch nog mit de billen naor de heide en
g hij St mit naor Drenthe. Die tocht wodde grif ondemeumen, want
eidehunning was aenlilc de beste en de lekkerste hunning.
vens doekten Jouk en zien twie maoten de körven open laedden ze op
waegens, die ze daor appat vent hadden. Bill de naacht ondernaminen
e aeventuurlike tocht naor de heide. Et weren doe zaandwegen en die
en niet altied lieke best, dat ku begriepen. Et was een zwaore reize
de peerden. Veur elke waegen leupen dr twie en ze hadden nog een
d
leeur as reserve mit. De reize verleup aorig goed. Mat hoe meer ze op 't
ende van de tocht kwammen, hoe luudruchtiger as Jouk wodde. De
beide maoten hadden al gauw deur, dat Jonk stiekum een borreltien pikt
hadde. Dat kon hij nooit laoten en meerstal had hij een flessien mitsmokkeldd en pimpelde dat allienig stillegies op. Now moej' weten dat de billen
daor koegels lellc van wodden kunnen, dat haost gien iene iemker bnzukt
draank bij de billen. Jonk wus dat ok wel, mat hij was aenlik een betien
an de draank verslaafd en dan hej' et wel es dat et niet gaot was et moet.
(lees veerder op et volgende blattien)

'jen en draank (2)
Doe ze tegen de morgentied ankwammen, vermuuid en bezwiet,
eren ze bliede dat ze nog mooi op 'e tied bij de heide weren, even
èur de zunne opkwam. De waegens wodden oflaeded en de peerden
en hiel aende votbrocht. De plaggies wodden gauw steuken en op
Ike körf wodde een omkeerde heideplagge legd veur et inregenen.
Mat doe mos dr nog wat gebeuren: de ielgatten mossen nog eupen
maekt wodden. Dat was een kwaod kerweï. Dr wodde meerstal om
ennegien-trokken wie et doen zol. Jonk trok et kotste pennegien...
Hij dee de kappe omme en de pupe an en heup aachter de körven langes en trok zoet inos nut de ielgatten weg. De maoten stonnen op een
distaansie aachter de pollegies te kieken hoe dat gaon zol. Jonk, haandig as hij was, hadde al een hiele koppel körven losmaekt. Doe
begonnen de bijen, die deur et hobbelen op de waegen en de naachtelike tocht al niet zo lekker op de lever weren, de draanldöcht teroeken,
dat ze somden bij honderden Jonk bij de broekspupen ende mouwen in. Hij kon wel wat hebben, mat dit was him toch veul te slim.
De maoten mossen eerst lachen, mat doe zaggen ze dat dit een stried
op leven en dood wodden zol. Jouk zette et op een lopen en vleug
deur de pollen om de koegels lelke billen kwiet te raeken.
(lees veerder op et volgende blattien)

ansdag

woensdag

89
gustus

augustus

W
t

Ze het !een peer goeie aarins an et lief.
(Ze kan goed warken)
(Ni'jberkoop)

vn ,.jdag
S

10

augustus

11
augustus

Ie hebben et nog nooit zo reer vreten
(zo beroerd mitinaekt).
(Nihooltpae)

Bijen en draank (3)
Et uIp niks. Hij hadde een zwaarm om him henne en ze stakken
hiffi van alle kaanten in de bienen en aarms. Dr was mat ien ding dat
hilL redden kon: et waeter! Gelokkig was dr een briede sloot die
slidhtvol waeter ston. Jouk bedocht Mm niet meer en sprong d'r in.
.
Hij gong zowat koppien onder. Doe scheuten de maoten toe en konvofriden Jonk naar een plakkien waor et veiliger was. Deur onder
wteter te duken was hij de bijen kwiet raekt.
Dç beide maoten maekten et ere wark bij de körven daon. Jeuk troffeb ze laeter an bij de peerden en de waegens, spierlike naekend.
Zien kleren had hij in de pollen te dreugen hongen in de zunne en hij
pillcte de angels van de bijen nutzien vel. Doe hebben ze him een
bétien untlacht. De bijgies kwammen in de bedering en gongen al
op de heidebloempies. De mannen atten nog een broggien op en
bj&wammen now even. Et wodde een prachtige dag en Jonk trok de
h$ffdreuge Meren weer an. Zo ondemammen ze de weerominereize.
J)uJc het laeter nooit weer een borrel anraekt. Hij hadde as betoefd
ijker nog hiel wat leerd van de bijgies!
Lanters van de Kuunderwal
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Zunne qP 06.19, zunne onder 21.09

zoterdag

zundag

12 13

augustus

Ze hebben een peertien kregen,
een jonge en een maegien.
(Donkerbroek)

Maria Hemelvaart (t k.)
V.M. 07.13

maendag

deensdag

14 15

augustus

augustus

Geert ±at op et peerd,
't peerd begon te hinken en Geert begon te stinken!
(Berkoop)

Over et Rotancentrum (3)
De gemiente West-Stellingwarf staot hielendal aachter de plannen om
in Noordwoolde een Nationaal Vlechtmuseum te realiseren. De
ge4iiente levert daorom een forse bijdrege in de realisaosie van et perjek, liekegoed veur de ienmaolige investering as veur et dr?jen laoten
van et nije museum. Et Nationaal Vlechtinuseurn wodt echt wat nijs:
een kombinaosie van doen en beleven, een mingsel van museum en
be±ukerscentrum. Een plak daor et oolde ambacht aktief beweerd bliJk
en documenteerd wodt. Alle facetten van de indrokwekkende wereld
vaü et vlechtambacht kommen an de odder. De prissentaosie is edukati4 en interaktief opsteld. Veur de kiender is dr een protte te beleven.
Ethatte van et museum wodt De Vlechteri je, et oolde vlechtlekaol dat
hiklendal in o 1de staöt hersteld wodt. Mit geluud, locht en petjektie
beeven de bezukers et onderwies van doe. Bezukers kun in et Vlechtmiseum terechte veur kursussen, vergeerderings, kienderfesies, di kun
gtere groepen kommen, schoeleldassen, alderdeegst een ongewone
trouweri5e is meugelik.
En verhael appat is de kollektie De Vries (etnografica). Die kollektie
nut Indonesië, et memmelaand van rotan en manau, is van slim hoge
lcfraliteit en past-om die reden hiel goed in et museum. Et museum zal
en hoogweerdig onderdiel vormen van et kultuurtoeristisch anbod in
de Zuudoosthoeke van Frieslaand. De bfjheurende teksten in et
museum bin in et Stellingwarfs, etNederlaans, et Ingels en et Duuts.

Een oold verteliegien over de Kaele Dunen (1)
Aj' es in de Kaele Dunen kommen, daor bij Oold-Appelsche, dan
ziej' nog wel es wat, daor aj' in vremde lanen vaeke omme zuken
moeten. De grote hoogten en de leegten en et stoefzaand en de mooie
veergezichten op de bossen die d'r omme henne liggen, et is allegere
biesterbaorlik mooi. En niet te vergeten de heide, die in augustus en
september zo prachtig bluuit. En dan even bekommen onder zoe'n
oolde sparreboom die geheimzinnig roest, bek al vertelt hi'j je wat
uut oolde tieden.
Wat een mooie stee, en wat hebben de kiender daor een wille. Dan
kuj' zien dat ze niet veul speulgoed neudig binnen. Daor hebben ze
genoeg an et stoefzaand, en ie heuren ze niet tot an de laete zoemeraovend toe. En wat kun ze dan slaopen van de munihied van et baggelen in et zaand. De wiedhied en de machtige ruumte maekt van
ieder daor een aander meenske. Ik hebbe ok nog es een saege heurd
over die stee, dat die wo'k disse keer graeg es an jim vertellen.
(lees veerder op ei' volgende blattien)

donderdag

16 17
augustus

augustus

FZA
Wie dat geleuft die het een peerd in et heufd.
(Noordwoolde)

Âende van de hoonsdaegen

Zunne op 06.30, zunne onder 20.55

v
vri jdag

zaoterdag

18 19
augustus

augustus

Die man is mit een Wit peerd trouwd
(mit een vrouw die altied mooi wezen wil).
(Oosterwoolde)

Een oold vertellegien over de Kaele Dunen (2)
bi de tied doe d'r nog reuzen weren, woonde dr een reus Ulbe in Die~
ver. Daor was hij een machtig grote bouwboer. Zien breur
B±omxnert was een kiebige mulder. Die hadde in De Haske een allenachtig grote roggemeule. Die Brommert was nogal vaeke wat
brokkelig en bremstig, dat daor hadde die zien naeme an te daanken.
\(eural as dr de iene keer weer wat te vule, en de ere keer weer wat te
min wiend op 'emeule was, dan was de man nauw te hikken. As Ulbe
de rogge döskt hadde, mes hij vaeke St een grote zak vol naor zien
Ureur te maelen. Dan nam hij de weg over et dreuge Appelsche, en
dan kreeg hij daor een boel zaand in de leerzen. As hij dan dichte
tegen Else an kwam mos hij even bekonimen, en dan dee hij zien
grote leerzen nut en schudde dan stromen zaand d'r nut. Zo kwammen daor deur de jaoren henne die allemachtig grote zaandbulten,
én vandaege-de-dag bin ze daor nog...
Vanzels, 't is mar een vertellegien van meensken, mar de kiender vieen ze mooi. Lao'we hopen dat dit prachtige stee veur altied beweerd
blift, en lao'we d'r es henne gaon te kieken, as et mooi weer is. le vienen, zo 'k al zee, ok in vremde lanen gien mooier plak as die Kaele
Dunen bij Oold-Appelsche
(Uw: Mien wegen bin duustere paeden, Wube Larners van de Kuunderwal, 1980)

Volksverhaelen (1)
Op de veurige twie blatties lanen jhn een verhael van Wube Lamers
van de Kuunderwal over et outs taon van de Kaele Dunen. Et gong om
een zonuumd volksverhael. Vollcsverhaelen bin verhaelen die van
generaosie op generaosie deurverteld wodden. Mar et mo&n wél verhaelen wezen die meer binnen dan alliend een mondelinge
overlevering. Ze moen ok nog voldoen anveurweerden angaonde de
inhoold, opbouw en spreiding in de tied en de ruumte. Ze moe'n in een
gemienschop een funktie hebben, of had hebben, en in die gemienschop langer of kotter, deur een grotere of kleinere groep deurverteld
wezen. Daornaost bliekt dat de 'echte' volksverhaelen op ere plakken
en/of tieden ok veurkommen, anpast an die plakken en tieden, mat
veerder inhooldelik bek zo verteld binnen of n6g wodden. Veul van
zokke verhaelen kennen we niet in de Stellingwarven. Aenlik gaot et
mar om een kleine twintig. De meersten kennen we van Wube Lamers
van de Kuunderwal (de schoelnaeme van Wiebe Jager van Berkoop)
en van Pieter Heida van Oostenvoolde. Op et volgende blattien lezen
jim een uutleg deur volkskundige dr. Jurjen van der Kooi over et
vollcsverhael van de Kaele Dunen.
Siets/ce Bloemhoff

maendag

zundag

20 21
augustus

augustus

rr.

God wet waor hij uuthangt,
mis.chïen zit hij wel op 'e noordpool.
(Hooltpae)

L.K. 20.51

deensdag

woensdag

22 23

augustus

augustus

We nainmen een raaigrössien
om de piepe schone te maeken.
(Else)

JI<

Volksverhaelen (2)
Een oold vertellegien over de Kaele Dunen. In speulse 'aetioloiieëni: verhaelties daor bepaolde kenmarken of eigenschoppen van
meens en dier, soms ok van CL laandschop, in verlclaord wodden,
kommen, veural as et om laandschopsbiezunderheden gaat, nogal es
keuzen veur. Zo ontstaan halten en bulten deurdat een reus wat zaand
van de schoppe of kane valen lat, of nut een zak. Soms lat een renzinne wat nut de schölk valen. Bepaolde revieren kun zo kronkelig
wezen omdat onhaandige renzen die mit een praem as schoppe greuj!ven hebben. Een peer veurbeelties hiervan veerderop nut
Frieslaand. De Pôpehichte bij Beetsterzwaog is ontstaan deurdat St
een reus mit een zak zaand ruit een gat dr in daele kwam. De heugte
daor Drogeham op ligt het een reuzemaegien nut Drachten op heur
geweten. Ze mos van heur mem wat duunzaand van Schiermonnikoog ophaelen. Ze laedde de schöllc vol, max stroffelde kiek daore,
waor aow Drogeham ligt. Ze zachte et zaand al weer op, mar ze leut
dr toch nog een betien van liggen. Twie reuzen hebben de Boom
greven. Doe ze klaar weren, bekeek de iene et wark es en zee: 'Ah,
krom!' Sund hiet et daar van Akkrum.
Jurjen van der Kooi, in: Mien wegen bin duustere paeden, Wube
Lamers van de Kuunderwal, 1980, blz. 148-149.

Spot
Altied two et eten van siepelhaché
herinnert zij hint an die spot op t.v.
Bij et eerste geknetter verwiet zij kim hels:
Een beter milieu begint bij jezels!
Jan Oosterhof jr.

vn ,.jdag
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augustus

Ve bin een klein rattien in dat grote raederwark.
(Hooltpae)

Zunhe op 06.42, zunne onder 20.40

zaoterdag

zundag

26 27

augustus

augustus

Een bliend peerd kan d'r gien schae doen
(zo rommelig is et d'r).
(Berkoop, Der Izzerd, Else, Ni'jhooltpae)

er de Vereniging Historie Weststeffingwerfe.o. (3)
as jim eerder lezen kannen het de veriening een officieel blad. Dat blad hiel
Stelling en verschient vier keer in et jaor. Alle leden kriegea et toestuurd,
1 Berlien tot Kannede en varrzels hiel viiie in de Stellingwarven en omkrieOmjim een idee te geven over de inhoold van et blad zien jim hieronder een
titels van artikels van et laeste jaor.
molenpad. Molens in Oldelamer voor 1930, toen werd het waterschap
gericht.
'z vergeten Proces. Een vervolgverhaal over Willem van Haren en zijn
iefde Cecile.
yl van voor en om 1900. Een beeld uit die tijd, van grote en kleine dingen.
ivelfabrieken in de Stellingwerven. Overzicht met lijst van 29 opgerichte
rieken.
ksmonumenren in Weststellingwerf. Resultaatvaneeninventarisatie. (Vervolg)
Mwboek Oldeholtpade. Aandachtvoor eenhistorischboekmetheelveel foto's.
erder staon d'r in et blad geregeld saemenvattings van boeken die an de
iening schonken binnen. Daornaost inn dr vaeke genealogische femiieverjen in et blad te vienën, artikels over archeologische voonsten, oolde foto's,
'Stellingwarfs gedicht en overzichten van aktiviteiten van de veriening. In
rebriek De Vraagstelling staon vraagen van leden die deur ere leden beantord wodden. 0k de studierisseltaoten en onderzukings van verschillende
en bin in De Stelling te lezen. Vaar f.22,50 in et jaor ICUÏ lid wodden van de
iening en kriej' et blad toestuurd. Ie moe'n dan even bellen mli et siktariaot,
0561-481459 (b.g.g. 0561-613946).
ver de Vereniging Historie Weststellingwerfe.o. kuj' meer lezen op et blatj van 12 en 13 november)

Zunnelied
Et reenfelt over et waeter,
ei trilt al in ei riet:
de zunne wodt wakker,
en zaachte begint weer ei lied:
oe Zunnelocht, 0e iewig Locht,
varf de hemel mii je kleuren,
laot bloemen en plaanten weer geuren,
geef de dag waarmte en locht!
De wiend strikt deur de bomen,
de blatties roezen een aander lied:
laot de liefste, de liefste kommen,
verjaeg alle zorg en verdriet.
Mar aovens, as an de aender
de zunne verdwient in rood en in goold,
dan is elk lied weer vervleugen
en wodt ei halte stille en koold.
Lodewiek

N.M. 12.19

deensdag

28 29

augustus

augustus

Op zien verhaelen kit]' gien staot maeken,
ze rammelen soms as een oolde fiets.
(Hooltpae)

donderdag

30 31
augustus

augustus

e moe'n naor je hatte en inhoolten te rao gaon
(luusteren naor je geweten).
(Ni jhooltpae)
2000

Suker
Et was een timmerman nut de kiek. Ik was vaeke mit him de boer op. Zo
in de haast was dr een hieleboel op te knappen an de boerderijen. Ik
was stokken jongeren aenlik nog een boesien. We hadden et goed bij de
boer. Oons broggien nammen we mit van huus, mar we kregen koffie en
thee op 'e tied van de boei-innen. Vroeger was et niet zo slim om even
een schoffien te bekommen in de huuskaemer om een koppien te dunken. De lonen weren niet zo hoge as now en dr was een buit
genoeglikhied zo onder mekeer.
Zo weren we weer es bij een boer die een hiel zunig wief hadde. We
kregen daor ok haost gien suker in de thee of koffie. Op een dag hadde
mien maot een zeer oge, dat ok een betien traonde. Et was kommen
deurdat hij wat tocht vat hadde op et dak dat wij maeken mossen. Et
was weer theetied en de boerinne reup oons in huus te kommen. Onder
et theedrinken vreugde vrouwe hoe et was mit et oge.
'Niet best, Zee mien maot, 'ik kan dr niet goed mit zien. Ja, et is zo arg
dat ik de suker in de thee niet iens zien kan.'
Ze kreeg een heufd as een biete en ze vuulde de stik onder waeter hel
goed. We kregen smid die tied een fesoenlik scheppien suker in de koffie
of thee. Ze wus hiel goed, dat wij heur daor daankber veur weren. We
deden oons wark tot in de punties, dat ze hadden d'r ok gien schae van.
(Uut: Mien wegen bin duustere paeden, WubeLanuers van de Kuunderwal, 1980)

in de ni'jbouwwiekPraninge in Oosterwoolde
veurbij verzorgingstehuus Rikkingehof in Oosterwoolde is de
te tien jaor een hiele ni'je woonwiek bouwd. Et gaot om de wiek
'iinge die an weerskaanten van de Prandingaweg naor Donkerk ligt. De ni'je wiek wodt ok wel es De Maoden nuumd. Dat komt
-dat in de meerste straotnaenien maod - in et Nederiaans »wad komt. We nuunen hier een peer veurbeelden: deBlaauw,naad, de
rdmaad, de Westermaad, de Winkelmaad, de Stopp elmaad en gao
deur. Al die straoten bin nuumd naor oolde veldnaemen die in die
;eving veurkwanimen. Daor waor in de naeme 'maad' veurkomt
et om de oolde naeme van een stok laand.
matte, inaad, meed betekent hujlaand of mi'jlaand. Mat is ok
dagmaot, een oppervlaktemaot, dat wat een rni'jer in iene dag
n kan. Mad as oppervlaktemaot kuj' in Oosterwoolde niet los
van rnaoden of een ere vorm veur hujlaand: mad is wel een
rviaktemaot, mar et gaot hier altied om een bepaolde opperte hujlaand. De maodnaemen weren allegere in de buurt van et
rtien et Grootdiep te vienen.
Bloemhoff

Zunne op 06.53, zunne onder 20.24
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Doe wat recht is, laot wat slecht is.
(Noordwoolde)

zundag

maendag

3 4

september

't Was nog een loslopend maegien,
ze kon de rechte Jozef nog niet vienen.
(De Blesse, Peperge)

De netuur in september
September is de haastmaond. Vaeke hef nog mooi zommerweer. De
meerste zommergaasten bin al onderwegens naor et zuden. De eerste schatliesters (kramsvogels) en roodvleugelties (koperwieken)
kommen nut et noorden an. Een tal van oonze veurjaorsbluuiers laoten nog een extra bluui zien (o.e. de witte dovenetel, de koekoeksbloeme en de dotter). De zoegepap (kamperfoelie) hoolt et nog wel
even nut. Bosvruchten zoas de brummels, de blekbers (bosbessen),
liesterbeien en meidoombeien bin riepe. De wapsen hebben et wark
daon. De darren gaon dood. De warksters genieten nog even. Ze snupen zutighied, proemen en eer fruit. De lastposten dielen mit de
angel veniendige prikken nut. As et koolder wodt gaon ze dr an. De
jonge keuninginnen overwinteren. De zwelvers kommen bij mekeer. De jonge voegels oefenen veur et trekken. Wij zien de eerste
haastpoddestoelen zoas de grote parresolzwam, et iekhoomtiesbrood, de vliegezwam en de grote stinkzwam. De mannegies van de
wilde ente verruilen heur eerste pakkien tegen een glaanzend ni'j
verepak. Protters vreten heur te basten an vleerbeien. Sômmige stiekelvarkens kriegen nog jonkies.
Wiebe Scheenstra

cog staot de zunne an de hemel,
hitte verdiezigt de horizon;
zie et rooie dak van een boerkeri'je
rt nog krek boven 't riet uutkomt.
chies glidt et botien over 't waeter
r lege een zwelver over scheert,
jacht naor vliegies en moggen;
t zeilschip dat an de kaante ofmeert,
hiel in de veerte, in haifdieze,
blauwige bomen van een park
9r krek nog boven uutstikt de grieze
en van een hoge, oolde kark'.
vri'jhied veren op 'e meren,
e zorgen an de kaant,
zunne en netuur ter ere
i dit grune, wiede band!

E.K. 18.27

msdag

Z.K.H. Preens Claus (1926)

woensdag

56

tember september

is d'r te redden, want ik hebbe de dokter zien
(de bevalling is begonnen).
(De Hoeve)

-t.

donderdag

Vn jdag

7

8

september

september

't Is me een janhen, hij reddert 'm overal mit in huus.
(De Hoeve)

Over et museum Oold Ark (3)
Et museum OoldArk in Makkinge is los op zaoterdagmorgen tussen
negen en twaelf ure en op ofspraoke (dhr. A. Gorter, fl11. 0516441328). In et museum gaot et om een verzaemeling oolde haandgereedschoppen mit as basis de verzaemeling van de heer Albert
Mulder. Et ark is te bekieken rond zonuumde warkpiakken. Jim zien
bijglieks et boeregereedschop in en om een gröpstal henne. Veerder
kuil o.m. een oolde smidse, een timmerwarkplak en et warkpiak van
en schoemaeker bekieken. Et museum het een traplift zodat meensken die niet zo goed lopen ok kommen kunnen.
ij' donateur wodden van et museum, dan steun ie oons financiëel en
vfj sturen jow oonze nijsbrief. Alle donateurs won an et begin van
S seizoen nuugd veur een speciaole bijienkomst.

donateur wodden van et museum Oold Ark.
ten: minimaol f. 15,- in et jaor, mar et mag ok meer wezen.
enwoonplak: ..............................................................................
geven bij et museum of opsturen an M. Bouma, Balkweg 3,
:3 VA Makkinge)
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ber
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september

man kan zovule eten, die het een peerdemaege
(Blesdieke)

maendag

deensdag

11 12

september

Peerdeo gen op et waeter, morgen weer regen.
(Der Izzerd)

tIIIii

Ridder Hajo
Jene ridder hewwe in West-Stellingwarf in elk geval had: Hajo. Hajo van
Wolwagha. De meerste geschiedenisschrievers gaon mit een grote boge
om film hemie. Et ienigste wat beschreven staot, is dat hij, de kruusridder
nut et hoge noorden, de eerste was die bij de bestorming van de stad
Damiate in 1217 de vlagge mit et heilige kruus op de toren plaantte. Echte
Wolvegesters bin d'r in de huud altied nog een betien groots op. Alliend,
waor is Hajo bleven? Nooit hewwe in laeter tieden meer wat van him
heurd. Zollen de Moren him dan toch te pakken kregen hebben in de
ongelieke stried van et kroemzweerd tegen de döskvlegel?
Ik hebbe me dr altied an argerd, dat ze Hajo op zoen lange reize gien aander waopen mitgeven hebben. Et heurt wel stoer, de dappere ridder die nut
heilige overtuging optrekt tegen de islam, mar deur die döskvlegel wodt
et meer legende as geschiedenis. Trouwens, hier in Wolvege hebben ze
heur veerder ok niet vule antrokken van heur ienigste ridder. Een keer of
wat het hij nog mitlopen in een historische optocht en in 1953 hebben ze
lijm teveurschien toverd, doe ze him neudig hadden veur een prachtig
braandschilderd raem in de hal van et gemientehuus. Laeter hebben oonze
edelachtberen lijm weer gauw opburgen In et verleden. Nog gien straote,
plein of laene is naorhimnuumd. Sic transit gloria mundi, of slim vrij vertaeld in et Stellfrigwarfs: wij branen oons niet an koold waeter!
(Uw: Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke van Lute, 1980)

was te weensken
t alle meensken
wr eigen gebreken
t beter bekeken,
n kannen ze etpraoten
r een aander wel laotenl
Koop Gorte

V.M. 21.37

donderdag

14

september
De eerste reenfel in 't veurheufd
is veur pattie vrouwlu een malle ontdekking.
(Berkoop)

Zunne op 07.16, zunne onder 19.51
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15

16

september

Kool is kost, warm is eten.
Lik me de reet, ik heb kool eten.
(Scharpenzeel)

Koehuden (1)
Tot an rond 1890 toe was et gewoonte dat haost elke boer een jonge
of maegien in dienst hadde dat zoemers op 'e koenen passen mos die
in et laand leupen. Terneensen as de boer zels niet van dat opsloepen
volkien in huus hadde. Now mienden zokke boeren ok wel es dat de
eigen kiender te goed weren veur dat warkien. Koehuders of huudsters weren vaeke kiendervan zoen tien, twaelifjaor oold, die deurdat
wark et laestejaorvan de schoele verzumen mossen. In de wintertied,
as de koenen op 'e stal stormen, konnen zevanzels wel weer naor
schoele en as ze et wat troffen mit de meester hulp hij heur zoemers
tussentieds ok nog wel es. De wat grotere boeren hadden in die tied
een stok of tien, twaelf koenen en daar mos een koejonge of maegien
mit naor 't laand en dr op passen. Om een buit stokken laand zatten
boswallen ommetoe of leup dr een waeterlossing of raai bij langes.
Dat weren de vaaste kaanten en dan vul etkoehuden wel wat mit. Vanzels weren dr ok stokken laand genoeg mit eupen kaanten en daor
mos oppast wodden dat de koenen d'r niet uutnaaiden. Vaeke leupen
de koppelties koenen van verschillende boeren niet zo veer van
mekeer of en as 't mar evenpies vertrouwd was koj' de lokroep van de
huderties heuren: 'Jehuj,jeho. Kom ie bij mij of kom ik bij jow'.
(lees veerder op et volgende blattien)

Ioehuden (2)
En dan gong et vanzels op een speulen: slotienspringen, fluities maeken
eg niet te vergeten schoelhutten bouwen. Want et was somstieden niet
alles om bij weer en wiend bij de koenen omme te huteren. Die schoelhitten wodden vaeke in de boswallen maekt. Et kwik dat de
iökschelders uutsnuuid hadden, wodde nogal es as dakbedekking
bruukt. Dat weren toeken die nog vol blad zatten. 0k wodden wel es
obide matten van huus mitneumen. Middags om twie ure, soms ok wel
es een ure laeter, mochten ze weer milde koenen op huus an. Daor wodden ze in de potstal zet, waor weer een laoge dreuge plaggen in kommen
as. Aovens wodden ze nog wat toevoerd, zoemers mit grös van et
kâampien bij huus. In 't laest van september begonnen ze mit sparre.
Die kon nao de rogge zonder dong bouwd wodden en dit gewas wol best
gruuien op de zoere bouwakkers. Laeter in oktober kwammen de knolleb an de beurt. Et was alderdeegst zo dat in et laest van oktober, as de
koenen haost op 'e stal blieven mossen, op de sparre-akkers die et eerst
nijd weren, al weer aorig opslag ston. Dan mossen de kiender mit de
kienen parkies huden op 't sparrelaand. De boer zette dan elke morgen
rnjt paolen een hoeke uut. De koehuders mossen perberen de koenen
tussen die paolen te holen. Ok mit de dadde snee grös deden ze dat wel.
Dçkoehuders vunnen dat de muuilikste tied van etjaor.
(Lut et naolaoten wark van Pieter Heida)

maendag

zundag

17 18
entember

september

regent ei' ok varkens, jandoedel krigt d'r niks van.
(Lan gedieke)
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Preensiesdag

deensdag

woensdag

19

20

s< >.r september
Bij een grote huusholing moet de regering
vrouw in huus) de touwgies goed in de hanen hebben.
(Berkoop)

machtig
dattelend
daansen
bliede snuties
die 't van elke rotbujje winnen
smakkend
spartelen
kleine tuties
machtig mooi dat jim d'r binnen!
Jan Oosterhofjr.

Oolde Pook-pries
ri keer in de twie jaor wodt de intergemientelilce De Oolde Pookies uutdield. Disse literaire pries is insteld om meensken an te vietuin et Stellingwarfs schrieven te gaon. Ankem jaor zal de pries
in et leven reupen is deur de beide gemientebesturen van OostWest-Steuingwarf veur de zeuvende keer uutrikt wodden. De
ies bestaot nut een oorkonde en een geldbedrag van f500,-.
n veur de pries in anmarking te kommen, moet veur 1 meert in et
r van uutrikkinge wark instuurd wodden. De dielnemer mag niet
rder in boekvorm publiceerd hebben, in welke (streek)tael dan ok.
gaot bij disse pries dus om echte beginners!
pries wodt in september uutdield, de iene keer in et gemientehuus
Wolvege, de ere keer in et gemientehuus in Oosterwoolde. As dr
der jim goenend binnen die dr wel idee bij hebben om mit te
en, kun die meer infermaosie op et gemientehuus in Ooster)olde kriegen. Ie moe'n dan even vraogen naor de siktaoris van de
trkgroep van de pries, Gerard Noot Bi'j him kuj ok et riegelment
de neudige inzendformelieren kriegen.
n Oosterhof sr., veurzitter van de warkgroep De Oolde PookLes.

L.K. 03.28

Et begin van de haast 19.28 M.E.Z.T.

donderdag

vrijdag

21 22.

september september
Waor een peerd altied schiet,
vret hij niet, dan kriej' peerdepollen.
(Span ge)

Zunre op 07 .27, zunne onder 19.35
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Reerdestatten bin mooie bloemen die meerstal zoemers
langs de slootkaanten in de hujlanen staon.
(Hooltpae)
2

An de waeterkaant
Veurover liggend an de waeterkaant
van et boereslotien aachterhuus
zag ik tussen kroos en waeterplaant'
stiekelties, sallemaanders, waeterluus.
Schoon en helder was et waeter,
't spiegelde wolken, zunne en locht;
ikfanteseerde da'k veur laeter
op 'e bojem mij een woonplak zocht...
Now, zittend tussen stiekels en vergeetmeniet
bij een sloot mit zwat en smerig waeter
miemer ik: veur now en laeter,
schoon boereslotien, ik vergeet je niet.
Lodewiek

de Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf (3)
in de haast
Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf perbeert ieder jaor
•a ommedaenken te geven an et wark van een tal keunsteners
r de bevolking van Oost-Stellingwarf. D'r wodt perbeerd om
r zoveul meugelik verscheidenhied in dat wat tentoonsteld wodt
orgen. Niet alliend de bekende keunsteners kriegen de kaans om
overzichtstentoonstelling saemen te stellen, ok minder bekende
nsteners won nuugd om heur wark zien te laoten.
r meer infermaosie kuj terechte bij et siktariaot van de Stichting
tuur Belang Ooststellingwerf, Lijnakker 5, 8431 PJ Ooster-

Preens Johan Friso (1968)

deensdag

25

26

september

Een vrouwludehaand en een peerdetaand
hebben nooit gien stillestaand.
(Steggerde)

N.M. 21.53

woensdag
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september

september

Die kerel non me daor vlotweg de peinze vol te liegen!
(Scharpenzeel)

Kefé De Ooievaar
An de rieksstraotweg tussen Wolvege en Ooldeschoot lag onder et
verschoel van bomen et vroeger zo bekende pleisterplak De Ooievaar. Et uterlik kleine en bouwvallige harbargien, mit op et dak van
de deurreed een ooievaar, straolde as et waore zien oolderdom an
alle kaanten nut. Et is in de zeuventigerjaoren ofbreuken.
Jeuwen leden, doe dr nog gien verhadde wegen weren, leup de verbiening van Wolvege St et noorden langs de Scheene, de oolde
Heirweg en de Weerdiek over Ni'je- en Hooitwoolde. Doe ston De
Ooievaar daor ok al. De oolde harbarge het inkelde honderden jaoren, tot zolaank et verkeer lopende, St peerd en waegen of op 'e fiets
gong, een belangrieke funktie had as pleisterplak. Et reizende
pebliek, doe vaeke lange tied onderwegens, hadde meer behoefte en
nam ok beter de tied om evenpies an te stikken, as de haostige
meensken van disse tied.
Et verhael gaot dat Hel lange leden twie joongies te vondeling legd
binnen in een peerdekribbe. D'r lag genoeg geld bij om ze groot te
brengen. Hier zol de harbarge zien naeme an te claanken hebben, mar
as dat waor is?
Joop Oosterhof, n.a.v. een artikel indeFrieseKoeriervan] 7meertl956.

De naeme Stellingwarf
De naeme Stellingwarf kommen we et eerste tegen in de ban-tekst van
1309. (Stellingwarf wodde nao gruwelike vechtperti'jen tegen de mannen van bisschop Guido in de ban daon. Dat hifi in dat ze nut de
karkelike gemienschop zet wedden.)
Et woord warf in Stellingwazf komt ok veur in o.e. Schoterwarf, de
naeme van een buurlaantien daor Stellingwarf vaeke St optrok. Warf
wil zeggen: gerechtsplak, of misschien rechtsinstelling. Schoterwaif is
dus et gerechtsplak van Schoot. Daenk van dat an de dörpen Oolde- en
Ni'jeschoot bij Et Vene.
In Stellingwarf betekent stelling warschienlik rechter, die ok bestuurder
is. Misschien komt dat zo, deurdat dr vanoolds drie rechtbaanken
weren, die ok stellingen hietten. En misschien komt dât weer, deurdat
de inwoners van Stellingwarf misschien - ja, hiel, bie! misschien - in de
negende en tiende ieuw uut Duutslaand kwammen. Of dat zo is, is mar
slim de vraoge...
Toch bin dr in Noord-Duutslaand een hieleboel naemen die lieken op
naemen bij oons. De overienkomsten bin te opvalend om zo mar an
veurbi'j te gaon. In Noord-Duutslaand koj' o.e. de volgende naemen
tegen: Osterwald, Else/Elze, Vuchtloo, Buchholz, Riesen, Spenge, Fenkin ga, Knolle, Buhle/Bule, Folie, Weper, een ziedrevier van de Weser
en Lenne, ok een ziedrevier van de Weser.
(Uur: Stellingwarf in de Middelieuwen, Henk Bioemhoff, 1991)

Nijjaor (isr.) 5761

zundag

maendag

2

oktober

oktober
zz

De peinze moet d'r op
(d'r moet hadde warkt wodden).
(Berkoop)

Ni'Baor (isr.) 5761
Zunne op 07.39, zunne onder 19.19
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Die peil ie niet zomar, et is een grote lieperd.
(Oolde- en Ni'jlaemer, Steggerde)

De netuur in oktober
In de wienmaond begint et blad van de bomen te valen. Van oonze
naaldbomen is de lariks de ienigste die de naalden valen lat. Vlak
onder een straotlaampe onder invloed van et locht holen bomen heur
blaeden et langste. De klimop bluult. De iekhoom, de hooltekster of
markloper (Vlaamse gaai) en et bosmoesien slaon heur winterveurraod in (eklcels, beuke- en haezelneuten). Ze won zorgzem in de
grond votstopt. Et trekken van de voegels begint goed op gang te
kommen. De eerste kol-, riet-, en braandgaanzen kommen an. Uut et
hoge noorden kommen ok de grote en kleine wilde zwanen. Oktober
is de poddestoelemaond bij uutstek. De verscheidenhied an poddestoelen is in de haast et grootste. D'r lopt nog een tal glaanzend
blauwe krobben omme. Et bin de zonuumde pilledrïjers. Et wiefien
geeft een vertikaal hollegien in et zaand, daor bijglieks een knienekeutel in stopt wodt. Daor wodt ien eigien in legd. Nao-de-tied starft
et wiefien in et hollegien. Et lichem dient dan as eten veur de larve.
Schroevende' (cirkelende) schofferds (buizerds) trekken over. Een
diel dr van bin wintergaasten uur et noorden of et oosten van
Europa. Let es op de verschillen in kleur onder de schofferds, van
haost hielendal zwat tot omtrent wit.
Wiebe Scheenstra

mi'jen
w spruuit et locht
r alle kaanten,
' blinken en klinken
zenden in 't laand.
jers warken en schreppen
haclen et zaod
staorige zwaaien
z 't zoemerse laand.
w schient nog de zunne
schruuit gezichte en huud,
ir aanst is et noflik rusten
de koelte van hof en huus.

Wereiddieredag
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Die koe is zo dunne,
ie kun de penne d'r wel an ophangen.
(Ni'jberkoop)

E.K. 12.59
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As de ineensken vroeger koolde op 'e maege
of piene in et liefhadden, bruukten ze pepermunteulie.
(Berkoop)

De buurtschoppen mit plichten en gebruken
Ik vertel jim hier wat over de plichten en gebmken die in vroeger tieden
gullen. Deurdat dr bi'jgheks gien verieninge in et dörp beston veur
huipverliening en aandere ongemakken, mossen de meensken daor zels
veur zorgen. Buten et Grune Kruus in Makkinge mit iene wiekzuster
die behalven et eigen dörp ok nog Berkoop, Ni'jberkoop en Else te verzorgen had, haj' op dat gebied niks. Kuj' begriepen dat daor niet vule
van te verwaachten was, uutzunderd Mei slimme gevallen. Ie weren
daordeur meerstal ofhaankelik van de naoste of even veerderop
wonende buren. Om daor wat vaastighied in te kriegen en om te weten
waor bij nood hulpe te haeien was, hadden ze et dörp verdieid in buurtschoppen. Ak me niet verzinne in vief stoks, twie op et zuudaende, twie
op et noordaende en nog iene op Tronde. Elke bewoner of bewoonster
hadde de plicht om, as dat neudig was, temeensen aj' dr zeis toe in staot
weren vanwegen gezondhied of leeftied, de aander in dezeide buurtschop de helpende haand te bieden, zoas bij ziekte, geboorte,
overlieden of aandere ongemakken daor burehulpe bij neudig was.
Veurai bij jonge gezinnen mit een koppeltien kleine kiender mos nogal
es bijsprongen wodden as de mem of heit ziek was en dr gien maegd in
huus was veur et huuswark, kienderverzorging of bussebunen. 0k bij
oolde meenskdi was nog al es hulpe vanneuden.
(Uut: Mien herinnerings an Else, Sjoerd Betten, 1995)

dat een Fries peerd niet Stellingwarfs praaten kan.

alle geiten bin wit.

schraander as een varken.

pinke is gien koe.

Bult

op 07.51, zunne onder 19.03
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Op pepier zal et allemaole wel kunnen,
mar et moet in de praktiek ok warken.
(Ni'jberkoop)

Grote Verzoendag (isr.)
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Now hek et haost onder de penne
(now begin ik et te begriepen)
(De Hoeve)

Haast is wel mao
now, init al die
leuren

...dotetzo'/
vaeke regent

/
/

Jeowel. n%ar
naodiel is

/
1

/

uust, mor veurdiel
is den weer.. '

t

''

idatde

10k

çI

paddestoelen '
de grond

rr:is;.

'er de Stellingwarver Schrieversronte (4)
al van et begin of an geft de Stellingwarver Schrieversronte et tiediriftDe Ovend uut. Dat blad is in et eerste plak bedoeld veur de leden van
stichting, mar is ok in de losse verkoop te kriegen. In et begin verscheen
Ovend vier keer in et jaor, laeter, en ok vandaege-de-dag nog, zes keer.
et tiedschrift staot ieder keer een interview mit een al dan niet bekend
11ingwarver of iene die mit et Stellingwarfs te maeken het. Daomaost is
vanzels ommedaenken veur de tael zels en bin d'r gedichten en verhae•in te lezen. Butendat is dr een serie over de Twiede Wereldoorlog in te
en en wodt dr over verschillende boerderijen in Stellingwarf mit heur
m schreven. Vaaste bin ok de rebrieken over hiemkunde en Krumrnelt. In die laeste rebriek bin kotte ni'jgies die mit et Stellingwarfs te
eken hebben, of mit de Schrieversronte zels, opneumen. Naost de vaaste
rieken bin dr vanzels losse bijdregen. Die kun bi'jglieks over de
;chiedenis of de netuur gaon. Et blad zicht d'r levendig nut, deurdat dr ok
al ruumte is veur foto's en tekenings. Et woord övend is veurkeuzen,
daJ' daor van alles - in dit geval et Stellingwarfs - waarin in holen kuni en et vuur d'r alderdeegst een betien in opraekelen!
ensken die nog gien lid binnen van de Stellingwarver Schrieversronte
0e Ovend nog niet in huus kriegen, mar dat allegere wel willen, kun veur
rdere infermadsiebellen ruit de stichting: 0516-451108. Marie kan je
izels ok schriftelik aninellen: Wilhinge Prinsstraote 10, 8421 PE

Z.KJH. Preens Constantijn (1969)

donderdag

11 12
oktober

oktober

Ze staon goed, mar da's niks gien wonder,
ik heb ze flink wat reisgeld mitgeven
(flink mest geven).
(Buil)

;iedag voor de kinderen
V.M. 10.53

Zunne op 08.03, zunne onder 18.47

vrijdag

zaoterdag

13

14
oktober

oktober

WQ
Een peer daegen is d'r mar rejaal
'mit de sukerpot ommegaon
(is d'r een protte geld uutgeven).
(Donkerbroek)

De boer hadde bij de haast de minne knecht opzegd. Mit et jaor
daorop had hij een ni'je anwarfd, mar die was nog minder. Hij zee
doe:
'Ik hebbe pis-op-bedde daongeven, mar ik kreeg schiet-op-bedde
weer!'
Wube Lamers van de Kuunderwal

Haast
Heer, ei' is tied; de zoemer was de muuite weerd.
Leg jow schaad over de zunnewiezers
en laot over de velden de haastwiend los.
Laot de laeste vruchten riepe wodden,
geef heur nog een tal waarme daegen,
breng ze tot volle wasdom en jaeg
de laeste zutighied in de koppige wien
Wie now gien huus het, bouwt him gienend meer,
wie now alliend is, zal ei' lange blieven,
zal wakker liggen, lezen, lange brieven schrieven
en onrustig deur de laenen dwaelen,
wiels de blatties almar, almar valen.
(Vertaeling van Herbsttag van RainerMariaRilke (1875-1926) deur
L. Hooghiemstra)

Wereidmissiedag (r.k.)

1

Wereidvoedseldag

zundag

maendag

15

16

oktober

oktober

kun je zels wel een boel in de buse rekenen,
mar daor hef niet vule an.
(Steggerde)

deensdag

woensdag

17 18

oktober

oktober

Af mii' dubbel kriet schrieven dan reken ie tevule.
(Blesdieke)

Et
Vlakbij Noordwoolde ligt et Rooie dörp. In et kader van de sociale
woningbouw wodden de 22 arbeidershusies in 1922 bouwd. In
meerdere kleine dorpen en zonuumde butengebieden gebeurde dat
in te jaoren. Max omdat et in etRooie dörp om een nogal groot tal
huzen gaot, wodt et dörp deur deskundigen van biezundere historische weerde beschouwt Uut et M1P-perjekt (Monumenten
Inventarisatie Projekt) bliekt ok dat de perveensie dat vint. De
zojnuumde zeldzemhiedsweerde zit, neffens dat perjekt, in de kombidaosie van et tal wonings, de wat appatte ligging op een beheurlike
oftaand van de bebouwde koeme van Noordwoolde en de oorsponkelike staot van de huzen. Wel bin d'r bij een tal d'r van in de
loop van de jaoren bi'jgebouwgies bouwd. Toch ziej rond et dörp
gien verstorende ni'jbouw en ok de omgeving past goed bij et
ge el. In de tachtiger jaoren wodden de huzen liekewel hielendal
oknpt, mar gelokldg bin ze an de buterkaante niet veraanderd. De
hijzen bin indertied vermoedelik in opdracht van een woningbouwveriening bouwd. Van de 22 bin d r liekewel nog 20 over: tiene an de
wstelilce kaante van de rechte weg en tiene an de oostkaante. Twie
hüzen bin in de- loop van de tied verdwenen. Et !ene huus wodde
ofbreuken en et ere braande of.
Bloernhoff

et Rooie dörp (1)

Doe om 1920 henne begonnen wodde mit de bouw van de huzen in
et Rooie dörp, kwaimnen de restaanten van een karkhof boven de
grond. Bij et greven wodden o.e. dielen van meenselike skeletten
vunnen en een peer zonuumde bolpotten.
Archeoloog J. Molema die verbumien is an de Rieksuniversiteit van
Grunningen het een jaor of wat leden nutzocht dat et karkhof dateren
moet nut de tiende ieuw van oonze jaortelling.
Vlak nao de opgrevings in 1920 het et Rieksmuseum veur Ooldheden
in Leiden ok een verkennend onderzuuk daon. In die tied het de huusarts van Noordwoolde, Jan Jacob Mulder, plattegronnen van de
opgrevings maekt. Hi?j was slim interesseerd in et hiele gebeuren. Bij
dat onderzuuk kwammen een grachten een rond terrein dat deur een
wallegien omgeven was an et locht. Binnen et wallegien wodden een
tal greven vunnen. Mit et onderzuuk wodde liekewel nac een peer
daegen stopt. Vermoedelik vun de onderzuker, dr. Holwerda, de
opgrevings niet interessaant genoeg. Dr. Mulder nam doe kontakt op
mit de (Jrunniger archeloog A.E. van Giffen, mar ok die zag gien
anleiding om ruit et onderzuuk veerder te gaon. Etkarkhof is doe veerder ofgreven om d'r de huzen van et Rooie dörp bouwen te kunnen.
(lees veerder op et volgende blattien)

L.K. 09.59

.
Vn jdag
S,

20

19

oktober

oktober

Ie moe'n mar ziezo rekenen,
et wodt je van gien meenske andaon
(4/' eernstige tegenslag hebben).
(H.J. Bergveld)

e op 08.15, zunne onder 18.32

zaoterdag

zundag

21 22
oktober

oktober

suhi
Hoe hadder af in de stront ruren,
hoe meer as et begint te stinken.
(Oosterwoolde)

EIkarkhof in et Rooie dörp (2)
Archeoloog Molema vint et hiel vremd dat de Leidse onderzukers nooit
melding insekt hebben van de fonnementen van een oold karkien. Op de
plttegronnen die dokter Mulder doedertieden maekte, bin die dudelik
aiigeven. Molen vragt him of as ze de fonnementen hielendal niet zien
hebben.
Deur toedoen van de kleinzeune van dokter Mulder, onderwiezer Pim Mulvan Noordwoolde, wodde archeoloog Molen een peer jaor leden op et
)or zet. Hij kreeg et materiaol van dokter Mulder in hanen dat de onderezer nog niet zolange leden ontdekte. Art de haand daorvan konkludeert
)lema dat Noordwoolde een rond karkhof had tuit een gracht dr
ihenne, waor een ienvooldige tufstienen zaelkarke tuit warschienlik een
frond sleuten koor ston. Wanneer de karke bouwd is, durft Molema niet
t zekerhied te zeggen. Warschienlik is dat in de eerste helte van de
aelfde ieuw west, mar et karkien kan ok in de elfde ieuw al bouwd wezen.
is hiel goed meugelik dat de fonnementen van de tegenwoordige karke
zelde binnen as die van et Rooie dörp. Dat is op himzels niet zo vremd,
Lnt 'et verhuzen van kurken` gebeurde vroeger wel meet Mit dit soort
evens in de haand én etfeit dat de omgeving van etoolde karkien op een
ge zaandrogge ligt, zoj' misschien annemen kunnen dat Noordwoolde
rtieds rond De Miente en waor now et Rooie dorp is, ontstaon is...
tske Bloemhoff

Wat over priezen en verdiensten om 1890 henne
In een oold kasboek van de diaekens van de Hervormde karke ston dat
een huus in de Kuperstreek (in Oosterwoolde), dat inkeldejaoren leden
öfbreuken is, indertied bouwd is veur f267,17.
As d'reenkiendwegraektekonnen deooldenetkissiennietbetaelenendat
kostte dediaekensf2,05. Veureen grotekiste betaelden ze indertied f3,65.
Dr bin ok bewiezen dat veuranstaonde grotere boeren soms slim krap
in de centen zatten en alderdeegst lienings ofsleuten van f200,00 en
300,00 bij de diaekens, die ze laeter trouw weer ofbetaelden.
Een jonge begon vaeke al in zien schoeletied as koehudet As hij mit
twaelfjaor van schoele kwam, wodde hij vaeke onderknecbien bij een
boer. Nao een jaor of wat, as hij alle wark wat onder de knije hadde,
klom hij op tot boverknecht. Dan mos hij goed plaggestilcken,
donglaeden nut de potstal, zand zi'jen, mi'jen mit de zende en zendeheren kunnen. 0k de peerden mossen him toevertrouwd wezen, zodat hij
niet alle daegen mit stokkene rommel thuus kwam. Mooi vlak ploegen
was ok een eerste vereiste. Zoe'n boverknecht die van alle marken tituus
was, verdiende in die jaoren rond de f75,00 in et jaor boven kost en
inwoning en hij hul dr nog geld an over ok. De daghure van een arbeider was doe winters om de zestig centen henne. Zoemers, in 't langst van
de daegen, kon et soms drie kwatties wodden. In 1911 wodden nog daghuren betaeld van tachtig centen.
(Uur et naolaoten wark van Pieter Heida)

Dag der Verenigde Naties

maendag

deensdag

23 24
oktober

oktober

Ie kun je gat niet best verhuren
en zels deur de ribben schieten.
(Scharpenzeel)

woensdag donderdag

25
oktober

26
oktober

Et gelok bestaot niet uut nek wezen
mar af wat geld hebben is dat wel inakkelik.
(Hooltpae)

Over de Ooldhiedkaemer (4)
Verlochting (1)
Oolde vierkaante stal- of keerzelanteems, rietuuglaampen en keerzestaanders laoten zien mit wat veur locht de meensken heur in de
veurige ieuw behelpen mossen. Wat een uutkomst was et dan ok doe
de pietereulielaampe kwam. Ie konnen ze ja overal hennezetten of
ophangen. 1» de kollektie van de Ooldhiedkaemer bi» nog een tal
van zokke laampen.
Ie mossen liekegoed wel goed uutldel en mit die euliebraander. Veuial in de koestal, want daor was et aorig lege onder de zoolder
Boven et laampeglas mos ien of aandere onbraandbere plaete spiekerd wodden om te veurkommen dat de boel niet in de braand vleug.
De eerste eulielaampies bestonnen nut een glaezen pottien - zo koj'
zien hoevule eulie d'r in zat - mit daor bovenop een keuperen braander die aj' dr ofschroeven konnen. Deur de braander stak een plat
:1toeuien kousien die an de onderkaante in de eulie hong. Et kousien
kon op-en-daele schroefd wodden om et goeie locht te kriegen. Op
de braander zat een laampeglas daor St veurkommen wodde dat de
vlamme deur locht of wiend uutblaozen wodde. Aj' de laampe uut;•blaozen wollen dan deej' een holle haand boven et glas en koj' de
vlamme zo uutblaozen.
(lees veerder op ei' volgende blattien)

'erlochting (2)
As et kousien St een punte braande waordeur de vlamme walmen
gong, dan koj et kousien Steen ofbraande lucifer plat strieken en was
et euvel verhulpen. Vaeke zat dr op de hoogte van de vlamme een geelkeup eren blaeker. Laeter was dat ok wel een spiegeltien die zo, bek as
de blaeker, et locht weeromnie kaetste, zodaj' meer locht hadden.
De stormianteem die ok wel vleermoes nuumd wodde was nog weer
beter. Die laampe wijde haost niet nut en kon ok zo an een waegen hangen wodden as de boer bi'jglieks te melken gong. 0k et zonuumde
aovendpraoten - de meensken gongen dan aovens naor mekeer op vesite
- hoefde nietmeer bij lochtmaone, want deurdaj' de vleermoes mitnemen
konnen, koj' now ommes ok wel vot as et slimme duuster was.
Veur de eerste fietslaampen daor eerder een kousien in branen mos,
kwammen carbidlaaxnpen in de plak. Die laampen gavven een zee van
locht. Et perbleem St disse laampen was affiend dat dr genoeg carbid
en waeter in zitten mos. As dr tevule waeter in zat, kon de laampe 'verzoepen' en in de winter bij vost bevriezen. In beide gevallen haj'
vanzels gien locht.
Et elektrische locht dat nog weer laeter kwam, maekte dat ok die perblemen verhulpen wodden. Mit et 'ni'je locht' kwam dr ok een nij beroep:
dat van elektriciën.
Johan Hassing, beheerder van de Ooldhiedkaemer.

N.M. 09.58

Zunne op 08.28, zunne onder 18.18

.,.
vn jdag

zaoterdag

27

28

oktober

oktober

De Friezen leven aarm en starven nek.
De Limburgers leven nek en starven aarm.
(Donkerbroek)

Aende van de zoernertied

zundag

maendag

29

30

oktober

oktober

Riekeluis lieken en armelu's pannekoeken
kuj' veer roeken.
(Buil)

Bomen
$toere waachters
van wegen en paeden,
starke staanders
van bossen en woold,
i wil jim omaarmen,
jm bin al zo oold,
zo wies en zo schraander.
Vol ruste en trouw
overzien jim oons leven,
bewaeken oonz' wegen
in valen niet vlogge, niet gauw
eur koolde en regen,
:ar trotseren de wienden
die jim en oons verbi enen.
Lodewiek

Raodsel
'& heb gien haand,
toch moet ikwiezen.
Ik heb gien mond,
mar ik mag niet zwiegen.
Ik heb gien voeten,
toch moet ik gaon,
en nooit mag ik es stille blieven staon.

(De oplossing staot op et blattien van 14 en 15 november)
Wube Lamers van de Kuunderwal

]ervormingsdag (prot.)

Allerheiligen (rk.)
Daankdag veur gewas en arbeid (prot.)

leensdag woensdag

31
oktober

1

november

Et puntien van een vlogge penne
is et felste waopen dat ik kenne.
(Hooltpae)

Allerzielen (r.k.)

vrijdag

2 3

november

november

Et uut de penne kennen
(hiel goed kennen).
(Steggerde)

Bij geboorte
As een vrouw bevalen mos - en dat gebeurde vroeger nog al es wodde in Else de dokter die in Makkinge woonde waorschouwd. Een
schoffien laeter wodde ok iene van de buurvrouwen op de hoogte
br4eht mit hoe as et d'r veur stoa. Mitien wodde ok de vraoge steld of
ze,as et zoveer was, de vrouw bi'jstaon wol en et bakeren in die weke
op frur nemen wol. In de meerste gevallen zee de buurvrouw dan: 'Ja,
ik hadde al es opmurken... Now, maek je gien zorgen, dat komt wel
vear toekeer. Et zol al reer wezen om buren onder mekeer zoks te weigeren.' Nao zoen antwoord wodde de buurvrouw nuugd veur een
kcppien thee, dan kon ze milieu even zien waor ze alle spullegies die
dcmmiet neudig weren, vienen kon as et zoveer was.
et dr an toe was, wodde de dokter waorschouwd en vanzels ok de
buurvrouw. Beide kwammen dan al gauw. As nao verloop van tied de
geboorte onder deskundige hanen van de dokter veurspoedig verlopen
was en de kraomvrouw goed verzorgd lekker lag uut te rusten en de
$ppe, stevig in de pakke doeken in de wiege of kienderwaegen lag te
sl*open,wodde de aandere rompslomp beredderden an dekaantbrocht.
A5 nao een posien rusten ok de kraomvrouw weer wat op verhael kommen was, wodde op de goeie ofloop een flink glas wien dronken mit de
gèbrukelike sukerbakke of een beschuut mit moesies dr op.
Mienherinnerings anElse, SjoerdBetten, 1995)

De netuur in november
November is de slaachtmaond. Et is de somberste maond van et jaor. De
pieren (regenwormen) trekken de ofvalen blaeden de grond in. Et ofval
wodt deur de besies ommewarkt tot humus. Stienlcrobben (pissebedden),
knieptangen (oorwormen) en een boel orgenismen in de bojem warken mit
an de vorming van humus. Et is al vroeg donker. Let in donker op overstikkend wild. Deur een anrieding mit een ree bij' aorig schae kriegen an de
auto. Grime musken (groenlingen) en gooidvinken peuteren et zaod uut de
rozebottels. Putters zuken naor de zaoden van distels. Waetervlooien maeken wintereigies mit een dikke waand. As de vlooien zels doodgaon is et
naogeslacht verzekerd. Kri'jesoorten en protters holen aovens in schiemerdonker slaopvlochten. De kri'jesoorten slaopen in grote groepen in hoge
bomen. Massa's protters doen dat in dichte struken, rietmoeras of dichte
sparrebomen. Veur de blauwe wiekels (sperwers) is op et slaopplak een
overvloed an eten te vienen. Kokmeeuwen hebben in de winter gien sukelaobrune kop meer, mar een zwat oorvlekicien. De drievende blaeden van
de pompeblaeden en de gele plomp verkleuren en vergaon. Ankem jaor
lopen ze weer mit dikke knoppen uut, die an de dikke wottelstokken zitten.
De krabbescheer zakt naor de bojem, mar wel mit genoeg reserve-eten in de
staele mit knoppen. Blaosieskruud en waeterpest maeken winterknoppen
die deur heur gewicht zinken. Ze lopen in et ni'je jaor weer nut.
Wiebe Scheenstra

op 07.40, zunne onder 17.05
E.K. 08.27

iaoterdag

zundag

4

5

november november

Et pepier is gewillig.
(Blesdieke, Der Izzerd)

maendag

deensdag

6 7

november

november

Die man mient altied dat hij alles beter wet,
et is een preifloter.
(Berkoop)

't Naiiaor naodert
'elvers zwieren om de daoken
t hoog, drok piepend geluud,
slaan rap bochten en haoken
vliegen de straote in en uut.
Heit staot in de tuun te praoten
nüt buurman over 't zeldzeme weer,
en moter dendert deur de straote,
en kiewiet ropt van hiel veer.
'k Ligge op bedde en 'k heure
bi'] de bosraand een droom'rig geluud,
Èute klaanken die de stilte niet steuren:
god Pan, hij lödt de lieve zoemer uut.
Lodewiek

De H.J. Bergveld-pries

In et jaar 2001 zal de literaire pries De HJ. Bergveld-pries weer uutrikt
wodden. Die pries wodt ien keer in de vuuf jaor uutrikt veur et beste literaire wark in et Stellingwarfs dat in & vuuf jaar veurofgaonde an de
uutrikldnge verschenen is. 0k disse pries is insteld deur de beide Stellingwarver gemientebesturen, bek as De oolde pook-pries, de literaire pries
veur beginnende schrievers in et Stellingwarfs.
In 1996 gong de pries, die bestaot uut een prachtige penning, maekt deur
beeldhouwer (Mus Hellegers, en een geldbedrag van f1000,00 naor Fokke
van Lute. Fokke Middendorp kreeg de pries veur et boek Huus op 'e
Miente. Vuufjaor daarveur wodde de pries toekend an Johan Veenstra veur
die zien boek Naachs goelen de honnen. Veur die tied wodde de pries ien
keer in de twie jaor uutdield, mar doe gong et nog om een wedstriedvorm,
bek as now De ooldepook-pries.
In de jury veur dit keer zitten de neerlandici Oeke Zanen-Dokter, Otto de
Vent en Arend-Jan Evenboer. De juryleden meugen drie keer in dejuiy zitting hebben, en rouleren zé, dat dr ieder keer ien lid verdwient en dr dus ok
een ni'j lid veur in de plak komt.
In 2001 zal de pries in etgemientehuus van Oost-Stellingwarf uutrikt wedden deur de borgemeister van West-Stellingwarf.
Jan Oosterhofsr., veurzitter van de warkg roep De H.J. Bergveld-pries.

woensdag

donderdag

8

9

november november
Mit de dubbele penne schrieven
(meer berekenen dan terecht is).
(Blesdieke)

Zunne op 07.53, zunne onder 16.53
Sunte Matten
V.M. 22.15

vrijdag

io

november

zaoterdag
ii
november

Hi'j had de pest in en de kraege op.
(Makkinge)

De karke van Hooitwoolde
Tegenover De Ooievaar, an de noordkaante van de Weerdiek, het
vroeger een karke mit een klokkestoel staon. Dr was ok een karkhof
bi'J, dat dr now nog altied is. Wel ligt dat dr aorig haeveloos henne
en bt is begruuid mii bomen. De karke stoh dr nog in 1723 want doe
het Jacobus Steilingwerf d'r een tekening van maekt. In die tied zal et
dötpsleven him wel in die omgeving ofspeuld hebben. Van de vier
hatbargen die daor op een klutien staon hebben, was De Ooievaar de
bekendste, mar ok de naeme van De Wiendhond is nog lange niet
vergeten. In de tied dat de petgatten in kultuur brocht wodden is De
WÉendhond ofbreuken.
Mt paosken was dr vroeger ahied kamfis in Hooitwoolde en in de
twintiger jaoren wodden dr nog hadriederi'jen huilen op een petgat
kat aachter De Ooievaar. De meensken konnen heur daor in de
g4lagkaemer en bi] de waarme kachel de schaetsen onderbienen.
Dat is now allemaole vot, de karke en schoele staon now vule oosteliker en de petgatten bin deur de laandhonger opslokt.
Joop Oosterhof, n.a.v. een artikel in de Friese Koerier van 17 meert
1956

Hebben jowai
,en lampion?

Willen jow dr iene
van mij lienen?

Hoe dat zo ?

Nee

Niet neudig

Ik bin von
niezels al een

groot lacht!

maendag

zundag

12 13

november

november

As d'r een palm (10 cm) ies in zit,
dan kttj' d'r wel over.
(Scharpenzeel)

a IiI

Hij zit te doezen
(haost een betien te slaopen).
(Steggerde)
2000

Over de Vereninging Historie Weststellingwerf en e.o. (4)
Tararaboeincliee (1)
En feestelike 'jel' bij bruiloften en perti'jen. Dr zullen weinig
meensken wezen die disse 'schlager' nog nooit heurd hebben. Mar
een boel onder jim zullen niet weten dat de tekst een tragische oorsprong het in Harlingen. Et deuntien dat al langer beston, kwam
vanuut Ingelaand en Amerika hier henne wi'jen. Mar de hier
bedoelde tekst is zoe'n honderd jaor leden in Harlingen ontstaon:
Tararaboemdiee, de blikken dominee, die schoot met kruid en lood,
zijn arme naaister dood. Nu zit hij in de kast, al aan een ketting vast.
De jongens roepen luid, hij komt er niet meer uit.
En gao zo mar deur. De historie verteld:
Dominee Johan Barger, geboren op 8 december 1853 in Amsterdam
wodde in 1888 beroepen in Harlingen. Hi'j gong daor wonen an wat
now Noorderhaven 29 is.
(lees veerder op et blattien van 24 en 25 november)

De oplossing van et raodsel van Wube Lamers van de Kuunderwal
was: de klokke.
Twie spreukies
Trek gien lang gezichte
et leven is dr te kot veur.'

'Leer van de netuur rustig en geduldig te wodden.'
Twie gezegden
Van een oneerlik persoon wodt wel es zegd:
'Hi'j is op 'e gatten nao dichte.'

Van iene die altied mient dat een aander et beter het wodt wel es
zegd:
'Hij zicht altied vet in een aandermaans schottel.'
Optekend deur Wube Lamers van de Kusnderwal

donderdag

vrijdag

16

17

november

november

Hij is krek tegen de draod in,
zhi'j is zo dwas as een varken.
(Steggerde)

Zubne op 08.05, zunne onder 16.44
L.K. 16.24

zaoterdag

zundag

18

19

november

november

Boeren hadden altied blauwe kielen an
en timmermannen peper-en-zoolt-kielen.
(Noordwoolde)

ekonomisch
ik verknoei
»zien tied
niet
»zit verhaelties
n vassies
te maeken,
»zit dammen
schaeken,
i kwil elk ure
geld maeken
(ene Buit

Schaopen op half gewin
In vroeger tieden weren dr in disse streken een protte meensken die
schaopen hadden veur de melk. Per huusholing hadden ze iene of
een peer melkschaopen. Schaopemellc het een veul hoger vet- en
eiwitgehalte as koemelk. De melk wodde bruukt veur in de koffie en
ok veur over de soepenbri'j. De koolde melk wodde over de waarme
brij geuten. Ze kaarnden dr ok wel botter van. Schaopebotter het
een witte kleur, is wat wieke en wat stark van smaek. Pattie laandarbeiders hadden zels gien schaopen in eigendom, mar hadden ze in
gebruuk op half gewin. Hierbij was et regel dat alle melk veur de
kraker was. Eigener en bruker kregen ieder de helte van de
opbrengst van de laomer en de wolle. Elk hadde dus een half gewin.
Et uutlienen van de schaopen op half gewin hadde een looptied van
een jaor. De tied begon nao et zoegen van de laomer. De eigeners van
zokke schaopen weren vaeke boereknechten. Die deden dat om geld
he beleggen. Tot omtrent 1920 kwam dit gebruuk nog in Blesdieke
veur. & hebbe nog van iene heurd dat die in zien jonge jaoren vier
schaopen op half gewin hadde. Dat was in et begin van disse ieuw.
Mao 1910 wodden dr staorigan minder mellcschaopen huilen en
rond 1920 weren ze in oonze omkrieten zo goed as niet meer te vienen.
(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan Lantinga, 1994)

maendag

deensdag

20 21

november

november

Wat is dat een draodnaegel
(een vervelend meenske dat overal wat van te zeggen het).
(Steggerde)

woensdag

donderdag

22 23

november

november

Ie kun wel zien dat hij wat had het,
hij het van die draankogies
(Buil, Steggerde)

De wiend
De wiend om je henne vulen
die reurt en roest in et riet;
ie kun him goed volgen,
hij lat et riet golven
eh reenfelt et waeter; van wiethoe-veer omhogens, omlegens
komt hij onverwaachs andre gen
tit verwaachtings, gedaachten
van vroeger en now
veur iederiene, veur mij en veurjow:
hoe oold al is oonze eerde,
wat is van oons leven de weerde,
waor wijt de wiend oons nog henne,
Èuwwe oonszels ooit hielendal kennen?
Lodewiek

Eerst drie keer slikken,
dan negenstikken.

Loop naor de kraene.

• Altied Overal Welkom
**** *
• Bij de Belastings hebben ze bliekber nooit komputerstoring

Foutbeschouwd
Oene Buit

Zunne op 08.17, zunne onder 16.36

vn ,.jdag

zaoterdag

24

25

S

november november
Wat dotje vader?
Antwoord om an te geven dat dat de aander niks an
gaot: Pep ierties tegen de wiend in blaozen!
(Blesdieke, Oolde- en Ni'jlaemer)

N.M. 00.11

maendag

zundag

26 27
november

november

Een lijntrekker is iene die alles piano-an dot
(Oteoolde)

_aiuhhh1!.i

(2)
uw Barger nam een maegien, Cato, in dienst. Alliend de belanging van dominee Barger gruuide nut tot een intieme relaosie.
v hadde Cato al verkering en wol trouwen. Dat ze vuulde heur
zo plezierig en wol aenlik hielendal niks mit de dominee. Barger
reigde heur en wol heur heit middels een briefkaorte op de
gte brengen van de relaosie. Barger hul liekewel ok nauwkeurig
dagboek bij, zodat laeter alles goed nao te gaon was. Cato hul
ze wol mit heur vrund trouwen. De dominee wol dat keren en
ut daorom op 6 meert 1894 de 23-jaorige Cato in zien studeerOp 24 meie van dat jaor begon de rechtzaeke. De rechter citeerde
eipenhattig stokken nut et eerder nuumde dagboek. De eis was
levenslang. De verdediging zocht vergees naor bewiezen dat de
dominee een itmerlike stried voerd hebben zol om an zien hatstocht
S ontkommen, mar in die stried ten onder gaon was an et kvvaoie.
2oks was in et dagboek hielendal niet te vienen. Wat wel opvul was
egoïsme, zelsverheerliking, hysterie en zocht naor draank.
Op 2 juni 1894 wodde dominee Barger veroordield tot levenslange
opsluting. Die straf duurde zes jaor, want op meie 1900 sturf hij in
gevangenschop. Hij wodde in Liwwadden begreven.
JvIit daank an 'Oud Harlingen')

Netuurbeweging
Netuurbehoold dat is oons wark
dus vraogen wij om méér wegen
Want zie: deur die diek dwas deur dat park
hebben wij twie bossen kregen
Jan Oosterhof jr.

deensdag

•woensdag

28

29

nove

november

Ik zag d'r niks van hoe mooi alles om mij henne
pie-ba speulde aachter et gedien.
(Wolvege)

donderdag

30

november

vne e.
jdag

1

december

Een piekerkont maekt et himzels inuuilik.
(Der Izzerd)

stok weg van zoen 200 meter bi] de karke in Blesdieke staot vanooids
cend as De Polle. Dit is in feite et middelpunt van et dörp en niet alliend
iwegen de karke. Op 'e zundagmiddaegen kwam et jonge manvolk van
sdieke op et grösveld veur de karke bij mekeer. Sommigen deden spulies as ponnepikken en streekgooien, wiels aanderen toekeken. Vanzels
dden d'r ok een boel praoties verkocht, zoas ze dat doe nuumden. Tegen
ilcerstied gongen ze weer op huus an. Maegies weren dr niet bij. De
Lge maegies gongen over en weer bi] mekeer op bezonk. Dat bij mekeer
armen op De Folie is kot veur 1940 ophullen. Etjongvolk trok vot op e
ts. In de boerderije die an de westkaante van et grösveld veur de karke
.ot, was vroeger een harbarge. Die dreug in eerdere tieden de naemen van
rustende Jaeger. Dat hek van inien vader In 1952 hebbende bewoners
harbarge opdoekt. An de oostkaante, greenzend an et eerdere meestersas van et oolde schoelegebouw, stoa vroeger et Pollehuus. Dat was een
wenoold huus. Naor een overlevering wodde vroeger in dit Pollehuus
htdag huilen. De stelling(en) of dörpsrechter(s) deden hier de legere
htspraoke. De zitting in de rechtkaemer was op vrijdag. In 1938 is dit
ilehuus, dat teisterd was deur oolderdom, ofbreuken. As et dr now nog
on hadde, was et wis en zeker opknapt en hadde et gullen as een weerde(kiut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan Lantinga, 1994)

Ik droomde op een naacht,
ik was in etparredies,
!IA&1m verkocht de kaarties,
Eva ventte d'r init les.
Ie konnen een kaortien kopen,
veur zeuven daegen lange,
mar bi'J de ingang hong een bottien
mit: Daenk om de slange.
Aris Ooijevaar

Zunne op 08.27, zunne onder 16.30

Eerste Advents=dag

zîioterdag

zundag

2 3

december

Mii' de schrik in de bienen
kong hij as een pielke uut de boge op huus an.
(Donkerbroek)

E.K. 04.55

Sunderklaosaouend

maendag

deensdag

4 5

december

december

Et is een pieperd; as 'm een scheet dwas zit,
zit hij in de put.
(Scharpenzeel)

psII

netuur in december
wintermaond het nog kottere daegen. Wat de somberhied angaot
t december in de regel niet veur november onder. De 'varkenties' an
gele lis bin veur et grootste pat eupenbasten. De platte brune zao•n valen d'r nut op et waeter. Een korkelaogien hoolt ze drievende
dat dat verrot is. De segaren van de doereboolt (lisdodde) beginnen
pluzen. An elke segare zitten onveurstelber veul vruchtpluusters.
jsies zuken in groepen in elzen naor elzeproppen mit riepe zaoden.
zaoties van deels drieven ok. De grote bonte specht slat een wig in
n boomstanime. Et is een soort smidse. Riepe kegels van de grove
n wo'n d'r in vaasteklemd. Al hakkende krigt de specht de vette zao
n te pakken. De smidse wodt anpast as de specht haezelneuten op et
nu het. Kiek in disse maond ok es nut naor de pestvoegel. Et is een
vaosievoegel. De eters van beien kommen hier massaol henne as et
min et hoge noorden opraekt. Now de bomen kael binnen, is an de
un van de kruun en an de stamme te zien welke boomsoort as et is.
,t es op de neutepolle (hazelaar). De bladknoppen veur et komndejaor bin d'r al, krek as de mannelike katties.
Scheenstra

Ach kom now, slakke...
Kom toch buten

Och kom toch Den
meugen jow now lwotte
Pier Wezen

Mor luuster:
Zwotte Pier
moet toch h,.ç
strujjen?

Au! Au! Nee, ik
doe niet meer mit

Nee! Au!
Ik bin poerlelk!
)

t
Ja! Mor niet in
m(en husien!

donderdag

6

;ember

7
december
lp —

Wat is een hoge piet?
Now, dat is een luus op een karketoren.
(Hooltpae)

Zunne op 08.36, zunne onder 16.28

vn.,.jdag

zaoterdag

8

9

december

december

Ik hebbe breiwark onderhanen,
dat is van Pietertien stik vot! (Grof breiwark)
(Oolde- en Ni'jlaemer)

Ite d.aelt
sr de huzen;
de boomtoppen
sr ie gien zochien wiend,
voegels in de bos
Ren niet meer.
evenpies waachten
ruste ik ok..
rtae1ing van een gedichien van Johann Wolfgang von Goethe
749-1832).deur L. Hooghiemstra

et museum Oold Ark (4)
Weyert
meerst biezundere punt van Makkinge is vanzels meule De
yert. De Weyert staot naost et museum Oold Ark en is een achtantige steffingmeule op een vierkaante onderbouw. De meule ston
rst in De Gediek en was daor een hooltzaegmeule. ffij is twie keer
een eer plak kommen te staon. De Weyert is in 1984 opknapt en
)dt now beheerd deur de stichting Korenmolen de Weyert.
naeme van de meule is oficomstig van Weyert Zeephat, de beroepsilder die de meule herbouwen laoten het in Maickinge en dr mit
ield het tot hij op 97-jaorige leeftied overleed. In de meule is een
erzicht van de geschiedenis ende opknapbeurt van de meule te zien.
ke zaoterdag van negen tot twaelf ure is de meule bij genoeg wiend
bedrief en is iederiene welkom. Ie kun dan zien hoe as op wiendacht de tarwe vennaeld wodt tot vollcorenmael. Ie kun in de meule
lerdeegst van et mael kopen! De intree is mar iene gulden p.p.
mulders verzorgen ok rondleidings veur groepen op ofspraoke.
)ntaktpersoon hierveur is vrouw R. Kramer, tillefoon 0516-

Dag van de rechten van de meenske

V.M. 10.03

zundag

maendag

10 11

december

december

Lan gzem mar zeker komt Pieter in de broek
en Jan in 't hemd (Langzem komt et wel klaor).
(Nijberkoop)

deensdag

woensdag

12 13

december

december

De moedveren hangen laoten.
(De moed verliezen.)
(Berkoop, Buil, Donkerbroek, Hooltpae,
Ni berkoop, Ni jhooltpae)

1E~

Trouwen (1)
Et was regel dat de meensken op donderdag of vrijdag naor et
gemientehuus gongen veur de ondertrouw. De oolde naeme hierveur
was dat ze onder de geboden gongen of dat ze de geboden angavven.
Ik daenk dat disse benaeming weeromme gaot naor de tied van veur
1795, doe d'r nog gien wet was van et burgelike huwelik. Veur dat
jaor besten all jend et karkelik huwelik.
Trouwd wedde dr op zaoterdag. Dat was dan op de eerste zaoterdag,
twie weken nao de eerste zaoterdag van et in ondertrouw gaon. Dr
wedde altied zegd daj veertien daegen in ondertrouw stonnen. Feitelik was et jen of twie daegen meet Vroeger was dr et begrip dat et
in ondertrouw gaon gul as et angaon van een verbientenis. De
bruiloft wedde dan ok huilen veur de dag van et trouwen. De eerste
zundag nao de ondertrouw gongen de oolden van de jonge de hiele
dag te gaaste bij de oolden van et maegien. De volgende zundag was
et bek eersomme. Op 'e aovend van die dag was de bruiloft. Behalven de femilie weren dr de buren van weerskaanten. Kiek as bij een
geboorte weren dat twaelf buren. Pattie gongen wieder mit uutneudigen, dan was et een grote bruiloft.
(lees veerder op et volgende blattien)

Trouwen (2)
Een peer daegen laeter, op een aovend in de weke, was dr nog een
bruiloft Die was allienig veur etjongvoilc. Et uutneudigen veur elk
van de beide bruiloften gebeurde mondeling. Dit gebeurde deur een
zuster van de bruid en de bruid zels. Op 'e bruiloften was dr meerstal
iene mit een moenieke. Soms wedde dr Ok daanst. Et jonge peer
hadde vier feesten. Twie keer bij de oolden van weerskaanten, dan
een keer veur de trouwde meensken en nog een keer veur et jongvolk. Een jaor of wat veur 1914 kwam et uutneudigen deur et sturen
van een kaorte opgang. Dat wedde in kotte tied algemien.
•Zo omtrent 1910 zei een buurmaegien van mien opa en beppe in
Blesdieke de grote stap doen. De jongeluden gongen mit de tied mit.
Et kennisgeven deden ze mit et sturen van kaorten die drokt weren
over de Post. Dat was doe wel wat nij. tvlien opa vun dat mar niks.
Tegen beppe zee hij:
As ik niet weerd bin dat ze mij dat niet zels vertellen, gao t dr ok
niet naor toe om ze gelok te weensken.'
Beppe docht dr aanders over, mar ze zorgde dr wel veur om et mit een
stiekem praotien bij de buren weten te laoten. Et buurrnaegien is doe
wel zeis kommen om et te vertellen. En opa was daor tevreden mit.
(Uut: Van heuren zeggen, zien en weten, Jan Lantinga, 1994)

donderdag

vrijdag

14 15

december december

Vut aandermaans leer is 't makkelik riemen snieden.
(Der Izzerd)

Zunne op 08.43, zunne onder 16.28

zaoterdag

zundag

16 17

december december

,Hij is zo maeger, hi'j kon wel deur et rip voerdwodden.
(Noordwoolde, Steggerde)

en toch niet vienen.

Zien praot en een stuver
bin nog gien euro weerd.

Aachter de geraniums kan et noflik zitten.

Et spoor spoort niet mit de tied.

Oene Buit

Over de Stichting Cultuur Belang Ooststelllngwerf (4)
De Stichting Cultuur Belang Ooststellingwerf wil op alderhaande
gebieden van de kuituur aktief wezen. Mochten jow bij een aktiviteit op kultureel gebied ondersteuning neudig hebben, Hop dan an
bij Cultuur Belang. De kaans is groot dat die stichting je helpen kan!
Jow kun mit je vraogen terechte bij et siktariaot: Lijnakker 5, 8431
PJ Oosterwooide.

L.K. 01.41

deensdag

Ft 19

december

El
schrievers hebben altied ruzie mit de penne
(et ark, gereedschop krigt de schuld).
(Nijberkoop)

Begin van de winter 14.37 M.E.T.

woensdag

donderdag

20 2

december

december

Ie kun wel zien dat hij staot te liegen,
et rookt him boven de kop uut.
(Nijhooltpae)

ïLI

en we leven,
speulend in 't lacht.
et duuster verJae gen
kleuren gedicht.

verdrift et locht
nde van etjaor.
,wint et duuster
n van 't ni'Je Jaar:
een Jong gezicht,
helder en klaor.

Ogen (1)
Op de veurkaante van disse kelinder staon allegere uutdrokkings en
gezegden die in et Stellingwarfs Woordeboek staon.
0k op de basisschoelen in de Stellingwarven wodt ommedaenken
geven an et Stellingwarfs middels et vak Hiemkunde. Belangriek
lesmateriaol veur dat vak bin de verschillende kienderkraanties die
ontwikkeld wodden. Veur de groepen 1 t/m 4 is dat 'tHerenhoentien,
veur groep 5 en 6 Uut de buse. Veur groep 7 en 8 bestaotSwitsj, daor
behalven Stellingwarfs ok Fries en Nederlaans in te vienen is. De
eerste beide baantjes bin hielendal in et Stellingwarfs.
In Uut de buse is dr ok ommedaenken veur et Stellingwarfs Woordeboek Ieder keer wodt daoruut een woord of onderwarp behaandeld.
In de veurjaorsedisie van 1998 gong et over et woord oge. Lees mar
esmit:
We kieken dit keer es bij et woord oge. Dat woord het meerdere
betekenissen, mar et gaot oons veural om de mooie uutdrokkings,
daor et woord in veurkomt. Et bin dr liekewel tevule om ze hier allegere op te lepelen, dat we haelen de meerst aorige d'r nut:
(lees veerder op et volgende blattien)

Zunne op 08.47, zunne onder 16.31

vn fjdag

zaoterdag

22

23

e

december

Wat een aekelike rotvent,
zen heit had, him indertied in de hede mie gen moeten.
(Ni'jhooltpae)

Eerste Kastdag
N.M. 17.22

zundag

maendag

24

25

december

december

El
Et bin net oelen, naachs wakker en daegs slaopen.
(De Hoeve)

(2)
i hej' om mit te zien, of niet dan! Max aj' gien haand veur ogen zien
Len, ziej' niks, zo donker of zo mistig is et. En aj' nooit wat vienen kunwiels et goed te zien is, dan hej' vast en zeker stront in de ogen. Mar aj'
juustmalckelikvienen of zien kunnen, zej' daj' dat wel mit een halfoge
kunnen. En iene die warkelik niks ontgâot het de ogen niet in de buse!
aj' echt alles zien willen, meuj' wel ogen van veuren en van aachteren
Aj' etvel over de ogen doen, dan gaoj' even slaopen. Hij het de ogen dichtdaon zeden ze wel as d'r iene overleden was.
Max as blinde ogen eupengaon dan het hij pas goed deur, hoe as iene of een
ibepaolde zaeke warkejik is. lene die mooi praot max dr niks van mient,
goelt mit et iene oge en lacht mit et aandere. Zoe'n iene kuj' vanzels niet
uutstaon, die gun ie et locht in de ogen niet. Mar aj' iene juust verschrikke1 11k graeg lieden meugen en aeniik nog hiel lief vienen ok, dan zoj' daor
misschien wel een ogien op hebben kunnen... Die uutdrokking kennen jim
vast allegere wel.., of niet soms?? Of schaemenjimjim now de ogen uut de
kop?
Hij keek d'r rnit grote ogen naar, dankilct hij verbaasd of verwonderd. Mar
as hij et oge groter het as de maege dan het hi'j tevule eten opschept en kan
et allegere niet op. As iene echt hiele grote ogen het, dan het diegene ogen
as bosterds, of as theepaanties. Soms wodt dr ok wel zegd dat hij ogen het
as een katte. Mar et wodt oons onderhaand rwat veur de ogen, zolange hebben we in et woordeboek zitten te neuzen, dat we stoppen d'r mli!
Sietske Bloernhoff

God en Lot
Vleden tied
is toekommende,
gister wodt morgen,
mar wat vaaste stiet,
alles op- en ofsommende,
bin bliedschop en zorgen
et was wodt wodt,
oons Lot is God.
Oene Buit

Twiede Kastdag

woensdag

27

26

december

december

a
i oolde boer en een ooldpeerd bin niet vule weerd,
mar een oold wief en een oolde koe
die dienen nargens meer toe.
(Nihooltpae)

Ik weenske je de jokte en gien naegels om te klauwen.
(Nijhooltpae)

reSe storms jaegen langs et zwark
regenbujjen en jachtsni'j
rvalen oons van boven.
w gaot de zee foeleinig tekeer,
wiept deur een raozende noordwester,
ij roezen en kraeken de bomen in 't woold.
t oons, vrunnen, zoen gelegenhied benutten,
ange as oonze bonken nog stark binnen en et oons past,
nt te jong nog biwwe veur zorgen en reenfels:
l wien uut de kelder, die past wezen moet
dens et konsulaat van Torquatus,
laot oons niet over wat aanders praoten;
godhied zal in zien mildhied
es wel ten goede keren.
,w ok is 't een genot jezels een lekker lochien
geven en mitmeziek van de her
zorgen veer van je ofte holen.
uut Horatius (65-8 veur Christus), deur L. Hooghiemstra

Et ooldejaor uutluden
Et uutluden van et oolde jaor komt op sommige plakken nog wel
veur. Bi'jglieks in Ni'jberkoop is dat et geval. Et is nog niet zo lange
leden, dawwe milt oons thuus en de buren ooldejaorsaovend om een
uur of half twelven naor et karkhof gongen om te perberen as eerste
om twaelf ure et oolde jaor nut te Inden. Mat ok in een groter dörp as
Oosterwoolde kuj' ooldejaorsnaacht nog altied de oolde klokken
heuren. Et uutluden van et oolde jaor wodde daon om de kwaoie
geesten te verdrieven, mar vandaege-de-dag is et meer een feestelik
ofscheid van et oolde jaor!
In de beide dörpen die ik hier nuum, hangende klokken in een klokkestoel. In tien ere Stellingwarver dörpen staot ok zoen klokkestoel:
Buil, Donkerbroek, Else, De Fochtel, Langedieke, Ni'jhooltwoolde,
Ni]laemer, Oold-Appelsche, Spange en Sunnege.
Mat dr hebben vroeger meer van zokke biezundere bouwwarken
staon. Jammer genoeg bin die klokkestoelen in de loop van de tied
ofbreuken. Ze stonnen in: De Haule, Hooitwoolde, Der Izzerd, Makkinge, Munnikeburen, Ni'jtriene, Noordwoolde, Ooldetriene en
Steggerde.
Sietske Bloemhoff

Zunne op 08.48, zunne onder 16.36

Ooldejaorsaovend

: zundag

zaoterdag

30 31

december december

S
Et ooldejaor uutschieten.
(De Haule, Steggerde)

Uuteindelik is alles stilte.
en stilte is uuteindelik alles...
Lodewiek

Mit disse twie mooie riegeis van dichter en schriever Lodewiek
Hooghiemstra kommen we an et aende van et jaor. Dat geit dan vanzels mitien ok veur disse kelinder... We hopen dat jim dr veul plezier
van had hebben, mar ok dajm de nfje kelinder al weer in huus hebben! Jim steunen ja daormit et wark van de Stellingwarver
Schrieversronte, dé instaansie die et Stellingwarfs in ere, mar ok in
levend gebruuk, perbeert te holen!
De kemmissie die disse kelinder saemenstelde weenskt jim alle
goeds toe veur et volgende jaot 0k et bestuur en de mitwarkers van
de Stellingwarver Schrieversronte weensken jim veul heil en zegen
inetnijejaor!
Jan Oosterhof sr., Joop Oosterhof en Sietske Bloeinhoff

