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DE OVEND 
Dadde jaorgang no. I. 	feberwaori 1975 

"Be Ovend" is een uutgifte van de Stelling-
warver Schrieversronte, en versehient ien 
keer in de twie maonden. 
Adm.-typewark: Johan Veenstra, Binderweg 3, 
Ni' jholtpae. till.(056I) 8252 
Red. Henk Bloemhoff, Boverweg 15a, Nij'oer-
koop.(05163) 371 

Help ie ok mit? 

In Be Ovend, 2e jg.no.5, hebben we al even zegd, 
dat we De Ovend vaeker kommen laoten willen, 
en dat we dit blad graeg bi'j wat meer meens-
ken in de busse valen laoten willen. t liekt 
oons toe, dat d'r meer meensken en instaan-
sies binnen as 110 die Be Ovend lezen willen. 
Zol bi'j die honderdtiene niet nog een peer lion-
derd kunnen? 
Et zol wezen kunnen dat we wat meer reclame 
maeken moeten veur oons blaci. En daor... kun 
we weer allegeer toe mithelpen! 
En die nog es wat liggen het... niet waachten, 
mar stuur et mar op, want De Ovend zal zes keer 
in 't jaor kommen, dat d'r konit meer ruumte. 
Toegelieke mit disse Ovend kriej'm ok een ver-
slag toestuurd van de aktiviteiten van de Stel-
lingwarver Schrieversronte. Dat versiag, daor 
hebben we gien al te lang verhael van maekt, 
om et een betien leesber te holen. Aj'rn vrao-
gen of op- of anmarkings hebben, laoten jim 
et dan even heuren? 
Veerder willen we nog es vraogen om adreswie-
zigings zo gauw as 't kan an oonze administrao-
sie. deur te geven. Liefst schriftelik. 't Het 
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bi'j een peer leden wat in de hobbel west: 
ze kregen Be Ovend niet, mar die was wel ver-
stuurd! 

Red. 

1K GAO NOOIT WEER UUT VRI 'JEN 

Be veurige keer schreef 1k over een vri'jers-
lied (zie: De Ovend, 2e jg.nr.5, blz. 23). 
'k Hebbe inId de boel wat veerder uutpluusd. 
Bi'j verecheiden meensken he'k mien locht es 
opsteuken, en ja héur, op 't laest kwam ik d'r 
uut. Be volgende meensken bin 'k slim daankber 
veur heur hulpe. Dat bin: Wedevrouw Keizer, 
Nijberkoop, geb. in De Miente, onder Noordwool-
de (a); de heer H.R. Mulder uut Berkoop, geb. 
in Qosterwoolde (b); de heer B. Betten uut Oos-
terwoolde, ofkomstig uut Else (c); vrouw C. Mul-
der uut Berkoop, Priezinne (Gaasterl.) (d); 
Vrouw Veenstra uut Ni'jholtpae (e); Vrouw Bloem-
hoff uut Ni'jberkoop (f); Vrouw Wadman-Schurer, 
Sneek, geb. in Makkinge (g). 
1-lieronder laot ik et lied zien, zoas et er, nao 
knip- en plakwark, uut komt te zien. D'r bin 
vanzels nogal wat variaosies. De belangrieksten 
laot ik nao et lied kommen. De letters tussen 
haokies d'r aachter vertellen bi'j wie van de 
eerder nuumde meensken 1k disse variaosie tegen 
komrnen bin. Mit de ciefers geef ik de hieltied 
de riegels an waor ik wat van vertel. 
Et dot Ok blieken, deur de tael, en deur wat de 
heer Ate Doornbosch van et radioprogramme "On-
der de groene Linde" rni'j vertelde, dat dit gien 
oorspronkelik Stellingwarfs lied is. Be tael 
dot wat an G-runningen daenken. D'r kommen, nef-
fens de heer Boornbosch, variaosies van veur 
tot in Zeeuws-Vlaanderen! Be Meensken hiere heb-
ben perbeerd ( of onbewust daon, dat neem ik 
nog eerder an) de tekst an te passen an de Stel-
lingwarver klaanken en woorden. 1k bin bi'j et 
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opschrieven van (h) (dus de heer Mulder) nut-
gaon; de zwakke steden in zien lied bin anvuld0 

V r i I j e r 	lied 

Mien vaoder zee laest tegen rni'j 
1k weet een goeie raod veur di'j 
Dow moest toCh es gaon vri'jen (2x) 

Och vaoder zee'k, 1k bin zo bang, 
5 1k weet nog van gien vri'jen van 

1k durf gien deem an te raeken (2x) 

Och jongeling, wees niet zo looi, 
Et is een dochter van Bets en Kooy, 
Een knappe jonge deem (2x) 

10 En doe et zundagaovend was 
Dee ik mien piepien al in mien jas, 
En 'k gong al ofmacheren (2x) 

1k kwam al dichter bi'j et huus 
1k leup zo zaachies as een muus 

IS En 1k keek es deur de blienen! (2x) 

De oolde heer, die zat bi'j It vuur 
De torenklok sleug krek acht uur 
Daorop trad ik naor binnen (2x) 

Goeienaovend lu, hoe gaot et nog, 
20 1k hoop de beste gezondhied flog, 

De groettnis van mien vaoder (2x) 

Wel Siemen jong, zo bin ie daor, 
VJel gao mar zitten in et hoekien daor 
Dan zullen wi'j es praoten (2x) 

25 1k raekte mit him an de praot 
Die man kon rabbelen as een advekaot 
1k docht niet meer an vritjen (2x) 
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De oolde lu, die gongen naor bed, 
En doe begon veur oons de pret, 

30 	Doe zollen wi'j an 't vri'jen (2x) 

Zi'j pluusde mi'j wat in et haor, 
1k docht wat wil dat wichien daor 
1k dust et niet te vraogen (2x) 

't Hatt' sleug mi'j as een laomerstat 
35 	Et hemd dat trilde mitj  veur It gat, 

Doe heur een smok wol (zol) geven (2x) 

Och Stientien zee'k,'k krieg pientin't lief, 
Et linkerbien wodt mi',j zo stief, 
tk Krieg zinkens in de knitjen (2x) 

40 1k bin doe gauw naor huus toe gaon 
'k Ron op mien bienen ja niet meer staon 
1k docht niet meer an vri'jen (2x) 

Al bin ik jong, al wor 1k oold., 
Al wor 'k ok honderd jaoren oold, 

45 	1k gao nooit meer uut vri'jen (2x) 

Verklaorings en 	 ofwiekings  

r.I. vaoder. As de Stellingwarvers gien "heit" 
zeggen, dan vader of Va. Veur zo veer as 
ik weet (dat laeste trouwens wat alle veer-
dere opmarkings anbelangt) is de ao in 
vaoder glen Stellingwarfs. 

r.2, I- zol in 't Stellingwarfs •jow wezen 
moeten. Mar dat kon orn et riem niet. 
(a) zingt: een knappe vrouw, in plaets van 
een goeie raod. 

r.3. dowmoesfzol in It Stellingwarfs ie of 
i'j moen wezen moeten. (Veur patten van 
West-Sllingwarf Ok: 	) 
(a) zingt: "maar mijn jong, je moet gaan 
lopen" 
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(c): "le mossen trouwen, mien jonge" CD 

r. 4. (a): "Och Vader, 'k ben zo duivels'oang" 
r. 5. (a): "1k weet nog van geen vrouwlu van" 

(c): 1I1k bin zo bang, zo gloepens bang" 
r. 6. (a): "1k durf ze niet an kieken" 

(c): "1k durf gien wicht-moid te vraogen 
Wicht is gien Stellingwarfs, mar hoe 
zit et mit deem? 

r. 7. looi is lauw, slop, sloeg. Veroolderd, of: 
glen Stellingwarfs? 

r.7,8 (o): "De eerste meid, daor 'k henne zou, 
was G-esien-Stientien van Klaas van 
Nassau" 

r.II. (a): "Kreeg ik mien piepien uut de kast" 
(g): "Kreeg ik mien ni'je hoed en jas" 

r.12. (a): "en 'k raekte an de kuier" 
(g): "en 'k gong uut passagieren" 

r.14. mLus - in et Stellingwarfs is et moes. 
Et riem wil, dat nao huus muus komt. 

r.18. (c): hoe gaot et nog wodt: hoe_gaot 't 
mit jim. 

r.19. (g): lu wodt: zee'k 
r.20. Hier twiefelenoonze zangers: 

(a): "gezondhied hebben W I  alien nog" 
(c): "bi'j'm aiiemaol gezond, gezin" 

r.21. (a): i.p.v. £et'nis: groeten 
r.22. (c): Zo is wel -- 

(a): "kom Siemons zoon, kom bin ie daor" 
r.23. Disse riegel komt van (c). 

(a): "Kom bi'j mi'j in et hoekien. maor" 
(d): "Kom gean mar sitten en sjedèr" 

r.24. Van (c) 
(d.): "dan si'we tegear 'ris praete" 
(a): "dan kunnen wi'j wat praoten" 

r.25. (a): 1I1k raekte it de oold' an It woord" 
(d): "Die man koe rabbeij' as in advek.aet" 
(c): "iIi'j praotte as een advekaot" 
(a): "Die man kon snaeteren as een advekaot" 

r.28. naor bed zol op berre wezen mobten in et 
Steliingwarfs. (a) het: in bed. 

r.29. (a): "Ze weenskten oons een goeie pret" 
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r.30. (a): "We bleven mit z'n beiden" 
r.31. (a): "Christiene die trok mi'j in et haor" 

(b): "Wi'j zatten hiel dicht bi'j mekaor"; 
de ao in mekaor is gien telling-
warfs. 
Be. zin in de tekst komt van (c). 

r.32. Van (c). 
(b): "Die dern die trok mi'j zo an It 

haor" 
(a): "1k docht wat wil die meid toch daor" 

r.33. Van (c). 
(b): "1k wodde reer van binnen" 
(a): "1k durfde niks te zeggen" 

r.33-44: Disse riegeis bin van (c). De eren ken-
den die niet(meer). 

r.45. kennen (c) en (g). 
r.36. wol (of:zol). Be woordvolgodder wol geven 

i.p.v. geven wol is niet Steilingwarfs; 
temeensen, in de meerste plakken vulen de 
oolderen hiel scharp dat et voile zelsst. 
warkwoord geven in de bit jzin your de stam-
me van et hulpww. willen moet. 
Nao riegel 33 lat (a) hiel wat eers zien: 

"En doe 't een poos verleden was 
Kree•g ik een briefien van de post 
Dat 1k mos daor es kommen. 

Doe ik daor kwam, lag zi'j in bed, 
Mit een kleintien al an de tet 
En ik durfde niet te kieken!" 

Dit laeste wiekt nogal of van de variaosie van 
(c) in et slot. Be :neniere van (a) in et slot 
liekt nogal "vri'": ze hebben d'r zels mar wat 
een roeg aende an 'oreidet, zoj' zo zeggen, al 
komt dit motief van de "negen maonden laeter" 
in hiel wat oolde lieden veur. Dat de meniere 
van (a) nogal een aende uut de richting van 't 
"oorspronkeljke" lied ligt, wodt wat annemeli-
ker, as we aanst nog even de variaosie van et 



Drentse Westerb5rk zien laoten. Mar dat doe'k 
niet veurdatk  d'r op wezen hebbe dat de ante-
kenins bitj oons Stellingwarfs lied hierveur 
niet volledig binnen; zoks komt allienig al 
deur de aord van zok wark. 

Mien vaoder zee 

Mien vaoder zee lest tegen rni'j 
1k weet een goeie raod veur di 'j, 
Mien jong doe most gaon trouwen (2x) 

Doe hest het older er wal toe 
Urn oet te kieken naor en vrouw, 
Mien jong doe most niet schrornen (2x) 

Och vaoder zee ik tegen horn 
1k ben zoo vreeselieke darn 
In aal die vrouwlu zaoken 

,is 1k 't begin rnaor eerst ies had, 
Maor 't hem dat trilt mie vot veur It gat 
1k duur z' niet an te raoken 

Val jonkien zee hie tegen mi'j 
Zal ik ies vraogen gaon veur ditj 
Of 's ies bi'j heur magst kommen 

Mien vaoder gunk er doe op of 
En vruug veur rni'j of 1k verlof 
Had urn bi'j heur te kommen 

En doe het zondagaovend was 
Nam 1k mien stok, mien piep, mien das, 
En gunk al an 't marcheren 

1k kaamp al dichter bi'j heur hoes 
1k luup zoo zachies as en moes 
En keek ies deur de blinden 
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Be aide heer die zat bi'j 't vuur 
Be torenkiok siuug krek acht uur, 
Doe stapte ik naor binnen 

G-oeienaovend lu hoe giet je nag 
Gezondheid hei wis aimaol nag 
De groetnis van mien vaoder 

Goeienaovend Simon zienst doe daor 
G-ao zitten hier in 't hoekien maor 
Kom Simon korn wat naoder 

Zooiang ik met d' aol was an de praot 
Kun ik redeneren as en advekaot 
1k daacht niet meer an vri'jen 

Be oide baos die gunk hen bed 
En wenste oes nog wieder pret 
Doe wassen wi'j met oes beiden 

En It wicht dat scheuf heur stoel wat bitj 
1k schikte oak wat dichter bi'j 
Wat trilden mitj de kni'jen 

Zie puuide mi'j wat in het haor 
1k daacht wat wil dat wichien daor 
Maor 'k dus 't heur ok niet vraogen 

1k sluug mien aarm doei es urn wicht 
Maor kneep mien beide ogen dicht 
Doe tk heur een smok wol geven 

Want dat 'k dat doen mus had oez knecht 
Mi'j van te veuren al gezegd 
Bat heurde zoo zee Steven 

1k was er een half uurtien west 
Doe wuur 't mi'j slim genog in It lest 
1k pruut al weer van scheiden 
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Maor Simon zee zie wist doe -al 
Weer gaon naor hoes, zienst ja wa]. mal 
Wi'j zient ja met oez beiden 

Och wicht ik heb zotn pien in It lief 
En It linkerbien wodt mi'j.zoo stief 
'k Krieg zinkens in de knien 

Maor doeTk  op straot was iuup 'k zo haard 
Net of 'k de Mrs had in de staart 
Nooit gao ik weer oet vritjen 

Uut: "Liederenbundel van de Bejaardenso-
citiet afdeling Westerbork en de V.H.V." 

Henk Bloemhoff 

[ME:IULEMAEKER 

Wi'j in Wolvege kennen de meule niet aanders 
as de meule van Gooyer. De meule van Gooyer 
die de poolder van Dokter Driessen bemaelen 
moet. Veur dat doel is hi'j daor ok daele zet 
en krap an zestig jaor het ie zien wark daor 
now-al daon. Nog maelt hi'j, as et neudig is, 
et overtollige waeter uut de oolde poolder. 
Romantiek is 'm niet vremd. Veural de laeste 
tied staon hier haost daegeliks bruidsperen 
die de oolde meule as aachtergrond bruken veur 
heur trouwfoto. 
Ok is in alle toonaorden et Iaandschop am 'm 
henne bezongen en de plaets die oonze meule 
daor innemt. 
Ze hebben geliek, mar de mulder en de meule-
maeker bekieken et wat van de ere kaante. Zitj 
moen de meule gaonde holen en dat vaalt niet 
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altied mite 

]December 1926. Geert was van de morgen al 
vroeg bi'j de timmerwinkel. De meule leup on- 
der et maelen waarm. D'r was wat mit de asse. 
Et rookte et uut! 
"Jim moen drekt kommen0 1k moet maelen. Et wae- 
ter staot al een peer yost op 'e haegen an, al 
is de wiend vannaacht aorig roemer wodden; as 
hi'j weer naor et Zuud-Westen kropt krie'we 
weer regen. 
Eventies laeter zitten we op 'e fiets. Et is 
gloepende koold mit disse schraole Noorder wiend. 
1k hebbe wel een dikke bonker an, mar et snidt 
me toch deur alles henne. 
Bilj de meule gaon we tegere naor boven. Daor, 
in de kop van de meule moen eerst de stormloe- 
ken d'r uut om wat meer locht te kriegen en dan 
bliekt al gauw dat de halsstien onder de asse 
een grote schilver kwiet. is. 
]Deur et eupen gat blaost die verrekte wiend alle 
koolde die d'r mar in et Noorden is om oons 
henne. We starven et zowat of! 
De halsstien moet onder de asse weg, niks an te 
doen. Mar daorveur moe 'we eerst de asse lich- 
tene 
Iit muuite slepen we een zwaore doemmekracht 
naor boven en wat stophoolt. Onder in de meule 
is et aorig li'jer mar deur dat eupen gat, daor 
boven in de kop tocht en trekt et as de ziekte. 
,'it een hoop gescheur en gevrot komt de stien 
los en ku'we 'm d'r onderuut wrikken. We sle- 
pen et zwaore ding, dat dikke onder et vet 
zit naor veuren en dan moet ie op 'e nekke om 
'm deur et nauwe trapgat naor onder te kriegen. 
A'k onder binne vuul ik me kepot van koolde en 
ellende. GelokkTig het Geertsje een bakkien kof- 
fie klaor. We kommen wat bi'j mar de wiend 
krimt wat en et begint ok wat te motten. 
Mit een peer  daegen is de ni'je stien d'r. De 
voerman brengt 'm, deur een vroege sni'jstorm 



naor de meule. 
Weer dat rotloek daor boven eupen. Weer die 
koolde noo±derwiend op te huud en now he'we 
d'r ok nag die fiene snitj bi'j. 
ATwe de stien mit veul gemattel boven hebben 
he'we et zwiet op 'e rogge mar lange duurt et 
niet want al gauw het de koolde oons weer te 
pakken. \reural de hanen valen je zowat of. We 
dregen poismoffen zonder vingers of voesten 
want hoe kuj' aanders een stok ark vaaste ho-
len. 
We kriegen de stien te plak en laoten de asse 
veurzichtig zakken. De meule kan weer dri'jen. 
We kwakken hanen vol vet op 'e asse en Geeri 
lat de boel staodigies an een peer slag lopen. 
Doodmuui en ziek van de koolde laot ik me zak-
ken tot onder in de meule. Alles an me zit on-
der et dikke vieze vet. 
Boven me heur ik de yang lichten en naost me 
begint de keuningsspille te dritjen. Et ban-
keirad gript in de kammen van et schroeverad 
en van overal uut de meule komt et kraeken en 
kreunen van et in mekeer griepende hoolt. Even 
laeter komt et eerste waeter in de schroeve op-
zetten en lopt deur de tussen- en de butenbak 
de meulesloot in. 
Mit alliend de wiendbodden op 'e wieken slat de 
meule dtr  mit disse wiend toch een batse wae-
ter uut. Nag een dik ure holen we de boel in 
de gaten mar alles gaot goed en we hebben gien 
last meer. Tegen de sni'jstorrn in zetten we op 
Wolvege an. Onder de hoge bomen van-de Rieks-
straotweg donkert et al. We bin deur en deur 
koold. Rot yak dat rneulemaeken. 

Meie 1926. Meitieds bin we weer bi'j de meule. 
Ri.'j het et disse winter zwaor te verduren had 
en de schroeve smit niet meer et waeter waj' 
verwaachten kunnen. 
De loeken kommen van de schroefbak en al auw 
bliekt dat hier an daor de scheppen minder 
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wodden. Een en.kele zit los as een melktaan-
tien bitj een kiend. 
We moen de schroeve lichten. We zetten een 
bok op en al gauw hangt hitj in de taekels. 
Be veurjaorszunne schient oons op te  huud. 
We zingen van Hittepetit en heb'oende groot-
ste wille as iene van oons uutglidt en de 
klompen vol waeter krigt. 
Nao drie daegen bin we klaor. Be schroeve 
zakt en de loeken kommen d'r weer op. 
Bi'j heklatten op klauter ik naor boven tot 
op 'e asse. \reur  me liggen de pettens en de 
haegen van de poolder. Alles trilt van leven 
en ik schreeuwe van gekkigheid "Huj" tegen 
een peer reeën die, veer op 'e haege in volle 
vrede staon te vreten. 
I[,aeter stao ik weer onder in de meule. Buten 
heur ik dat Geert de zeilen anslat, die tegen 
et hekwark klapperen, krek of ze heur plak zu-
ken veur et wilde wark dat de meule strakkies 
te waachten staot. Ok now weer griepen de kam-
men in mekeer en komt d'r meziek in de meule. 
Uut drie gangen slat de schroeve et waeter in 
de bak en deur de kleine ruties zie'k ieder 
keer een schimrne van een dri'jende wieke vlie-
gen. Buten broest et waeter in de meulewiek. 
Be schrieverties, die et daor krek zo goed 
naor 't zin hadden, spoelen vat en een peer 
dikke kikkerds die mekeer van weerskaanten van 
de sloot wat toekwaekten, naaien d'r uut. 
Wi'j zuken et ark bi'j mekeer en.gaon luiten-
de op huus an. 
Wat is meulemaeken toch een mooi yak. 

Foicke Mid.dendorp 

(mit op blz. 10 .een pennetekening van Harm 
Houtman) 
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U1JT BE OOLDE DEUZE 2 
j 

In de veurige Ovend stonnen een stokmennig 
oolde riempies, schellieties en spotdeunties. 
Dat is bliekber wel aorig in de smaek valen, 
want van verschillende meensken hebben we 
nog wat van dat spul toestuurd kregen.. Daor-
omnre in disse Ovend nog een keer andacht 
veur riempies en zankies uut de oolde deuze. 

Bi'.j et eerste riempien moet een betien uut-
leg, eers is It niet zo makkelik te begrie-
pen. Mit "Kaelderd" wodt een ekkel bedoeld 
en mit "Roegerd" een varken. En dan is et 
donkt mitj wel d.udelik. 

Kaelderd hong en Roegerd gong 
Kaelderd vul op Roegerds pad 
zodat Roegerd, Kaelderd opvrat 

Van een koopman, die zien tied verpraotte 
koj' zeggen: 

hier te zitten 
en niet te verkopen 
daor kan mien 
schostien niet van roken 

Een oold schellietien dat vroeger deur de 
kiender op et schoeleplein bruukt wodde is: 

Jan Flit 
Jan Flat 
Jan Koestat 
Jan Peerdekop 
Jan Bok 
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Et volgende dinkien wodd.e oorspronkelik zon-
gen bi'j et kaarnen. Laeter was et een slaop-
lietien en ok wel een troostlietien veur.klei-
ne kiender. 

hossebosse 
kaarneklo s s e 
flog een stoot 
de botter is groot 

éen eer riempien is: 

eunem deunem dip 
eerpelties mit stip 
eerpelties mit zooJ.t 
wat bin die eerpelties koold 

Op een husiesdeure koj' in vroeger tieden dit 
riempien wel es tegenkommen: 

Vile bier komt te kakken 
en 't wil niet zakken 
die moet mar drokken 
dan zal It wel lokken 

Op brulloften en fesiès zongen de meensken 
vroeger zo tegen It aende: 

Dit is now en dit is now 
en dit is now veur It laeste 
I t OoLie wuuf het It gat verbraand 
en dat komt van de. .teste 

We moen nog even weerornrne kommen op ItHender_ 
kien slabenderkien" in de veurlge Ovend. In 
de veurige Ovend ston et zo: 

Henderkien slabenderkien 
wat rammelt jow de boek 
dat komt van al die karnemelk 
en van die Fraanse soep 
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Be heer Be Vries uut Noordwoolde kent de 
dadde riegel as: 

Dat komt van al die soepenbri'j 

0±': 
Bat komt van al die gottenbri'j 

Hi'j geft de volgende uutleg dtr bi'j: 
Gotte die di'jde je in de huud en dat gong 
gepeerd mit gasvorming. Vandaor dat gerom-
mel. Die gottenbri'j wodde zo dikke kookt, 
dat de lepel d'r in staon wol. Aj' It dan in 
It bod hadden, kreej' d'r een lotte sjerp op 
en as It kon een fluttien schaopemelk. 

Van de heer De Vries kregen we ok een oold, 
niet volledig, toolterlietien (schommellie-
tien): 

toolter slaoboolter 
slao allemaansgek 
die lust gien spek 
wat lust hi'j dan 
drie eier in de pan 
de panne kon niet duren 
doe gongen ze naor de buren 
de buren weren niet thuus, niet thuus 
doe gongen ze naor een aander huus 

Een langere en vollediger vorm van dit tool-
terlied staot in et dE5rpsblad De Dreijer, 
9-e jg.no.3, blz.18: wark van H.J.Das en H.J. 
Bergveld. 
We zullen dit in de volgende Ovend opnemen. 

Johan Veenstra 
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PODDELPENNERI'J 

teksten van lieties, 
riempies en gedichten 
van de Stellingwarver 
troubadour 

Henk Bloemhoff 

omsiag: Sietske Bloemhoff 

64 bCz., 1 5,- 

EEN HAANDVOL SPEULGOED 

riempies en verhaelen van Jouk 

ornslag en tekeningen: Fred. Zoer 

80 blz. f 6,50 

WILDE GAANZEN 

verhaelen en riempies van 

Johan Veenstra 

Beleef oons eigen wereltien opni'j mit 
zien ogen 	1 

omsiag en tekeningen: 
Sietske Bloemhoff 

6cy 102 blz., f 7,50 

Disse drie boe-
kies kuj' bestellen 
bij de Stellingwar-
ver Schrieversronte, 
Binnenweg 3 
Ni' jholtpae 
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WEEROMME NAOR STELIiINGWARF 

Et was op een zundagmiddag, doe oonze 
jongste zeune zee: "1k wol ok nog wel es 
zien waor as ie vroeger naor schoele gaon 
hebben." H1'j zee dat uteraord in. et fries, 
want et is vuuftig jaor leden dat 1k in 
Stelllngwarf woonde. 

"Now, as le rieden, gao 1k daolik mit. 
Want waor ie as kiend woond hebben, dat 
trekt toch allied." 

We weren al gauw bi'j de Tjongerbrogge. 
Vroeger moss en de fietsen in .een botien om 
an de aandere kaante te kommen. Now, op een 
betien rekreaosie nao, leit de Kuunder d'r 
nog krek zo bi'j as vuuftig jaor leden. Mooi 
cm tezien. 

"Bouke van Diek zien harbargien moej' zien, 
daor brocht jow pake in de naacht earns een 
koe henne, die mit de boot naor de maark mos. 
Sjonge, daor daenkt een jonge boer now niet 
an, wat een kerwei zoe'n veerieder him uut 
hanen nemt." 

"Schoterziel, now moej' even boven op 'e 
dieke riéden, want 1k wil zien as die kleine 
husies daor nog staon. Daor woonde oonze ool-
de baker, en daor moss-en wi'j eon keer veur 
Moeder henne. Warempel, de husies staon d'r 
nog, marde vaort mit de dri'e is vot, en 
It binnen vast okgièn viskers of tur±'rnaekers 
meer, die daor now in wonen." 

Mar daor moe weer een verhaeltien bij. 1k 
zag oons weer mit de.glaezen waegen van Schar-
pemzeel naor De Leimer.. Dat gong dan bi'j de 
zeedieke langes, en dan wi'j zeüren: "Meugen 
wl'j now de zee zien?". As de waegen dan even 
stifle stop., wi'J bi'.j de dice op. En dan de 
tolhekken: "Mag 1k de centen geven?" Die weren 
bi'} 'ange hoolten huzen, in de gli'je zunne, 
glen boom te zien. 

Wat kleine kiender en wat kiepen scharrel- 



den omme huus, en een vrouw dee de hekken. 
Nao een koppien koffie in et ooide harbar-

gien op 'e dieke, en et beschrieven van de 
netuuriike greenzen van de grate veenpoolder, 
kom ik vanzeis op Siiekenborg. Ja, dat moej' 
even zien. Laot et niet veule oog hebben, as 
le een geschiedenisboek opsiaon komie et te-
gen, want et was eertieds een vesting. 

En dan zitten we zo mar op 'e ni'je Stul-
vesantweg. Dat kon de ienigste verniellng hier 
wel es wezen, mar et is missehien ok een gro-
te verbetering. 

"Mar veerder, now niet hadde rieden heur. 
Hier is de schoele al, et is wel glen schoele 
meer, mar ie kunnen zienwaor as Wi'j speul-
den." An et doktershuus is niette zien dat 
d'r ok mar wat veraanderd is. 

Ie kun ailes nag anwlezen, zo as de ooid 
smederi'je. 1k zie de deuren weer eupenstaon, 
en de smid trekt an de biaosbaige; de vonken 
vilegen alie kaanten uut. 

Zoe'n middag is zo mar omme, mar de paste-
re waar Pieter geboren is! En hoevule nao 
him! Die moen we al even zien! Now is de veran-
de vat en et hoolten broggien is now van be-
ton, ok veule praktischer.. Dat voetpad, riek 
an herinneringen, zol ik nag wel es tot de 
Spangebrogge uut lopen wilien. Zol et daor 
bi'j 't kiokhuus nag zo stiiie.wezen as vroeger, 
zo stifle dat ie as kiend dochten dat de we-
reid daor ophul? 

Dan gaon we nag even an biTj ooide kunde 
waor 1k as kiend over de vioer speulde mit 
heur dochter. As daor dan kieinkiender omme 
springen, die al haast groat binnen, dan kom 
ie tot de ontdekking dat et jonste bepaoid 
van jow of is. 

Mar wat geft dat, aj' zokke gezeilige her-
inneringen had hebben op zoe'n mooie middag? 

Haskerhorne, 	 G.de B.-R. 
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Wat daenkt et meensdom over duzend jaor 
Wat is dan schuld, wat liefde en wat plicht 
Wat is dan waor men 't aldereerst naor zicht 
Wat hoolt et meensdom dan misschien veur waor 

Kom now mar mit, sluut je mar an, 
Want de- iewen. dri'jen deur 
Vraog je mar of, want dat van gister 
Is de dag van morgen veur 

In 't woold zit It yolk hiel stille biTj mekeer 
Ze daenken, vraogen over goed en kwaod 
Wat is I t verschil van miemering en daod 
Wat is It gelok van jow en allegeer 

Ze waachten daor hiel huterig en koold 
Dat hiele kleine puntien in 't heelal 
As ooit et àntwoord bi'j heur kommen zal 
Dat zongen wodden zal in duzendvoold 

Now vraoge ik n'ao een peer duzend jaor.  
Hoe kan et toch,'t heelal het iens gien greens 
En wat is daor de weerde van een meens 
1k raek mit zokke raodsels ja noo,it klaor 

Kom now mar mit, sluut jow mar an, 
Want de iewen dri'jen deur 
Vraog je mar of, want dat van gister 
Is de dag van morgen veur 

Bodahenna, godinne van et vredewoold 
Bodahenna, godinne van cons woold 
G-eef cons jow antwoord,godinne van et vrede- 

woold 
Geef oons jow vrede, godinne van etwoold 

tekst-meziek : Henk Bloemhoff 
pennetekening Sietske Bloemhoff 
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Liegen 

een oold volksriempien, naoverteld 
deur Wube Lamers van de Kuunderwal 

1k zal jow wat vertellen 
En liegen dat ik kan 
1k zag de bakker vliegen 
Mit de ovend d.'r aachter an! 
1k zag de gritten spitten 
En ik zag de kri'jen mi'jen 
1k zag de musken veur de ploeg 
Is de leugen now nog niet -root genoeg? 

000000 000 00 0000 0 00 00 0000 000 OOQ0000000 00000 

KRUMJIELT IES 

• Luuster ie Ok wel es naor "Vonken onder 
de as"? Et is een programme onder redaktie 
van de heren Brandt en Entjs. Dat program-
me van de NOS komt ien keer in de veertien 
daegen, op maArdagmiddag, mit oolde yolks-
verhaelen uut hiel Nederlaand weg Oonze 
leden \Trouw  Hof en W. Jaeger uut Berkoop 
bin d'r al eenkeer of wat veur west. Et 
programme lopt al jaoren, et materiaal 
wodt de hieltied war meer! NO3, Hilversum 2, 
maendag, 13.30 ure. (H.Bl.) 
• Zelde tied, zender, omroep: "Onder de 
groene linde", oolde volkelieties uut hiel 
Nederlaand. deur Ate Doornbosch op 'e baand 
zet. le kun de. ooldere meensken zingen heu-
ren; pattie lieties wo'n (op oolde meniere) 
naor veuren brôcht deur de Vlaam8e yolks-
groep "'t Kliekske". (H,Bl.) 
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• Borgemeister Tjeerdsma van Woonseradiel 
kan aorig mitkorrixnen, en ie moen niet daen-
ken dat hi'j gauw krimp geft nao een strie-
kerd over zien meniere van Fries praoten. 
Wat zee hi'j lessend? 
"Yn de Stellingwerven meitsje se ek oan-
spraek op in eigen tael, mar Stellingwerfs 
is in dialektu. 
le zollen zo zeggen, waor haelt de m.an et 
weg! (J.V.) 
• Ni'je stuurgroepvergeerdering op zaoter- 
dag 22 meert om tien ure in de harbarge 

"Boszicht" in Ni'jberkoop. De ver-
geerderingen kun ok deur leden bi'j-
woond wodden, mar laot et wel even 

K 	heuren van te veuren, aj' willen! 

R 	Dan kun we even om plak en koffie 
daenken. (H.Bl.) 

M 	• Niet zo mar een krurnrneltien, mar 

M 	wel een slim grote KRUMMEL, zollen 

E 	we van It volgende zeggen kunnen: 
DR.H.ENTJES, wetenschoppelik heufd- 

T 	mitwarker an et Nedersaksisch Insti- 
tuut van de Rieksuniversiteit van 
Grunningen, IS BENUUMD TOT .PRFESTER 
van dat Instituut, as opvolger van 
wijien Perf.dr.K. Heeroma. Perf.d±'. 
Entjes is oons allegeer wel bekend 
van de praotmiddag twie jaor leden, 
van een boekbespreking van Wilde 

Gaanzen.veur de Rono, van Vonken onder de as, 
enz. Oonze fielsetaosies! We bin d'r zeker 
van, dat onder zien leiding et onderzuuk van 
de Qost-Nèderlaanse streektaelen veuruut 
gaon zal; we bin d'r zeker van, dat hi'j 
zien liefde veur de tael- en literatuur van 
Oost-Nederlaand an die dat mar wil, overbren-
gen zal. Dat zodoende hebben we weer meer 
hope veur de streektael- en kultuur van 
Noord- en Oost-Nederlaand! (stuurgroep) 

- 23 - 



• Et mag dan nog winter wezen, mar de rommel-
bujjen bin d'r alweer. As pattie meensken 
niet heur doel berieken kunnen, dan wodt dat 
ofreageerd op goenend die d'r ok mar een klein 
betien eers over daenken, en die dat nog zeg-
gen durven ok. Zo een stokmennig strieders 
veur et Fries, die et vanzels allegeer op heur 
beurt wel goed mienen zullen. Onweer, zwaor 
weer dus: in Frysken Frij zeuren Straatsm•a 
en Van der Schaaf wat op borgemeister Ooster-
wijk en de Stellingwarvers omme. Hollaanders 
wodt kultureel imperialisme verwten, mar d'r 
wodt toegelieke wel opkommen veur et Fries 

op 'e Stellingwarver schoelen. Een 
knappe kombinaosie, de boel wodt net-
ties op een riegeltien zet. Frysk en 
Frij benaodert de boel .wel wat ienzie- 

K 	dig; et blad wodt d'r niet fleuriger 
R 	op, en fris roeken dot et ok niet. 
U 	Gelokkig mar, dat d'r ere Friezen bin- 
M 	nen!! 
M 	Et rommelt nag wat nao: ok Paul van 
E 	Vliet weerlocht. Die komt mit sp,iegel- 
L 	ties en kraalties naor Drachten: hi'j 
T 	voert even een stokkien in It Fries 
I 	op, en prompt kropt een diel van It 
E 	publiek him in It gat. Et stinkt dan 
S 	ok een betien, as een diel van It 

yolk kiapt as hi'j zegt; dat hi'j blie- 
de wezen mag dat de borgemeister van 
Ooststellingwarf d'r niet is. Deur wie 
het Paul van Vliet him dit inschunen 

laoten? Van Vliet had him wel wat beter infor-
meren laoten kund; hi'j had dit soorte van 
stunt mar beter votlaoten kund om him doende 
te holen mit zien programme. Zo stark was dat 
niet; 't was hier en daor wat rammelig, mar 
dat kwam niet deur emmers. Hoe dan ok: borge-
meister Oosterwijk was disse keer de bliksem-
ofleider. Trouwens, al es eerder hebbenStel-
lingwarvers daor dienst veur daon: Nijboer 
uut Liwwadden. Wie is de volgende? (H.Bl.) 
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Harm Houtman 

Narken 

In mien bedde 
maek ik mien gedichten, 
veur de slaop 
zal ik niet zwichten, 
as een aander slapt 
nao zien daeg'likse plichten 
'hg' ik te war---,,en 
en maek mien gedichten. 

de idioot. 

zo oer 
as Anton Heyboer 

zo sjaans 
as Toon Hermaans 

zo artistiek 
as Anton Pieck 

zoe'n van 
as .... (bovengetekende) 
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ROT VERHAEL 

Et was een tuunman uut de kiek. 1k was 
vaeke mit him de boer op. Zo in de haast 
was d'r een hieleboel op te knappen an de 
boerderi'jen. 1k was stokken jonger en aen-
liknog een hoesien. We hadden et goed bi'j 
de boer. Oons brochien nammen we mit van 
huus, mar we kregen koffie en thee op 'e 
tied van de boerinnen. Vroeger was et niet 
zo slim om even een schoffien te bekommen 
in de huuskaemer om een koppien te drinken. 
De lonen weren niet zo hoge as now en d'r 
was een bult genoeglikhied bnder mekeer. 

Zo weren we weer es bi'j 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 ëen zeer age dat 
Ok een betien traonde. Et was kommen deur 
dat hi'j wat tocht vat hadde op et dak dat 
wi'.j maeken mossen. Et was weer theetied, 
en de boerinne reup oons even in huu.s te 
kommen. Onder et theedrinken vreug de vrouwe 
hoe et was mit et age. "Niet best," zee 
mien maot, "ik kan d'r niet zo goed mit 
zien. Ja, et is zo arg, dat 1k de suker in 
de thee niet iens zien kan." Ze kreeg een 
heufd as een biete en ze vuulde de stik 
onder waeter hiel goed. We kregen sund die 
tied een fesoenlik scheppien suker in de 
koffie en thee. Ze wus hiel goed, dat witj 
heur daor daankber veur weren. We deden 
oons wark tot in de punties, dat ze hadden 
d'r Ok gien schae van. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 
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! i em e r i n,g 
bi'j et gedicht 'Asfalt' van Henk Bloemhoff 
(Fodde1penneri'j, 'olz. 41) 

Hebben wi'j as meensken dan al asfalt in 'e 
oen, vragt Henk i3loemhoff him of in de laes-
te riegel van et gedicht 'Asfalt'. Now Henk, 
nog niet zoveule am jow gedicht niet lezen te 
kunnen en op de feiten van alledag drokt te 
wodden. Feiten, die wat betreft de netuur d'r 
niet omme lien-en. Lao'we 'oi'jgelieks die mooie 
oolde Boverweg es bi'j de kop nemen. 't Weren 
allegeer klinkers en tussen Ni'jholtpae en 
Volvege wodde et een zaandpad mit een fiets-
pattien van nuunders a'r naost. ("et laand 
van Kuunder en Lende, nit klinkerdiek en 
zaandweg, bos en greide"). Wat koj' genieten 
van de rooie •iLiesterbeien, de wilgen en de 
ieken an 'e kaant van 't pad. HielLtied haj' 
weer een bocht en as kiend (want dat was 1k 
doe nog) waj' slimme beni'jd wat as er aach-
ter de volgende te zien was. We bin d'r vaeke 
langes fietst en et zwatte bottien mit 'Rij-
wielpad' mag mi'j nag best heugen en de witte 
poddestoel mit drpen en kilemeters. En daor 
ligt now... asfalt (ligt die vieze teer, die 
stinkt en smult"). Asfalt mit een grate A, 
we kun d'r ommes niet meer zonder. Daor 
dri'jen we now de 100 d'r veur of nog liever 
de 120 ("weer een ni'je reesdiek veur oons 
klaor") alhoewel wi'j d'r vroeger veule meer 
wille beleven konnen. Mit peerd en waegen 
naor de keuring in Wolvege, 1k weet et nog 
goed, en de poede mit snupies was veur Wol-
vege al lange op. Be peerden bin now lieke-
wel nag mit een lanteerntien (200 watt) te 
zuken, we hebben ommes de trekker en... had-
digheid am huus ("am et huus en op de diek, 
overal daar komt die zwatte kliek"). Jawisse 
zoe'n trekker is makkeliker en aj' bi'j 
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huus weg kommen is er een asfaltdiek en hoolt 
die op dan krie'we de volgende en bin we daor 
of dan...("asfalt hier, asfalt daor, overal 
ligt àsfalt veur oons klaor"). "Vroeger kwam-
men we niet vaeke bi'j mien zuster, want ze 
woonde altied aachteruut an een zaandpad, aj' 
niet oppasten zat ie zo vaaste mit 'e auto," 
vertelde een bosarbeider mi'j lestdaegs, mar 
now hebben ze daor asfalt daele legd. Man, we 
kommen d'r now elke ;naond wel een keer en mien 
zuster vint, dat ze d'r weer bi'j heurt. ("'t 
hiele drp dat liekt wat meer een stad"). 
Asfalt het een groot plak in oons leven inneu-
men. It Bet veur sneihied zorgd, veur beter 
vervoer en we kommen nog 'es' argens! It Bet 
veur meer contact zorgd of rieden we misechien 
oonze oolde kunde veurbi'j? We bin d'r meens-
ken-van-de-wereld deur wodden, mar hebben oon-
ze eigen wereld d'rdeur verleuren en om Neer-
laans Hoop te citeren: 'Zo zo'k flog wel uren 
deurgaon kunneri'. Dat doe'k dus niet. leder 
het zo zien gedaachten over Asfalt. 
Henk bet zien gedaachten op een raeke meniere 
in dit gedicht op pepier zet. 't Het mi'j an 
et daenken en miemeren zet, hopelik het ie 
dat bi'j de lezer ok veur mekerekregen, want 
dat was docht 1k iene van zien doelen bi'j 
et maeken van et gedicht 'Asfalt'. 

Harm Houtman 

00000 0000 000000 0000000 00000000009000000 000 000 

In een kleine oplaoge verschenen, en viot de 
deure uut... daorom bin d'r bi'j oons nog 
mar 10 exemplaoren over van 

G.P.Mulder, Van Terwisga tot Willinge Prins. 
110 blz. 	8,25 li 
bestellen bi'j: Stelllngwarver Schrievers-
ronte, Binnenweg 3, Ni'jholtpae. Et kan nog! 
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Et aepespul 

Be iene aep biIj d' ere 
Et liekt zo eers veur 't 00g. 
Mar elke aep die het ze 
Aachter zien elleboog 
Hi'j schrift of raost of tjoedelt 
Toe kiek en heur naor mi'j 
Want ik bin 'oiesterbaorlik 
Daor bin ie nargens bi'j 
Dat iao'we dan mar zingen 
Van sul tot onbenul 
De wereld hiet ontwikkeid 
Mar 't is een aepespul 

Et leven is een aepespul 
Bat scht mi'j vaek' in 't zin 
Een boer is bitjgeiieks  zoe'n aep 
Veur 'n ere aep te mm. 
Hi'j ploegt en zi'jt en. eidet mar 
En klauwt wat uut de grond 
Een ere aep die stopt dat dan 
Nao lt  schellen in zien mond 
Een boer die hiet vaeks oe zo dom, 
D'r wodt Ok orn him lacht 
Mar mit zien bouw mit eerpelties 
Hoolt hi'j oons in zien rnacht 

Een ere aep leert wieder nog 
En kornt bi'j 't onderwies 
In 't viefde jaor een brillegien 
En veur zien tiende gries 
Al snapt hitj mar de helte 
Van waor hi'j over praot 
Dan bruit hi'j wel zo hadde 
Bat It ieders oor in gaot 
Al zol hi'j zeggen: 'Einstein 
Die vun et vri'jen uut," 
Et yolk vul op 'e kni'jen 
En daankt' en priesd' him luud 
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Dan hej' de aep politicus 
Die praot zien tonge lam 
Et Vene krigt een vliegveld 
En Sliekenborg een tram 
Hi'j speult op zien bi'jienkomst 
Een prachtig woordespul 
Een borrel en een knipoog 
En nog wat flauwe kul 
Zo hoolt hi'j hiel wat tegen 
Bekiek et mar es maot 
Mar krooi mar liever op vent, 
As It om verni'jing gaot. 

De vierde aep zit hiere 
Veur jim mit zien gitaar 
Hi'j warkt mit gaans zien hatte 
Dit laeste exemplaar. 
Hi'j riemt en tjoedelt deunties 
Veur alderhaande slag 
Van bloemen en van maegies 
En meer nog as et mag 
Et mooiste yak is ditte 
En 't hiet verempeld keunst 
Al stik ik jim de gek an 
1k blieve in jim geunst 

Dislange heb ik zongen 
Van alclerhaande soort 
Mar d' alderlaeste aep blift 
Nog evenpies an 't woord 
Wie ooit himzels es ofvragt 
Wat het et toch veur zin, 
Waorom spant ieder meenske 
Rim veur zien ere in, 
Laot die dan toch es daenken 
An wat mi'j hier ontscheut 
Toe schuuk en gaep en klauw mar 
En neem een aepeneut 
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Dat lao'we daorom zingen 
Van sul tot onbenul 
De wereld hiet ontwikkeld 
Mar It blift een aepespul 

tekst-meziek: Henk Bloemhof'f 

DROMEN 

Honderdduzend kielne dromen 
had ik indertied as kiend. 
Elke aovend kwammen ze stiekem 
op de maote van de wiend... 
Vassies van een boskeboolter 
op de brulloft van de preens. 
D'r vul een steern naor beneden, 
alle gaasten deden een weens... 
Honderdachtentachtig reuzen 
atten d' hieltied meer en meer. 
Mar.. dan dee'k mien ogen eupen 
en d'r weren... gien reuzen meer... 

Een zwan die trok een toverboot 
over 't waeter van de zee. 
En een dwargien mit een kb'rfien 
plokte kruden veur de thee... 
'k Roetste langs de regenboge 
in een goolden lochtbelon. 
Langs de zunne en de maone, 
'k wol dat 1k ze plokken kon... 
De CO 	draek die spi'jde vuur, 
'k speulde fluite mit een beer. 
Mar.. dan dee'k mien ogen eupen 
en d'r weren... gien draeken meer... 
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Honderdduzend kleine drornen 
bin veurbi'j, ik bin now groot. 
Preensen, elfies en keboolters 
gongen d'ien nao dtaander dood... 
Dwargies dat bin now soldaoten, 
vrede is alliend een woord. 
Toverboties.... onderzeers 
mit atoomkoppen an boord... 
1k bin groot, ik bin volwassen, 
'k was bi'j 't leven in de leer. 
'k Leuve niet in kiendersprokies, 
dromen doe'k... al lang niet meer... 

tekst: Johan Veenstra 
meziek: Renk Bloemhof±' 
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Ni'je copie graeg op Ovend-formaot 
veur I april (dit is gien grap) in-
leveren! 
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Oe ovenO 
een uutgifte van de Stetlingwarver Schrieversronte 

Verschient len keer in de twie maonden 

Adm.: Johan Veenstra, Binnenweg 3, Nijeholtpade 

Red.: Henk Bloemhoff, Bovenweg 15a, Nijeberkoop 

,De Ovend" komt riegelmaotig over de heerd bl'j 

de leden van de Steliingwarver Schrieversronte 

Lidm. / ab. (tegere) kost / 10,— in 't jaor 

Baankno. 29.98.07.711 

Girono. 83 15 23 van de CoOp. Voorschotbank Oldeberkoop 

t.g.v. Stellingwarver Schrieversronte, no. 771 


