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Fluitekruud: een biezunder boek 
Nit wat minder drokte d'r omme henneasbi'j Wilde 

Gaanzen is lestdaegs et twiede boekien van de Ni'j-
hooltpaenger schriever Johan Veenstra, Fluitekruud, 
op 'e wereld kommen. In et volgende za'k perberen om 
wat gedaachten over disse bundel op een riegel te zet-
ten; daor zol mit beriekt wodden kunnen dat d'r nog 
wat meer "mieningsvorming" over et boek komt. Buten-
dat, literaire kritiek heurt neffens mi'j veural ok 
een "ingang" meugelik te maeken tot een boek. 

Wat Fluitekruud onderscheidet van Wilde Gaanzen is 
in It eerste plak dat in Fluitekruud gien gedichten 
staon. Wiels Johan Veenstra liekewel gedichten as ver-
haelen schrift, in De Ovend en in ere blaeden, het 
hi 'j ze d'r disse keer mit zin uut laoten. Wilde Gaanzen 
stonnen veural. "gewone" verhaelen in, die toch wat 
biezunders weren om et goeie Stellingwarfs en de kun-
dige, bekwaome wieze van vertellen. Pattie gedichten 
of "riempies weren ok om een ere reden biezunder in 
Wilde Gaanzen, want in die gedichten koj' ok de idenen, 
de miening van de schriever zels meerstal dudelik vie-
nen; krek die stokmennig gedichten weren veurdelezer 
die naor wat meer zocht as et gewo.ne, et biezundere 
in Wilde Gaanzen. In Fluitekruud keus de schriever 
krek die verhaelen uut een aorig grote groep van eerder 
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schreven verhaelen, daor wat meermit zegd wodde., daor 
aenlik hiel dudelik een beroep op oons as lezer daon 
wodt, om mitte vulen en mit te daenken over de ge-
daachtewerelden van de 1k- of hi'j-feguren, en soms 
ok van de ere feguren die een rolle in It verhael 
speulen. Krek die keuze van deik- verteller het vaeks 
et veurdiel, dawwe oons d'r dichte bi'j vulen bi'j 
waor de schriever et over hebben wil. Johan Veenstra 
het van bepaolde vertellerstypen goed gebruuk maekt; 
tr'ouwensok van etverspringen van de tied. Now en dan 
lees ie dat d'r verteld wodt van wat d'r gebeurd is, 
mar et volgende mement woj' mitneumen in de gedaach-
tewereld van de ik, de dingen daor die nog hiel goed 
heugenschop van het en nog altied an mit omme lopt. 
Zwaortepunt van Fluitekruud zit hiel dudelik in de vier 
langere verhaelen van omdebi 'j twintig bladzieden elk, 
die nog niet eerder argens in staon hebben: Heit, Re-
quiem veur Eli, Fluitekruud en Vri'j as een voegel. 
Dat hebben trouwens de kotte verhaelen Twie werelden 
en Et kienderjassienok niet. Ok wat de keuze van on-
derwarpen angaot is Fluitekruud aenlik len gehiel: 
haost alle verhaelen gaon over of hebben verbaand mit 
"de" oorlog of mit oorlog in et algemien. Dat liekt 
toevallig, dat een schriever him zo inwarkt het in de 
materie van de oorlog, mar dat hoeft et vanzels niet 
te wezen: de aachtergrond van een oorlog geft ja een 
protte meugelikheden om perbiemen, muuilikheden, ge-
vuul daele te zetten in verhaelevorm. In oorlogsom-
stanigheden is krek alle anleiding veur et ontstaon 
van psychische perbiemen. Mar d'r is meer; •de wereld 
het vanzels sund de oorlog een generaosiewisseling 
mitmaekt," .... waardoor een reactie op dit soort ont-
hullingen, oprakelingen, oprispingen van oude broeder-
schap en protesten niet meer zoals vroeger uiteenvalt 
in willen weten of willen vergeten. Juist na dertig 
jaar blijkt er sprake te zijn van een ervaringsver-
dieping." Dit schrift Willem Ellenbroekin et artikel 
Oorlogsherinnering wakkert aan in De Volkskrant van 
31-12-- 176. Neffens etzelde stok beleven en verwarken 
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meensken die de oorlog as kiend mitmaekt hebben, een 
protte van et verleden tussen de 35 en 40 opni'j; ze 
kieken naor kom-of, kiendertied, "herorinteren" heur, 
om veerder gaon te kunnen in de toekomst. Disse op-
vatting komt van de Fraanse psycholoog P. Fraisse. 

Eers as Tiny Mulder in et Friesch Dagblad van 12-
-11-1977 mien ik dat et verhael Requiem veur Eli wel 
liekegoed uutwarkt hieten magasde verhaelen Heit en 
Fluitekruud. Die laeste beide verhaelen bin meer bouwd 
neffens de tradisie, mar Requiem veur Eli het lieke-
goed struktuur, al is die eers, en al moej' de ele-
menten die do opbouw maeken, argens eers zuken as in 
bi'jglieksetverloop van de haandeling of de ontwik-
keling van kerakters. Die elementen zitten in Requiem 
veur Eli in de wonderbaorlike ni'jsgierighied, ja 
bi'jtieden et verlangst van de ik naor Eli, en, as 
dat op een hoger plan tild wodden mag, van een ver-
langst van do iene meens naor de ere, al wodt dit pas 
laeter in et verhael dudelik. le leven je in deurdat 
de ik zien gedaachtengeft. Historische gegevens kom-
men op een inkeld plak wat schoelemeesterachtig over, 
ze hadden wat soepeler dour et verhael kund, bi'j-
glieks op blz. 46. Et vremde, "mystieke" in Requiem 
veur Eli zorgt d'r veur dat krek dit verhael mi'j et 
meerste pakt het. De ik die zocht om de aander, om 
Eli, is de draod in et verhael. Wat veur ere draoden 
d'r allemaole deur verhaelen lopen kunnen die debouw 
maeken, eers as in "traditionele" verhaelen, lat et 
wark zien van schrievers as Paul.de Wispelaere en J. 
Bernlef. 1k zegge daor niet mit dat Heit en Fluite-
kruud minder wezen zollen. Passen inkelde kotte ver-
haelen, zoas Gaanzen, om de thematiek wat minder in 
et book, as o.e. et zuken van de iene meens naor de 
ereas "baand" in et book warkt, dan past Twie werel-
den, daor de oorlog niet in veurkomt, Al in et book. 
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De schriever verdient een ploeme veur dit verhael, 
veur de secure, veurzichtige meniere van schrieven 
en butendat veur et prissenteren van et perbleem van 
die bepaolde relaosie die deur pattie nog altied niet 
accepteerd is. 

Tiny Mulder: "Ikwil gien kwaod woord zeggen over 
makkelik ansprekende verhaelties en vassies in de 
streektael; ze bin neudig om de meensken an It lezen 
in heur eigen memmetael te kriegen. Mar as de streek-
taelschrieveri'je him in pattie schrievers niet e-
mancipeert van lektuur, die meer om de tael as om 
de inhoold schreven is, dan willen echte schrievers 
d'r niet meer mit temaeken hebben, krekasde lezers 
die meer begeren van een boek as een smuui verhael-
tien." Al zullen Stellingwarver schrievers om hoe 
eren schrieven niet opholenmit wark in et Stelling-
warts, en Johan Veenstra zal dat zeker niet, bin ik 
et mit wat Tiny Mulder zeggen wil, roerend iens. Et 
iene sluut et ere ja niet uut. Dat Johan Veenstra 
mit Fluitekruud ommeraek een stap veuruut daon het, 
is al vaeke genog zegd. Dat hi'j over zien veerdere 
wark et heufd nog wel es breken zal, is wel te ver-
waachten. Et is him trouwens ok toe te weensken, we 
bin ni'jsgierig genog ..... 

Henk Bloemhoff 

Volksriemp len 

Wat een stommel, zee depoep, en hi'j mi'jde de kop 
van It heerspit. 

(woordeboekgroep Oosterwoolde) 
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Veur Johan Veenstra 
(schreven en veurdreugen deur de dichter Harm Hout-
man zels bi'j gelegenhied van de uutrekking van et 
eerste exemplaor van Fluitekruud in Appelsche) 

In een V-vorm vliegen wilde gaanzen 
mar It is niks as doodgewone waegensmeer 
Athene goelde in die haastnaacht 
en Johan die schrift mar weer. 

In dat kaemertien van drie bi'j drie 
slaon ze heur briede vleugels uut. 
en Johan die vat de penne 
alles stille, nargens een geluud. 

Een schriever bi'j de belasting, 
wat is dat typisch en wat vremd. 
'k Wedde dat hi'j van oonze centen 
overdag ok hiel wat daenktied nemt 

Jow now in It zunnegien zetten 
daor passen wi'j echt veur, Johan, 
eers dan kiek ie oons daenk' morgen 
vaast en zeker ni:et meer an. 

Mar meensken, ien ding wi'k nog zeggen 
hi'j is It beste peerd van stal. 
Op him moe'n we slimme zunig wezen 
moej' now 's zien, wat kikt hi'j mal. 

Johan, schrief ie mar deur, 
schei d'r nog mar niet mit uut. 
Vol verwaachting kiopt oons hatte 
en dan ............is d'r Fluitekruud. 

Harm Houtman. 
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oonze vader 
en geef oons 

elke dag oons 

daeg'liks brood 

mit hotter 

en vleis 

en keze 

en stroop 

en een ei 

en verbs oons 

van gevangenissen 

mit inkeld 

brood en waeter. 

Oene Bult. 

Weer thuus 

Mien heit is 92. Hi 'j woonde de laeste jaoren, nao-
dat Mem wegraekt was, allienigin een bejaordenhusien - 
in Wolvege, enhi'j haddeet d'r mar best naor 't zin. 
Deensdags gong mien vrouw d'r henneomet wark 	een 
keer goed to doen, en vri'jdags gong mien zuster d'r 
omdezelde reden henne. Van een bejaordentehuus wol 
hi'j nooit wat weten. IlIe moe'n zo lange mogelik op 
jezels blieven," zee hi'j dan. 

Doe op een keer kwam hij to valen, en doe was et 
zo wied. Hi 'j hadde niks breuken, mar hi 'j hot d'r we  
een dag of tiene reer en ziek van west. Hi'j wol 's 
naachs ok niet meer allienig wezen, mar deur omstanig-
heden konnen mien zuster en wi'j d'r niet henne to 
slaopen. Doe mos hi'j kiezen tussen oons of et bejaor-
dentehuus. Now, hi'j keus oons, dat wi'j hebben 'm 



ophaeld. Hi'j is now een peer weken'bi'j oons, en hi 'j 
wil niet weer naor Wolvege toe, et voldot dus wel ao-
rig. 

Op een mooie dag ston hi I j aachter huus op de jarre-
putte. Kroem van de oolderdom, leunend op zien stok, 
ston hi'j tegen de katten te praoten. IIi'j gaf oonze 
herder een aaigien over de kop, en doe keek hi'j over 
de deur de laete oktoberzunne beschenen laanderi'jen 
mit et bonte vee d'r in, en doe heurde ik him mompe-
len: t'Ik bin weer iuus.0 

Hi'jenMem hebben mi'j hieropdisse plaetse groot 
brocht, en as et te doen is, zullen wi'j him hier an 
zien aende brengen. 

Klaas van der Weg 

De zee 
Woest vleugen de golven over et straand 
en teisterden de eerde, schaopen uut Gods haand. 
Schippen vergongen en smeten de mannen de zee in, 
de schoemende golven tilden heur de hieltied veerder 
mit, 
veer naor de diepte van et waeter, donkeren koold. 
Dappere mannen vechtend veur heur zelsbehoold. 
Mar veur heur was d'r gien redding meer. 
Heur vrouwen, waachtend op de kade, 
weer. 

Immie Hoekstra 

Waachten 
le gongen vot, 
ik roeke nog 30w pieptebak. 
Een betien aske ligt in et askebakkien. 
Nog zo dudelik yule ik, dat ie in disse kaemer west 

hebbeñ. 
Jow lach, jow stemme vult nog disse ruumte, 
mar ie bin d'r niet meer, ik bin alliend. 
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Wat ha'k jow graeg bi'j rni'j hullen, 
want de naacht is zo laank en zo duuster. 
Mar wi'j bruken as grote meensken oons verstaand, 
eers lopt et misschien toch nog uut de haand. 
Soms woj' niet altied verstanig wezen, 
mar tegere, tegere staon we stark, 
en kun we misschien dommiet. een fijn leven beginnen, 
tegere in een klein husien, laeter wat kienderties om 

oons henne 
Dan zal ik me niet meer ienzem vulen. 
Jow pieptebak zal ik roeken blieven, 
jow lach, jow stemme blift oons leven vullen. 
Och jo.nge, zo lange wil 1k nog wel waachten, 
mit zoe'n veuruutzicht, hool ik dat nog wel even vol. 

Immie I-Ioekstra 

Para dies 

1k droomde over It paradies 
en 1k zag Adam lopen. 
TTPassen jow even op mien Eva 
'k moet een kilo appels kopen." 

Now weren wi'j tegere 
en Eva keek me in de ogen. 
"Wi'j moe'n een ni'je wereld maeken, 
laot Adam mar even togen." 

"Een wereld as dit paradies 
mit waarmte en mooie kleuren, 
mit voegels en mit bloemen, 	 - 
d'r staot wat te gebeuren." 

"Een wereld van tevreden meensken 
van lekker drinken en eten 
van zunne en blauwe lochten 
en vrede, niet te vergeten." 



Disse opdracht vul me zwaor 
zoe'n wereld kan toch niet bestaon 
en doe 1k Adam kommen zag, 
bin ik stillegies weer gaon. 

Een paradies op disse eerde 
dat bestaot toch hielemaole niet. 
Et kiopte, want de wekker gong 
en ik zag de koolde wark'likhied. 

Harm Houtman. 

Krum me/ties 

.Ni'je copy moet veur 1 feb. 1 78 bi'j de redaktle 
wezen. 

.De tekeningopblz. 32 is van Sietske A. Bloemhoff. 

.Bouke, Harm, Jannes, Johan, Janenllenk (et bestuur 
omzo mar te zeggen) weensken jim veul heil en zegen 
in et ni'je jaor! 

Een stokkien S t e 1 1 1 n g w a r I ........ 

Oold-Appelsche, zommer 1977 

Foto: Dick Doornenbal 





let tervreter 
mien broden 

bin letters 

en woorden 

van levenden 

en dooien, 

(lie ik bak 

van alfebetmael 

mit tekensdieg 

in de ovend 

van penne en pepier 
	 Saint-Tropez 

en opvreet 
	

Et schip mit geld 

as ik leeshonger heb. 	 het de jet-set 

naor et oolde 
Oene Bult. 	

Saint-Tropez 

toe dreven; 

gelokkig 

is de mimosa 

bi'j de citadel 

nog altied echte 

mimosa bleven. 

Jan van 
Overtjonger. 



Orange 

De naachtegalen 

op jow hoge heuvel 

orgelden die aovend. 

jow grootse verleden 

de donkerte in: 

jow maachtige caesars 

en preensen verstilden, 

wielst onvergetelik 

de geefste klaanken 

deur mi'j henne trilden. 

Jan van Overtjonger 

Et ni'je maanteltien 

Hiltien was vandaege, krekas ere daegen, naor de 
burgers te warken west. Marze had een pracht dag had 
vandaege. 'tWas prachtig weer west, begin september, 
endemevrouw bi'j wieaslliltien warkte wol vandaege 
graeg de kieren d'r uut hebben. Alles kwam op een 
riegeltien an de liende te hangen; et zwaore spul kwam 
op It linnenrak; want aanders kon de liende es bre-
ken. Och, och, docht Hiltien onder et sjouwen an en 
van naor de liende, wat hebben zokke rieke lu toch 
een prottemooiekleren. Zels hadde ze niet vulekie-
ren, dat mochheurniet beuren: iene jurk veur best. 
En dan vunzeet nog zunde om die zundags an te doen, 
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die bleef veur as ze es vot gong; zundags trok ze 
meerstal een schone jurkan die nog niet verstokt was, 
want ze mos de touwgies wel anmekeer kneupen as ze 
een betien knap deur de tied wollen. 

Gelokkig was ze een vrommes mit een opgeruu4llde 
netuur, eerswas 't niet best west. Heur dochtertien 
Femke was now acht jaor, en zolangeasze trouwd we-
ren hadde heur man nog nooit een stuver verdiend. Veur 
heur trouwen had hi'jheurwies maekt dat hi'j nog1 
vri'jwat geld op 'e baank had, en dat hi'j een soort 
van vertegenwoordiger was. Mar doe ze een posien 
trouwd weren, was ze d'r al gauw aachter kommen dat 
d'r gien geld op 'e baank ston, mar dat hi'j dikke 
in deschulden zat. Warken wol hi'j niet, Iii'j was 
niet stark, zo hij zee. Dokter was d'r okal es west, 
want Hiltien maekte heur ok al es ongerust, een man 
die alti ed mar thuus zit, laete van 't bedde, ennooit 
wat dot, dat deugde tochnietvun ze. Mar Dokter kon 
niks vienen, die zee: "Man ie bin zo stark as iezer, ie 
moe'n mar gauw wark zuken, en jow vrouw in huus, dat 
heurt toch zo, en dat is veur jim maegienokbeter ." 
Mar It had niks hulpen, 's morgens gong hi'j mit 't 
maegien op 'e aarm naor zien tante om een koppien 
koffie, en doe It maegien naor schoele gong, gong 
hi'j daegs es een aentien kuieren of fietsen, en es 
hier of daor an om een koppien thee of koffie. Ze 
hadden d'r okalvaeke ruzie omme had. Njet dat Hil-
tien tegen 'twark opzag, mar zekon 't heur niet be-
griepen, et was janargens zo. De dokter was d'r nog 
ales weer over devloer west doe It maegien ziek was, 
en doe had Hiltien zegd: "Wil dokter mien man oknog 
es onderzuken, want hi'j kan niks zegt hi'j. Hi'j is 
op 't heden niet thuus, mar misschien 	kan hi'j es 
bi'j dokter kommen." 
"Now," hadde de dokter doe zegd, "zolange as die man 
van jow daegs zo fluitende en fietsende deur drp 
gaot, is It niet neudig dat ik him onderzuke, nee 
maegien, ie moe'n jow man beter ànpakken en thuus bile-
yen, en jow man naor 't wark sturen, d'r is wark ge- 

- 13 - 



noegbi ' j deboeren." 's Aovens veur ze op bedde gongen 
was Hiltien d'r noges over begonnen, mar hi'j hadde 
voihullen datieniet stark was, endat hi'j mit heur 
trouwd was, omdat ze zo warken kon. 

Zo was It now al jaoren gaon, d'r was gien zalve 
an te strieken west, dat och ze wus aenlik al niet 
beter, en ze moch graeg naor de meensken waor as ze 
warkte toegaon. It Was toch jammer, dat et zo lopen 
was, docht Hilt ien, ashi'j now es funk was, en daegs 
alop 'e daghure gong, konnen ze een mooie cent ver-
dienen, en misschien zels es een klein spullegien 
beginnen, of was It eers.t mar es mit iene koeofzo. 
"Koffie'drinken Hiltien," reup Mevrouw inienen; he, 
ze wodded'rkel van zohadde ze lopen te prakkezeren 
onder It wark. 
"Die donker oranje maantel di e daor op 't rak hangt," 
zee Mevrouw, "vienie die wel mooi Hiltien, ik hebbe 
et zin d'r aenlik wat of, en ie hebben mar iene heb 
ik wel zien, diej' daegs en zundags an hebben. Ni'je 
weke gaon mien man en ik een dag naor de stad om in-
kopen en dan koop 1k toch ok een ni'je maantel veur 
de winter, daenk'. Dat as he die wel mooi vienen, 
neem him dan vanaovend mar mi t, dan hoef ie him dou-
kies niet weer in de kaaste te hangen." De traonen 
weren Hiltien in de ogen scheuten. 
"Dat is toch vuus te slim Mevrouw," hadde Hiltien 
zegd, "zoe'n mooie maantel en ok nog een mooie pels 
d'r op!" 

Bli ede was ze die aovend thuus kommen. "Now moej'm 
es kieken, wat as ik van Mevrouw kregen hebbe, hadde 
Hiltien zegd, die hang 1k in de kaaste, en 1k hool 
him echt veur best as we es naor een fesien of zo toe 
gaon. 
"Prachti g ni et Mem,'' hadde Femke zegd, "haj' ok mar iene 
veur mi'j kregen, morgen hebben we ja schoelefeest 
en dan krhegiklekkerdeni'je jurk an die Mem laest-
daegs maekt het, mit die strokies mit moezetaanties 
d'r ommehenne, hen!" 
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"Ja heur," hadde Hiltien zegd, "die komt an, dan bin 
ie vast krek zo mooi as de eren." 'Ilk Hope mar niet 
dat It morgen koold is," zee Femke, "want dan moot 
de maantel an en mien zundagse van veurig .jaor die 
heb ik now ok al een peer keer naor schoele an had,. 
en bi'j schoele zeden ze dat hi'j mi'j al wat kot 
wodde, mar dat hindert niet hour Mem, 1k bin toch zo 
bliede mit mien jurk, mit de moezetaanties."Die ao-
vend kon Hiltien niet in slaop kommen. Ze hadde eers 
glen gedaachten as over die mooie maantel van Mevrouw. 
Ze dri'jde mar van de iene zied op de ere, mar ze 
konnietslaopen. In 't laest gong ze d'r mar of. Ze 
kreeg de maantel uut de kaaste en paste him nog es 
weer an. Ja, hi'jstonprachtig. Doe kreegzeet maan-
telti en van Femke uut de kaaste, en bekeek.et  nog es 
good. Ja, Ic konnen wel zien dat et aenlik to kot 
wodde, en It begon ok al aorig sletel to wodden, 
veural bi'j de busies en om de knoopsgatten henne. 
De traonen weren Hiltien  nog es weer indeogen scheu-
ten. Aarm kiend, docht ze, as 't now morgen es koold 
is dan moot ie dat oolde maanteltien an hebben, ter-
wiel ik zoe'n deftige maantel in de kaaste hangen 
hebbe. Veur Femke zal dl  een pracht maanteltien 
uut kunnen, docht ze. Ze tekende een petroontien, 
legde dat op 'e maantel, on ja, d'r kon eon pracht 
maanteltien uut veur Femke en dan nog wel mit een 
pellerienegien , wat tegenwoordig zo inde mode was. 
't Was 's morgens hal f zesse dat ze d'r klaormitwas. 
Prachtig was hi'j wodden, vunzezels. Now had ze de 
brune pels nog over. Weej' wat, docht Hiltien, a'k 
dat now es in smalle repies knippe en om et pelle-
rienegjenhennenije, wat zal dat j  prachtig staon, 
en wat op 'e busies, dan is 't hielemaole mooi. 't 
Slaopen wodde now toch niks meer. Morgenaovend mar 
vroeg op bedde, dan haeldezede schaewelweer in. 

Half achte was It doe It maanteltien klaor in de 
kaaste hong. Zewol 'tnieteerder zeggenasdat Femke 
de ni'je jurkanhadde. 't Was ok al wat, eers wi'j' 
graeg mooi weer hebben, on now hoopte ze mar dat et 
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pennetekening: Sietske A. Bloemhóff 
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een betien fris wezen zol. 
zee Femke onder It theedrinken, "ik vien 

It nogal koold, mar 'k hoeve toch vast niet de hiele 
dag de maantel an." 
"Dat daenk ik ok niet, "as It wat laeter wodt zal It 
ok wel wat waarmer wodden," zee Mem. 
?z zien vast ok mien ni'je jurk wel Mem ," zee Femke, 
"want et onderste strokien mit die moezetaanties komt 
vast onder mien maantel weg." Ze streek nog een keer 
over It kaantien henne en zol de maantel van de kap-
stok kriegen. "Mar Mem," reup Femke, "ik kan nargens 
mien maantel vienen, en ik heb him hier gister wel 
henne hongen." 
Doe begon Hiltien te lachen. "K-i.ek mares in de kaaste," 
zee ze, "hi'j hangt hielemaole veuran." 
"Oe mar Mem, wat hej' now toch daon," reup Femke, "flow 
hej' zels ja niks meer!" 
"Vien ie him dan niet mooi?"vreug Hiltien. 
"Hatstikke mooi vanzels," zee Femke, d'risvast niet 
iene bi1j schoelemitzoe'n mooie maantel an as mi'j, 
mit zoe'nmooiepelleriene, en zoe'n mooi pelsien d'r 
omme henne. Ze dri'jde wel vief keer in de ronte veur 
de spiegel, zo mooi vun ze him. 
"Mar now heb ie niet een zundagse maantel Mem," zee 
Femke. 
"Dat is niks heur kiend," zee Hiltien, 'Ilk hebbe wel 
zovule centen speerd, dat ik kan veur de winter wel 
een ni'je kopen heur. Maek now mar gauw daj' vot kom-
men. De maegies staonalhi'j It vondertien op jow te 
waachten!" Bliededraefde Femke It pattien uut. 
"Wat bin ie mooi," reupen de maegies, "prachtig dat 
mooie pelsien omdepelleriene!" Hiltien zwaaide heur 
nog een keer nao en gong mit een voldaon gevuul an 
heur wark. 

Aofien-muj. 
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Kastpuzzel 

Van links naor rechts 

1. veur/van iederiene 
8. die ophaelt 
15. plak in N-Hollaand 
16. waeter in Frieslaand 
17. Middelbaor Onderwies 
18. Sietske en Philo bin in 

de .... van heur leven 
19. niet hier(e), mar 
20. klein stokkien brood 
22. lussen pattie graeg 
23. drp in de N.O.P. 
24. soort trui 
25. iekschelder (Ned) 
27. veurweerde 
28. Ned. eerwaarde heer 

(Lat. ofk.) 
29. niet vroeg 
30. diel van de schure 

(m.v.) 
32. aiweer: waeter in 

Fri eslaand 
33. biest 
34. poletieke perti'j 
36. zag 
38. Ned. veur effen 
40. et .... nargens naor 
42. plak in Ita1i 
44. aandere 
45. opstaand 
46. eon god 
48. Intern. Trade Org. (ofk) 
49. schilder zonder van 
51. ik schrok me 
52. veurzetsel 
53. naeme van een jonge 

54. subtropische plaante 
56. daor staot op waj' 

betaelen moeten 
58. eilaand bi'j Napels 
59. motorraces bi'j Assen 
60. God (Lat.) 
62. kloostcrzuster 
63. verleegde note 
64. nog es: waeter in 

Fri eslaand 
65. Rooie Kool Nit Eek 

(ofk.) 
67. Hi'j .... al aorig an 

disse vremde puzzel 
68. aorige honties ..... 
70. hoge achten 
71. bruur van Aebel 

73. zunnegod van de 
I egypt enaoren 

74. Krfbalverieninge uut 
Ni 'jberkoop 

75. vis 
77. de kiepen bin weer van 

de 
78. veurzetsel 
80. pattie Europeanen 
82. straote in Amsterdam 
84. Afrikaan of "zw.ttien' 
86. effenties 
87. opp. maot 
88. lussen we niet graeg 
90. revier in Ruslaand 
91. het te maeken mit 

arfelikhied 
93. spoek 
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96. illestiek 114. ik 	.... 	nooit 	'n 
97. kleine ente twiede pilsien a'k 
99.  reisien aachter et stuur moet 
100.  toon 115. zit in 	'n protte 
102.  ere kaasten 
103.  plak in Drente 	(Ned.) 116. bah, 	de pus 	is 	..... 
105. klein ziel van een 118.  versierd 

schip 119.  maol 
106. veurzetsel 120. jeugdsoos in Hauler- 
108. oolde bomen wiek 
110. diel van Amerihe(ofk.) 122. voegel 
111. naeme van een maegien 123.  ofgrieselik min weer 
113. leven (Ttaliaans) 124.  pienlik 	trekken 

Van boven naor onderen 

1. Stell. woord veur zelfs 26 yen, tied van Ned. 
2. kaampe rijgen 
3. 144 29 naeme van een maegien 
4. aander 31 gien ja 
5. mit naeme (ofk.) 33 overdag 
6. veuran 35 revier in Itali 
7. pollen daor in de haast 37 Hij 	gal him een 	..... 

vruchten an kommen in de aarm 
8. ommestennen 39 lidteken 	- 
9. zeggen ze vaeke tegen de 40 vremd 

katte 41 klaank 
10. naeme van een jonge 43 bliek geven van 
11. ivoor 45 Rooms Katheliek (ofk.) 
12. 'n kerel die niet war- 47 heilige 	(ofk.) 

ken wil is 	'n 50 wedstried in scheuvel- 
kerel lopen 

13. vette vloeistof 53 feguur in de Kasttied 
14. Stell. veur redenering 55 ziek wezen 
20.  maol 57 leider, 	feguur die op 
21.  kwaod 'e veurgrond tredet 
24. niet veule kleur 
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58. We verdienen hier gien 	95. tien plus iene 
..an 98. boom 

61. ja 101. waor aj' 	vis mit 
63. ciefer vangen 
66.  plak in Drente 103.. ik bin ... 	verkoolden 
67.  gat in 	It ies 104. yen, 	tied van Ned. 
69. voegel nijgen 
72. vee 107. meziekinsterment 
73. henne-en-weer-denne 108. Kathelieke Radio 

gaon Omroep (ofk.) 
75. die bloed ofnemt 109. Nederlaand 	(ofk.) 
76. nust van een voegel 110. nogal es 
79. naodaenken 112. hebben we allebeide 
81. interest (nog) en et gaot van 
82.. spinneweb toet-toet 
83. kreers 115. oonze tonge is morgen- 
85. dat wat je toekomt, vroeg van 	..... 

dat waj' neudig hebben 117. gok! 
92. Sociaal Economische Raad 119. ropt boe!! 

(ofk.) 121.  Rieksweg (ofk.) 
94. eten we mit de Paosken 122.  Rooms Katheliek (ofk.) 

Sietske en Philo 

De redaktie verlot onder degenen die de puzzel goed 
invullen en opsturen naor et archief, Postbusse 138, 
Oosterwoolde, een boekebon. De antwoorden moe'n veur 
15 jannewaori binnen wezen. 

Red. 

Een boekien van Oene 

Oonze Ovend-mitwarker Oene Bult uut It Vene schrift, 
zoas pattie van jim daenk' wel weten, naost Stelling-
warfs ok Fries. Uut et reumeltien-achtige wiesheden 
in et Fries het Oene disse keer bi 'j mekeer zet in een 
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bundel Foar Jo, deur de schriever in eigen beheer 
uutgeven (Pb. 155, It Vene; pries f 4190. 99 wies-. 
heden, mit9 foto's). Oene zien wiesheden bin veur de 
liefhebber vandeschrieveri'je die wat meer te zeg-
gen het, de muuite weerd. De Ovend-lezer die graeg 
wat Uut et reumeltien lust zal Foar Jo ok wel smae-
ken. Zo isetmi'j temeensen gaon bi'j lezing van et 
toestuurde besprehingsexemplaor. Butendat, et boekien 
zicht d'r kreers uut, al hadde et beter west dat et 
inni'jd was inplaets van plak, en al hadde d'r even 
wat secuurder naor inkelde tael- of drokfouten keken 
wodden moeten. Et moet bi'jglieks in nr. 24 forhael 
wezen en glen forheal en, op blz. 25 ünwaer engien 
cinwear. 

De meerste wiesheden spreken goed an, veural die, 
die helder en dudelik binnen, zoas die uutspraok, die. 
me om ere redenen 6k ansprekt: "De Stellingwerven 
binne it bettere l&n fan de ierde". De iene uutspraoke 
is vanzels al scharper as de ere. De beste, scharpste 
bin naor mien idee die daor niet te vule ambtelike, 
technisehe of socioiogentael in zit. Dat zit d'r naor 
mien smaek wat te yule in: "Troch astrologie kaem 
teologie ta kristologie". Ok as de betekenis niet in 
ienof desnoods twie keer lezen dudelik wodt, zit ik 
d'r wat tegen an te hikken, zoas bi'j "Bline minsken 
sjogge faek better as oaren mel in brille op." Bliende 
meensken zien niks, et ontgaot me dat iene mit 'n 
brilleopscharper zicht as iene d'r zonder. Temeen-
sen, as "brillejood" kenneikde veurdielen van iene 
mit een brille in verholing mit iene die goeie ogen 
het, niet ...... Foar-Jo lat je naodaenken; wat dat 
anbelangt, de schi'iever beriekt zien doel. Lao'we 
hopen, dat d'r nog es een gelegenhied vunnen wodt, 
een Stellingwarfs bruurtien of zussien op 'e wereld 
te brengen. Inkelde Uut et reumeltien-wiesheden kom-
men trouwens bi'jkotten in de bloemlezing Onder eigen 
Volk. 

Henk Bloemhoff. 
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Praoters 

As wi'j vroeger een dag yolk hebben zollen dan 
wodde d'r zegd: "Wi 'j kriegen vandaege praoters." Van-
daegededag hiet dat visite. 1k vun dat altied mooi, 
want dan hadden wi'j et wat beter van eten en drin-
ken. It Was vroeger allemaole niet zo roem. In doe 
die tied was et nog wel es lekker, aj' es wat aanders 
kregen. 

Laeter doe wi'j al lange trouwd weren zollen wi'j 
dan ok es op een dag praoters hebben. Al op 'e tied 
hadden wi 'j de boel an de kaant en de koffie was bruun. 
Klonties in de pot en koeke snedenenal zo wat meer. 
Wi'j woonden doe argens waor as wi'j een hiel aende 
de weg uutzieñ konnen. Mien man zat veur It raem, 
knap verstruupt uut te kieken. Mittertied zee hi'j: 
TTDaor kommen ze an, donkt mi'j." 1k keek ok gauw e-
venties, mar ikzee: "Dat bin ze vast niet, et zullen 
wel brommers wezen, want daor is iene bi'j die het 
een helm op." Now, dat was dan dat. Et ontkwam oons 
veerder wat, want inienendwas d'r wat bi'j de aach-
terdeure en ja heur, daor weren oonze praoters. Mien 
man hadde wel geliek had. Dat meenske, die vrouw dan, 
die hàdde zok wit haor en dat leek in de veerte krek 
een helm. Wi'j hebben oons verhael verteld en doe 
hebben wi'j eerst mit mekeer lacht en laeter praot. 

Dit is een waor verhaeltien en oonze praoters bin 
zels ok lid van de Schrieversronte, dat as ze de ni'je 
Ovend kriegen dan zullen ze krek as wi'j nog wel es 
weer lachen. 

A. Nijholt-Siegersma. 

Verstanige Jan 
Jan hadde op een keer een klein zussien kregen. 

Hi'j was daor slimme wies mit. 't Wil ok nog we! es 
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wezen as d'r een twiede bi'jkomt en de eerste op I t 
twiede plakzetwodt, dat zoe'n iene wel esrere. frat-
sen uuthaelt. Reer praot hebben, in de broek pissen 
en zok soorte dingen. Mar dat was bi'j Jan niet et 
geval. Hi'j was haost niet bi 'jde wiege weg te slaon. 

Zien heit wol wel es weten wat d'ral zo in It 

jongien ommegong en.hi'j zee tegen Jan: "Noej' es 
luustren jonge, d'r is een meneer west; en die wol 
jow zussien kopen. Hi'j woloons honderd gulden ge-
yen. Mi'j donkt dat mossen we mar doen, dan konnen 
wjj daor veur jow wel wat moois veur kopen, waor 
aj' misschien veule meer an hadden. Hoe daenkiedaor 
over, Jan, zullen wi'j dat mar doen?" Jan ston wel 
wat verbaosdte kieken, mar hi 'j zee niks. Op 't lange 
laeste zee hi'j: "Laoten wi'j et zussien mar holen 
Heit." Hool ie dan al zo veule van jow zussien, daj' 
ze veur gien honderd gul den kwiet will en? " vreug Heit 
weer. "Och," zee Jan, "ze is nog zo klein, over een 
jaor is ze veule zwaorder en dikker en dan geft die 
meneer misschien honderdvuuftig  of nog meer." 

A. Nijholt-Siegersma. 

Een brief uut Amerike 

Harris, 25 october 1977. 

An al de oolde bekenden, en femilie die "De Ovend" 
1 ezen. 

Bi 'j de tied dat Jim dit lezen is 't al tegen Kist-
tied, dus weenskenwe Jim allemaol een gezellig Kast-
feest en een Zegend Ni'jjaor. En op It aende van 't 

jaor moej' altied even ommezien wat d'r dit jaor ge-
beurd is. Now veur oons is .'t een goed jaor west. 
Allemaole goed gezonden best op 't schik. We hebben 
d'r nog een kleindochter bi'jkregen en de ooldste 
kleindochter is trouwd. Ruurd en ik bin in 1929 trouwd, 
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en we hadden hielemaol gien femilie, daor mossen we 
zels veur zorgen. Zodoende hebben we vier jongen 
grootbrocht, en die zorgen veur 't naogeslacht. We 
hebben now 16 pake-en-beppezeggers, 12 maegies en 4 
jongen. Ten keer in 't jaor kommen we allemaole een 
dag bi'j mekeeren dan bin d'r 27. Zels wonen we now 
in een bejaordehusien, It komt eerst reer an, aj' al-
tied in een groot farmhuus woond hebben. De jongste 
zeune woont op de farm waor we altied woond hebben. 
Die is daor geboren dus die mos daor blieven. It Is 
130 bunder. 

We wonen hjer in Iowa in de lemaisstaot van Amerike 
en 'tisheufdzaekellk mais en bonen en veemesten en 
hier en daor een melkeri'je. De mais en bonen weren 
hi el goeddit jaor. Veurig jaor bin weverdreugd mar 
disse zommer hebben wekrek genoeg regen had. Now is 
d'r weer veulsteveule mais en bonen en tarwe en de 
priezen naor de kelder. It Kan haost niet veur de 
onkosten betaelen, en It laand verkoopt raozend duur. 
We kun now It graan an Uncle Sam ('t gouvernement) 
verkopen, dan kriegen we meerasan de mark. Wemoe'n 
't zels in de schure holen. De markpries veur mais 
is $ 1.50 de bushel (60 pond) en Uncle Sam betaelt 
$ 1.90. Soyebonen bin $ 4.50. Uncle Sam betaelt $ 
3.50. De meerste boeren verkopenan 't gouvernement. 
As It graan ankem jaor in pries in de hoogte gaot, 
kriegen de boeren dat d'r bi'j. Zodoende kun de ka-
pitalisten d'r niet mit spekuleren. Veurig jaor was 
de pries veur mais 2.25 tot 2.50 de bushel en soye-
bonen 8-9 dollar de bushel. Dus d'r is vast glen 
"batig saldo" veur 1977 veur de boeren. De meerste 
jonge boeren, die op krediet en mit liend geld boe-
ren, hebben een duvelse toer om an de gang te blieven. 
In 1978 gaon ze de bunders graan beparken om hierveur 
in anmarking te kommen. Dus jim heuren wel de dol-
lars hangen hi er ni et andebomen zo as ze oons vroe-
gerin Nederlaand vertelden. Mar dat hebben ze nog 
noolt daon. We moe'n d'r hadde veur warken en dan 
wor ie d'r goed veur betaeld. 
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't Was hier slim hiete van dezommer, mar de meer-
sten hebben Air Conditioning ('.k weet niet hoe Jim 
dat numen) om It huus koel te holen. We hebben hier 
altied een mooie haast. In september koelt 't of, en 
dan is It vaeke mooi tot december. It Is now laest 
van october en de petunia's bluuien nog dat 't een 
lust is. Now ikhool d'r mar mit op. Oja, 'k wil nog 
even de Ooststellingwarvers fielseteren mit heur reus-
achtig succes in "Spel zonder Grenzen". De pette d'r 
veur of! 

Allemaol de groetenis van: 

Ruurd en 

Anne Hellinga-v.d. Gaast. 

do omnieswark 
hi'j heurt 

naor de stemme 

van God 

zegt hi'j, 

mar zien vrouw 

die ropt 

om et wasgoed 

evenpies op de liende 

te hangen, 

heurt hi'j niet. 

Oene Bult 
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De winter 
De winter is in antocht, 
mit haegelbujjen en sni'j. 
We hebben ja vier jaorgetieden, 
ok disse heurt d'r bi'j. 
't Is vaeks een kwakkelwinter 
en It vr3st dan in gien tieden. 
De jeugd het daor een hekel an, 
zo leren ze nooit gien rieden. 
Mar soms ok is hi'j g'niepig 
en dan is et iezig koold. 
Gemienten kost et bargen geld 
veur al die vrachten zoolt. 
Soms is hi'j onerbarm'lik, 
dan het hi'j echt zien nocht; 
dan bin d'r hadriederi'jen 
of een Elfstedentocht. 
De laeste, die was "bar en boos" 
en is deur Paping wunnen. 
Zoks dat was echt glen jongeswark, 
nee, dan moej' wel wat kunnen. 
Veur pattie dingen is zoe'n winter 
misschien nog wel es goed, 
want ongedierte en zok spul, 
verdwient dan vaeks mit spoed. 
En mocht hi'j It al te gek doen gaon, 
dan mar een extra trui an; 
textiel is d'r in overvloed 
en It spekt ok nog de winkelman. 
Dc kachel mar wat veerder eupen; 
in Slochteren zit wel gas. 
En veurdat wi'j et nog beseffen, 
docht ik dat 't al weer veurjaor was. 

Jac. de Boer 
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Twie netuurgedichten 

De netuur dot zo simpeiweg zien plicht 
Van It jaor bluuien en vruchten dregen 
Ankem jaor bluuien en vruchten dregen 

En wi'j 
Wi'j hebben It d'r mar muuilik mit 

Vier kroeme takken 
Een knoestige stamme 
In It gele koolde locht van de lanteern 
Mit meenskeogen kieken naor netuur 
le zien de helte niet 
En ok nog in vals locht 

Geertien van Buten 

Overdaenking 

Aanst is d'r weer een jaor veurbi'j 
en kiek 

we hebben weer niet daon 
wat as we doen wild hadden. 



Of we leupen wel zo hadde, dat we niet zaggen 
wat of we deden, 

of we stonnen stille en deden niks... 
We dochten d'r wel an 

wat as we doen zollen 
as we mar meer tied hadden... 

Mar die tied steuf mar deur 
en we konnen 'm niet te pakken kriegen. 

As we es extra oonze beste deden 
dan vun een aander weer dat we 

d'r niks of temeensen mar een hiel klein betien 
van terechte brochten. 

Of een dadde zee: 
"Geweldig, hoe kun ie dat?" 

En dan dochten wi'j weer, 
mient hi'j dat now wel? 

Wi'j bin meensken van: "Ja heur, 
dat komt klaor, vandaegeofmorgen...!" 

As d'r mar tied komt, zeggen we dan 
en we kriegen te laete in de gaten 

dat die tied oons al weer ontflodderd is. 
Mar daormit staon we dan wel 

mooi in de schuld. 

Krigt negenti enachtenzeuventig 
een daggien meer? 

Misschien dat we dan... 
psssss ... vinger op de mond. 

1k weenske jim allemaole 
een Gelokkig Ni'jjaor! 

Peggy Klinkhaemer 
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Ni 'jjaorwinnen 

le zien ze now niet meer, die aarme meensken die 
mit Ni 'jjaor de boer opgongen en wat geld opscharrel-
den. 'tWas aenhikokmar schooien. Tochwas die Ni'j- 
aorsdag een mooie dag veur de kiender. Wi'j weren 
mit 'n drienen de ienigste kiender van de buurt. Et 
was een oolde gewoonte in oonze buurt dat de jongste 
kiender langes kwammen. 

Et begon bi'j de zaandweg. Et eerste husien was 
Oólde Froukien, een wedevrouw. Wi'j weren trouwens 
niet hielemaole schone op 'elever. Bi'j de haast 
hongen bi'j Froukien de bomen vaeke vol appels, en 
dan gapten wi'j okwel es een peer. Wi'j vuulden oons 
dus niet zo biester op oons gemak want ze kon oons 
ok wel zien hebben! Mar as we de zaandweg insleugen 
zag• ze oons al ankommen en ston ze al midden op It 
pad oons op te waachten. Ze hadde et mooiste schil-
kien veur en nuugde oons in hour husien. Daor ston 
alles al klaor en we zatten al gauw an een zuut slok-
kienmitiekkere gekleurde koekies. Wi'j wunnen hour 
et Ni'jjaorof, netuurlik, en weenskten heur een hoop 
gelok veur et ni'je jaor. Dan was It oolde wiefien 
zichtber bliede en we mossen al beloven dat we It 
aandere jaor weer ankwammen. 

Zo hadden we nog wat huzen an de zaandweg en dan 
teugen we op Albert en Zwaantien an die tolgaarders 
weren. Zwaantien hadde altied zoe'n mooi wit mussien 
over et ooriezer henne, en was een hemmel vrommesien. 
Daor kregenwe koffie en koekemit nog een zuut slok-
kien nao. Wi 'j praotten It honderd uut over de schoe-
lerappotten en over alderhaande dingenen 't was even 
hiel gezellig. It Wodde tegen eterstiedanawwe daor 
weg gongennaor Piet en Jansje die tussende tolbrogge 
en de Kuunder in woonden. Ze hadden boerkeri'je en 
cef. 't Leek wel een schilderi'l, zoe'nmooie veranda 
zat d'r an. Mar wi'j kwammeninhuus en It eten ston 
al to dampen op 'e kachel. Jansje hadde hielemaole 
op oons rekend en we hregen et lekkerste eten van de 
wereld. 1k wete nog good dat we pareltiessoep nao 
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kregen. Mien buurjongien nam nog een bottien doe Jansje 
oons vreug as we nog iene lusten. Mien buurmaegien 
en ik zeden van flee, mar mien naemgenotien van de 
burenwol nog wel een bottien hebben. Dat was wel wat 
te veule van It goeie zol laeter blieken doen. 

Doe alles op was en we nog even gezellig om 'e 
taofel zeten hadden, stapten wi'j weer op en teugen 
op Garnet en Sjoukien an die broggewaachter weren. 
Et husien staot d'r now al lange ni et meer. Daor ston 
de theetaofel klaor, en we kregen altied thee mit 
koekies en lekkere peren. Wi'j weren dan zo dikke as 
een tieke en mien buurjongien die nog een bottien 
pareltiessoep meerophadde as wi'j, kon et niet al-
lemaole verteren. Op 'e weerommereize doe we op de 
toibrogge weren, wodde hi'j wit as een doek en mit 
een grote boge spi'jde hi'j allesinde Kuunder, tot 
oplochtinge van zien misselikhied ........ 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 

Uut et Reumeltien 

Geld kan jow altied bruken. 

+ 

Nit luustren kom ie vaeke veerder as mit praoten. 

+ 

Oold het ok ni'j west. 

+ 

Now antiek in de mode is krigt de karke meer kaans. 

+ 

Waor as burken binnen is ok bessemries te vienen. 

+ 

Op een adverteensie komt altied ien reaktie: 
de rekening. 
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Et wodt dè hieltied groter toer om Kristus in et 
Kastfeest to holen. 

+ 

In et ni'je jaor bliekt een protte oold to wezen. 

Oene Bult. 

ee4l1 rnuH 
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