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I Er 	 :OF  OvWD 
Vierde jaorgang no. 1. 	feberwaori 1976. 

"We Ovendt?  is een uutgifte van de Stellingwarver 
Schrieversronte, en verschient ien keer in de 
twie maonden. 
Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3, Ni'jhooltpae, 
till. (05610) 8252. 
Red. Henk I3loemhoff, Doverweg 15 A, Ni'jberkoop, 
till. (05163) 371. 
Typewark: Jacob Nijholt, Oosterwoolde. 

Beste Lezers. 

Ja, daor begint De Ovend al an zien vierde jaor-
gang. De tied vligt! Et is nog mar zo even leden, 
dat de Stellingwarver Schrieversronte op 'e we-
reld kwam. Dat was, om percies te wezen, op 29 
april 1972. As een verieninge, van een klein groe-
pien enthousiaste meensken, die an alderhaande 
dingen begon te warken; an De Ovend bi'jglieks. Mar 
ok an boekies, cursussen, harbargespul, tentoon-
stellingswark en zo wat henne. En, gelokkig, dit 
allemaole niet zonder succes. De hieltied meer 
meensken kwammen op de ien of ere meniere mit oons 
wark in de kunde. Stellingwarvers heuren bescheiden 
te wezen, mar we bin aenlik toch wel een betien 
grootsk.... Dat kleine Schrieversrontien van doe, 
van zoe'n 50 leden, het d'r now al 168, dat we 
kriegen de bienen onder It gat, zo staorigan! 
Op vri'jdag 30 jannewaori tekenden drie stuur-
groepleden bi'j Notaoris Van Terwisga in Berkoop 
een belangrieke akte: van die stonde of an bin we 
de "Stichting Stellingwarver Schrieversronte". Een 
organisatorisch spronkien, dat wel neudig was: d'r 
gaot de hieltied meer geld omme bi'j de Schrie-
versronte, de verantwoordelikheden wo'n de hiel-
tied groter. Dat d'r now ok dudelik een structuur 



op pepier staot, is vanzels ok slim belangriek. Et 
is misschien wel aorig, om hier nog even wat zien 
te laoten van wat de stichting now aenlik wil, wat 
now aenlik et doe is. Et gaot d'r omme, et Stel-
lingwarfs in Stellingwarf te beweren en weer wat 
veuruut te helpen. Dat wodt perbeerd deur et uut-
geven of mithelpen uut te geven van wark in et 
Stellingwarfs; et schrieven en praoten in et Stel-
lingwarfs in oons taelgebied hier en daor wat an 
te fieteren; et bi'j mekeer geren, beweren, en 
henne leggen om in te kieken van schrieveri'je in 
et Stellingwarfs; et holen van bi'jienkomsten 
over/in et Stellingwarfs; te helpen de kennis van 
en over et Stellingwarfs uut te breiden; mit te 
helpen bi'j et opschrieven, beweren, en as It kan 
weer opni'j leven laoten van oolde gebruken in de 
Stellingwarven; mit te helpen an et verbreiden van 
de kennis van de Stellingwarver geschiedenis en 
folklore; et in kontakt blieven mit ere instellings, 
personen, die etzelde willen of bi'j oons wark hel-
pen willen, enz..... 

En dit is al weer de twiede keer, dat jim, al 
die vri'jwillige helpers van et Stellingwarfs Woor-
deboek, uut die hiele riegel d5rpen, De Ovend over 
de heerd kriegen. Ja, de tied vligt! Zo is et okto-
ber 1 75, en zo al weer feberwaori 1 76. Veur de 
Schrieversronte een aorig idee, om jim es zien te 
laoten, wat we nog meer doen as et woordeboekwark 
steunen. En ok een aorig idee, om jim es in et vol-
gende artikel weer wat uut en over jim wark zien te 
laoten! 

Henk Bloemhoff. 

Et Stellingwarfs Woordeboek. 

Eerda'k begin weer wat over oons woordeboekwark te 
vertellen, Wilk even stille staon bi'j een eernstlg 
geval, dat oons overkomt now we aenlik niet lens zó 
lange uut aende binnen. In de tussentied is nl. de 
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heer W. van Loon wegraekt, lid van oonze groep in 
Donkerbroek. lene, die deur de aandere Donker-
broekemers slim wardeerd wodde, iene, die oons 
dreks al in 't begin slim helpen wol, deur oons 
dreks al een protte eigen, oold, belangriek mate-
riaol toe te sturen. Et kan niet aanders: we ver-
liezen in him een trouwe kammeraod en warker. 
Hitj was, al bestaot oonze woordeboekbaand nog 
niet zo lange, iene van 66ns. Dat hi'j blift in 
oonze herinnering. 

Oons projekt drl'jt now toch al weer zoe'n zeuven 
maonden. En et dritjt op de meerste plakken goed. 
Pattie groepen dri'jen misschien al langer as 
zeuven maonden, want in de tied van de vekaansie 
van de zommer van 1975 wodden de groepen al op-
richt. Sommigen nog véür die vekaansie! 
As 1k zegge, dat de groepen goed dri'jen, dan be-
doel ik, dat ze al elke maond bi'j mekeer kommen, 
en een aovend of middag spenderen an et invullen 
van oonze kaorties, en die kaorties laeter net-
ties op 'e tied insturen. Dat gaot allegeer best! 
Goed dri'jen, daor verstao ik ok onder, dat d'r 
een hiele hechte, mar ok gezellige baand ontstaon 
is tussen de leden van de groepies. Dat heur ik 
van alle kaanten, en ik marke et ok, as ik bi'j 
groepen langes kom, of as ik d'r via via over 
heur. Een reden veur mi'j, ja veur iederiene die 
et Stellingwarfs Woordeboek toegedaon is, om 
bliede te wezen. Want: zonder zoe'n protte mit-
warkers wodt et nooit hielemaol goed. Van die 
mitwarkers hangt et veur een hiel groot pat of. 
As dat dan allemaol plezierig wezen kan, dan is 
dat an alle kaanten et beste. 
1k hadde et krek over een baand in de groepies. 
Mar op oonze kontaktaovend dee ok blieken, dat 
d'r een baand komt tussen de groepies onderling, 
tussen De Fochtel en Ni'jhooltpae om mar wat te 
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numen. Ok plezierig! Trouwens, ok te verwaachten, 
want ie willen op zoe'n woordeboekaovend as les-
sendaovend best es weten wie d'r now uut Schar-
penzeel mitdot, en ie willen ok wel es heuren, 
hoe ze et in Oosterwoolde anpakken! As ze d'r 
daor soms 6k zo lange wark mit hebben! Mar laot 
1k niet veuruut lopen op een verslaggien van oon-
ze kontaktaovend. 1k hadde et nog over de groe-
pen. Now, daor gaot et dus goed mit, mar dan doel 
1k w1 op vierentwintig van de achtentwintig dr-
pen die 1k in de veurige Ovend nuumde. Op vier 
plakken dri'jt et nog niet zo goed, of soms hie-
lemaol niet. Dat bin: Sliekenborg, Steggerde, 
Bull en Appelsche. De muuilikheden hebben vaeke 
te maeken mit ziekte en zo. As d'r van oonze le-
zers goenend binnen, die misschien meensken we-
ten in dise drpen, die oons helpen kunnen, al-
lienig of mit een groep, dan zollen we et slim op 
pries stellen, as ze oons even tiedinge doen, wat 
veur meensken as we vraogen kunnen. In Slieken-
borg zollen we graeg iene hebben willen, die 
Vrouw Postma-Pijlman helpt, of z6ls kaorties in-
vult; in Steggerda zol de heer P. Rijkmans best 
wat hulpe bruken kunnen. In Bull hebben we nog 
glen vaaste groep, en in Appelsche ok niet. In 
die beide plakken hebben we wel 't len en It aan-
der perbeerd, mar et wol daor niet. Temeensen: 
glen meensken die daor ok altied woond hebben 
en/of daor op schoele west hebben. Wie helpt oons 
in die contreinen? 

DE 	OVEND. 

In et veurige artikel over et Stellingwarfs Woor-
deboek (3e jg. no. 5, blz. 1-12) he'k al ver-
teld, wat De Ovend veur een blattien is, wat d'r 
zoal in schreven wodt, en wat we dtr  mit willen. 
De naerne konnen pattie lezers niet hielemaol 
thuus brengen. Begriepelik, want W1!j  hebben 
vanzels wel een doel mit disse naeme, mar dat 
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hadden we al es schreven in et eerste nommer, in 
1972, dat zodoende. 
De Ovend (uutspraok: / du oobmt / ; Nederlaans: 
"oven") is niks eers as een speulse naeme veur 
dit Stellingwarver blad. le kun zeggen: in dit 
blattien kunnen verhaelen en riempies "bakt" wod-
den: hier kommen ze klaor, kaant en klaor kommen 
ze uut De Ovend. In dit blad wodt ok et "hiete 
ni 'js" van de Stellingwarver Schrieversronte 
"bakt". Ok .... van et Woordeboek dus. We hopen 
ok dat De Ovend zoveul waarmte ofgeft, dat ere 
meensken mitdoen wi1len; mithelpen an alderhaan-
de aktiviteiten: schrieven, geschiedenisonder-
zuuk, harbargespul (kabaret), veurdregen, woorde-
boekwark, van dat "Stellingwarfs-eigene" es wat 
opstikken, nuum mar op. Waor we niet bi'j verge-
ten moeten, dat al dit wark wel veur een hiel 
groot pat liefhebberi'je is; mar ok de wetenschop 
het belang, zoas we al murken hebben. Ok offici-
le instaansies as beide Stellingwarver gemienten, 
en de perveensie Frieslaand erkennen et belang 
van et wark van et "Instituut" Stellingwarver 
Schrieversronte. Dat dot bi'jglieks blieken uut 
de subsidie van f 2250,-- die zi'j elk geven, ie-
der jaor. Wie wat weet het van priezen van boe-
ken, drokkosten en zo wat henne, begript ok wel 
dat et daor niet zonder kân. 

ET MATERIAOL VAN BERGVELD 

Ok in De Ovend (3e jg. no. 5, blz. 3) he'k et 
hiel even had over et woorde-materiaol dat 
H.J. Bergveld naolaoten het. Naost die zien ver-
haelen en riempies (zoas die bi'jglieks bi'j me-
keer brocht binnen in De Oolde Pool-c-) bin d'r ok 
een hieleboel losse woorden op kleine kaorties 
beweerd. Niet dat 1k hier now kritiek hebben wil 
op et wark van Bergveld. Daorveur he'k altied 
vuus te yule bewondering had, om d'r ok mar een 
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kwaod woord over te zeggen. Hi'j bruukte zok 
goed Stellingwarfs in zien stokkies, daor kun 
mar weinigen an tippen. Zien verhaelen en riempies 
bin prachtig: mit een stark gevuul veur humor, en 
een stark gevuui veur de netuur. En oe wat kende 
hi'j de meensken, wat bekeek hi'j ze scharp, kuj' 
marken uut zien wark. Van zien boek De Oolde Pook 
he'k now alle woorden op kaorties staon. Dat is 
dus al haost een hiel klein, bescheiden Stelling-
warfs Woordeboekien. Dat ik now tóch wat kritiek 
hebbe op die kaorties van Bergveld, dot d'r ok 
niet zo yule toe, mar dat 1k d'r hier op komme, 
het een eer doel: mi'j donkt, wi'j warkers van et 
Woordeboek, kun d'r wat van opstikken. Daoromme 
wi'k es zien laoten, waorom wi'j mit zoe'n kaor-
tien van Bergveld nogal es wat muuite hebben. 
Lang niet mit alle kaorties, trouwens, mar wel 
mit sommigen. Zie mar es: op iene van de kaorties 
staot: 

"wif - onbetrouwbaar (van een voorwerp)' 

Daor hebben we aeplik niet genoeg an, want ie kun 
je ja ofvraogen: "Kuj' zoks van elk ding zeggen?" 
Daorom moej' veurbieldzinnen hebben, want dan 
weej' al yule meer. Wi'j, in Ni'jberkoop, zeggen 
wel: "Die taofel staot aorig wif." Dan bedoelen 
wi'j wat ok bedoeld wodt mit et Nederlaanse "wan-
kel". Mar van een lepel zullen wi'j niet zeggen: 
"Die is wif." Of van een hokke: dan zoj' nog eer-
der zeggen: "Dat hokke staot aorig wif." Bruken 
wi'j in de ere drpen dus ok "wif" in de beteke-
nis van "onbetrouwbaar"? Of het Bergveld him niet 
secuur uterd mit "onbetrouwbaar"? Mar dan helpen 
Bergveld zien kotte verhaelen en riempies oons 
veerder. Want in Dc Oolde Pook, blz. 52, bruukt 
hi'j disse zin: "Mien oolde pook (=geweer) is 
pattietoeren aorig wif, en ik zorge niet veur 
Eltien en de kiender, heur! . ..." Dan dot dus 
blieken, dat et woord wif bi'j Bergveld inderdaod 
meer betekent as allienig wankel. her hebben we 

- 6 - 



hulpe kregen van zien ere rark, we hebben een 
veurbield. Ok dot blieken, dat Bergveld nóg een 
kaorti en mit "wif" d 'r op maekt het: 

"wif - wankel, ook: twijfelachtig" 

In die eerste betekenis kende ik et woord dus 
persoonlik. Mar: kuj' ok van personen zeggen: 
"Hi 'j is nog wat wif" - hi 'j is nog niet zo ze-
ker, hi'j wet nog niet goed of hi'j deurpakken 
zal? "Jan is nog wat wif, ie kun him dat wark 
beter nog mar niet doen laoten" - Kan dat? Die 
veurbieldzin zol angeven hoe .et woord bruukt 
wodt. Mar dan wi'j' 6k nog weten, aj' zeggen 
kunnen: "Dietaofel is wif" en/of krek niet: 
"Die wiffe taofel, daor kuj' mar beter niks op 
zetten, heur." Een eer veurbield: 

"weerscheid - heift van een tweeling" 

Dan vraog ie je verscheiden dingen of. Is It 
een de-woord of een et-woord? D'r zal wel -en in 
't meervoud aachter kommen. (?) Mar wodt dit 
woord ok inderdaod in et meervoud bruukt? Kuj' 
zeggen: "Klaos is mien weerscheid"? Mar ok: "Jan 
en Klaos bin weerscheiden"? Zoj' et zó ok zeg-
gen? Veurbie.ldzinnen bin belangriek, dot blie-
ken! 

KLAOSIEN GRIFFIOEN: 

"'Vat is-et wat, wat hael ik an! 
Dat wark komt ja gien aende van! 
Talk mar gien Klaosien, mar een 

hond, 
Dat was veur 't heufd wél zo ge- 

zond,' 
In iene blaf, dan walk d'r man! 
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Wat d'r van ien woord soms kommen kan. 

Op oonze kontaktaovend laest he'k al heuren 
laoten, hoe'n protte woorden deur iene of een 
peer vraogen loskommen kunnen. Dat gong doe 
over alderhaande soorten bri'j. We kwammen op 
zoe'n twintig woorden, a1lienig al wat de bri'j 
zels angong. Ok woorden in verbaand mit stotte-
ren, brobbelen, staemeren gaf ik doe. Hier nog 
es een aorig riegeltien woorden die loskwamrnen 
bi'j brik (bep. waegentien). Et sprekt vanzels, 
dat elk woord dat hierbi'j naor boven zetten 
komt, douk zien eigen plakkien krigt in et 
woordeboek: kliedwaegen (ok: kleedwaegen), bul-
derwaegen, brik (ok: brikke), sjeze, dogkarre, 
honnekarre, tilbrie, riedewaegen, zeilwaegen(?). 
En zie es, wat veur verschillende woorden d'r 
bi 'j opschepper ioskwammen: zwetser, zweerbuul 
(-beul), poesterd, blaozer, druusker, druser, 
opblaozer, wiendbuul, wiendhapper, zwetsbule, 
zwetsbuul, pochebule, pochebuul, bluffer, 
zweerpoede, zwetsebroek, zwetsbroek, lefbuul, 
opsnieder ....! 

Hoe kornt et woord in et Woordeboek ? 

Jim kaorties wo'n allegeer uutwarkt. Dat hoolt 
in: de gegevens die d'r op staon wodden naost 
mekeer legd en vergeleken. Op een aander, ni'j, 
blanco kaortien wodt dan, as et woord meer as 
lene betekenis het, angeven wat as et betekenen 
kan. Ok wodt de woordsoort angeven, en zo meer. 
Dit allemaole in lclad vanzels, dtr  kun ja nog 
zoveule anvullings kommen. D'r wodden ok een 
stokmennig veurbieldzinnen van jim op die kaor-
ties zet. Die zinnen wo'n bruukt, die as et du-
delikst de betekenis van et woord uutkommen 
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laoten, en/of die zien laoten, hoe et woord, in 
wat veur verbaand, bruukt wodt. Lao'we es ide-
ken naor et woortien brink. 

brink 

de-woord. (-en) 

1. - pleintien, stokkien grond mit grs d'r op, 
midden in et drp; meerstal ok mit bomen 
d'r op; zoas ze uut Drente bekend binnen. 

'me huzen staon om de brink henne." (Db) 
"Ije brink van flakkinge, van Oosterwoolde." (Dhau, 
Dfo) 
"Aj' naor Viedder gaon, kuj' mitien over de brink 
lopen." (Nw) 

(Algemien) 

2. - stokkien laand aachter huus mit ekkelbomen 
d'r op. 

"Laot de schaopen even op de brink lopen." (Dfo) 
"In Else haj' wel dattig brinken. Et was altied 
de eerste kaamp tegen de boerderi'je an, vaeke 
mit iekenbomen beplaant. le hadden De Lege Brink, 
De Schaopebrink, 't Brinkien (in Zuudhorn)." (El) 
"In Buil wodt de schoelebos de "Oosterbrink" 
nuumd." (Bu) 

3. - et hiem, et arf, de grond rondom huus. 
"De brink bi'j een boerderi'jeis et hiem, rondorn 
huus." (Sun-Ot) 
"D'r is een beheurlike brink om et huus." (Op) 

Veurkommen betekenis 2: Bu, Dfo, Dhau, El, Np, 
Cp, Ow. 

Veurkommen betekenis 3: Op, Sun-Ot, Pe-Dbl. 

Uutdrokking: "De hele brink moet mar mit." (Op) 
- Alles daj' hebben, moet mar mit, alies moet mit.. 

Zie ok: brinkien (Op), bomebrink (Np). 

/ bringk / 
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Et invullen van de kaorties. 

Even kot een peer dingen daor over. Soms kennen 
we een woord daor naor vraogd wodt, niet. Dan 
moeten we perberen de kaorties 	 to 
lezen: de betekenis daor naor vraogd wodt, wat 
zeggen ze daor in oons drp tegen? Dat woord, 
graeg weer in een zin, moe'n we dan opschrieven! 
Dat smit meer op, as allienig "onbekend". Dan 
weten we vanzels 6k wel wat: dat dat woord daor 
niet veurkomt. ar  we haelen d'r meer uut, aj'm 
jim eigen woord invullen. Aj' d'r hielemaole niet 
uutkommen, dus ie kennen et niet of kennen d'r 
gien aander woord veur, dan wél invullen daj' et 
niet kennen. Een hiele inkelde keer kriegen we 
wel es een kaortien, daor hielemaole niks op 
staot. Dan rnoe'n we aenlik d'r van uutgaon, dat 
dat kaortien bi'j ongelok vergeten is. Soms is 
et dan hielemaole niet vergeten, mar dan wussen 
jim d'r gien woord of uutdrokking veur! 
Et invullen van de kaorties, dat kuj' ok aanders 
anpakken, as op de aovend van de bi'jienkomst 
naor de kontaktpersoon te luusteren, on dan. ant-
woord to geven. Pattie groepen geven al van te 
veuren elk een pat. Dan vullen ze alvast in, en 
vraogen op de bi'jienkomst om anvullings van de 
eren. Dat warkt bi'j goenend beter. Of ze lezen 
ze van te veuren allemaol dour, en laoten ze dan 
op de bi'jienkomst, mekeer al vraogende, deur de 
kontaktpersoon invullen. Dat kan 6k. Ok nóg weer 
ere menieren kun bi'j goenend beter in de smaek 
valen. Wel, daor is van oonze kaante gien veur-
schrift bi'j. As iene van die menieren beter 
warkt in jim groep, laot et dan veural niet: de 
groepen moe'n zels uutvienen, hoe zi'j op 'n 
plezierigsten en op 'n besten warken! 
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H at losse dinkies. 

In De Ovend, 3e jg. no. 5 blz. 22 schreef ik 
over et veurkommen van et woord ileit in Stel-
lingwarf. 1k twiefelde daor even over een pat, 
en dan veural et westelik pat, van West-Stel-
lingwarf. Vrouw Z. Broekema-Bosma uut Sunnege 
schreef oons: "Wi'j zeden in Ni'jlaemer tegen 
oonze oolders Heit en rem. Oonze kiender zeg-
gen ok altied Heit en I'em." Oonze groep in 
Ni'jtriene daenkt, dat disse woorden daor toch 
veural in femilies veurkommen, die Friezen in 
de femilie hebben. 

En ok disse keer weer wat volksriernpies, die 
oons vanuut de groepen toestuurd binnen. Wie-
derop in De Ovend ok een stokmennig volksver-
haelen, die deur echte vertellers veur oonze 
microfoon brocht binnen. 'k Vraoge ok nog jim 
andacht veur de taelkaorties veerderop, en ver-
slaggies van Woordeboek- en geschiedenis-aovend. 
1k neme alvast weer ofscheid en zegge: tot bi'j 
jim thuus, argens "in et veld" of in 'We Ovend"! 

Volksriempies uut Stellingwarf. 

"Doemelot is in It waeter valen 
Likkepot het 'm d'r uut haeld 
Lange Jaap het 'rn naor huus toe brocht 
Kotte Knaop het 'm in 't bedde legd 
Et kleine ding het ai.les an !em verteld." 

(groep Sun-Ot) 

"Is jim bi'jgaond wiegelietien ok bekend?" 
vragt Vrouw V.d. Bos-Bouma van de groep Db: 

"Hosse, bosse, bente, 
De schaopies lopen in Drente, 
De koegies lopen in It lange gras, 
'k Wol dat Henkie groot was!" 



Doe heur kiender klein weren, zong ze et vaeke, 
schrift ze. Now, et was oons wél bekend, dit lie-
tien, mar dan van Ni'jberkoop. '7e hebben et d'r 
eerder over had in De Ovend, 2e jg. no. 5, blz. 
20-22, mar dat kun oonze woordeboekers vanzels 
niet weten! En we weten now, dat dat lietien ok 
in Donkerbroek veurkomt. 

Van de heer Dijk uut Et Vene (vroeger: Donker-
broek) kregen we onderstaond riempien/raodsel-
tien toestuurd: 

"een koppien as een knikkertien 
een liefien as een bikkeltien 
en poten as een ooievaar 
ra, ra, wat veur ding is dat?" 

De jeugd van vandaege-de-dag kent zoe'n ding 
haost niet meer, schrift de heer Dijk. Mar as wi'j 
vroeger mit natte voeten thuus kwammen, was 't mar 
wat lekker as d'r een kooltien vuur in de plaet-
stove kwam! Krek ja, in et raodseltien wodt een 
tange bedoe1d. 

Et riempien dat begint mit "Doempien had een keu-
gien kocht" dat we van de Makkingesters kregen (De 
Ovend, 3e jg. no. 5, blz. 11) daor kennen ze in El-
se ok de eerste riegels van. 

De heer J.W. Nijholt, siktaoris van de Schrievers-
ronte, die zien jeugd in en om Ni'jhooltpae deur-
brocht, schreef oons over Pieter en Nellegien, in 
een "aandere rolle". Eerder schreef Johan Veenstra 
daor over in De Ovend, 3e jg. no. 4, blz. 18-19 
Nut de oolde deuze). 

Tene zee: "1k weet een mooi vertellegien 
Van Pieterom en Nellegien, 
Wi'j 't weten ja of nee?" 

De ere antwoordde: "Ja!" (of: "Nee!") 
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De iene weer: "Et is gien vertellegien van ja 
(of nee), 

et is een vertellegien 
van Pieterom en Nellegien. 
Wi'j't weten ja of nee?" 

"Dat gong dan krek zo lange deur, totdat "de 
ere" in de gaten kreeg, dat hi'j as antwoord 
niet "ja" of "flee" zeggen mos, mar: "Pieterom 
en Nellegien!" Dan was "de iene" ommes uutpraot! 
Zo beschouwd was et vertellegien van Pieterom en 
Nellegien een soortement intelligentietest. le 
hadden dan ok grif goenend, die et goeie ant-
woord nooit vunnen!" schrift de heer Nijholt. 
"Zok soorte van "testen" hadden ze wel meer 
vroeger. Kiender wodden ommes wel es votstuurd 
om argens even de "dichte gattiespanne" op te 
haelen, of - as et huj binnen was - de hujschere, 
om et hujvak wat bi'j te knippen!" 

Et Toolterlied, opschreven deur Bergveld en Das, 
drokten we of in De Ovend, 3e jg. no. 4, blz. S. 
Een variaosie kwam in de 3e jg. no. 1, blz. 14-16 
Nut de oolde deuze, 2). 
Van Vrouw A.J. Haenen-De Vries, van vroeger uut 
Steggerde, en die now in Zevenbergen, N.Br. 
woont, kregen we de volgende variaosie uut Steg- 
gerde: 	

"Toolter Klaos Boolter 
Jan Alleman gek 
Die lust gien spek 
Wat lust hi'j dan 
Eier in de pan 
Daor wodt Jan Alleman vet van 1) 

De pan die kon niet duren 
Doe gongen ze naor de buren 
De buren waren niet thuus 
Doe gongen ze naor 't gemientehuus 
Gemientehuus was rondom toe 
Doe gongen ze naor de bonte koe 
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Et kaortien hierboven lat zien, waor breur of 
bruur zegd wodt. Over drie plakken moe'n we even 
wat meer zeggen: in Else zeden twieje van de 
viere bruur tegen de bruur van een aander, mar 
breur tegen de eigen breur. De eren zeggen in 
alle gevallen bruur. Buil zegt breur, mar: ruren, 
ok al verwaachten we reuren. In Nbk weren d'r 
goenend die breur, en goenend die bruur zeden. 
As breur ok as brr zegd wodt, hebben we hier 
veerder niet bi'j haeld. 
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BRI ED/BREED 

Ditkaortien lat et verschil in veurkommen van 
bried en breed zien. De .greenzen lopen hier 
wat meer krek as bi'j peer/pèr (Zie De Ovend, 
3e jg. no. 5, blz. 1-12) mar toch beslist niet 
krek liek. Bi'j peer/pèèr en bried/breed het 
de westelike vorrn de minste "oppervlakte", 
bi'j breur/bruur de oostelike vorm. 

TAELKAORTE VAN 
STELLINGWARF 
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De bonte koe wol stoten 
Doe grepen ze 'm bi'j de poten 
De poten waren vierkant rond 2) 
Doe vullen ze mit 't gat in de koestront 
Koestront, hoe smaekt dat. Zute. 
Loop naor 3erend Bute. 

3) 
Berend Bute was niet thuus. 

'n 1-ladde stoot en 'n dikke stoot 4) 
En daormit over de Schipsloot 	4) 
Aj' niet van de toolter of willen 
Dan moej' drie dubbelties geven. 

1) Ze zongen vaeke Jan Halman, zo hiette iene in 
It drp; 

2) Wodde deur de kiender niet begrepen, mar de 
moeder zee, dat zoks wel vaeker in een lietien 
gebeurde! 

3) Dit wet Vrouw Haenen niet zeker meer. Et liekt 
heur toe, dat dTr  zongen wodde 

t 1Berend Bute was niet thuus 
Die zat op et schiethuus" 

4) Et kan wezeri, dat disse riegels ok laest zon-
gen wodden. 

En om mit of te sluten nog een peer dinkies van 
do heer Nijhoit, die neffens oons wel algerniener 
bekend wezen zulien. Kennen we nog meer van dit 
soort van dingen? 

"1k gooie 'n recht ding op 't huus 
en 't komt d'r kruusd weer of! 
Ra, ra, wat is dat?" (schere) 

"1k gooie 'n rood ding in de putte 
en 't komt d'r zwat weer uut! 
Ra, ra, wat is dat?" (kooltien vuur) 
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"1k gooie 'n zwat ding in de putte 
en 't komt d'r wit (geel) weer uut. 
Ra, ra, wat is dat?" (kriolie) 

Mien daank nog an Johan Veenstra, di.e mi'j ver-
schillende dingen toespeuld het. 

Henk Bloemhoff. 

uz 
OOST 	STELLINGWARF 	WEST 

Aovend Stellingwarfs Woordeboek. 

Op vri'jdag 13 feberwaori zaggen we mekeer dan 
haost allemaole in cefé Boszicht in Ni'jberkoop, 
op oonze eerste bi'jienkomst van de mitwarkers 
an et Stellingwarfs Woordeboek. De eerste bi'j-
ienkomst die niet de laeste wezen zal. Et het 
best voldaon an de verscheiden reaktie's te heu-
ren! Omdebi'j negentig man weren d'r, van De 
Langelille tot De Fochtel! En dan weren d'r ok 
nog een peer groepen die deur ziekte of de glad-
de weg op 't laeste moment niet kommen konnen. 
We hadden d'r niet op rekend dat we alle groepen 
bi'j mekeer kregen, want d'r weren de plakken 
waor krek een dirpsaovend of zok-zo-wat dri'jde. 
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Begriepelik. Nee, we keken d'r van op, dat d'r 
zoe'n protte yolk op of kwam. fleensken van de 
Schrieversronte zorgden veur "taxi's"  en bedie-
fling, en zo wodde et mit mekeer een gezellige 
boel. Naoda'k mien zeggien over et Stellingwarfs 
Woordeboek daon hadde, kwam de heer Kocks van et 
Drents Woordeboek mit lanteernplaeties op 'e 
bodden. Zien kaorties leuten zien, hokke grote 
verschillen as d'r in Nederlaand binnen wat de 
streektaelen angaot. liel dudelik wodde ok, dat 
d'r grote verschillen in tael binnen in Drente 
zels. Groter nog as we eerder bi'j de Stelling-
warven zaggen. Wat een verschillen! Neem now "al 
die oe's" uut Zuud-Oost-Drente, en al die Grun-
finger klaanken in et Noorden! Hiel aorig was ok 
dat we even in et Nedersaksisch Instituut keken: 
de warkkrachten daor in aktie, en kaastenvol 
woordeboekmateriaol! Even veur de twiede pauze 
en d'r viak nao kwammen d'r hiel wat vraogen uut 
de zael. Een pracht gelegenhied veur Perf. dr. 
H. Entjes om wat veerder in te gaon op alder-
haande problemen die mitspeulen in et bestaon 
van streektaelen. Om mar een peer dingen te flu-
men: "Stellingwarfs ... aorig, mar wat doen we 
d'r mit?" "Wanneer, waore kun we de streektael 
bruken, waor bruken we die?" "Stellingwarfs op 
schoele?" "Respect veur de tael van aandere 
meensken!" Genoeg stof tot praoten dus, genoeg 
stof veur et forum, daor Jan Betten en Johan 
Veenstra van de Schrieversronte intied ok bi'j 
kommen weren. Veur we d'r arg in hadden was 't 
al weer laete, en zo bleef d'r aenlik mar weinig 
tied over om nog even mit mekeer nao te praoten. 
Ok bleven d'r nog hiel wat vraogen over, mar om 
de tied mos d'r op een bepaold moment toch een 
aende an kommen. Dat aende wodde op indrokwek-
kende wieze verzorgd deur schriever Johan Veen-
stra, die veurlas uut zien boek Wilde Gaanzen. 
Naodat iederiene bedaankt wodde veur alle in-
breng en hulpe, vreug de heer Betten van de 
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woordeboekgroep Costerwoolde nog even et woord 
en brocht op slim sympathieke wieze nog es uut 
naeme van alle groepen daank veur et plezier 
dat de meensken mit dit soort aovens en mit 
dit soort wark brocht wodt. 
Et ligt dan ok in de bedoeling, wel es weer 
zoe'n aovend te holen! 

Henk Bloemhoff. 

Een praotien mit een daankwoortien van ttDe 
Staf" an de Stuurgroep van de Stellingwarver 
Schri eversronte. 

't Moet gebeurd wezen in de tied dat de beppen 
van oonze beppen al oolde beppen waren, dus is 
naotied de zunne al verscheiclen keer weer op-
gaon. Veur moeder de vrouw was 't bittere nood-
zaak dat ze een paar van heur eigen opgruiende 
bingels es ongezouten et "leksum" mos toedie-
nen. Ze dee dat op een meniere die mit de 
meerst rume opvatting van fesoen nog niks te 
maken had. Ongemerkt was de doomnee (die op 
huusbezujk was) binnenkomen en mos, of hi'j 
wou of niet, dit taaltien anheuren. Toen et 
hoogtepunt d'r Lrest hadde en hl'j d'r even-
pies tussen kon komen zee die: "Maar vrouw, 
waar heb jij die taal toch geleerd?" Et ant-
woord was: "Wao'k dat leerd hebbe, wao'k dat 
leerd hebbe? Dat is niet te leren, dat is een 
gave!" Mit dit verhaaltien nou rechtstreeks 
naor et zaaltien in Ni'jberkoop, waor we vri'j 
dagaovend bi'j mekaar west hebben en ontvangst, 
vulling en aende van de aovend een goeie nao-
smaek bi'j oons aachterlaoten hebben! Aj' now 
daenken dat wi'j mit de busen vol kennis 
weeromme komen binnen dan hej't mis, aihoewel 
we wel veur de eerste keer van oons leven op 
college west hebben bi'j een echte perfester 
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en bi'j schoelemeesters die glen Spaans rietien 
bi'j heur hadden om te bruken in geval van nood. 
Ze maakten oons wel duidlik: naormate le meer 
van 't ien of 't aander weten, kom ie wel tot de 
ontdekking dajt aenlik nog niks weten. Zo is 't 
ok mit oons taaltien. Praotende wieze, vergelie-
kender wieze en zujkende wieze moej' hier of daor 
aachter zien te komen. De "Stellingwarven" blie-
ken mit alles d'r op en d'r an toch wel de muite 
weerd om et len en aander te behouwen. De.begren-
zing van de Tjonger was de netuurlike ofscheiding 
van Frieslaand op taalgebied en dat is zo bleven. 
Nog mar kot leden was d'r wel es een kielne taal-
barrière, mar dat is vandage verleden tied. Hoej' 
mit taal deur de wereld gaon, hoej' je verstaon-
ber maken kunnen, et kwam allemaol naor veuren, 
en al was de uutwaarking niet zo, dat we miteen 
et Stellingwarfs as wereldtaal invoeren willen, 
we stakken funk wat op. Et was beslist een ont-
spannen en gezellige aovend! 

De helpers van et Woorde-
boek uut Scherpenziel. 

(Opm. red.: Bovenstaond stokkien van de heer 
A. Oosten uut Scharpenzeel lat mitien ok even 
zien, dat et Stellingwarfs van dit plak nogal 
eers as eers is. Daorom bin disse plakken 
(Sz, Nun, Dia, Spa) ok hiel belangriek. Karke is 
daor b.v. kerke, baene = bane) 

Een aovend over de STELLTNGWARVER GESCHJEDENIS. 

Op vri'jdagaovend 23 jannewaori j.-I. wodde in 
cefé Boszicht, Ni'jberkoop, een lezing holen 
over de geschiedenis van Stellingwarf, die ver-
zorgd wodde deur de borgemeister van !tStelling_ 
warf-Oostaende": Dr. T.H. Oosterwijk. De veur-
z-itter van de Schrieversronte, Henk Bloemhoff, 
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kon een honderd meensken op disse aovend welkom 
hieten. Opvallend was dat dtr  nog al wat meens-
ken van boven de dattig weren, terwiel zoe'n 
aovend veur jongere meensken ok interessaant is. 
Mar dat weten ze misschien wel niet. De borge-
meister had de toverlanteern mitneumen en an de 
haand van een stokmennig lanteern-plaeties ver-
telde de borgemeister, pattietoeren op humoris-
tische wieze, de geschiedenis van Stellingwarf. 
Eerst kregen we inkelde zegels te zien, die 
vroeger an belangrieke dokumenten zatten. Ok een 
zegel mit een Griffioen d'r op. Die vien ie now 
nog in beide gemientewaopens weeromme. Een plat-
tegrond gaf oons te zien dat Stellingwarf veur-
naemelik beston uut bos mit heidevelden en vene. 
Stellingwarf heurde eerst bi'j Drente, mar kwam 
laeter veurgoed bi'j Frieslaand. Et is nog te 
heuren an de tael. Ok wodde d'r verteld over 
Berkoop. In de Middeliewen haj' een West- en een 
Oost-Berkoop. Now kan West-Berkoop vlakbi'j 
Ni'jhooltpae legen hebben en Oost-Berkoop was 
dan Ni'jberkoop. Dat et niet altied lieke rustig 
in Stellingwarf was, bliekt wel uut et feit dat 
ze vaeke ruzie hadden mit de bisschop van 
Utrecht. Al die moerassen en venepetten in Stel-
lingwarf hulpen de Stellingwarvers liekewel. Nao 
de vri'je natie van de Stellingw-arven kriegen we 
te doen mit grieteni'jen. Bekende naemen van 
grietmannen weren Terwisscha, Willinge Prins en 
Lyclama a Nijeholt. Plaeties van oolde husies en 
boerderi'jen bleken de meensken nog wel te her-
kennen, hoewel d'r al verscheiden ofbreuken bin-
nen. Ok weren d'r plaeties mit bekende persoon-
likheden uut oold Oost-Stellingwarf, zoas Rense 
Korfien. lene van de veule onderwarpen was et 
gemientehuus. Eerst ston dat in Makkinge, tegen-
over hotel "Onder de Linden" en laeter in Ber-
koop, waor now bakkeri'je "De Zwaan" is. Mar 
Appelsche o.a. zag et gernientehuus liever dich-
ter bi'j huus en daordeur staot et now in Oos- 
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terwoolde. De aovend eindigde mit plaeties van 
gemienteplannen die now al uutvoerd binnen of 
die in de toekomst uutvoerd wodden moeten. 
De veurzitter bedaankte de borgemeister veur de 
interessaante lezing en vreug as d'r binnen 0'-
zi enbaore tied nog inkelde geschi edenisboeki es 
uutgeven wodden zullen. Dr. Oosterwijk zee dat 
d'r an twie boekies warkt wodt, mar wanneer 
disse boekies uutkommen was nog niet hielemaol 
mit zekerhied te zeggen. Wel bleek, en dat was 
toch wel groot ni'js, de "Geschiedenis der 
Ooststellingwerver dorpen" op 't heden bitj  de 
drokker te liggen! Nit spanning ofwaachten dus, 
veur de liefhebbers van oonze geschiedenis. 
Naodat de veurzitter ieder een wel thuus toe-
weenskt had, bleef haost iederiene nog even ge-
zellig naopraoten! 

Jacob Nijholt. 

Trouwakte uut 1881 

Nao de aovend mit dr. Oosterwijk is d'r nog wel 
even over vroeger deurpraot. Zo kwam d'r bi'j 
Vrouw Boek-Keizer uut Ni'jberkoop een trouwakte 
van et gemientehuus in Nakkinge veur It locht. 
Zollen d'r nog een protte van die dingen uut 
Makkinge wezen? vragt ze heur of. 

Bewijs van Huwlijksvoltrekking. 

Op heden den Eersten April 1881 
zijn te Makkinga, gemeente Ooststellingwerf, 
gehuwd: 

Jan Hendriküs Keizer 

en Zwaantje Koopstra 

Bij de aangifte van de geboorte van ki.nderen 
behoort dit bewijs te worden medegebragt. 

(et onderstreepte is schreven; op de aachterkaan-
te bin náemen, geboorteplak en daotums van de 
kiender schreven) 	

Red. 
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De volgende drie verhaelen bin volksverhaelen 
die we mit de bandrecorder opneumen hebben. Et 
eerste, dat van de heer W. Jaeger uut Berkoop, 
wodt eerdaegs of is misschien krek al uutzunnen 
in et programme "Vonken onder de as", NOS, 
vri 'jdagsmiddags. 

Et verhael van de PI1TERMANNEN. 

Eerst vertelt de heer Jaeger over de man daor 
hi'j zien verhaelen vaeke van het, van Colde 
Thies, die an de Kuunder woonde. "In zien jonge 
tied het hi'j boereknecht west. Doe is hi'j wat 
opklonmen, hen, en doe kreeg hi'j een stegien. 
En dat ston bi'j de oolde Kuunder. En in oonze 
tieden was dat doe al een dood gat, mar doe Thies 
daor in zien jonge tieden kwam te wonen, doe was 
dat nog een wilde rivier, hen. Wi'j konnen goed 
mit him, en mien heit had een grote boerderi'je, 
en Thies die verdiende d'r zo nog wel es wat 
bi'j, zo mit plaggestikken, hen. En dan stak hi'j 
zommers altieten vuuftig voer plaggen veur mien 
heit, en dan winters, dan rekerden ze daorover 
of. En, as hi'j dan kwam mit zien vrouw, dan 
wodde dat een mooi aovenpien, want hi'j kon al-
lemachtig mooi vertellen, uut zien vroegere tie-
den. Mien heit was doe zoe'n vuuftig, en hi'j 
was doe wel tachtig. Now en dat is now al weer zo 
lange leden, dat ie kun wel gerust stellen dat et 
wel een goeie honderd jaor leden is."  
Over die Thies en de pietermannen gaot et volgen-
de verhael. "Doe wi'j zokke jochies weren, moch-
ten we graeg nog es even visken in oolde Kuun-
derkolken. \tTaor oolde Thies woonde.. Mar... hi'j 
wol et aenlik niet lieden. Mar hi'j leut et dan 
toch nog toe, mar hi'j wol altied hebben, dat 
wi'j zo gauw as de zunne onder gong, daor weg 
gongen. Dat begrepen wi'j niet al te goed, en 
wi'j wollen dat ok niet graeg. Want krek, as It 
een betien laeter wodde, dan begonnen de aolen 
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daor altied zo te bieten, hen. Et was een oolde 
kolk, die was liggen bleven, want ze hebben de 
Kuunder vroeger recht maekt en doe was 't aenlik 
een dood waeter. Mar doe Thies daor woonde, doe 
hi'j daor kwam in zien jonge jaoren, doe was dat 
nog een wilde rivier. Wi'j snapten d'r niks van 
dat hi'j dat aenlik liev.er  niet hadde dat wl'j 
daor viskten. Mar hi'j leut et dan toch toe, mar 
as de zunne tegen It ondergaon an was, dan reup 
hi'j oons daor weg, en as wi'j niet wollen, dan 
kreeg hi'j mit zien starke aarms kreeg hi'j oons 
beet en dan zee hi'j: "Donder op". Hi'j zegt: 
"Want et is hier geveerlik." Hi'j zegt: "Te kun 
nog noolt es weten as hier nog niet wat is." Doe 
wodden wi'j ok al wat ni'jsgierig, en doe vreu-
gen wi'j him es op 'n keer, wat d'r dan toch aen-
lik was. "Ja", hi'j zegt, "ik weet et niet as 't 
now nog zo is mar ik vertrouw et niet want jim 
bin hummelties." Hi'j zegt: "En de kolk is on-
meetlike diepe." Hi'j zegt: "Mar vroeger weren 
hier pietermannen. Dat heb 1k an den lieve onder-
vunnen. Want 11r, woonde hier nog niet zo lange, 
en 1k was nog hatstikke jong, mien vrouw ok, en 
dan wo'k 'S aovens nog wel es even visken, hen. 
Dan viskte ik in de kolk. En as de rivier niet te 
wild was, dan koj' daor prachtig visken." H1'j 
zegt: "Altied haj' biet, de korke die gong al-
tied onder, hen. Et was dan veur mi'j ok glen 
keunst om een maol vis te kriegen, en dat was ok 
wel welkomme, hen. En doe es op een aovend, doe 
ston 1k es weer te visken, en et wol eerst 
niet." Hi 'j zegt: "Et wodde wat laete, en doe be-
gon It dan aenlik te bieten, hen. 1k viskte wat 
deur, hen. 1k vong zo now en dan es een dikke 
aol, en et wodde al laete. Nittertied, et wodde 
aorig schiemerig over I t waeter. lederkeer mos 1k 
al veerder, al veerder mos 1k d'r in. Dat mien 
stok was mittertled te kot, aenlik, hen. Daor It 
bieten wol, daor mos 1k wat veerder in de kolk 
wezen. Dat 1k waogde mi'j op zoe'n zodde. Daor 
ston 1k op, en 1k vuulde wel, daor zat waeter on- 
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der. Mar, die zodde kon mi'j krek holen. 1k had 
biet, 1k had nargens arge in, ik keeknaor die 
korke hen, hoe dat gaon zol. En in ienen", hi'j 
zegt, "kwam d'r beweging in et waeter viak bi'j 
mien bien. En daor scheut een lange aarm uut et 
waeter weg. Wel twie meter lang! It Was krek of 
was hi'j van ielestiek. En daor greep mi'j een 
haand greep d'r mi'j om mien bien, om iene van 
mien bienen. Et was krek of zat 1k in een 
baankschroeve. 1k kon niks meer. 1k dochte: Oe, 
oe, now bin'k verleuren. Want ik had wel es 
heurd van pietermannen, mar ik was niet zo 
bi'jgelovig. 1k geloofde d'r aenlik niet in. 
Mar doe drong et tot mi'j deur, dat 1k in de 
pietermannen verzeild raekt was. 1k begon al-
derhelselikst te raozen. En mien jonge vrouw 
die heurde dat, en die kwam op te sokken kwam 
ze d'r an. Et had glen vuuf menuten meer duren 
moeten, of ik was mit naor de kelder gaon, hen. 
Mar mien vrouw die zag dat ok, dat 1k niks meer 
kon. En die stak mi'j mien angeistok toe, die 
1k doe al votgooid hadde. En die greep ik, en 
mien vrouw die raosde zo verschrikkelik, dat 
dat ding dat leut mi'j los. En doe walk vri'j. 
En oe jonge jonge, ie kun weten hoe bliede a'k 
doe was." 

De heer G.Y. v.d. Meer, Hooltpae, vertelde: 
Geveerilk yolk op Der Izzerd. 

1k heb et van overlevering, van Roelf Pielman. 
D'r was es een schooier, die wol aovens graeg 
blieven, weej' wel. Dat was op Der Izzerd bi'j 
een boer. En dat moet bi'j De Vriezen jongen 
wezen. En die De Vriezen, die zitten d'r flog. 
Die bin d'r ok van oolds, zeg mar, now. Dat bin 
oolde stammen, die moe'n d'r altled woond heb-
ben op Der Izzerd. Die wol aovens graeg blie-
ven. Now ja, ze besleuten die mos mar blieven. 
Et was een vrouw, en 't was ok zok min weer. En 
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ze kwam d'r in, en ze kwam bi'j de kachel en zo 
wat, en ze had vrouwludekleren an in ieder geval. 
Mar die vrouw van die boer die dochte: "Dat 
wee'k niet, as dat wel een vrouw is", weej" we!, 
en die gaot mit 'n ure of tiene naor de zoolder 
om een peer appels op te haelen, en ze geft ie-
der een peer appels, mar ze gooid heur iene toe, 
weej' wel, mar zi'j kiapte de bienen tegen me-
keer. In plaets van dat ze zó dee, want een 
vrouw dot zo, now. Mar die boer hadde d'r glen 
arg in, mar omdat ze dat dee, want zi'j dee dat 
mit opzet, wej' wel, was heur dat opvalen. Doe 
gongen ze mittertied op bedde, doe ze op bedde 
weren doe zegt ze tegen heur man: "Mar ie hebben 
d'r gien vrouw inlaoten, ie hebben d'r een kerel 
in laoten." Hi'j zegt: "Hoe weet ie dat." "Now", 
zi'j zegt, "zo en zo he'k dat had mit die appel." 
Now, zi'j prakkeseerden d'r nog es weer over, 
hi'j het die jongen weer wakker maekt. Die wodden 
d'r ofhaeld. D'r weren wel een stok of drie gro-
te jongen in huus. "Now", ze zeggen: "hoe moet 
dat?" "Now", hi'j zegt, "de kachel mar goed bra-
nen, en mar waopénen mit hujvrken en oolde sao-
bels en zo wat. En dan mar ofwaachten. Now, en 
dan 't locht uut." En doe zatten ze bi'j de kachel. 
Mar ze heurden niks. Et was mittertied al len 
ure, half twie, half drie, en daor was nog niks. 
En doe verveelde heur dat ok a!, now. En mitter-
tied was 't drie ure, en doe heurden ze wat. En 
doe mittertied doe gong de kaemerdeure eupen. En 
doe moet d'r vochten wezen op levende en dood. 
Mar ze hebben 't wunnen. En doe had hi'j d'r drie 
man in laoten. Doe weren d'r viere. Dat moet 
hier waor gebeurd wezen. Die Roelf Pielman het et 
van de femilie De Vries. Mien grootvader he'k d'r 
nooit over heurd, dat et mag we! in 1700 gebeurd 
wezen. Die Roelf Pielman, die is hier ok geboren, 
dat is een oolde Hooltpaelnger, zie." 
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Et onderstaonde volksverhaeltien lag de heer Men-
ger uut Ni'jhooltpae (vroeger: De Miente) nog 
bi 'j. 

DE HEKSE VAN BERKOOP 

Wi'j hadden bi'j oons veur jaoren terogge, dat was 
in mien jongesjaoren, daor bi'j Ooldeberkoop een 
meule, en daor aachter die meule uut daor woonde 
een oolde vrouw. Die had twie jongen bi'j heur. En 
dat was wat een nuveren iene. Daor gong in de 
volksmond altied et verhael van dat die heksen kon. 
D'r wodde wel verteld dat ze heur veraanderen kon 
in een zwatte katte. Mar ja, de meersten gooiden 
dat an de kaant. Mar d'r woonde ok een vrouw bi'j 
in de buurt die zee tegen heur zeune, doe ze ao-
vens even buten west hadde, ze zee: "Daor leup een 
dikke zwatte katte bi'j oons bi'j de schure en die 
he'k een slag verkocht, mar die was niet best raek 
mar toch wel zo dat hi'j raosde. En now weet ik et 
niet, mar 1k dochte, dat kon wel es een toverhekse 
west hebben." En doe aandere daegs doe zee ze te-
gen heur zeune: "Now he'k je dat gisteraovend ver-
teld, mar now bliekt dat ok wel waor te wezen, 
want die vrouw, die wi'j dan dochten dat een hekse 
was, die lopt now mit een doek om 't heufd, dus ik 
heb ze wel een tik geven donkt mi'j zo." 

K 	Kom es zien in oons ni'je kantoortien in de 
Meulehoeve in Oosterwoolde, vlakbi'j de sport- 

R 	
hal. Oonze warker Jacob Nijholt, die disse 
Ovend weer tikte, zal Jim d'r graeg in laoten! 

• Tekenings in disse Ovend bin weer van Sietske 
U 	Bloemhoff. 

• Al is disse Ovend dikker uutvalen as gewoon-
uk, toch is d'r weer copy liggen bleven veur 
een volgende keer. Willen jim ni'j wark veur 

N 	de. Paosken insturen? Red. 

E L T I E S 



Et 

We zatten in een klein plakkien in Ita1i, dichte 
in de buurt van de greens mit Frankriek. Pal an de 
Middellaanse Zee. De eerste dag van oonze vekaan-
sie was omme. Et was zoel die aovend. De maone 
kwam hoger en hoger an de locht te staon. Zo now 
en dan kwam d'r een zochien wierid van et zuden. De 
grote blaeden van de riegel palmbomen naost et ho-
tel ritselden even. Een tel of wat laeter hongen 
ze weer doodstille naor beneden. 

Et hotel waor as we zatten lag wat in de hoogte 
bi'j een barg op. Aj' naor et straand wollen mojt 
zoe'n tien menuten lopen. le hoefden niet langs de 
grote diek, want schieve veur et hotel was een 
kronkelpattien mit stienen treden wat as naor be-
neden leup. An de iene kaant van et pad leup et 
spoor. An de aandere kaante stonnen een stokmennig 
huzen. lenvooldige huzen van grieze stien mit be-
ken, die daegs de zunne keren mossen. D'r weren 
tunegies veur mit wat gruunte d'r in en een peer 
oleanderpollen, die in de bluui stonnen. Halverwe-
ge et pad lag een zwembad, dat bi'j een aander ho-
tel heurde. 

Die aovend van oonze eerste vekaansiedag zollen 
we dat pad langes naor de zee. Naachs is de zee et 
mooiste. Dan heur ie et ientonige roezen van de 
golven, die in een iewig ritme kepot breken op et 
laand. Overdag gaot dat geluud verleuren in et ke-
baol van de meensken. Mar bi'j aovende komt de 
rust weerorume. Om die rust te pruven gongen we om 
een uur of tiene de deure uut en leupen de stienen 
treden of naor beneden. De aovend was vol geluden. 
Halverwege bi'j et zwernbad kwaekten mit tussenpo-
sen een peer kikkers en uut de roegte van de baarm 
kionk an ien stok deur et geluud van de krekels. 

En doe... was d'r in ienend wat vremds. Veu: 
oons uut zweefde een lochien. Midden op et pad. Op 
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't eerste gezicht leek et krek iene mit een 
buuslanteern. Mar et lochien scheut van de iene 
kaant van et pad naor de aandere kaant. Dan was 
't hoge en dan weer lege bi'j de grond. Nuver. 
Een meenske was It niet, dat was zo klaor as een 
kiontien. Mar wat was et dan? We bleven midden op 
et pad staon en keken naor et daansende lochien 
dat nao een peer grote bochten zo mar recht op 
oons of kwam. Kwaolik een peer tellen laeter was 
et al aachter oons. Et hadde veul dichter bi'l 
west as dat we docht hadden. Doe wussen we ok wat 
as we zien hadden. Een vuurvliegien! Dat was now 
een vuurvliegien! Een keunstig stokkien schep-
ping. Een klein wondertien. Et was een echte be-
levenis. We bin him of ien van zien maoten die 
vekaansie nog vaeke tegen kommen. Altied langs 
dat zelde pad. Altied op et zelde plak. 

An dat veurval mos 1k daenken doetk  in de veu-
rige Ovend et verhael van de wilde lanteern tegen 
kwam. Een oold volksverhael over Thies, de jong-
kerel, die aovens naor de meld west hadde en bi'j 
naachte dwas deur It veld weeromme naor huus 
leup. Die aovend kwam Thies dat zelde besien te-
gen wat as wi'j tegen kommen weren. Et vuurvlie-
gien. Mar Thies wus van gien vliegien of. Veur 
him was et niks eers as een wilde lanteern. En 
benauwd zette hi'j de sokken d'r in. Want wilde 
lanteerns weren slimme geveerlik zeden de meens-
ken. Daor wodden malle dingen van verteld. Bi'j 
zoele naachten zweefden ze boven veld en venepet-
ten. En as ze je te pakken kregen was It oflopen 
mit je. 

Thies het vanzels bange veur niks west. Mar ie 
kun et je wel indaenken. Aj' nargens van weten en 
ie lopen bi'j naachte ienzem deur It veld, en ie 
zien dan zoe'n daansend lochien op je ofkommen... 
1k kan me best veurstellen dat Thies die aovend 
op 'e loop gong. Mar de tied van spoeken en hek-
sen is veurbi'j. Dat daoromme bin wi'j die aovend 
in Itali niet an de hael gaon. Mar hebben we 
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stomverbaosd een schoffien staon te kieken naor 
dat kleine moggien, dat in vroeger tieden veur 
zoe'n geveerlik wezen hullen wodde. Doodzunde 
aenlik dat dat vuurvliegien bi'j oons now niet 
meer veurkomt. Alliend in dat oolde volksverhael 
leeft et wieder. As een geveeriike wilde Ian-
teem. 

Johan Veenstra 

ET GEITIEN 

Doe Triene op een morgen zó stief was, dat ze 
haost niet uut de bedstee kommen kon, zee ze on-
der et koffiedrinken tegen Pieter, heur man: 
"1k geleuve, dat et now tied is om naor et be-
jaordenhuus te gaon. Wi'j wodden beidend hadde 
minder Pieter, en now kan et nog veur we nog meer 
aachteruut gaon". Daor kon Pieter niet veule op 
zeggen. Hi'j hadde et ok wel markt, dat de fleu-
righied d'r bi'j Triene aorig uut raekte. En as 
d'r es een dag kwam, dat zi'j niet meer kon, kwam 
hi'j - zo stief in de botten as hi'j al lange 
was - hjelemaole niet meer uut bedde. D'r was een 
plakkien veur heur, hadde dokter al een posien 
leden tegen heur zegd. "Och heden, om now nog een 
ledekant in et toch al voile kaemertien te zetten, 
daor he'k toch ok gien nocht an", zee Triene. 
Et grote ni'js gong al rap over de streek. Al 
weer een hiele veraandering! Ze heurden d'r zo 
bi'j, bi'j nog dat oolde van vrogger. Zeker zoe'n 
dikke vuuftig jaor hadden ze daor in etzelde hu-
sien, eerst mit de kiender en laeter tegere, 
woond. Zol now ok dat huus uutbreuken en opknapt 
wodden veur een twiede huus van meensken uut de 
stad? 
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De meersten vunnen et zo wel genoeg! Nao de 
verkaveling van wat jaoren leden, weren d'r al 
zoe'n protte eren in heur strekien kommen. Zao-
terdags, daor kwammen ze mit heur grote waegen, 
vol mit bosschoppen en zundagaovend weer vot! 
Allienig in de vekaansies weren ze d'r wat lan-
ger. 
Nit zok praot was Triene et niet iens! As dtr 
iene was, die een protte last van die verkave-
ling had hadde, weren Pieter en zi'j et west. 
Heur naoste buren gongen doe naor een eer plak 
en jaoren hadde doe die boerkeri'je leeg staon. 
Daor hadden ze slim last van had, ze hadden now 
hielemaole gien praot meer had, al die jaoren. 
En praoten, ja, dat dee Triene graeg en veule. 
Op 't laest wodde de boerkeri'je mit et nog 
kleine arf en tunegien toch verkocht an meens-
ken uut et Westen. Wel een jaor weren ze drok 
west om alles uut- en in mekeer te timmeren. 
Van "praot" mit disse vremde rneensken hadde 
Triene gien hoge pette op! Al rap hadde ze 
markt - ze was nog al slim ni'jsgierig - dat 
die "verwaande stadsers" d'r hielemaole gien 
nocht an hadden heur vraogen - en dat weren d'r 
een protte - te beantwoorden! En Triene wol zo 
ommeraek graeg van alles weten! 
Dat wodde een stokkien beter, doe op een morgen 
et zeuntien bi'j heur et arf op kuierde. "Dag 
buurvrouw! Nag ik wel evenpies bi'j jow kiepen 
kieken?" Dat vun Triene wel goed en zo kwam ze 
dan ok an de weet, dat zien Heit mit de auto 
reisde en dat et de bedoeling was, dat ze daor 
altieden - et hiele jaor deur - wonen zollen. 
Et was een aorig joongien, die wel haost iedere 
dag evenpies bi'j Triene en Pieter kwam. D'r 
was ok zoveule, dat zoe'n stadskiend mooi bi'j 
heur vun. Dreks uut schoele kwam hi'j al anzet-
ten mit de vraoge of Buurvrouw de geite nog 
niet melken mos. Dan zat hi'j rnooi stiliegies 
bi'j heur te kieken. 
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Deur dat joongien was Triene doe ok al rap mit 
de oolden in de kunde kommen. Op al heur vrao-
gen kreeg ze dan wel gien antwoord, mar ze keek 
heur ogen uut, doe ze op een morgen om de koffie 
vraogd wodde. Van een boerkeri'je was niks over-
bleven. Dan mos buurvrouw beslist ok es bi'j 
heur en Pieter een bakkien koffie haelen. En dat 
wodde zo ofpraot. 
En ok buurvrouw keek heur ogen uut in dat kae-
mertien. Ze miende haost, dat ze zoe'n vuuftig 
jaor in de tied weeromme gong. Veur zi'j d'r arg 
in hadde was et koffie-uurtien omrnevleugen, en 
kiek, daor ston heur zeuntien al veur et glas. 
"Kom d'r mar in heur", reup Triene. "Je Moeke is 
nog bi'j oons". "En hoe is et now mit de geite", 
vreug hi'j dreks bi'j et binnenkommen. "Now, die 
het vannaacht heur kienderties kregen heur. 
Waacht mar,evenpies, dan gaon we doukies d'r es 
ki eken". 
Op 'e kni'jgies hadde dat joongien d'r bi'j ze-
ten; hi'j was niet naor huus te kriegen. En zo 
oold Triene ok wodden mocht, nooit zol ze dat 
heldere stemmegien vergeten, dat in ienend hadde 
reup: "Ach, Mamma, kiek now toch dr es! 

Dat geitien m e 1 k t zien moeke". 

Albert Jaeger. 

Kotte verhaelen uut de cursus. 

In disse, en in Ovends die nog kommen, zullen we 
kotte verhaelen ofdrokken, die schreven binnen 
deur meensken die dit seizoen mitdaon hebben an 
de cursus Stellingwarfs I. 
Et gong om een "onzinverhael" te schrieven: ie 
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mossen je verplaetsen argens in, of in iene, en 
dan je daor in inleven. her bin d'r dan een 
peer van die verhaelen! 

Stel je veur! 

Ja, stel je now es evenpies veur, dat alle 
meensken op een stuit veraanderd wodden zollen 
in 't ion of 't ere beest. Ze zollen zels uut-
maeken meugen wat veur iene. Now, dat zol veur 
pattie meensken wel een hiele toer wodden. 1k 
wus temeensen wel, walk persé niet wodden wol. 
Gien koe; temeensen niet bi'j zoe'n ni'jmoodse 
grote boor. Praot me daor niet van. Wat hadden 
die beesten et vroeger een stok noffeliker! 
Veural winterdag. Wat kon It dan op 'e stal 
lekker waarm wezen. Zo twie an twie in et stro-
nussien mit de waarme lieven tegen mekeer an. 
As aovens alles in de ruste was, dan heurde ie 
overal dat tevreden stennen en kreunen. Daor 
moejT now es ornmekommen! Bi'j tientallen, ja 
soms wel mit meer as honderd lopen ze te wadde-
ren in hour eigen smeerlapperi'je. Ze kun nog al 
liggen; ja in de box numen ze dat. Daor ligt now 
meerstentieds gien stro meer in, mar wat ofval 
van een kuilbulte of wat ere roegterommel, of 
soms wat zaegsel. Ok mien stat zol dan niet meer 
elke woke wusken wodden mit lekker waarm sode-
waeter. Een good verzorgde stat was altied zoe'n 
mooi gezicht en de trots van een goeie koe. En 
dan die horens! Bi'j de iene weren ze-wel mooier 
as bi'j de ere, mar ie konnen d'r ommes niet 
zonder. Veural meitieds ail veur et eerst in It 
laand kwammen. As je dan es iene te nao kwam, 
die wat riekelik gek in de kop was, koj' 'rn mooi 
van jow ofholen. Mar now moej' 't d'r zonder 
doen bi'j zoe'n grote boor. D'r kommen dan zoetn 
peer van die grauwe kerels op jow of en die zet-
ten jow in de kiemme. le kriegen zo onverwaachs 
een hiele gemiene prik. in de huud, wat jow omme- 
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raek zeer dot! Now, en dan kriej' zoe'n soortig 
apperaot an jow horens en dan dri'jen ze krek zo 
lange, tot ze jow bi'j de kop of knappen. Pattie 
soortgenoten brullen et dan uut en et bloed lopt 
heur bi'j de kop daele. De eerste daegen bi'j 
poer benauwd as d'r iene tegen jow an komt. Mit-
tertied bekomt et dan weer wat, mar ie bin d'r 
wel een dag of wat van uut stuur. 
En dan dat melken. Vroeger kwam daorveur twie 
keer daegs gezellig iene bi'j jow op 'e tule zit-
ten mit een emmer tussen de bienen. Soms was dat 
een frisse jonge boeremeid, want die haj' doe nog 
bi'j de meerste boeren. 't Was ok wel es een rus-
tige oolde boer of boerinne. Ze legden dan heur 
heufd tegen jow waarme lief. Eerst wusken zi'j 
jow et gier wat of en dan kwammen die waarme ha-
nen om jow utters, wat oe zo noffelik was! As 
dan mittertied et broes op te  emmer ston, och 
dan vuulde ie as koe, dat et goed was tussen jow 
en de melker. As dan de melkeri'je an de kaant 
was, dan wodde jow nussien nog even wat opschud-
ded en kreej' nog een lekker toppien huj veur de 
naacht en gaf ie jow tevreden daele. le konnen et 
dan wel volholen tot de ere morgen. As 't now an 
't melken toe is, drieven ze jow mit een hiele 
koppel toegelieke in zoe'n soorte van kelder. 
't Bin daor allemaole stangen en slangen. Aj' op 
jow plak staon, waoj' bi'j wieze van spreken jow 
kont haost niet reuren kunnen, dan trekt de boer 
an een haandvat en roegelen d'r allemaole brok-
kies in een grote bak. Krachtvoer numen ze dat. 
Te kun mar vreten en onder de bedrieven gaot de 
febriek in warking. D'r wodt een moter an zet en 
't gaot d'r omweg dat et zo wat dot. Allemaol 
kriej' dan van die rubberdingen om jow utters. 
Wat een onnetuurlike bedoening! 't Gaot gelokkig 
wel viogge, want nao een menuut of wat laoten ze 
de hiele koppel los en as die tot de iene deure 
uutgaon, kommen d'r an de ere kaante weer ni'jen 
in. 't Is krek as in In febriek, lopende-baand- 
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wark. Aj' dan weer in de loopstal binnen, kuj' 
daolik weer beginnen te vreten, aj' de kop dour 
't voerhekke stikken, want daor ligt altied wel 
wat te pluzen. Mar daor moot wel wat veur weerom-
me kommen. 't Gaot om de productie en wie niet an 
de eisen voldot, krigt een schop onder de kont, 
want gevuul veur 'n beest is dtr  niet meer bi'j. 
Mar dan is d'r nog wat, wat ik wel et alder slim-
ste vien. D'r bin van die tieden, dat ok een koe 
in een staot is, dat ie (in dit geval is 't dan 
zi'j), wel es verlet het van lene van 't ere 
soorte. Dat is now ien keer de netuur. Mar ok 
daor hebben de rneensken ingrepen. Nit die grote 
koppels koenen, kun ze veur dit soorte van dingen 
ja niet altied mit een bolle reizen. Daor hebben 
ze dus ok wat op uutvunnen. D'r komt now veur 
zokke gevallen een jongkerel mit een auto et hiem 
opstoeven. Hi'j het een grote aktetasse bi'j 'm, 
waor van alles in zit. Onder eren ok een grote 
plasticpoede, waor hi'j dan zien aarm in stikt. 
Dan nemt ie een soorte van spuite en daor dot ie 
wat in uut een flessien. Dat is spul waor een ge-
zonde koe op 'e tied verlet van het, mar niet op 
disse meniere! Nee, praot me dtr  niet van, al et 
mooie is vot. In oonze beestewereld wet een vrouw 
dommiet niet meer, hoe een man d'r uut zicht. 
Zoks is toch bi'j de beesten of! En daoromme - 
een koe wodden? Nooit van zien levens daegen! Mar 
ik zol ok niet weten, wat veur beest wel, want de 
meensken verpesten ommes alles veur oons! 

L. Hof-de Boer 

Miemeringen van een oolde sjerppot. 

Jaoren heb ik now al op et bovenste rim in de 
kaaste staon, ja aenlik herwertsjaoren, want ajt 
eers niks doen as je staon te vervelen jaor in 
jaor uut, dan is een jaor oergrieselik lange. 
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Twie keer in 't jaor kreeg de vrouw mi'j van 't 
rim, en dan heurde ik de vrouw tegen de dochter 
zeggen: "Zullen wi'j die oolde pot now mar es 
votgooien?" "Netuurlik", zee de dochter dan, "ie 
bruken dat oolde ding ja nooit weer." Mar de 
vrouw icon et zeker toch niet goed over 't hatte 
kriegen; ze ploemte mi'j in It ziepsop, en een 
posien laeter ston ik dan weer in It allerveerste 
hoekien boven op 't rim in de kaaste, zodat niet 
iene mi'j zien kon of last van mi'j had. 
Mar dit jaor is 't eers wodden, want weet ie wat 
as die dochter now zee? "Mem, wat is dat toch aen-
uk een prachtige pot, waororn hej' die toch altied 
aachter in een hoekien in de kaaste staon, dat is 
ja ommes een hatstikke mooie oolderwetse pot, die 
moej' veuran in de kaaste zetten, of op et kleine 
taofeltien mit een bloempien d'r in." Ja, dat zee 
now diezelde dochter die mi'j eerst votgooien wol. 
1k wus niet walk heurde, dat mien iene oor begon 
d'r wat van te f'lapperen. Now stao ik dan weer in 
de kaaste, mar now veuran tussen et mooie diggel-
goed, "de zundagse koppies en paanties" zegt de 
vrouw dan. Mar now begint dan mien aenlike levens-
verhael. 'k Begon te daenken an vroeger, doe ik 
alle daegen nog bruukt wodde. Alle daegen kregen 
de meensken ja een sjerpbroggien, en kwam ik op de 
taofel. Now hebben ze d'r zoe'n bodpepieren ding 
staon; daor is ja niks an. As hi'j leeg is, gooien 
ze him in een emmertien bi'j allemaol vieze troep. 
Nee, dan was et mit mi'j al eers. Alle zaoterdags 
was ik weer leeg, wodde 1k ommewasken; de vrouw 
wreef mi'j nog es een keer nao mit een schottel-
doek zodat ik mooi glom. Dan haelde ze de redicu-
le en daor stopte ze mi'j dan in, en dan begon 
veur mi'j et feest. De vrouw stapte mit mi'j de 
diek uut naor de winkel, ze dee de deure eupen en 
dan klonk d'r een hiel mooi bellegien. De winkel-
vrouw kwam dan al gauw de win1el in, de vrouw zet-
te mi'j dan op de toonbaank en zee: "Zo, ik moet 
him mar weer vol hebben." D'r gongen nog yule meer 
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bossehoppen mit naor huus, en een wille dat wi'j 
dan hadden onder in die redicule! Doe ik daoran 
terogge docht, kon ik et niet langer laoten, 1k 
flutte van 't rim of, de deuren stonnen toeval-
hg eupen, en 1k de diek uut op zuuk naor It 
oolde winkeltien. Mar nargens of nargens kon 1k 
et winkeltien vienen, en toch wus ik zeker dat 
1k wel op et zelde plak was. Wel zag ik daor een 
hiel groot huus staon mit allemachtige grote 
glaezen, en een deure waor as I?Superrnarktt  boven 
ston. Wat dat betekent weet 1k niet, mar 1k vun 
d'r niks an, 'K zag ok gien vrouwluden mit een 
redicule, wel leupen d'r een hiele protte vrouw-
luden aachter zoe'n lezeren karre omme, en sme-
ten d'r van ahles in, ok bodpepieren sjerppot-
ten, en een hiele protte eer spul totdat dat 
ding vol was, dan gongen die meensken allegere 
in een riegel staon om dan len veur lene naor 
zoe'n maegien te gaon om te betaelen,, daenk 1k. 
Dat maegien zat mar wat mit de vingers op zoe'n 
ding omme te tikicen waor as "Kassa" boven ston. 
'k Bin doe goelend weer naor huus toe strompeld 
en 'k perbeerde weer op 't rim te kommen, mar 't 
lokte mi'j niet en 1k mieterde naor beneden en 
1k brak wel in honderd stokkies. 't Gaf zeker 
nogal wat een kiap, want de vrouw en de dochter 
kwammen d'r ahlebeide anstoeven. "Och here", zee 
de vrouw, "hoe kan dat now, wat is dat ja toch 
iewig zunde, ik kan d'r wel omme goelen!" De 
dochter het mi'j weer bi'j mekeer zocht en van 
dat goed op mi'j smeerd, dat ik hange weer wat 
in mekeer, en stao weer op et oolde plakkien, 
daor niet iene ml'j zien kan. Mar in de "Super-
markt" zal ik wel nooit weer kommen daenk 1k. En 
ik miemere now mar weer wat vot over vroeger, 
dat is et ienigste wat as 1k nog kan, totdat 1k 
votsmeten wodde mit ere oolde rommel, want dat 
zal d'r now eerdaegs wel es van kommen daenk ik, 
want 1k hange niet zo stevig meer in mekeer. 

A. Bloemhoff-Seinstra 



B E K L E N N I N G 

Ze bin zwemmen gaon, de kiender, 
heur heldere stemmen heur ik niet rneer. 
1k zitte te breien, alliend in een doodstille 

tuun.... 
In de veerte staepelen wolkens omhogens, 
de zunne schient nog, mar 't locht is gee] en 

vals. 
Een hond goelt angstanjaegend.... 
Een rommelbujje komt opzetten. 

Ze bin zwernmen gaon, de kiender; 
de stilte drokt zwaor in de waachtende tuun. 
1k breie as een gek, mit jaegende polsen en 

een bonkend hatte. 
Et valse locht wodt geler en ik bin bange. 
De hond goelt angstanjaegend.... 
De rommelbujje komt dichterbi'j. 

Dan vlocht 1k in huus, veur It hosende waeter, 
veur de rokkende en gierende wiend, 
et raetelende kietteren van donderslaegen 
et vuurspattende flitsen uut een jaegende 

locht. 
Donker is 't, mien kleine kaemer 
wodt alliend deur de bliksem verlocht.... 
1k bidde veur de kiender: "Ze gongen te zwem- 

men, oe Here." 
De hond die heur ik now niet meer. 

Peggy Klinkhaemer 

- 39 - 



ET 	POOLDERLIED 

Wi'j bin et yolk van de poolder 
Wi'j bin de warkers op It laand. 
Spitten en venen en mi'jen 
Alles verricht oonze haand. 

Tussen de Tjonger en Linde 
An de Scheene en Graachte. 
Overal bin wi'j te vienen 
Daor waor et wark oons waacht. 

Veurdat et locht is verschenen 
Bin wi'j al an de slag. 
Bezig bin altied oonze hanen 
Tot et aende van de dag. 

Zingen wi'j now van et wark, 
Hadde klinkt oons lied in et rond. 
't Lied van et wark oonzer hanen. 
It Lied van de Westhoekse grond. 

(dit lied wodde oons toestuurd deur 
de heer K. v.d. Weg uut Ni'jtriene. 
Hi'j vragt him of, wie et aenlik 
maekt het, en waor ze begonnen bin-
nen dit te zingen. Wie kan oons 
meer vertellen? Red.) 
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