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Glen komkommertied! 

"Now, a'k et zo bekieke, dan is d'r van It jaor bi'j 
jim glen komkommertied", zee iene van oonze leden een 
dag of wat leden. D'r wodde doeld op de veurige Ovend, 
die van juni 1976 dus. Die zat ja an de kop toe vol! 
Haost to vol. Nee, pattie kraanten meugen dan van It 
zommer wel een kwat tot de helte dunner west hebben: 
bi'j oons was dat niet neudig. Wat disse ni'je Ovend 
anbelangt kuwwe gelokkig weer etzelde zeggen. D'r bin 
nog zat kreat.ieve pennen in Stellingwarf, en, starker 
nog,d'r kommen gaondeweg meer. Dat is belangriek: mit 
mekeer moe'n we zorgen, dat et Stellingwarfs nóg meer 
veur vol anzien wodt. De hieltied moe'n we zien laoten 
dat we een volweerdige tael hebben, daor we speuls en 
verzorgd mit omme gaon. En dat wi'j daor aorige dingen 
in maeken, as dat now kabaret, volksverhaelen, gedich-
ten ofopstellen binnen, dat dot d'r niet zo veule toe. 
Veerder mit oons Stellingwarfs, naor een goed en recht-
veerdig gbruuk d'r van in oons Stellingwarf. Veerder 
mit et Stellingwarfs, naor een zunnige toekomst. 

Henk Bloemhoff. 
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Uut de Pultrum van de Stellingwarven 1972 tIm 1975. 

Op 29 jann. 1 72 begon de Liwwadder Kraante mit de re-
briek Uut de Pultrum van de Stellingwarven. In 1972 
t/m 1975 verschenen in Uut de Pultrum 123 verhaelen, 
74 gedichten en riempies en 10 artikels over de spel-
ling, De Ovend enz.: mit mekere 207. Uut de Pultrum 
verscheen in disse vier jaor 126 keer. 

Uut de Pultrum 
	 Antal 

verseheen: 
	 bi 'jdregen 

1972 33 x 58 

1973 36 x 74 

1974. 30 x 43 

1975 27 x 32 

126 x 	 207 

De eerste twie jaoren weren de vette en de laeste twie 
de maegere jaoren. De Liwwadder schrift op 28 jann. 
172 "De L.C. start morgen met een wekelijkse rubriek, 
waarin ruimte wordt geboden voor verhalen en gedichten 
in het Stellingwerfs en eventuele artikels over die 
taal." Now "Uut de Pultrum" mit zien viefde jaor doen-
de is, kunnen wi'j alliend mar zeggen dat de L.K. zien 
belofte niet naokommen is. Et lopt staorig an weerom-
me. Ok 1976 wodt gien vet jaor. Mar et is altied beter 
as Op 'e Schostienmaantel dat deur de RONO al nao ien 
jaor weer opdoekt wodde. Ok De Ni'je Ooststellingwar-
ver die in juni 1972 de rebriek Uut de Stellingwarver 
Hoeke begon, lat et in meie 1973 al weer ofweten. Eers 
is et mit de Stellingwarf: elke weke een verhael in de 
rebriek "Her en der deur et oolde Wolvege" mit verhae-
len van Fokke Middendorp. En dat hebben ze now al aan-
derhaif jaor vol holen en daornaost kwam "Jan Hut" ok 
nog as fulieton in de kraante. Uut de Pultrum het et 
an now toe et langste vol holen en wi'j zullen hopen 
dat die et vol holen blift. 
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1972 1973 1974 1975 totaal 

Verhaelen 	 25 41 28 	29 123 

Gedichten/riempies 	27 32 12 	3 74 

Artikels 	 6 1 3 	- 10 

58 74 43 	32 207 

Eigenaorig is dat de laeste tied de gedichten en 
riempies verdwienen uut Uut de Pultrum. Het dat te 
maeken mit de rebriek "Lyrische Courant" van de Liw-
wadder Kraante? De verhaelen holen geliekense tred. 
En de artikels over de tael verdwienen ok uut de re-
briek. Die verschienen now in ere kolommen van de 
kraante. Jammer, want now liekt Uut de Pultrum een 
protte op Paulus Akkerman zien rebriek. 
In de tied van 1972 tIm 1975 bin d'r van de 21 

schrievers/schriefsters vier uutschieters; ik doel 
d'r dan op hoe vaeke wark van ze te lezen was. 
Johan Veenstra. 
Johan Veenstra is de schriever die et meerste schre-. 
yen het in Uut de Pultrum: 20 gedichten en riempies 
en 53 verhaelen; mit mekere 73. Hi 1 1 nemt een dadde 
pat van de schrieveri'je veur zien rekening. In 1975 
schrift hi'j wat minder verhaelen (11) en ok mar ien 
gedicht. Veerder publiceert Veenstra vanzels vaeke in 
De Ovend. 
Haarm Houtman. 
Haarm Houtman die van et begin of an mitwarkte an Uut 
de Pultrum schreef in 1 72 en 1 73 18 gedichten en 
riempies en 17 verhaelen tegen 10 en 8 in 1974 en 
175. In 1 72 tIm 1 75 schrift hi'j 54 keer in disse re-
briek. Daornaost schrift hi'j een protte veur et 
Fries Landbouwblad en De Ovend. 
Henk Bloemhoff. 
Henk Bloemhoff schrift in 1 72/173 16 gedichten veur 
Uut de Pultrum en 1 74/1 75 twieje. Hi'j schrift 3 ver-
haelen in 172/1 73 en in 174/1 75 hielemaol gien verhael. 
Daornaost 6 artikels, dus mit mekere 27 keer. In 1975 
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en tot en mit juli 1976 verscheen d'r niks meer van 
disse schriever in Uut de Pultrum. Hi'j het et te 
drok mit al zien wark veur de Schrieversronte. Nao 
zien bundel Foddelpenneri'j lat de dichter Bloemhoff 
et een betien ofweten. Veur die tied schreef hi'j een 
pro-tte teksten veur Op 'e Schostienmaantel, et Harbar-
gespul, et Fries/Grunninger/Stellingwarver boekien Oer 
de grins en et Oost-Nederlaanse De Pennevogel. 1k hope 
dat hi'j zien literair wark zo gauw meugelik weer op-
nemt. 
Wube Lamers van de Kuunderwal. 
In 1972 3, in 1973 10 en in 1 74 en 1 75 5 verhaelen. In 
vier jaor dus 23 verhaelen. In 1976 blift hi'j ok ak-
tief mit zien schrieveri'je. 

Disse vier schrievers publiceerden 177 keer in Uut 
de Pultrum. De ere 17 schrievers/schriefsters 30 keer. 
Nog gien twie bi'jdregen per schriever. As disse 17 
meensken now ok es goed los kommen dan kunnen wi'j et 
in de kraantewereld aorig bezetten. 

Pieter Jonker. 

MEENSKEN, GEEF JE NOW OP!!! 

Nee, d'r niet te lange mit waachten, dat et 
niet meer hoeft, dat et niet meer kán...... 
Geef je n6w op veur de sutelaktie en veur 
de Cursus Stellingwarfs I of II 

Niet daenken: zo'k dat wel doen ......? Mar 
gewoon: doen! Niet op die oolde meniere, mar 
op die van de jonge Stellingwarvers: anpakken! 

Weer een stokkien Stellingwarf: 
Et karkien van N i ' j h o o 1 t p a e. 

foto: Dick Doornenbal, Appelsche. 
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"Et Circus" 

Al weken bin ze drok in de weer. Heur ooldste zeune 
gaot trouwen en now vienen zi'j et aorig him een album 
over zien leven mit te geven. Geboortekaortien, pe-
tretties van doe hi'j nog een poppe was, en nuum mar 
op. Sjoukien het een protte van alles beweerd al die 
jaoren en alles uutzocht en klaor legd. Mar dat in-
plakken, daor zit gien schot in. As ze daorveur zo te-
gere bi'j de taofel zitten, dan raeken ze niet uut-
praot. De iene wet dit, de ere dat! 
"Bi'j die foto in zien beddegien moej' dat pergramme 
inplakken, Bonne, van et circus." Ja, ze weten et bei-
dend nog as was et gister west en niet jaoren leden. 
En daor gaon ze weer los; de iene wet dit, de ere dat. 

Hi'j was zo wies mit dieren, dat hi'j tuutte zien 
heit en mem dat et klapte doe ze him vertelden, dat 
d'r in et stattien een circus kommen zol en dat ze 
daor mit z'n drienend hennegaon zollen ankommende weke. 
Hi'j raekte d'r niet over uutpraot. Morgens et eerste, 
aovens et laeste veur hi'j slaopen gong. Mar een peer 
daegen veur ze naor et circus toe zollen, wodde Sjou-
kien wakker van et goelen van et joongien. Zi'j vlogge 
uut bedde en daor vun ze et kereltien - slim ziek. 
Zien oorties deden zoe'n piene. Hoge koorts ok, markte 
Sjoukien. Dokter mos de ere dag mar kommen, zo besleut 
ze, doe ze de hiele naacht bi'j zien beddegien zitten 
bleef. 
Dat hi'j in ienend zo ziek wodden was, was slim. Mar 
slimmer was nog wel, dat zi'J en Bonne, die ok uut 
bedde kommen was, him niet anpraoten konnen, dat hi'j 
now niet naor et circus toe gaon kon. Hi'j bleef d'r 
mar over ommezeuren, ok de ere morgen, doe de koorts 
al wat ofzakt was. "Jim hebben et mi'j beloofd! 1k gao 
naor et circus." Wat mossen zi'j daormit an? Ze konnen 
et him niet uut et heufd praoten. 
Doe Dokter, nog zoe'n oolde, vertrouwde huusdokter, 
die nog tied en begrip hadde veur zien patinten, die 
dag kwam, konstateerde hi'j een flinke oorontsteking. 
Hi'j mos nog een weke op bedde blieven. "Mar Dokter, 



ik gao tóch naor et circus," kwam daor weer dat stemme-
gien. Dokter gong d'r es bi'j zitten en nam d'r alle 
tied veur. "Now moej' es goed naor Dokter luusteren, 
mien ventien. le holen een protte van dieren, begriep 
ik wel." "Ja, Dokter." "En wil ie die dieren now ziek 
maeken?" Daor begreep et ventien niet yule van, mar 
Dokter gong veerder. "Heur es mien jonge, ie hebben 
mar kleine oorties en die doen zoe'n piene, now?" "Ja, 
slim, Dokter." "Now. moej' es indaenken mit die olifaan-
ten, die zokke meraokels grote oren hebben. Stel je 
now veur, dat ie d'r henne gaon en ie stikken die oh-
faant an. Dan het dat beest nog yule meer piene in die 
grote flaporen, as ie now in die kleine!" En doe et 
evenpies stihle wodde: "Ie holen toch zoe'n protte van 
dieren, now?" "Jow hebben geliek, Dokter. 1k wil d'r 
ommeraek graeg henne, mar niet om die ohifaanten ziek 
te maeken!" 
Et bezuuk an et circus wodde uutsteld en Sjoukien en 

Bonne weren weer een aovend kwiet mit iene foto en ien 
pergramme van et circus. 

Albert Jaeger. 

Van MAKKINGE tot NOORDWOOLDE. 

Makkinge is een mooie stad, 

Tronde is een moddergat; 

Else is een lange streek 

- wie de weg naor Buil weet - 

Buil is een zodeveld 

en Noordwoolde van etzelde geld. 

Optékend deur Oene Bult. 
(van vroeger uut Donkerbroek) 
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As de kamperfoelie bluuit. 

Heur dat leven en reboelie: 
een liestervrouw die voert heur grut 
tussen dichte kamperfoelie; 
It is de wiensel, die beschut. 

Eupen staon de gele bekkies 
en moeder hester propt mar raek. 
Roepen, moggen, pieremspekkies: 
een ontieghik drokke zaek'. 

't Vri'je leven van moe hester 
start om vier ure morgens al. 
Eerst veurzichtig, mar dan driester 
khinkt meesterlik heur fluitgeschal. 

Wat een leven en reboehie. 
De wilde wiensel die beschut. 
Raoze strengelt kamperfoelie 
zien raanken om et gruuiend grut. 

Over hegen, bloemen en struken 
vhigt weer een jonge hester uut. 
Hi'j kan zien starke vheugels bruken 
Aanst khinkt zien jubehend geluud! 

Peggy Khinkhaemer. 



Wobbegien naor C A N A D A. 

Wobbegien zol naor Canada, naor de kiender. Tederiene 
hadde al vaeke zegd: "le moe'n daor es henne", mar dat 
doej' niet zo mar even. Reizen en vekaansie holen is er 
nog nooit bi'j west, en daor het Wobbegien 't meerste 
verlet ok niet van. Mar now is de ooldste dochter thuus 
west en die zegt me daor: "1k gao dommiet drie weken 
naor Jan en Marie, aj' mit willen?" Sund drie ure het 
ze glen rust meer. Eerst perbeert ze Henderk te polsen, 
wat as die d'r van daenkt. Dat vaalt goed mit: "As 1k 
mar thuus blieven mag, gao ie mar gerust, ik redde rni'j 
wel." Daor is Wobbegien now wel niet zo wisse van, mar 
zi'j hakt de kneupe deur en besluut mit te gaon. 

Et halve drp is al op 'e hoogte en bargen groeten 
en goele weensken moeten mitneumen wodden. D'r wodt wat 
hulp veur de manluden zocht. Niet te min eten en drin-
ken in huus, en hieltied mar zeggen dat ze goed op heur 
zels passen moeten. Zi'j weten van te veuren wel dat de 
koenen en kalfies altied veurgaon. 

Mar et komt zo veer dat ze in de trein stappen mit 
koffers en tassen. En zi'j kommen mar vlot op Schiphol 
an. Zi'j gaon mit een Canadees vliegtuug en de loket-
ten, waor as de koffers inneumen wodden, bin al eupen. 
Et montienvol Engels waor as Wobbegien de hiele winter 
over daon het, geft heur een blinders betien, te meen-
sen niet om die lu te verstaon. Heur dochter het gelok-
kig wat meer ervaring en d'r wodt zegd dat ze daolik 
wel naor boven gaon kunnen, dan kun zi'j nog een plak-
kien kriegen waor as niet rookt wodt. Twie ure zol It 
wezen, mar d'r komt een half uurtien bi'j. Alle taelen 
heuren zi'j om heur henne, behalve Nederlaans, laot 
staon Stellingwarfs. Et omhogens gaon vaalt mit en mis-
lik wodden is d'r niet bi'j. Hollaand wodt as een blok-
kedeuze aachterlaoten, en dan is 't meerst witte wolken 
en blauwe locht om heur henne. Elf uren op 'e zelde 
stoel zitten, dat wodt een hiel aende, mar zi'j wodden 
goed verzorgd. In Winnipeg moe'n ze nog lanen. As ze 
daenken dat ze daor niet zo veer meer of binnen zegt 
Wobbegien: "Now moej' es naor onderen zien." Et iiekt 



wel mozalek, allemaol 
gelig van kleur en dan 
Hier en daor wel es ee 
zien niet yule bos. La 
re's van Alberta zien 
sien slaopen, dat zi'j 
Winnipeg hoeven zi'j d 
dan zegt dat ze nog tw 
vliegen hebben, dan zi 
de reize uut. As ze da 
altied dag. Nit de kof 
ze mittertied in een g 
der. Mar nao een posie 
bi'j. Dat zal mit vaos 
tugen te zien. De klei 
heur fantasie kent gie 
den bin zi'j dan aenli 
fers moeten nog even e 
et OD bedde an. D'r st 

echthoeken en vierkaanten, dan 
weer blauwachtige stokken. 
rivier of een meer, mar zo te 

ter heuren ze dat ze de prai-
hebben. Wobbegien het een p0-
is now weer goed helder. In 
r niet uut, mar as de omroeper 
e uren en veertig menuten te 
n ze toch wel naor 't aende van 
in Vancouver lanen is et nog 
ers op een grote karre kommen 
ote hal, mar ze zien gien kien-
uutkieken bin ze inienen vot-

e bi'j de trappe op om de vlieg-
e jongen bin d'r bi'j en die 
greenzen. Nao een uurtien re-
waor ze wezen moeten. Dc kof-
pen om de kiender, mar dan gaot 
on heur noe drie lance weken to 

waachten, van hier naor toe en daor es zien. Mar de 
hennereize is mooi west en now kunnen zi'j mit eigen 
ogen zien,hoe 'n mooi ruum laand as Brits Columbia is. 
Is Frieslaand in meie in 'e pronk, Brits Columbia niet 
minder. De seringen, kastanjers, goolden regen en witte 
en rooie meidoorns, alles bluuit op It arf, en aanders 
wel an de diek. As Wobbegien dan heurt, wat veur weer 
as ze daor had hebben, en zi'j heurt over de zwaorighe-
den waor as de boeren mit to doen hebben, dan zegt ze: 
"Now Jan, ik heur niet yule ni'js, want et is in Neder-
laand niet aanders." Mar as ze eon dag of wat laeter 
de bargen op gaon, dan zicht ze al wat aanders. Hier 
kon zi 'j mit heur fietsien niet yule wodden, dat is 
heur wel dudelik. Dat de meensken et veur mekere kregen 
hebben, om daor spoorlijnen en mederne dieken te maeken. 
Soms deur tunnels die ja dwas deur de rotsen gaon. Aj' 
dan bedaenken hoe ze vroeger ok al pad over die bargen 
maekten mit bescheiden middels. Moeldieren veur waegens 
en hoolt bruken. Want hoolt is daor zo yule op die bar-
gen, dat raekt niet op. Ze zien de rivieren bi'j de 
bargen daele kommen en op plakken waor ze bi'j mekere 

- 10 - 



kommen is 't een leven as een oordiel. Meren schone en 
helder boven in de bargen, ja, dat bin dingen diej' in 
Frieslaand niet tegen kommen. 

De tied vligt omme en as ze nao drie weken weer 
thuus binnen, dan daenkt Wobbegien d'r nog es over nao 
wat now zo mooi was. En dan wet zi'j 't inienen. Dat 
iederiene van jong tot oold zo mit leefde, dat was It 
alderfijnste. Zi'j hadde et niet aanders vuuld as dat 
d'r onmeugelik wat misgaon kon. En daor wodde ze even 
stille van. 	

G. de Boer-Romkema. 

Morgens de bos in... 

"We gaon kienhoolt zuken," besluten Fieke en Jan op 
een morgen onder et broodeten. Tien menuten laeter 
fietsen ze over de Braomweg naor de bos toe. Et het 
die naacht regend en stormd, mar now staon de bomen 
en struken bladstille in et raozige morgenlocht. Een 
waezige daamp stiegt op uut poelen en plassen. Et 
liekt allemaole wat onwezelik en sprokiesachtig. De 
eerde roekt kruderig en zute, de brkies pronken mit 
heur zulveren baaste. Bi'j de eerste krusing laoten 
ze de fietsen staon. Jan scharrelt al tussen et kreu-
pelhoolt, stillegies, om de rust niet te verstoren. 
Inienen staot hi'j stille. Dichtebi'j remoeren voegels 
in de struken. Drekt daorop een geflodder en een had-
de angstanjaegende galp....! Jan schrikt. Wat is dat 
toch? Fieke het et ok heurd en komt op et kebaol of. 
Tegere lopen ze veurzichtig over et mos in de richting 
van et geluud. Kwwwwaaaa.....' daor hej' et weer! "Kom, 
stille, ik love, da'k et wete," fluustert Jan. Hi'j 
schoft een peer toeken wat an de kaante en dan zien ze 
de raozerd. "Kiek Fieke, et bin hoolteksters. Prachti-
ge voegels hen, mar slim schoftig." De hoolteksters 
hebben heur beloerders nog niet in de gaten. "Mooi 
hen," zegt Fieke inienen hadde op en .... rrrtttsss, 



vot bin de voegels. "Dat hebben we zien Fieke, mar now 
hebben we nog gien stokkien kienhoolt." "Gao ie mar zu-
ken Jan, dan gao ik evenpies hadfietsen." Fieke draeft 
terogge naor heur karregien, springt d'r op en jakkert 
et pad of, midden deur alle poelen henne. Ze trekt de 
bienen hoge op, et waeter spattert alle kaanten uut. 
Joepieieie, wat is et fijn in de bos! Hier gruuien neu-
ten en beien en brummels, hier bin eigenwieze fezanten 
te zien en lollige waetervlogge knienegies. Nog mar kot 
leden ston d'r een jonge ree op hoge bienen rustig an 
de blatties te knabbelen. En now het ze verdoold die 
hatstjkke mooie hooltekster zien! En veur Jan is d'r 
altied wel een stobbegien te vienen om weer wat moois 
van te maeken .... De bos is fantastisch! 

Peggy Klinkhaemer. 

In heur aarms. 

't Bedde is nog smerig, 
et laeken is tekot, 
de zuster pakt een spuite, 
dedokter gaot vot. 
Heur ogen bin nog rood, 
heur naachtjak is nat, 
heur veurheufd is wittig, 
heur gevulens wat appat. 
Ze kikt him moedig an, 
hi'j is slim wies mit heur, 
ze zegt, It is veurbi'j 
en daor was alles veur, 
want in heur kleine aarms 
ligt heur eerste kiend, 
die disse heit en mem 
toch mar de besten vient. 

Harm Houtman, 
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PSALM 14. 

1L 	

Glen God ? 

1. Be onverstanige zegt in himzels: 
flee, d'r is gien God. 
Kwaod wodt overal daon: 
glen meens haandelt goed. 

2. God, uut de hemel, kikt 
op de meenskenkiender daele 
om te zien of d'r soms 
iene is mit verstaand, 
iene die nog naor God vragt. 

3. Allemaole zwarven ze of, 
bedurven mit mekaander! 
Glen meens haandelt goed: 
niet iene, niet iene. 

4. Weten zi'J dan van niks, 
de anrichters van et kwaod, 
opvreters van mien yolk? 
Dat vint zien broggien klaor, 
mar kent God zien naeme niet meer. 

5. Tot de schrik heur om et hatte slat: 
God staot an de kaante van zien yolk. 

6. Al et kwaode overleg 
tegen de verdrokte lopt stomp: 
zien schoelpiak is de Here. 

7. Och, dat Israls hulpe 
uut Sion ( =Jeruzalem ) kommen moch, 
as God een ommekeer brengt in zien yolk 
zal Jaopik bliede wezen, 
Isral feest vieren! 

Vertaeling: Oene Bult. 
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PSALM 24. 

De keuning. 
I- 

1. Van de Here is de eerde en heur voihied, 
de wereld en die daorop wonen: 

2. want Hjtj  het heur op de zenen fundeerd 
en op de stromen vaaste maekt. 

3. Wie mag de barg van de Here beklimmen, 
wie mag staon in zien heilig domien? 

4. Die schone is van hanen en zuver van hatte, 
die zien ziel niet op vaishied richt, 
noch meineden oflegt. 

5. Die zal van de Here een zegen wegdraegen 
en gerechtighied van de God van zien heil. 

6. Dat bin de meensken die naor Him vraogen, 
die Jow anzicht zuken; dat is Jaopik. 

7. Til, poorten, jim heufden omhogens 
en verhef jim, oolde ingangen, 
dat de keuning der ere ingaot. 

8. Wie is toch de keunini. der ere? 
De Here, stark en triorafantelik, 
de Here, triomfantelik in de stried. 

9. Til, poorten, jim heufden omhogens 
en verhef jim, oolde ingangen, 
dat de keuning der ere ingaot. 

10. Wie is hi'j toch, de keuning der ere? 
De Here van de hemelse legers, 
Hi'j is de keuning der ere. 

Vertaeling: Oene Bult. 
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Verhael veur kiender. 

ET HUDERTIEN 
VAN BRUCH 

In een klein drpien in Spanje woondo een joongien 
dat niet praoten kon. Dat joongien hiette van Pedro 
en et dirpien waor as hi'j woonde hiette van Bruch. 
Hi'j woonde in een gries stienen huus mit zien heit, 
zien mem en zeuven breurties en zussies. Die breur-. 
ties en zussies konnen allemaole wel praoten. Alliend 
Pedro niet. Dat was slimme aekelig. Een hiele protte 
meensken in et dirp dochten dat hi'j een hiel dom 
joongien was. Vaeke schullen de ere kiender him d'r 
omme uut. "Stomme Pedro, stomme Pedro," reupen ze him 
dan nao. En hi'j kon niks weeromme zeggen. len keer 
had hi'j ien van de jongen die him uutschul een pak op 
zien falie geven. Want Pedro was wel stark. Mar meêrst-
al zat d'r een hiele tritse jongen aachter him an en 
as hi'j dan begon te vechten dan verleur hi'j et grif. 
Van zoe'n koppel kon hi'j et toch niet winnen. En as 
hi'j dan nao zoe'n vechtperti'j mit een winkelhaoke in 
zien buisien thuus kwam, was Mem ok nog lelk. "Lillike 
rosbeier daj' binnen," foeterde Mem dan, "ie altied 
mit je stokkende kieren." Dan lag hi'j aovens op bedde 
wel es een deuntien te goelen. Waoromme.konnen al die 
aandere kiender wel praoten en waoromme kon hi'j dat 
now niet? Hi'j was ommes hielemaole niet dom. Hi-'j 
kende ommes de naemen van alle bloemen die in de buurt 
van et drp gruuiden. En de biesten kende hi'j ok bi'j 
naeme. Hi'j wus misschien wel meer as de aandere kien-
der. En die gongen naor schoele. Hi'j niet. Hi'j moch 
niet naor schoele. 'tEt heipt toch niks as Pedro naor 
schoele gaot," zee de meester tegen zien Heit. "Jow 
zeune is stom en hi'j zal altied wel stom blieven. 
Daor is niks an besteded. A'k jow was zo'k him mar an 
It wark zetten. Dan hej' d'r nog wat an. As hi'.j om 
huus henne hangt, dan haelt hi'jalliend mar ondocht 
uut." Dat daoromme gongen de ere kiender morgens naor 
schoele en mos Pedro thuus blieven. En hi'j wol ok zo 
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graeg naor schoele. Hi'j wol ok graeg een protte le-
ren. Rekenen en schrieven en zingen.... Soms leup 
hi'j stielcem wel es veur schoele langes en as de rae-
men dan eupen stonnen, dan heurde hi'j de aandere 
kiender zingen. Vassies over iekhoornties en stiekel-
varkenties. Zó mooi! Wat wol hi'j graeg dat hi'j zó 
mooi zingen kon. 
"Et liekt me et beste toe," zee zien Heit op een 

aovend, "dat ie in It vervoig de schaopen mar huden 
gaon. Dan doej' temeensen wat veur de kost." Pedro 
keek zien Heit es an. Hi'j de schaopies huden? Et leek 
him niet iens zo min toe. Schaopies huden was best 
mooi wark. Hi'j hadde al vaeke mit Heit mit west. Dat 
zo gong Pedro in It vervoig alle daegen mit de schao-
pen op pad. Wel dattig schaopen mos hi'j mit vot. Hi'j 
kreeg ok een hontien mit. Die zorgde d'r veur dat de 
schaopen bi'j mekeer bleven en dat ze niet ofdweelden. 
Nit mekaander gongen ze de bargen in. Over hiele smal-
le patties. Naor kaampies laand waor as genoeg gros en 
benten stonnen veur de schaopen. Dan zat Pedro op een 
dikke stien in It schaad en de schaopen leupen te wei-
den. Hi'j at zien broggien op dat hi'j van Mem mit 
kregen hadde en hi'j voerde de hond d'r ok wat van. En 
as It aovend wodde, leupen ze mit mekeer naor It drp 
weeromme. Pedro, de hond en de schaopen. Zo wodde dat 
kleine joongien dat niet praoten kon schaopehuder. 

Doe Pedro acht jaor wodde, maekte zien Heit van een 
tonnegien en een varkensblaoze een tromme veur him. 
Een tromme mit twie stokken! Dat hadde Pedro al een 
hiele poze zo meraokelse graeg hebben wild. Zo wies as 
wat leup hi'j mit de tromme veur zien boek butendeure 
meziek te maeken. Mar doe hi'j een schoffien buten lo-
pen had, kwam de buurvrouw duvels de deure uut. "Wi'j' 
wel es opholen mit dat kebaol smerige bingel. Wat hael 
ie me reer uut de soeze." Et was ok nooit goed. Now 
had hi'j een mooie tromme en now moch hi'j d'r niet op 
speulen. Weej' wát? Morgen nam hi'j him mit, as hi'j 
mit de schaopen op pad gong. Dan was hi'j krek een 
soldaot. Die hadden ok trommen. Dat had hi'j wel es op 
plaeties zien. Soldaoten. Daor heurde hi'j Heit en Mem 
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aovens wel es over praoten as hi'j al op bedde lag en 
mar niet in de slaop kommen kon. 
Pedro en die woonden niet zo veer van de greens mit 

Frankriek. Frankriek lag an de ere kaant van de bar-
gen, waor as hi'j iedere dag mit de schaopen henne 
gong. En daor in Frankriek was een man de baos die Na-
poleon hiette. Die was daor keizer! En as keizer haj' 
doedertieden een protte te vertellen. lederiene mos 
doen wat as de keizer wol. En die Napoleon die wol 
baos over de hiele wereld wodden. Die was nooit tevre-
den. Die wol altied mar meer. Hi'j wol d'r hieltied 
meer laand bi'j hebben. Laand dat aenlik van aanderen 
was. Mem en Heit en de ere meensken weren dtr schoftig 
veur. Stel je veur dat de soldaoten van die Napoleon 
op een kwaoje dag ok bi'j heur kwammen. Dat ze alles 
steulen en mitnammen! De mooie beelden uut de karke 
van Maria en et kientien, de ezels en de schaopen en 
alle bollen van de bakker. En soms.... nammen ze de 
manluden mit. Dan mossen die ok veur Napoleon vechten. 
Stel je veur dat die soldaoten hier bi'j heur kwammen. 
Pedro griezelde d!r  van. 

Op een morgen was It hiel waarm weer doe Pedro weer 
mit zien schaopen vot gong. Et was meer as dattig 
graoden! Pedro zwiette d?r  van. En de hond hiemde en 
poestte en had de tonge een hiel aende tot de bek uut 
hangen. En bi'j elk poeltien waeter dat ze langes 
kwammen mos hi'j even drinken. Zo dustig was et. En 
de schaopen.... De schaopen hadden et nog yule waar-
mer. Dat kuj' je indaenken mit zoe'n dikke toppe wol-
le op 'e huud. Die weren zuver sloeg van de waarmte. 
Halverwege hullen ze even schoft. De schaopen en de 
hond gongen in It schaad van de pollen liggen en Pe-
dro dee zien tromme veur de boek weg. Doe hi'j naost 
de hond zitten gaon zol, miende hi'j dat hi'j in de 
veerte wat zag. Hi'j keek mit de haand boven de ogen 
tegen de zunne in. Et was krek as leupen d'r een hie-
le protte meensken beneden op de weg naor et dirp 
toe. Een hiele flut weren d'r. Mit kleurde jassen an 
en mit vlaggen. Wat nuver! Wat mos dat vremde yolk 
toch. Of.... zollen dat de soldaoten wezen? Ja wisse, 
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dat weren grif de soldaoten van Napoleon. En ze gon-
gen naor heur drp toe. Ze zollen alles stelen. Mis-
schien stakken ze heur huus wel in de braand! Mis-
schien nammen ze Heit wel mit. Dommiet zag hi'j Heit 
nooit weeromme! Wat moshi'j now doen? Hi'j kon Heit 
en Mem nooit zo hadde waorschouwen. Hi'j kon nooit zo 
viogge beneden in 't drp kommen. Die soldaoten weren 
d'r grif eerder as hi'j. En as hi'j al eerder was, 
dan kon hi'j ommes niks zeggen. Ze zollen niet be-
griepen wat as hi'j heur beduden wol. Doe kreeg hi'j 
in ienend een idee. Hi'3 greep zien tromme, hong him 
veur de boek en begon uut alle macht te roffelen. Et 
geluud van zien tromme weerkaatste tegen de rotsen. 
En et leek wel as wodde d'r niet op iene tromme sle-
gen mar as wodde d'r op honderd, as wodde d'r op du-
zend trommen slegen. Et was een hels kebaol. De sol-
daoten beneden op 'e diek heurden et ok. Ze bleven 
stille staonen luusterden. Wat was dat? Dat leken 
wel duzend trommen! Dat was grif een hiele koppel 
soldaoten die yule meer ma-ans wereri as zi'j! Ze keer-
den heur omme en zo viogge as ze konnen, naaiden ze 
d'r uut. Doodsbenauwd. En Pedro trommelde mar deur. 
Krek zolange totdat d'r glen iene soldaot meer te 
zien was. 

En doe de meensken d'r laeter aachter kwammen dat 
Pedro hielemaole alliend een hiele troep soldaoten 
votlacht hadde, doe zee glen iene meer dat hi'j stom 
was. Glen iene schul him meer uut. Mar iederiene was 
lieke aorig veur him. Pedro was de held van de dag! 
En een beeldhouwer maekte een hiel mooi beeltien van 
him. En aj' nog es in dat kleine drpien kommen, dan 
ku.j' dat beeltien staon zien. Midden in 't drp. Een 
klein wit stienen beeltien van et hudersjoongien Pedro 
mit zien tromme op 'e boek. 

Johan Veenstra. 
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Jeugdheri nneri ngen. 

As d'r iene west het, die dat stokkien Stellingwarvers 
in et butenlaand in De Ovend van april mooi vunnen 
het, bin 1k dat wel: de ooldste dochter van die Jan 
Baron. 82 jaor bin 1k now. Graeg wil ik1jim nog es wat 
meer vertellen over die ôolde tieden. 	) 

Now d'r ok in disse vekaansietied weer zoe'n protte 
daon wodt an oolde ambachten en zoks op marken en bra-
deries wil ik jim graeg nog es wat vertellen over mien 
heit Jan Baron uut Makkinge. Wat hi'j vrogger dee en 
hoe wi'j as kiender daorbi'j betrokken weren. Hi'j was 
varkenkoopman; dat was gien ambacht, wel een broodwin-
fling. 1k schrieve et jaor 1908. Et jaor, dat 1k 14 
wodde en ok et jaor, dat mien Mem Rigtje Baron-Russcher 
nao lang ziek wezen, kwam te overlieden. Heit hadde doe 
veur acht kiender te zorgen. De ooldste was doe haost 
zestien, de jongste drie jaor. Een protte zorgen, mar 
hi'j dee dat mit alle liefde, die in him was. Mar now 
et wark! Deensdags en woendags weren de zwaorste dae-
gen, ok veur de grootste kiender. 
Eerst brocht Wijert Zeephat, de mulder en ok mien 

omke Albert Russcher uut Tronde, al zakken mals en rog-
ge, want de varkens, die wi'j die dag thuus kregen, 
mossen goed voerd wodden om zo an meer kilo's te kom-
men. Dat leup wel om de twie- of driehonderd varkens in 
de weke. Mien heit dee zien haandel tegere mit zien 
bruur Sent uut Appelsche. Die varkens wodden naachs ok 
daorweg anvoerd mit peerd en waegen. D'r was ja nog 
glen aander vervoer. D'r mos potstookt wodden. Dus eer-
pels uut et gat haelen en wasken onder de pompe. Dan 
van bakker Nolles in Makkinge takkebossen haelen en mar 
prikkehakken en potstoken. En aj' die grune takken had-
den, dan stikte ie van de rook. De kiender uut de buurt 
en ok oonze kleinties reuken al rap, dat de eerpels 
geer weren. Oonze ooldere jongen mochten et beslist 
niet lieden, mar die kleinties steulen al rap een dikke 
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eerappel. Dat smaekte ja ommes yule beter as de eer-
pels middags thuus bi'j et middagmaol. Die eerpels 
wodden stampt mit mais en rogge: de potstokeri'je was 
klaor! In die tied weren Heit en mien ooldste bruur 
Auke al op pad om varkens te haelen uut Donkerbroek, 
Else, Veneboeren enz. Boeren, die zels peerd en wae-
gen hadden, brochten ze bi'j oons thuus. Die mos ik 
as maegien van veertien al te woord staon. 1k mos 
helpen de varkens in de hokken te kriegen. Dan mossen 
mien jongere bruurs en zusters intied et peerd bi'j 
de kop vaaste holen. Wat weren die stumperties vaeke 
bange veur zoe'n groot beest! 

Dan mos ik de boer een borrel geven en betaelen. As 
dat aachter de rogge was zee hi'j: "Now Pietsje - ze-
gen mit de varkens!" En ik mos dan zeggen: "Daank je. 
Zegen mit et geld!" Zol dat in disse tied nog wel 
zegd wodden? Et zal wel niet, daenk'. As de flessen 
leeg weren, gong ik rap evenpies naor oolde Vrouw 
Hellinga om twie dikkoppen branewien. Dan was d'r 
weer veurraod. 

Mien neve uut Appelsehe kwam ok helpen mit voeren. 
Hokken en hokken vol mit varkens. Dan zels eten en op 
bedde. Mar iene of twieje van de kiender mossen wae-
ken. Half twieje d'r uut, en je niet verslaopen, want 
om vier ure mossen ze rieden, naor Wolvege. Veur vier 
ure mossen de varkens weer voerd wodden. En eerst 
helpen inlaeden. In de winter was et vaeke glad en ie 
hadden sni'j, en zommers kwam d'r vaeke van dat zwat-
te spul op de weg en dat trok zo zwaor. Dan wodcle d'r 
eerst opsteuken in Berkoop bi'j Bertus Hof en dan nog 
in Ni'jhooltpae bi'j Pieter Lapstra. 

Et kon gebeuren, dat ze d'r zels de hiele reize bi'j 
leupen om et et peerd wat makkeliker te maeken. Zo 8 
ure of half negen kwammen ze in Wolvege an. Daor ston-
nen de grote koopluden al op Jan Baron te waachten. 
Dan wegen en ofrekenen. Wolvege hadde in die tieden 
een grote mark. En as 1k mi'j dit goed veur de geest 
hael was daor een banketbakker, die zok lekker spul 
bakte. lederiene perbeerde daor wat te verdienen. Nao 
et zaeken doen, mos Heft dan nog om bosschoppen. Wag-
ter was de pettemaeker, Hempel de kleermaeker, Diek en 
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Wierda, Van der Laan en Woudstra haj' ok flog: et we-
ren niet allienig zaekelike relaosies mar et weren ok 
vrunden. 
Ok veur eren dee Heit bosschoppen in Wolvege. Bi'j 

veurbeeld stokkene schoenen, die maekt wodden mossen 
en die beslist dezelde dag weer mit weeromme mossen. 
Dan weer op huus an, waor wi'j as kiender al rap in et 
stro keken of d'r ok wat snoeperi'je veur oons vot-
stopt was. Et was nog in die tied, dat wi'j bi'j Vrouw 
Nolles veur een cent uut alle flessen wát kochten. 

Now wil ik nog evenpies vertellen, dat dTr doe nog 
gien busverbiening was mit Wolvege. Zo kon et gebeuren 
dat mien Ileit ok passegiers mit op de waegen nam. Een 
Vrouw Wiegertien uut de Veneboeren hadde een dochter 
in Grouw wonen. Dan kon ze rieden mit Jan Baron. Ze 
mos dan om 4 ure in de morgen bi'j oons wezen. Zoe'n 
meenske leup dan midden in de naacht een half ure veur 
vervoer. Kom daor vandaege de dag es omme. Ankommende 
weke mit weeromme en mar boven op die bok zitten in 
alle weer en wiend. Dat was een hiele reizeri'Je. 
En toch - et was een mooie tied. Heit was ok een 

man: as hi'j goed verdiende zee hi'j niks, mar as hi'j 
verleur ok niet. En as et op al die varkens ok mar 
lene cent op de kilo schilde, was dat al een hiele 
protte. 
1k hope dat d'r nog pattie meensken weten van disse 

tied. 
P. Kooistra-Baron 
(Juuferenpad 52 ) 
MEPPEL 

1) Opm.: Vrouw Kooistra gaf ok nog deur, dat et in 
feite wat die eerlikhied anbelangt (zie De 
Ovend, 4e jg. no. 2, blz. 26, 27) om de hile 
femilie Baron gong. Die kwammen aenlik van 
Appelsche. Een domenee daor hadde et es zegd: 
"Zo eerlik as Baron!" 

Red. 
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Uut et REUNELTIEN. 

1k kan wel ziek wodden van al die gezondmaekende 
middelties. 

Et is mit sociale veurzienings krek liek as mit zie-
kenhuzen: mooi dat ze dtr  binnen, mar ie moeten dtr  
gien gebruuk van maeken hoeven. 

OK een dier het d'r recht op om thuus te starven. 

Daank is hemels loon. 

Bliekber doen meensken ongewoon as ze zo vaeke zeg-
gen: doe mar gewoon, dan doej' al gek genoeg. 

Ok onkruud vergaot een keer. 

Elke moter verhipt et wel es. 

De appel vaalt soms veer van de boom. 

Geld stinkt overal en altied. 

As viuken niet meer heipt, vaalt et mit bidden te 
perberen. 

Pattie drpskarken bestaon van toeristen naost God. 

Wie niet warkt zal ok eten. 

In de Hhlversumse meziekwereld wodt docht, dat leder-
iene wel Engels verstaot, mar elk vraoggesprek wodt 
toch mar even veur alle wissighied vertaeld. 

Oene Bult. 
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I
KRUMMELTIES1 

• Oonze dirpblaeden hebben ok vaeke verlet van stok-
kies. Waoromme niet es een aorig stokkien in et 
Stellingwarfs d'r henne? 

• Kleine drpen: hier is oonze haand. Wi'j mit oons 
Stellingwarfs heuren bi'j jim en jim bi'j oons. Laot 
et drp et drp blieven. Laot et inderdaod leefber 
blieven, laot et niet vervlakken tot aachterbuurt 
van Amsterdam, Liwwadden of Zwolle. Bouw an jim ei-
gen dingen mit oons, en geef et Stellingwarfs in jim 
gemienschop zien gerak. Et heurt bi'j jim, starker: 
et is jim, wi'j bestaon d'r in. Vervlakking, leeg-
loop, nivellering - vot d'r mit! Dat is veural ok 
waorom de Stellingwarver Schrieversronte opkomt veur 
de tael van Stellingwarf! 

• Hoe et eigen drp leven kan mit zien Stellingwarver 
kultuur dee lessendaovend blieken in Berkoop bi'j de 
eupening van de Eupen Stal. Een schets van Vrouw 
L. Hof-de Boer hadde daor veul succes. 

• Geef ie jow 6k op veur de sutelaktie? Ja toch? Et 
kan nog: till. (05610) 8252, of: (05160) 3898. Op 
zaoterdag 16 oktober, morgens, in Makkinge, Else, 
Buil; middags in Steggerde, Peperge, De Blesse, 
Blesdieke; vri'jdag 22 oktober, morgens, in Oolde-
en Ni'jberkoop; middags in Oosterwoolde, Langedieke; 
zaoterdag 23 oktober, morgens, in Ooldehooltpae, 
Ni'jhooltpae, Der Izzerd; middags in Wolvege. 

• Ni'je cursussen Stellingwarfs kommen d'r van oktober 
of. Stellingwarfs I in Wolvege en Oosterwoolde, 
(toegelieke, op twie plakken) en Stellingwarfs II in 
Berkoop. Bi'j genoeg meensken, dat hoolt in: vieve 
of meer. 

• Drokfouten in de veurige Ovend, 4e jg. no. 3, blz. 
27: L. Pietersen moet P.W. Pietersen wezen. blz. 30: 
vri'jen moet vrijen wezen. Et gaot hier ja om een 
Nederlaanstaelige titel. 
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• De daotums veur de Stellingwarver schoeleradio-
uutzendings bin veraanderd; et zal now wezen op 
28 - 9 - '761  18 - 1 - 1977 en 19 - 4 - 1977. 

• De tekening op blz. 18 is van Sietske A. Bloemhof'f. 

• Willen jim ni'je copy veur De Ovend toesturen veur 
10 oktober? 

• Op 22 nov. komt veur de Culturele Raod Oost-Stelling-
wan Dr. K. Bouwer - van vroeger uut De Hoeve; hi'j 
woont now in Paterswoolde - een lezing holen over et 
cultuurlaandschop van Stellingwarf: ontstaon en ont-
wikkeling. 

• En •.... hool ie oonze praotmiddag en harbargespul-
aovend wel in de gaten? Douk, op 25 september! 

• Een antekening die we nog liggen hadden: De Heer 
J. Liest, De Goorn 16, Oosterwoolde, wil veur et 
blad van zien voegelveriening, best es een stokkien 
in et Stellingwarfs hebben. Graeg over voegels! 

En wie zuwwe now nog es abonnee maeken op De Ovend? 

Red. 

Boeken over oonze geschiedenis. 

D'r wodde oons vraogd om in De Ovend de boeken over 
oonze geschiedenis die bruukt wodden veur de Cursus 
Stellingwarfs I, te numen. Wi'j willen dat graeg doen, 
al zeggen we d'r bi'j, dat we d'r liefst een nog wat 
vollediger lieste van maekt hadden, mit meer boeken 
die wat over oonze geschiedenis zeggen. An de ere kaan-
te geven de onderstaonde boeken zels al funk wat ver-
wiezings naor ere uutgiften. Op 't heden nemt oonze 
archief-man Jacob Nijholt van oons geschiedenis-wark-
groepien een pakkien kaorties over mit titelbeschrie-
vings. Dat bin veural boeken die mit et opkommen van 
et socialisme in oonze kontreinen te maeken hebben. 
Dat op oons archief kuj'm ok nog terechte. 
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Veur et onderdiel geschiedenis van de Cursus Stelling-
warf's I wodden bruukt: 

1. BERGVELD, H.J
ibelangrieker
, De Stellingwervers en hun dialect. 

Assen, 1949. 	aenlik in verbaand mit 
tael- en volkskunde, as wat historie angaot) 

2. OOSTERWIJK, T.H., De vrije natie der Stellingwerven. 
Assen, 1952. 

3. OOSTERWIJK, T.H., In de Drentse sfeer, en Stelling-
werf. in: BOSJE, K., EN J.J. SPAHR VAN DER HOEK, 
Oldeberkoop. Wolvege, 1972. (blz. 57-67) 

Opm.: Wat no. 2 anbelangt; veur et examen leerden de 
cursisten extra goed twie heufdstokken die aj' 
zels kiezen konnen; daor wodde dan op et monde-
ling over praot. 

Henk Bloemhoff. 

OOSTERSE KONTAKTEN 

De Stellingwarver Schrieversronte, die deur inkelde le-
den, op een dag over streektaelliteratuur in Doetinchem 
van de winter, in de kunde kwam mit de "Kreenk Twaenske 
Spraok" (een soort Schrieversronte veur Twente), kwam 
veur de vekaansie nog twie keer mit bestuursleden van 
die groep bi'j mekeer; wat de twiede keer angaot, daor 
weren ok eren van Oostnederlaanse streektaelverieningen 
bi'j. De Kreenk Twaenske Spraok en de Stellingwarver 
Schrieversronte hadden veur die twiede keer zoveul meu-
gelik schrievers- of, streektaelgroeperingen nuugd. 
Naost de instellings die as "veurtrekkers" warkten, we-
ren d'r goenend veur de1Dialektkringe Achterhook-
Liemers (adres Cone 14 , Winterswiek); de Gaellemune-
ger Taelknink (Stuivenbergs-traat 5, Genemuden) en De 
Pennevogel (Oostnederlaans literair perbeersel, dislan-
ge twie keer verschenen. adres: Studentenlaan 28 A l  
Grunningen). Ere gegeerdigden kwammen niet opdaegen, 
wiels de vertegenwoordiger van de verieninge Salland- 
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Oost-Veluwe wel wol, mar niet anwezig wezen kon. Et 
belangriekste van de bi'jienkomst was et van mekeer 
an de weet kommen wat d'r zoal daon wodt. Wat kun we 
van mekeer leren? Dat is dan drekt de vraoge. Blie-
ken dee, dat we echt niet de ienigsten binnen: d'r 
bin meer, die et ien en aander uut de wege zetten 
willen! Allienig dat zol al een reden wezen om nog 
een keermennig bi'j mekere te kommen. Mar d'r is 
meer: gemienschoppelike zaeken willen we mit mekeer 
anpakken. Zoas et plan veur een Oost-Nederlaanse aka-
demie; et stark staon bi'j subsidie-anvraogen; erken-
ning van de Oostnederlaanse streektaelen as eigen 
taelgroep mit dudelike rechten. Dat zodoende is et 
neudig te zuken naor een riegelmaotig vorm van ver-
geerderen. Elk vun, dat et belangriek wezen kon en 
vertel ok de eigen groep wat over de ere verienings. 
Dat daoromme sturen we van now of mekeer oonze blae-
den toe, en ok informaosiestencils en zo wat henne. 
In oonze Ovend zal dus now en dan wat verteld wodden 
over de eren. Veur disse eerste keer vertellen we now 
wat over inkelde verienings. 

Gaellemuneger Taelkrink. Opricht deur Janny Rietman, 
in 1973. Ze hebben een vaaste rebriek in De Stadskoe-
rier: omstebeurten schrift elk van de streektael-
schrievers (zoe'n achte) hier veur. De historie lie-
kewel trekt ok flink wat belangstelling: d'r is dan 
now een ooldhiedskaemer kommenmit zoe'n 400 dona-
teurs die elk jf 5,-- betaelen! Et veldnaeme-onderzuuk 
wodt ok funk anpakt. 
De Dialektkringe Achterhoek-Liemers is d'r al zoe'n 

twintig jaor, en géft mit de Dialektkringe Salland-
Oostveluwe tegere (as Verbond van Neersasse Schrie-
verkringen) et blad Dc Moespot uut. Ze hebben omde-
bitj twiehonderd leden, holen bi'jienkomsten (ok mit 
meensken uut et angreenzende Duutslaand), geven een 
riegel boekies uut (De Wenneplas), daor now twieje in 
uutkommen binnen (oplaoge ± 800), perberen mit raod 
en daod wat te doen an onderwies in de streektael 
(tegere mit de Gelderse Rono). Behalve van de leden 
kriegen ze ok van de list. Ver. De Graafschap en de 
perveensie Gelderlaand centeraosie. 
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De "Kreenk Twaenske Spraok" wodde in oktober 1975 op-
richt, het now ± 35 leden; d'r bin goeie kontakten 
mit de Overieselse Rono, dat ze kommen nogal es an bod 
in de uutzendings daorvan. Ze kriegen ruumte in de 
Twentse Post, en perberen wat te doen om zok goed 
Twents as It mar kan te kweken en veerder onder de 
meensken te brengen. 
De Pennevogel is dislange eerder een goed perbeersel 

as een riegelmaotig verschiensel. An now toe kwam twie 
keer een blattien uut. De Pennevogel wil ruumte geven 
an de wat veerder ontwikkelde literatuur, en wil ok 
experimenteren mit de schrieveri'je in de streektael. 
Veural bestemd veur de foelste liefhebbers uut Oost-
Nederlaand. An now toe liekewel zit De Pennevogel flog 
aorig in de pogge. 

Henk Bloemhoff. 

De ienzeme sluuswaachter. 

Wat woonde die man daor op de ruumte op sluus drieje 
an de Pjonger mit zien zuster. Hiel lange het hi'j 
sluuswaachter west. Winters was It wel slim ienzem. 
It Was ok een hiel biezundere man, die Rein Siebesma. 
Hi'j kon praoten as Brugman, en was best mit de tieden 
op 'e hoogte. Wi 1 1 gongen wel es naor de sluus te vis-
ken. 't Was mien Heit meer om een praotien mit Rein te 
doen as om et visken: en toch kon 't de muuite wel we-
Zen. As wi'j d'r dan al vroeg op een zundagmorgen zat-
ten daor bi'j de omstromer, duurde et niet zo lange, 
dan kwam Rein d'r ok even an. En dan was et praoten 
over poletiek en aandere dingen waor ik as jonge niet 
veule van begreep. As It dan flog niet zo goed bieten 
wol, zee Rein: tIOe,  waacht mar even, daor kan ik wel 
wat an doen!" En dan dri'jde hi'j et rinket een aen-
tien op. Dan kwam d'r een betien stroom en dan kwammen 
de vissen van alle kaanten an en dan was 't los. Dan 
leut Rein oons even allienig en gong naor zien zuster 
te broodeten. In een ogenblik hadden we dan een mooi 
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zotien vongen. Hi'j was gien sluuswaachter allienig. 
It Was ok een grote meenskevrund en hi'j hul van ge-
zellighied. As 't winter wodde en 't leek op strenge 
yost, dan mos 't reer wezen as hi'j niet een schipper-
tien ommekocht om bi'j de sluus liggen te blieven veur 
wat stel in die ommeraek koolde en trieste daegen. Zo 
moet hi'j mennig keer geld geven hebben as ze daor 
dan, as ze toch haost niet veren konnen, liggen blie-
yen wollen. Ok de post mos d'r henne om him zien dag-
blad te bezorgen, soms lopende deur de sni'j. De win-
kelman had d'r een goeie klaant an. Zo stelde hi'j al-
les d'r op in, dat hitj toch mar wat anslag hadde mit 
de butenwereld. De post kreeg een lekker bakkien kof-
fie en een borreltien, en ok nog een segare toe, en 
dat maekte alles goed. Mit de schippers was 't al ien-
der. Daor hebben wi'j es wat van zien. 

Wi'j zatten es bi'j de Tjongerbrogge te visken. Een 
zwaor belaeden maisschip kwam 't kenaal daele en mos 
de Preenzenwiek in naor de coperaosie. De schipper 
legde even bi'j de brogge an en keek even naor de 
peilschaole die in 't metseiwark van de brogge zat. 
Hi'j zee tegen zien vrouw, dat konnen we dudelik heu-
ren: "Heb ie Rein de fooi wel geven in It kiompien?" 
"Jazeker", zee zien vrouw. "Dan moe'n wi'j eerst mar 
een koppien koffie drinken", zee hi'j, en ze gongen 
even in It veuronder. Ni'jsgierig as wi'j weren, keken 
wi'j ok even naor It waeterpeil. En ja heur, et waeter 
wodde al hoger en hoger en It duurde niet iens zo lan-
ge, doe was et al een voet klommen. Rein keerde et 
waeter veur de schipper even op om him wat te helpen 
mit zien zwaor belaeden schip. De schipper en zien 
vrouw kwammen nao een half uurtien weer naor boven en 
mit gemak konnen ze de wiek in veren. Wi'j heurden nog 
dat de schipper tegen zien vrouw zee: "'t Is toch een 
beste kerel, wat het hi'j oons weer hulpen!" 't Was 
naemelik zo: de wiek was haost te schol veur zoe'n 
groot schip. Mar, deurdat 't waeter zo hoge ston, kon 
It hiel goed en It was mar een klein aentien, dan was 
hi'j bi'j de febriek anlaand. Et moch geloof ik niet, 

- 29 - 



en et was misschien in de regelementen wel niet toe-
staon. Mar Rein had et mit de schippers te maeken en 
huip ze een betien in It zwaore bestaon dat ze hadden. 
Zo hebben ze daor lange woond en toch kwam d'r nog 

veraandering, want zien zuster gong nog trouwen mit 
een boer die wedeman wodden was en mit kicnder zitten 
bleef. Doe was h'1 hielemaole allienig. Mar hi'j was 
een stok oolder as zien zuster en het doe al gauw pen-
sioen kregen en doe teug hi'j naor 't drp in een hu-
sien onder de meensken. 
Zo is et daor gaon en iederkeer komt d'r weer een 

ni'je sluuswaachter. Mar It is d'r now lang zo stille 
niet meer, want d'r ligt now een weggien waor de auto 
an de deure toe komt. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 

Leven. 

Zels op et autokarkhof 
was al leven. 
lene auto was al gruun 
en op de baank 
lag et bloed van 
rooie rozen. 

Gelok bi'j 
ongelok. 

Tot die dag 
was et inhaelen 
altied zien starkste 
punt west. 

Harm Houtman. 
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Dreugte. 

Tante Anne zat 
al drie kertier, slaopende, 
de geite te melken. 
Doe ze een koppien melk 
mit vliegen vol had, 
wodde ze wakker. 

Harm Houtman. 

Flat. 

"As d'r wat is, kom ie mar" 
zee ik tegen mien buurman 
op de flat. 
Hi'j keek mi'j schruten an. 

"Bedaankt veur jow hulpe" 
zee mien buurvrouw tegen mi'j; 
ze woont drie huzen veerder op. 
Ze vleug mi'j om de hals. 

Harm Houtman. 

Lift. 

Juffer Jaansen 
was niet bevcdderd, 
en in de lift 
tussen zeuven en achte 
bleef ze hangen. 
Het hoger-op-kommen 
was heur altied al 
mislokt. 

Harm Houtman. 
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et taboe. 

tab e' 

taboes: 

- sex, 

- dood, 

- enzoveerder, 

totdat d'r 

len taboe 

blift: 

- leven. 

Oene Bult. 

Stellingwarvers mit mekere - 
Hool oons Stellingwarfs in ere 

Mit mekere bin we stark: 
Veur et Stellingwarfs an 't wark 

(VAS) KRUMNELTIEN 

• "Den Haag" het oons tiedinge daon, dat oonze as-
sistent nao oktober nog een half jaor extra veur 
oons warken blieven kan! 
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be ovenô 
een uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte, 
Postbusse 138, 8430 AC Oosterwolde 
till. 05160-4533 

Adm.: Johan Veenstra, Binnenweg 3, Nijeholtpade 

Red.: Henk Bloemhoff, Bovenweg 15a, Nijeberkoop 

,,De Ovend" komt ien keer in de twie maonden over de heerd 

bi'j de leden van de Stellingwarver Schrieversronte 

Lidm./ab. (tegere) kost f 12,50 in 't jaor 
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