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Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en verschient 
ien keer in de twie maonden. 
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Van de redaktie 
"Et veurjaor maekt weer alles aanders," schreef Bergveld 
in zien gedicht Veurjaor. Veural nao zoe'n lange winter 
mark ie dat op 'n besten. Mar de Schrieversronte het gien 
winterslaop hullen. W1'j willen een stokmennig zaeken e-
ven naor veuren haelen. 

Ni'je uutgiften 
D'r bin twie ni'je uutgiften bi'jkornmen: et boekien van 
Oene Bult In et honderd en et ni'je lesmateriaol veur de 
middelklassen van de legere schoelen. Over et twiede kuj' 
meer lezen op blz. 66 en over et eerste in de volgende 
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Ovend. 

Examen Stellingwarfs I 
Op 14 april deden zesse van de tien cursisten examen. 
Slaegd bin: Vrouw A.J. de Zeeuw-Dam (Else), Vrouw C. Werk-
man-Faber (Noordwoolde) endeheren P. Heida (Oosterwool-
de), A. Ernst (Berkoop), H. de Zeeuw (Else) en P. Rooks 
(Onstwedde). 
Perfester Dr. H. Entes van et Nedersaksisch Instituut 
van Grunningen was weer as committeerde anwezig. De cur-
sus wodde dit jaor geven deur Johan Veenstra, Jannes W. 
Nijholt, Sietske A. Bloemhoff, Geert Lantinga en Rient 
Menger. De cursisten hebben een gezellige tied had en een 
stokmennig willen volgend jaor aenlik wel weer kommen! 

Theaterbureau 
An alle verienings in Stellingwarf is een brochure stuurd 
mit een lieste van meensken, die as een aovend of een mid-
dag verzorgen willen veur een verieninge: d'r wo'n mitme-
keer 17 meugelikheden anbeuden. Et bureau van de Schrie-
versronte zorgt veur de bemiddeling. De brochure wodde 
drokt in een oplaoge van 400 exemplaoren. 

Op 'e tillevisie 
De Schrieversronte het zoas jim weten zien t.v.-debuut 
maekt. Aorig is et fotogien van de heer Martin van Nieu-
wenhoven, dat hi'j !texclusief!t  veur De Ovend maekte. We 
drokken et hierbi'j of. 
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Stellingwarfs en de karken 
Een veurbereidingsgroep is an et wark gaon am nao de zom-
mervekaansie een karkdienst in et Stellingwarfs te holen. 
Ok wodt d'r warktaneen uutgifte veur karkeraoden, thea-
logen en zundagsschoelen mit vet taelings van psalms, ge-
zangen, biebelteksten e.d. 

Documentaosiecentrum 
In de wiritermaonden is d'r haddeanwarkt. Wi'j bin aorig 
op streek. Van de heren H. Baron (Oosterwoolde), Koops 
(Else), D.K. Koopmans (van vroeger uut de Westhoek, now 
in Balk) en juffer E. Popping (Drunen) kregenwi'j belang-
riek materiaol toestuurd. Wi'j kommenineen volgend nom-
met van De Ovend weeromme op wat d'r onderhaand zoal in 
oons archief te lane kwam. We kriegen de hieltied meet 
spul van pattikulieren; bind'rgoenend die nag wat kwiet 
willen, laoten die dat dan even weten! Alvast daank in 't 
veuren. 

Onderwies 
Op et ogenblik krigt de kwestie van et "Verplicht Fries" 
roem ommedaenken. Drs. Henk Bloemhoff hul twie keer een 
inleiding veur de V.O.O./A.B.O.P. over Stellingwarfs in 
et onderwies, eerstinNoordwoolde, laeter in Langedieke. 
Op et heden wodt d'r warktan een onderwiesnota. Bi'jkot-
ten bin d'r gesprekkenteverwaachten mit de minderheden-
kemmissie van de Perveensiaole Onderwiesraod en de Stich-
ting Leerplan Ontwikkeling. 

Bergveld-pries 
Nag de hieltied bin de gemientelike culturele kemmissies 
d'r niet uut. In West-Stellingwarf weren alle 17 kemmis-
sieleden veur een geldpries. Zo as jim misschien weten 
vuultdeCulturele Raod Oost-Stellingwarf daor niet veur. 
Wi'j moe'n nag mar even ofwaachten hoe as et komt mit dis-
se literaire pries. 

Vri'jwilligers vraogd 
Veur et verzorgen van boekekraomen en boeketaofels vragt 
de Warkgroep Publiciteit een stakmennig vri'jwilligers am 



mit oons op pad te gaon. Wie wil oons helpen? 

Zendtied-aktie 
Et bestuur van de Schrieversronte is op et heden aktief 
om radiozendtied te kriegen veur Stellingwarf. Et is een 
aktie waorbi'j ok Plaetselike Belangen inschaekeld bin-
nen. D'r bin now alachte die asoons verlangst mit onder-
steunen: Hooltpae, Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop, Else, Lan-
gedieke, De Fochtel, De Blesse en Steggerde. Doel is dat 
we een elgen redakteur kriegen, veur een eigen pergramme 
dat een tiende van de tied krigt die radio Frieslaand het. 

Pieter Jonker 

Krumm elties 
- In et bestuur bin de taeken nog wat meer verdield: twie-

de veurzitter wodde Jan Betten, Grietmanslaene 30, Oos-
terwoolde, till. (05160) 3898, twiede schriever Harmen 
Houtman, Veluwelaene 97, 't Vene, glen till, en twiede 
ponghoolder Bouke Jansen, Schaopekaamp 26A, Oosterwool-
de, till. (05160) 3033. 

- We hadden via "Van gewest tot gewest" ok graeg wat meer 
van oons "wes ten" zien laoten, mar ze weren al een keer 
of viere in de buurt van Wolvege west, datzehullen et 
now 't liefst wat "oostelik". 

- Op Een lied over een vondeling reageerde Vrouw Broekema 
uut Sunnege uutvoerig. De volgende riegels het zi'j eers, 
nl.: r. 3: "Al op hun landgoed wandelde"; r. 6: hier = 
als; r. 7: bet = hem; r. 9: wichtje = kinde; r. 13-14: 
"Hij sprak tot haar: "Mi.jn lieve vrouw, laten wij ons 
naar huis toe spoeden"; r. 17-19: "De doeken werden los-
gemaakt, En ziet een brief je, waarop stond te lezen: 't 
Is niet uit moedwil, maar uit schand". Vrouw Broekema 
schrift oons (letterlik) dit cornmentaor: "Mem bet me as 
kienddit lied leerd, veerder ok niet. " Vrouw Keizer van 
Ni'jberkoop mient dat d'r ok disse riegels in stonnen: 
"Een mandje dat op tafel stond, een witte doek deed het 
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bedekken ( .), maar Karel had een voorgevoel, 
wist niet wat hem zou wedervaren." (jg. 6, no. 5) 
Vrouw J.A. Visser-Bakker, Buorren66, 8493 LG Terhorne, 
schrift oons et volgende: "In mien bundeltien"Hop, hop, 
hynke" heb 1k zoe'n tachtig oolde riempies, lieties en 
raodselties bi'j mekeer brocht. Overal kommen ze weg: 
Friese, Hindeloper, Liwwadder, Dokkumer, Biltseengoe-
nend van Amelaand en Terschelling. lene is d'r bi'j die 
komt van kunde uut Wolvege, dat isdus Stellingwarf s. Et 
boekien wil ornmeraek verkopen en 1k hebbe hope dat d'r 
nog es een twiede drok van kommen zal. Now heb 1k al weer 
ni'je "oolde lieties" vunneneniene d'r van ston in de 
veurlaeste Ovend, een raodseltien. 

As d'r soms meensken binnen die nog van die oolde 
lieties kennen van vrogger, dan zol ik d'r slim bliede 
mit wezen as 1k ze hebben mag. Ze kun dan in de twiede 
drok kommen. Aachterin et boekien schrief 1k de naeme 
en et plak, zo wet elkeniene waor as ze weg kommen. 

Mien daank In 't veuren! P.S.: Is d'r ok iene die nog 
es wat vertellen kan over de geschiedenis van "Us Blau 
Hiem"? Eerst was dat "'t Jonges-huus"." 

Red. 

Eupenhied kent ok zien 

deur scl-iaede & schaande 

rellen & ruzie's 

slaon & schelZen 

zien slutingstied. 

Harmen 
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Hoedsje ballen: 

de speirie gels 

(een beschrieving van hoe et in Oosterwoolde speuld wod-
de; ok in Makkinge was et bekend. Red.) 

Hoedsjeballenof liever petsjeballen, kan deureengro-
te groep kiender daon wodden. Ze zetten allemaole heur 
pette schuin tegen een mure an, mooi mit de eupen kaante 
naor boven, de kleppe tegen demure. Dan wodt d'r een mien-
te maekt van 4 tot 4 meter van demure of: dat iseen dik-
ke diepe streep dwas veurdepetten langes. De jongeofet 
maeglen die zien pette veuran staot (d.w.z. hielemaole 
links van deriegel petten) krigt een ketsj ebal in de haand 
en gaot op de miente staon. Et dot d'r veerder niet toe 
waorwiezien pette eerst staot. De aandere kiender die de 
pette opzet hebben tegen de mure an, staon an weerskaan-
ten van de petten bi'j de mure in spanning toe tekieken. 
Dat kiend dat de ketsjebal now eerst het, omdat zien pet-
te veurari staot, perbeert de ketsjebal in ien van de pet-
ten te goolen. As et niet lokt, is dat kiend of. 

Lokt dit, dan moet die jonge of dat maegien die zien 
pette etlsd'r drekt bi'j wezen om de ketsjebal uut zien 
pette te kriegen, en perberen len van de aandere kiender 
mit die ketsjebalteraeken (aachternao gooien). Die heb-
ben zo gauw as ze zaggen dat de ketsjebal niet in heur 
pette lag maekt dat zevot kwammen. Asetkiend dat de ket-
sj ebal in zien ofheur pette kregen hadde iene van de aan-
dere kiender die allegere maekten dat zevot kwammen, raek-
te mit de ketsjebal, dan was die raekt was of en die zien 
pette kwam d'r tussen weg. Raekte hi'j of zi'j glen iene, 
dan was die d'r zels of. Dan kwamdeeigener van de twie-
de pette an beurt om mit de ketsjebal te perberen om van 
de miente of die in een pette te mikken. Degene die zien 
pette d'r In 't laest nog over blift het wunnen. 

Pieter Heida 
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Zommer in oktober '78 
As et weer et toelat, gao'k vaeke mit de kleinkiender 

de bos in. Now dat kon lokkeninde maond oktober. 't Was 
allemaol spinrag over de heidepollen en 't blad van de bo-
men begon al aorig te kleuren. Wat kan 't dan flog mooi ge-
nieten wezenin 'e bos. 't Weren allemaol poddestoelen en 
wi'j mar fantaseren. Op 'e grote platte konnendekebool-
ters mooi zitten en op de kleinties de spinnegies en krob-
begies. Ok konnen de veldmoezen best een bujje schoelen 
onder de grootste poddestoelen. De ekkels begonnen ok te 
valen; neffens de kiender hadden ze een parrepiugien op, 
dan woddenzeniet nat. Wi'j an 't ekkelzuken, mar deur 't 
mooie weer hadden we gien jassen an mit busen d'r op. 

"Waor moe'n now de ekkels in, Beppe?" Ja, hoe mos dat 
now. Mar Beppe had al waarme bienen kregen van de zunne. 
De panty uut en daor de ekkels in. De kiender keken mi'j 
al een betien vremd an; mar gauw mit mekeer zuken. Wi'j had-
den al gauw een voetling vol. Bi'j de viever even op 'ebaank 
uutpoesten. Mar kiender zitten niet lange stille. Ze be-
gonnen al gauwachtig van de baank te springen en onder me-
keer wodde dat al een wedstried, wie 't veerste springen 
kon. "Beppe moetokmit doen," was 'talgauw. Now vot dan 
mar. Wel kekenze een betien sneu dat Beppe mit heur lan-
ge bienen wel een aende veerder kon as zi'j. Ok doen we 
vaeke votkroepertien speulen. Dan kroepen zi'j eerst vot 
en moetikheur opzuken. Ze tellen dan anhonderd toe, mar 
deurdat dat zo lange duurt, slaon ze hiel wat getallen o-
ver. Te lange laeste roepen ze: "Honderd" 1k kan ze dan 
vot niet vienen vanzels: loop zeveurbi'j en een wille dat 
ze dan hadden. En dan moe'k ze netuurlik vienen. "NOW moet 
Beppe, "is 't dan. Die zuukt dan wel es een vremd plakkien 
op: aachter dichte brummelpollen, wat wel es een panty 
kost. Ok roegelde ze al es laankuut in een dreuge sloot! 

Ja, ie kun wat mitmaeken, aj' al Beppe binnen. Mar de 
kiender hebben een protte wille. Ze kriegen in 'e bos ok 
een betien "biologieles". Dat ekkelties niet an sparre-
bomen gruuien en dat sparrebomen ok bluuien kunnen. Lae-
ter kornmen daor de sparappels van. Daor bi'j die dennen 

- 39 - 



is 't slim donker in de bos en dan fantaseren de kiender 
dat daor de reuzen woren. Enaswe daor dan deur lopen is 
't: "Ssst, de reuzen niet wakker maeken, want dan kun ze 
wel es lelk wodden.' Soms zienwe een knienegien votsprin-
gen en weet hoe veule hollegies konimen wi'j tegen op 'e 
heide. Hiel inkeld zienwe reen. Van 'e zoinmer riegelmao-
tig een oolde mit twie jonkies. Zo kuj' op zoe'n middag 
in 'e bos hiel wat beleven en wi'j kommen dan meersten-
tieds ok doodmuui thuus. Mar dat is gauw vergeten en vae-
ke is 't: "Wanneer gaon we weer naor de bos, Beppe?" 

Antien 

Een hooltgravure van 
Dirk Kerst Koopmans 

Hiernaost een foto van de meule die bi'j de Blesbrogge 
in de Lendevallei staot. 
De meule komt van Blesdieke, waor hi'j as waetermeule 
dienst dee. Van Blesdiekeishi'jnaorNoordwoolde brocht. 
Hier was hi'j zoe'n 80 jaor in bedrief as roggemeule. In 
1916 is de meule in de Lendevallei zetendoe weer as pool-
dermeule in gebruuk neumen. In de jaoren 1967 en 1969 is 
hi'j opknapt en now weer hielemaol klaor veuretdoel waor-
veur hi'j daor in 1916 bouwd is. 
1k docht dat disse foto zo rond 1940 maekt is. Veural de 
lege beplaanting op de haegen tussen de pettens vaalt 
op. 

Geert Lantinga 

1
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De verschrikkelike naacht 
it Was Berkoper mark, dat was toegelieke ontspanning 

veur It  jongvolk, want van alles was d'r te beleven op 
zoe'n dag. Middags was et al daansen in de beide harbar-
gen, en aovens was et hielemaol los. Dan kwammen de boe-
remeiden en knechten enokde boeredochters en zeunen op-
daegen, en et gong op een schotsen en walsen, dat et een 
lieve lust was. D'r wodde ok wel een borreltien dronken 
en soms wel es watteveule. Dan wodden de heufden al wat 
hieter soms. Om een meid of omdat de iene de aandere onder 
et daansen bi'j ongelok f link op de snuten van de schoe-
nen trapte, kwam d'r zomar ruzie. 

Zo gebeurde et es weer dat een ploegien jonge venten 
an'tvechten raekteomeen klein betien mieningsverschil. 
D'r begonnen een peer haandtaastelik te wodden As een 
sni'jballe gruuide de vechtende mennigte an, en d'r wodden 
raeke klappen uutdield. De beide d3rpspelisies kregen d'r 
locht van dat et aanders zo vredige gedoe in een oorlog-
glen begon te veraanderen. De gummistok wodde d'r over 
hullen en d'r wodde ok iene grepen, mardegrootste bus-
poters wussen weer heimelik te ontkommen, zo as altied. 

Henderk, aanders zoe'ngoeiejonge, wodde oppakt en on-
der de toren stopt. Dat was doe gebrukelik, en I t was doe 
in die tieden een duuster hokke onder de grond waor een 
tralieraempienin zat en aanders niks. Nog nooit had Hen-
derk een misdaod begaon mar ongelokkigerwieze hadden ze 
him now veur een ruziemaeker ankeken. Daor gong de zwao-
re iezeren deure dichte; en de pelisie dri'jde et slot 
knassend omme 

It Was now wel uut mit wille maekenenoe here wat zat 
hi'j now in een lillik hokke opsleuten. I t Wodde naacht 
en alle geluden van I t feest verstomden mittertied. Soms 
heurde hi'j de torenklokke slaon. I t Weren al tweif slae-
gen; midden in de naacht dus. Een biest schoffelde bi'j 
zien voeten langes. I t Was vast een dikke rotte; een gro-
te karkoele zat weemoedigop een grafstien te zingen: Oe-
oe-oe Henderk trilde as een blad an de boom. Hi'j wodde 
staorigan slaoperig en zonk wel es even weg op I t baan- 
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kien, dat daor et ienigste meubeistok was. Wat was dat een 
lange naacht enwat was hi'j bangeenwat zollen zien heit 
en mem wel zeggen dat hi'j niet thuus kwam. Dat spoekte 
allemaol in zien heufd omine en 't duurde een ieuw, zo lan-
ge duurde die naacht. 

't Wodde wat lochtig en een haene kri'jde in drp. Op 
et pad heurde hi'j voetstappen in 't grint ankommen. De 
karkedeure wodde eupen daon; en in de gang heurde hi'j 
sleutels rarnmelen. De pelisie dri'jdeet slot ommeen trok 
de zwaore deure eupen. Henderk veerde op, en was d'r al 
uut. "NOW as de bliksem naor huus. En daenk d'r ornme dat 
ie niet meer vechten, mannegien; want dan komied'r wr 
in" Dat was de straf en een perces verbaol wodde d'r niet 
opmaekt. Asdebliksem zocht hi'j zien fiets op, en maek-
te dat hi'j thuus kwam. 

Veur zien yolk wol hi'j et glen woord hebben dat hi'j 
onder de toren zeten hadde, en bedocht een aandere uut-
vlocht mit een leugentien. 't Was 'tveurnaemste dat hi'j 
weer thuus was en zien mem was ál zo bliede. Mar noolt in 
zien leven zol him die verschrikkelike naacht vergeten 
daor in die karker onder de grond. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Daegelikse dinkies 
De gepensioneerde evangelist Bruninga mos naor 'tVene; 

zien buurman, een oolde boer van tachtig jaor wol ok graeg 
mit, hi'j hadde daor ok een bosschop. Et was wat sni'je-
rig, de weg was bier en daor wat glisterig. Drok praotende 
reden ze deur Ooldelaemer, doe ze een beste slipper maek-
ten. Een hiele slag in de ronte, mar et leup best of, want 
d'r stonnen glen bomen, en een tegenligger was drop dat 
mement niet. Doe ze de gewone kleur weer op et gezicht had-
den, zee de evangelist: "De Heer bet oons weer beholen." 
"Ja," zee deoolde boer doe, "mar hi'j bert welopoons" 

Klaas van der Weg 
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Een oolderwetse reciteeraovend in 

Steggerde 
Zaoterdagaovend I7meert 1979 organiseerde Theo van de 

Bles tegere mit Drpsbelang Steggerde veur de twiede keer 
een veurdrachtsaovend. De aovend beston uut 16 onderdie-
len en d'r warkten 22 meensken an mit. Vrouw Joke Mulder 
en de heren drs. Remco Heite en Jannes W. Nijholt weren 
as jurylid antrokken. 

De hiele aovend was d'r een plezierige en gezellige 
sfeer in et kef van Fokke de Groot, mar et was veur de 
organisaosie jammer dat d'r meer te doen was in de buurt 
van Steggerde. Et tal bezukers vul wat of. 

Een peer dingen vullen zeker op: d'r deden een protte 
jongerenandisse aovend mit, de helte van et veurdreugen 
wark was inetStellingwarfsend'r wodden twie aorige el-
gen gedichten naor veuren brocht. Een bewies dat d'r wat 
in Steggerde leeft Zoe'n plaetselik initlatiefmochtwel 
es vaeker neumen wodden. Over et niveau van een stokmen-
fig onderdielen en over et verzorgde taelgebruuk van pat-
tie dielnemers meujT gerust van miening verschillen, mar 
d'r zit toch wel veuruutgaank in vergeleken bi'j veurig 
aor. 

Juryveurzltter Remco Heitewas van miening, dat de ei-
gen gedichten niet zo pasten in de sfeer en de opzet van 
zoe'n aovend, wiels hi'j zeandeere kaante toch slim p0-
sitief wardeerde. Et gedicht van Harrie Ernst betitelde 
hi'j as 'ttaelkundig raffinement'T  enetgedicht De opheur-
der van Willem de Vries wardeerde hi'j omzien'gestroom-
lijnde tegenstelling't. 

Deuutslag: de le  pries was veur "De Flinterknippers" die 
mit heur aktualiteiteninenomSteggerde veul succes had-
den, de 2 pries was veur Toon van Galen (over de T.T. 
(TouwTrekken); verd lend veural omdat dit een echte oolder- 

Op 'e foto de boeketaofel van de Schrieversronte in kef 
De Groot, Steggerde. D' r wodde veur goed 1 200,-- verkocht. 
Foto: Martin van Nieuwenhoven. 
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wetse veurdracht was) ende3e  pries: Leo Westenbroek uut 
Wolvege as Perfester Zwendelings. 

De pebliekspries was disse keer beschikber steld deur 
de Schrieversronte en beston uut een tegel mit een Stel-
lingwarver gezegde d'r op en een gratis abonnement op De 
Ovend. Etpebliek wardeerde ok de Flinterknippers et hoog-
Ste. Et dee blieken dat d'rtemin tegelties weren Spon-
taan wodde uut de zael in dit perbleem veurzien. Zoe'n ge-
baor is tekenend veur de goeie sfeer, die daor bi'j Fok-
ke-en-die was. 

Pieter Jonker 

(Opm. red.: de gedichten Et net en De Opheurder, die hier-
nao volgen, bin veurdreugen op de reciteeraovend in Steg-
gerde op 17 meert 1979, en bin deur schrieversenorgani-
saosie ofstaon veur plaetsing in dit blad. Daank daor-
veur) 

Et i-let 
I Et 

is nederig 
Et 
buugt 
Et 
is vrundelii< 
Et 
wuift 
alliend dáorom al verdient Et 
meer ploemen as Et het. 

- 46 - 



II zi'j die beweren 
dat Et fluustert 
hebben et mis 
Et sprekt sen dudelike tasi. 
(sen slim dude like zels) 

III Et 
besc7-iarmt 

de dompe 
et was terkiepien 
en de glee 

o7< veur stoezeboolten 
en kattestatten 
is 't sen gosie stee. 

IV Et 
harbarg't 

V lie gen 
neven 
en moggen 

Et 
brengt vsrliefde maegden 
op heur roggen. 

V dood 
is 
Et 
dekkersbrood. 

VI niks rokt so 
naor Zang vervleugen tieden 
as de locht 
van overjaorig Rist 
op sen dampige kwakkelwintermorgen 

VII Et 
is vrouwelik 
Et 
wodt deur mannen dekt. 
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VIII as 
bedekking 
dient Ft 
om de verwaarmingsbron te verkleinen 
en de braandverzekering te verhogen. 

IX Ft 
rites it 
roest 
en soest 
niet meer 
wanneer 

et halonak tussen de meensken 
(platte laansverkrac7'zters) 
Ft proppen 
op heur pompeuze 
twiede huzen. 

X Ft 
is argens femilis 
van et grös 
de Buzen 
en de Russen 

(as de kapitalisten 
dat iaeste es wussen 
dan zoZ.ien ze heur daeken 
vast wel aanders maeken) 

XI sen stokmennig 
dichters 
bin krek 
roege rietsniedsrs: 

ze bundelen mar wat raek. 

Arp Ernst 

MUM 



De opheurder 
1k heure d'r van op 
dat de opheurder vot is! 

Jaoren kwa'n ie lang's de streek 
en heurde hoe et mit de bestelling's leek. 
't Was een man van weinig drokte 
bliede as de bestelling lokte. 
Op zien heufd dreug ie een gerute pette 
want een helm was doe nog gien wette. 
Gehuld in een brune leren jasse 
mit onder zien aarm een akte-tasse. 
Onder et schrieven 
praotte hi 'j over de opkonvnende bedrieven. 
't Leek 'm rain toe mit al die ni 'je dingen 
hoe lange so lien ze et nog uutzingen? 
De prieskraante kende hi'j uut zien kop 
as een discjockey in de voedertop. 
Hi'j neteerde "nootjes vier" en anthreciet 
want gas was d'r doe nog niet. 
Weidekoeken en thomas siakkemaei 
of veur de schoppe een ni'je stael. 
Likstienen en groffe brokken 
of turfstrooisel veur in de kiepehokken. 
Veur de vrouw was ie ok in touw 
die bestelde vaeke abro 
mar dat mos konnen uut een ander depot. 
Klonrpsokken of leerzen 
spullen die die tied beheersen. 
Zien route leup van De Hoeve naor de Blesbrogge 
henne en om etens tied weer terogge. 
Helaas is zien baene an et verdwienen 
wat oons bi'j bi-ift is zien vaaste tied van verschienen 
Et is gedaon mit zien bestaon 
de klaanten bin now op bulk en computer overgaon. 

Willem de Vries 
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Van huus en hiem: 

Nooit "gedag" 
Etinleven holen van de Stellingwarver tael iset veur-

naemste doel van de Schrieversronte. Dusisd'r een Ovend, 
een Kuunderserie en bin d'r boeken in et Stellingwarfs. 
Allegeer hiel goed veur et behoold van oonze tael. We heb-
ben zoe'n drie-en-een-half-honderd leden, die dudelik aach-
ter oons staon en vermoedelik bin d'r nog veule meer 
die aachter oons streven staon. Allegeer mooi, hiel mooi. 
De "kern" veur et behoold van et Stellingwarfs ligt lie-
kewel bi'j oons allemaol persoonlik. As wi'j zels niet 
meer Stellingwarfs praoten willen, dan hebbenwe et begin 
van et aende. Ikweet bi'jglieks hiel zeker, dat d'r meens-
ken (van-huus-uut-Stellingwarvers) binnen, die tegen heur 
kiender Nederlaans praoten. Ze daenken dat Stellingwarfs 
verkeerd is of ze schaemen heur d'r veur. Et kiend zol op 
schoele een taelaachterstaand kriegen van hier tot Brus-
sel. De kiender van de buren praoten onimes ok gien Stel-
lingwarfs Is et aenlik ok niet beter veur et kiend, dat 
ze onderling ok mar Hollaans praoten! 

Eerst daenken ze et, laeter doen ze et. Dit bin dude-
like, daegeliks veurkommende schaemtegevallen of et is on-
wetende en ondeurdochte ofkeer van oonze tael. le konimen 
d'r ommesokniet zo veer mit enetheurt zo reer As aan-
deren dan inderdaod zeggen dt et zo reer heurt, dan is 
dat een overtuging om die tael nooit meer in de mond te 
nemen. 

Doe we een peer jaor leden mit de sutelaktie op Der 
Izzerd weren, kwammen we bi'j een femilie uut et westen. 
Heur zeuntien pakte Piepmoes uut de kroje. Dat boekien wol 
hi'j graeg hebben, dat hadden ze ok op schoele. Hi'j kon 
ok zo wat lieties oplezen. Een lochtpuntien. Gruuiende 
belangstelling van niet-Stellingwarvers is d'r hier en 
daor en ken ik uut mien eigen vrundenkring. Toch nog ho-
pe Dat Stellingwarvers heur eigen tael graeg praoten meu-
gen, maek ik daegeliks mit in et ziekenhuus. Ze praoten 
tegen mekeer Stellingwarfs, mar beginnen tegen mi'j met 
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Nederlaans. As 1k dan in oonze eigen tael weeromme prao-
te, kieken ze even verheerd (le kwammen ommes niet veer 
mit die tael). Ze vienen et mooi, dat ze heur elgen tael 
praoten blieven kunnen. Ze vulen heur een klein betien 
meerop heur gemak, liekt et (Hi'j kornt uut oonze streek, 
we kun "gewoont' praoten). 

Et in leven holen van de Stellingwarver tael ligt aen-
ilk bi'j oons allegeer persoonlik. As meensken et vremd, 
niet normaal, reerofonfesoenlik vienen om Stellingwarfs 
te praoten, zeg die tael dan mar Ttgedag". Dat is toch et 
laeste wat we wiilenfl 

Harmen Houtman 

Best uurlik 
In 1970 is docht an de meugelikhied om Oost-Stelling-

warf bestuurlik in te dielen bi'j etgewest Assen, en West-
Stellingwarf bi'j et gebied Zwolle. Daor het nogal wat o-
ver tedoen west: ongeruste tiliefoonties van indisse ge-
mienten wonende Friezen gavven de indrok dat disse inwo-
ners van et greensgebied benauwd weren veur een indielin-
ge buten Frieslaand van heur woongebied. In Frieslaand 
zels ontstonnen alderhaande akties mit slagzinnen as tFrys_ 

ln fan 'e kaert, gekkepraet'T, en et perveensiebestuur 
pleitte drok veuretbeweren van de perveensie Frieslaand 
zoas die now len keer was. Misschien zolien de Stelling-
warvers now toch wel es weeromme willen naor de idenen uut 
1970 om mar gewestelike ansluting te zuken bi'j Drente of 
Overiessel en de banen mit Frieslaand mar te verbreken, 
now bliekt dat vanuut Liwwadden "imperial istisch" docht 
wodt wat et verpiichte Fries in et onderwies op Steiling-
warver schoelen anbeiangt. 

De Rieksoverhied daenkt d'r now eers over, dat beide 
gemienten blieven binnen de perveensie Frieslaand, ok nef-
fens et ni'jste veurstel veur de reorganisaosie van et 
binnenlaanse bestuur (veurstel van 28 dec. 1976, kaemer-
stok 14.322). 

-51 - 



UARUJ . RQD€P 	PEIZ( I 
IL 

I 	 EELDC \ 

+ 
IDA*OERAUEij.uJ 	

IA( RIAkO 

AUWERHM ' YRIES 

UflP4GERAD(EL . 	: 

:OOSTSTELLWGWERF .. ASSEN  

.ASXERLANQ 

HEERENVEER 

\ NIAWERSTAt 

WESTSTELLINGWERF 
SElLER 

DIE YES 

: YLED.R 

oI.00 

$?EEP(Wuk 	l 
HAVELTE 

-JSSELMAIO 06 

OWEVEEN 

RUIMEN  

HQQRDOOSPO4O(R 
JINERD - 

POOGEVEFW 

EPPIL 
DE VfLjm 

IL 

_-i 	
Jr 

7 ZUID*VLDE 

ZWA 	SL. IRS 

- 	
- ARPER AVEREEST 

)SSIiiulDER 	
_- 

Kaortien 1, ontliend an de Concept-Structuurschets veur 
de bestuurlike indielinge van et Ministerie van Binnen-
laanse Zaeken endeRieksplanologische Dienst (Staotsuut-
geveri T je november 1974) lat de geografische ligging van 
et greensgebied ten opzichte van et rayon De Zevenwouden, 
Assen en Zwolle zien. Et heurt bi'j alle drieje. Wat de 
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perveensie angaot, de Stellingwarven heuren bi'j Fries-
laand, en dr het laeter nog glen reden west om toch mar 
een indielinge te zuken van de Stellingwarven bi'j ere 
perveensies. 

Et idee "bi'j Frieslaand weg", daor misschien wel al 
es naor weeromme verlangd is, was in feberwaori 1976 bi'j 
Binnenlaanse Zaeken en bi'j de Rieksplanologische Dienst 
van de baene, wat bliekt uut onderstaond kaortien da'k 
ontliend hebbe andenota van Binnenlaanse Zaeken over de 
indielinge van oons laand in perveensies van de "ni'je 
stiji". Drente blift bestaon zoas et is in de kop van dis-
se perveensie bi'j Grunningen, et krigt d'r de Overiessel-
se gemienten Avereest, Hardenberg en Gramsbergen bi'j 
(kaortien 2). Twente vaalt of van de ni'je perveensie 0-
veriessel: et wodt zels perveensie. 
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Wat opvaalt is dat de greenzen van Frieslaand hiele-
maole niet veraanderen, en wat oons greensgebied angaot, 
de loop van de greens tussen Overiessel en Drente om de 
gemiente Nijeveen henne lat zien dat an et greensgebied 
bi'j Nijeveenokniet sleuteld wodt. De vraoge die opkomt 
is, of de indielinge vandekop van Overiessel, Zuud-West 
Drente en Stellingwarf blieven moet zoasdieis. Verschil-
lende analyses bin veuretbescheid op die vraoge neudig; 
1k hope daor, misschienokargens eers, nog es op weerom-
me te kominen. 

Mr. Johs. de Jager 

(Opm. red.: bovenstaond stok is een pat uut et eerste diel 
van een studie van de schriever over et deur him nuumde 
greensgebied; wi'j konnen over et haandschrift beschikken) 

Et oolde zaandpad mit et fietspattien. 
Tekening Dirk Kerst Koopmans. 
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Uut van huus 

Uut van huus as kiend van zeuven, 
veur et eerst de wereld in. 
Mit sen schoe1ekaiisraotien, 
Os, wat 7-zawwe toch sen zin. 

Beidend mit sen grote koffer., 
zienend gruun en mienend rood. 
lens weke op vekaansie., 
en wat vuulden we oons groot. 

Mar de weke duurde lange, 
en de weg naor huus was veer. 
17< was minder groot a'k dochte, 
stiekem goelde '7< mennig keer. 

En te aovend op 'e zoo ider, 
heurde ik de klokke slaon. 
En ik telde: nog twie daegen, 
dan kan '7< weer naor Mem toe g'aon. 

En nao al die lange dasgen, 
doe brocht Omke oons weer thuus. 
Uut van huus, 't leek zo geweldig, 
mar wat wol ik graeg naor huus.' 

Johan Veenstra 
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Heks ekring 

Heksesabbath op een haastnaacht, 
driegend spoekt et deur de locht. 
Op 'e wiend., van alle kaanten, 
heksen op heur bessernvlocht. 

Duvelsvuur, geluud en ritme, 
glundig vonkend, wild en roeg. 
Zwatte schaden in een boge, 
daansen deur tot morgens vroeg. 

En de maone kropt seins schruten, 
aachter flatties haemers lag. 
Schoftig veur de woeste feesten, 
tot et locht komt van de dag. 

Dan liekt alles weer bi'j 't oolde, 
fantasie...? herinnering...? 
Mar op 't plak waor as ze daansten, 
gruuit een poddestoelekring... 

Johan Veenstra 
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Uut et reumeltien 
(De alder-alderlaeste slokkies) 

Wie schrift, die blift. 

+ 

De wereld gaot eerder an overdaodasan gebrek te gronde. 

+ 

Geleuven mit een voile boek 
gaot de helte minder as mit een lege maege. 

+ 

In naeme van eupenhied en eupenbaorhied wodt een protte 
bedekt en verzwegen. 

+ 

Schrieven is niks, lezen een keunst. 

+ 

Denetuur ismeerstai rejaol, dekuituurvaeke al te schraoi. 

+ 

As rieken niet geven - en dat doen zi'j niet, 
kommen aarmen et haelen - en dat doen zi'j al. 

+ 

Alternatieve gezondhiedszorg: pesjenten holen spreekure. 

+ 

Zi'j het alles en iederiene over heur henne gaon iaoten, 
behalven de trein. 

+ 

In et binderlaand de verdieidhied bestrieden, 
in et buterlaand as verscheidenhied belieden. 

+ 

Een warkioze is weerloos, een weerloze niet warkeloos. 

Oene Bult 
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Preek van een leek 
"Mar jim hielemaol aanders, 
want jim hebben Jiezus Kristus 
kennen leerd." (Efeze 4:20) 

Mit jim wo'n in et eerste plak de inwoners van Efeze be-
doeld, nog krekter: de geleuvigen in die stad, dat bin de 
meensken die deur et leven gaon willen op de meniere van 
Jiezus Kristus. 
Paulus zegt tegen heur: jim moe'n niet een klein betien 
aanders as aanderen wezen, hlerendaor, zo now en dan d'r 
wat uutkiepen, mar hielemaol, niks uutzunderd, aanders we-
zen. Jim niet volvreten, zoas et gebruuk wil, mar jim ok 
niet bedrinken; niet mit doen an de "seks-orgie", mar ok 
niet an grootspraok lieden; niet aemelen over dingen die 
toch niks veurstellen, mar ok niet jeuzelen over zaeken 
waor as iederiene de mond vol van het, mar die glen ver-
baand holen mit et ni'je riek dat wi'j in God zien naeme 
verwaachten. 
Jim leven het mit et geleuf in Jiezus een totaole ommekeer 
kregen, dat overal en altied te marken wezen kan in de om-
gaank mit jezels, mit eren, mit dieren, mit plaanten, mit 
dingen, thuus, opetwark, in de schoele endevri'je tied. 
Maek je niet drok over dingen die toch niks om de hakken 
hebben, mar wees de hieltied bedocht op zaeken die mit God 
en zien vrederiek van doen hebben. Wees koold of hiete, 
mar veural niet lauw, want dat is om te spi'jen. Daorom-
me: niet langer liegen, mar dewaorhied zeggenenniks eers 
as de waorhied. Woj' kwaod, laot dat niet langer as een 
dag duren; pak een aander niet wat of, mar geef wat votan 
iene die dat neudig het. Praot niet onwies, mar hemel de 
aander mar wat op. Wees vrundelik, baarmhattig, vergevens-
gezind, zoas Jiezus Kristus jim ok daon bet. En nog yule 
meer gewone, daegelikse dingen wodden de geleuvigen van 
Efeze hiel konkreet en praktisch veurholen. 
Et gaot hierornme: pattie meensken willen nog wel wat van 
Jiezus Kristus weten as ze d'r veurdiel bi'j hebben kun- 



nen. Rome is wel een mis weerd. Lange tied ko]' wel es een 
strepien veur hebben aj' van "positief kristelike begin-
selen" weren, hier en daor is dat nog wel zo. Dat is dan 
wel een karkegaank op zundag weerd en aj' et dan ok nag 
van diaeken tot karkvoogd brengen, now, dan hej' etmaekt, 
A al doej' tussen de zundaegen in nog zoveule watasbi'j 
Jiezus niet deur de beugel kan. 
Kristenen bin niet een betien aanders as aanderen: de ie-
ne gaot naor de karke endeaander niet; de iene dot zien 
kiender naor de kristelike schoele en de aander niet; de 
iene lest een "kristelike" kraante endeaander niet, mar 
as et goed is, bin kristenen hielemaol aanders as aande-
ren. Niet, zo as zo vaeke negatief mit tegen dit en dat te 
wezen, mar positief: veur veraanderings die ok verbeterings 
binnen. Dat kan slim hadde ankommen, tegen alle tradisie 
en moraal in: "laot de doden heur doden begreven"; "iene 
die vader of moeke, vrouw/man of kiender lief het boven 
Mi'j (= Jiezus) die isMi'j niet weerd" en gaozoet evan-
gelie mar deur. Et is de wereld op zien kop zetten, om he-
mel en eerde te verienigen. Lees ok mar es Mt.6:31-34. 
Kom daor now es otnme vandaege de dag. De karken hebben heur 
an de wereld anpast en een protte geleuvigen daenken en 
doen niet aanders as ongeleuvigen. In de poletiek, in de 
vakbond, in et verkeer, op de daansvloer, in praoteri'je 
en schrieveri'je. Dan is d'r wat mis. En slim ok. Hiel 
slim. Goetthe het es zegd: d'r is mar ien verschil tussen 
meensken en dat is geleufenongeleuf. Now, hi'j het Pau-
lus (de schriever van de brief an de Efezirs) mit. Dat 
dot bi'jglieks hiel dudelik bliekeninEfeze 6 vas 10-20, 
waor as hi'j ethoolt op "de geestelike wapenrusting" en 
zol, in oonze tied, A-H en N-bomrnen niet over de tonge 
kriegen kunnen. Et gaot him niet om de macht van et geweld 
of van et geld, mar omdekracht van waorhied, gerechtig-
hied, bereidwillighied, vrede, geleuf, hell, of te wel: 
de woorden en daoden van God. Daor zullen kristenen ok an 
herkend wodden, niet mar een betien aanders as aanderen, 
mar hielemaol, mit huudenhaor. Doe en now, daoreenhier. 
Zo is dat. 

Oene Bult 
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Elske 4 
(Veur de kiender) 

't Wodde haast endekoenen stonnen in de naomiddag wat 
bi'j de hekke te kiumen. Ze hadden mit dit bujjige weer 
best zin om de stal op. In een lekker waarm stronussien 
te liggen. Een krudig toppien huj haj' dan ok te verwaach-
ten. Dat was veul lekkerder as dat natte flatterige gras 
bi'j de haast. Now, ja, ze kregen in 't laand zo now en 
dan ok ales een peer pakkies huj toestri'jd, mar dat gong 
meer om de kopziekte te weren. 

Elske 4 leup now al een tietien bi'j de pinken, want 
ze was "dreuge", mos begin november kalven. Mar bi'j die 
pinken vun ze niks an. Die bleien weren zo now en dan zo 
springerig en wild, dat kon zi'j al hielemaole niet meer 
bi'jsloffen, mit heur zwaore lief Gelokkig duurdeetniet 
zo lange meer dat heur kleine kalfien kommen kon. Mar 
bliede maekte heur dat ok niet slim, want ze had now al 
zes keer mitmaekt dat vot nao de geboorte van heur kiend, 
et daolikbi'j heur weghaeld wodde. Ze kreeg nog niet iens 
de kaans om et dreuge te slikken, of et mos in 't laand 
geboren wodden. As dat now ok es gebeuren zol? De boer 
leut heur mar lopen, de tied scheut mooi op. 

Op een aovend, de boer had glad vergeten heur op 'e ba-
nen te vulen, vernam ze dat heur tied d'r haost was. 
Was ok nog slimme koold en wienderig en 't begon te rege-
nen. Hoe mos dit koinmen, ston ze now mar op 'e stal. In 
'e naonaacht was 't dan zoveer. Gien boer te bekennen, dus 
glen hulp. Mar 't was niet Elske heur eerste keer en ze 
hul heur f link, ze kon wel raozen, mar de boer heurde et 
toch niet. Die lag lekker in zien waarme nussien; ja, Els-
ke hadde die naacht ok wel in de stal wild. 

Nao een klein uurtien wodde Elske 5 geboren. Deurnat 
vanzels, 't stuumde heur van de huud en dat in die kool-
de buten. Mar daor wus Elske 4 wel raod op. Wat het ze 
slikt en poetst om heur kiend dreuge en waarm te holen. 
Nao 't melken, doe 't locht wodde, gong heur boeres even 
naor Elske kiekenen zag reeropdat d'r twie Elske's bi'j 



de pinken leupen en dat de kleinste al drok doende was 
bi'j heur mem te drinken. 

Ant len 

Een hooltgravure vai 
Dirk Kerst Koopman 

Et k/okkien 
1k ken een klokkien Z.ief en teer, 

Dat haost as zulver hlinkt. 

En bi'j et eerste veurjaorsweer, 

Hiel Zief en zachies kiinkt. 

Dat klokkien as de sni'j so wit, 

Is niet de keuperen schell'. 

Mar iene die an een steeltien zit, 

Now ken ie heur vast wel. 

Vrouw J. Hoogenberg 



Piene in de rogge 
Folkert woddedelaeste tied knap krebentig. Och, hi'j 

hadde eigenlik altiedai wat een oolde jeuzelpotwest, vun-
nendeburen. Hi'j was jaoren as ienigste zeune bi'j zien 
meminhuus west. Ze hadden een peer koegies en daor had-
den ze heur mit 'n beidend wel een betien van redden kund. 
Heit was al hiel jong wegraekt, doe Folkertnog mar zoeTn 
jaor of tiene was. Och, eigenlik koj' wel begriepen dat 
Folkert deur zien mem in de grond bedurven wodde. Bruurs 
en zusters hadde zien mem niet, en van Heit zien kaante 
kwammen ze ok al niet zo yule meer, dat ze weren dan ok 
al een boel op mekeer anwezen. 

Ze hadden beste buren, dat was een gelok. As d'r ziek-
te of koekalveri'je was kwammendeburen vot opdaegen, as 
't neudig was van weerskaanten. Dat dat zatwel goed. Wel 
vunnen de buren dat Fetsje, zohiette Folkert zien mem, wat 
te yule mit him ommepopkte. In'teerst konnenzeheur dat 
wel begriepen, mar doe Folkert wat oolder wodde, doe hi'j 
zoe'n jaor of vieftien, zestien wodde, kon hi'j toch ok 
wel es mit anpakken, vunnen ze. 

Hi'j was van de legere 'schoeleofeneenpeer jaor naor 
de ambachtsschoele west, want Fetsjevundatetaltied mak-
kelik was as hi'j een klein betien timmeren of wat knut-
selen kon. Boer wodden daorwashi'j toch niet veur in de 
wiege legd, zee ze, daorwashi'j niet stark genoeg veur. 
't Meerste wark dri'jde danokveur Fetsjezels op. 't Be-
grootte heur zo om Folkert; as hi 'j wat doen mos klaegde hi'j'  
vaeke over de rogge. Dokter hadde d'r ok al es west, mar 
kon niksan him vienen. Betien meer beweging zol wel goed 
wezen, docht de dokter. 

Folkert kwam niet yule et huus uut, zat vaeke wat te 
lezen en pielde wat mit een peer knienen en geiten onime. 
Votgaon en fesies daor gaf hi'j niks ornme. 't Gaf zoe'n 
drokte, vun hi'j, dan mossen d'r ere kleren an, dat vun 
hi'j mar een spektaokel van niks. Hi'j dust trouwens ok 
mar kwaolik, want kennissen hadde hi'j ok al niet yule, dat 
haj' zo aj' nargens kwarnmen. En zien mem vun 't wel gezel-
hg dat hi'j mar bi'j heur thuus bleef. 
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Mar de buren bekeken et wel es wat eers, en hadden et 
d'r al es mit mekeer over had, hoe as dat dommiet mos as 
Fetsje d'r es niet meer was. Fetsje wodde staorigan ool-
der, Folkert docht d'r zels zeker nooit over nao, mar Fet-
sje hadde ok niet et iewige leven, en ze hadden d'r niet 
yule nocht an om dan alles veur Folkert op te knappen. Doe 
ze dan ok es een aovend bi'j mekeer weren te aovendprao-
ten, was iene vande buren d'r es over begonnen. Henderks 
Trientsje hadde heur zo es ontvalen laoten: "Folkert, jon-
ge, et wodt now staoriganok wel es tied daj' een vrommes 
zuken, donkt mi'j zo. Jow mem wodt oolder en een man al-
lienig, now, dat vaalt niet mit, dat iseen beheip, heur" 
De kleuren weren Folkert op en of gaon; daor hadde hi'j 
nooit bi'j stille staon, zee hi'j. Ja, in zien hatte ei-
genlik wel, mar dat had hi'j nooit tegen zien mem zeggen 
dust. En hoe mos hi'j ok an een vrommes kommen, hi'j kwam 
ja onimes nargens. D'r wodde die aovend niet yule meer o-
ver praot, ze konnen d'r toch ok niet de hiele aovend o-
ver deurtweernen, dat was veur Fetsje ok niet aorig. 

Mar of hadden de buren een veuruutziende bilk had, Fet-
sje begonmit een peer maonden wat omnie te sukkelen. Eerst 
bronchitis, doe kwam d'r ok nog longontsteking bi'j. Mar 
wat etargste was: ethatte deugde lange niet, zee de dok-
ter. Och, eigeniik was ze d'r zels wel bange veur west, ze 
was de laeste tied altied zo poestig. As et wark aachter 
beredderd was, dan mos ze veur ok alles nog doen. Mar ze 
hadde niet klaegd, om Folkert te speren; 't begrootte heur 
om 'e jonge. Hi'j was ja niet stark. De buren huipen now 
alie daegen zo yule as ze konnen. Folkert krimmeneerde nog 
meer as eers; hi'j was doodsbenauwd dat hi'j tevule dee. 
Trientsje begonal gauwesweer over een vrommes tegenFol-
kert. "Schrief es een adverteensie," zee ze, "en aj' niet 
durven, dan zal 1k et wel veur jow doen. ?? 

En zo gebeurde et dat nog die zelde weke een adver teen-
sie in de kraante kwam. Vule hope hadden ze d'r niet op, 
mar ie konnen ja nooit weten. Zo gebeurde et dat op een 
schiemeraovend een f ors gebouwd jong vrommes bi'j Folkert 
veur de deureston. Zien mem lag opbedde, dat Folkert mos 
zels eupen doen, hi'j hadde hielemaole niet weer an die 
adverteensie docht, mar now schrok hi'j Zol d'r dan toch 
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ieneopof kommen wezen? 	Aovend,'T zee Folkert, Itwat  is 
de bosschop?'t  Och, etbegon him zo te slaon indebost, dat 
hi'j was bange dat hi'j etnow ok an I t hatte hadde, krek 
as zien mem. "Now, 1k bin Wietske Smid, iehadden toch een 
adverteensie in de kraante staon,'t  zee ze, "now en 1k doch-
te: ik bin ok mar allienig, en een klein boerderi'jgien 
bet mi'j altied al mooi toeleken, dat 1k bin d'r vat mar 
op of gaon. Mien heitenmem bin in een rusthuus en 1k wo-
ne nowal een half jaor allienig in een burgerhusien. Now 
en dat is ok niks gedaon, dat 1k was zo bliede as een prot-
ter doe'k de kraante vanmiddag las, dat ikbin d'r vot-en-
daolik mar op of stevend. En as tt  jow goed toeliekt dan 
wo'k vot ni'je weke mar onder de gebodens gaon en over 
veertien daegen dan mar trouwen, dan binwe van die romp-
slomp of." Folkert trildeas een blattien an een boom, hi'j 
mos him an 't kezien van de deure vaaste holen, aanders 
was hi'j nog in mekeer zakt. 

Wietske kreeg et ok in de gaten, dat was een ere deur-
zetter as Folkert. Ze kreeg him bi'j de aarm en nam him 
mit naor huus in. Hi'j hadde heur deur de veralderaosie 
ok hielemaole niet vraogd om in huus te kommen, dit was 
him ok zo over T t mad kommen, hi'j had ok niet in de ga-
ten dat zoks zo hadde gaon kon. Wietske plakte him mar gauw 
op een stoel daele, It zol wel gauw wat bekommen, docht 
ze. Ze stapte naor 'tbedde waor as Fetsje op lag, gaf heur 
een haand, en legde alles uut. Al hoe minnig en ziek as 
Fetsjeok was, ze kon heur wel begriepen dat Folkert bier 
van schrokken was, hi'j was janiks wend, en dit gong al-
lemaolezorimpen. Toch was Fetsje d'r wel bliede mit, I t 
leek heur iene toe die van anpakken wus, ze stapte temeen-
sen uut heurzels naor de keuken, en zette een koppien kof-
fie veur heur drienend. Nisschien komtetnow allegere nog 
goed mit mien jonge, docht ze, want zevernam zels wel dat 
ze hadde minder wodde, zevuulde heur alle daegen zwakker 
wodden, en Folkert was ja ok een stumper mit zien zwakke 
gestel. Wietske het nog een koppien kof fie mit heur dron-
ken, en Folkert zien trillen bekwam weer een betien. 

Ere morgens om negen ure was Wietske d'r weer. Eerst 
weer een koppien koffie zet en 't bedde van Fetsje ver-
schoond. "Waor is Folkert?" vreug Fetsje. "0," zee Wiet- 
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ske, "die is de gr6ppen an 't legen en de koenen schoon 
stro an 't geven, dat moet toch ok gebeuren." Doe begon 
Fetsje te goelen. "Dat kan ja niet," zee ze, "dat dee 1k 
altied en laeter de buren, mar Folkert is niet stark, zie" 
"NOW" zee Wietske doe, "1k heb es bi'j de buren infer-
meerd en die zeden dat Dokter niks an him vienen kon. Now 
en dan is warken neffens mi'j de beste medesien die d'r 
is, daor krigt hi'j starke spieren van. 'kHebmitien te-
gen de buren zegd dat ze morgenvroeg en vanaovend niet meer 
melken hoeven, dat dot Folkert in 't vervoig zels. 1k hel-
pe him de eerste daegen wel." En zo is I t ok gaon. Nit een 
goeie veertien daegen bin ze in alle stilte trouwd. De bu-
ren bin d'r aovens even west te f ielseteren,, en dat was ok 
alles, want Fetsje wodde hadde minder. Doe zeeen peer we-
ken trouwd weren, dri'jdeet leven daor as een gewone huus-
holing. Folkert dee aachter et wark en Wietske veur. 

Op een aovend, een peer maonden laeter doe Folkert e-
ven allienig bi'j zien mem indekaemer was, kon zeetniet 
langer verkroppen, ze begon te goelen as een kiend. "Bi'j' 
now niet doodmuui, mien jonge," zee ze. "le doen now al-
le wark enie bin ja niet stark en altied piene in de rog-
ge." Folkert kwam bi'j 'tbedde van zien mem staon, kreeg 
zien buusdoek uut de buse en veegde heur de traonen of. 
"Nee Mem," zee Folkert, "1k yule mi'j zo gezond as een 
vis, 1k heb 't eigenlikoknooit in de rogge had, 1k had-
de glen nocht an 't wark, en ie deden et ja wel. 1k heb-
be d'r now goed spiet van dat ik altied zo daon hebbe, mar 
1k hope daj' nog weer wat opknappen, want etkan gebeuren 
dat d'r over een maond of zeuven wel es een kleine Fets-
je bi'j komt!" "Och, is 't waor jonge," zee Fetsje, "dat 
zol ja toch prachtig wezen." En glimkende sloemerde ze 
weer wat in. Ze het et niet meer beleven mocht. 

Aoflen-Muj 

Alderdeeget veur at stoplocht 
worn we 
nog in hokkies 
indield. 

Haimien 
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Ni'j Iesmateriaol veur de legere 

sch oelen 
Begin dit jaor bin d'r drie ni'je lessen in et Stelling-

warfs klaorkommen, bedoeld veur de middelkiassen van de 
basisschoelen. Et eerste lessien gaot over boswallen. An 
de haand van Fokkema's De boswallen in de gemeente Oost-
stellingwerf wodt uutlegd hoe de boswallen ontstaon bin-
nen en wat d'r vandaege andedag nog van over is. In Hoe 
as wi'j wonen (et twiede lessien) wo'n pattie zaeken be-
haneld: et verschil tussen wonen inet d5rp eninde stad, 
hoe een huus d'r van binnen uutzien kanen van buten, hoe 
een drp boud wezen kan in de Stellingwarven. Et dadde 
diel, Recreaosie, vertelt et verhael van Haarm en Gerard, 
twie jongen die mit vekaansie in Appelsche binnen bi'j heur 
onike en tante, en wat ze zoal in die vekaansie mitmaeken. 
In alle drie lessen staon mooie tekenings en aorige vrao-
gen en opdrachten verspreid deur de verschillende lees-
teksten. As veurbeeld hiervan drokkenwe bi'j dit stokkien 
een bladziede of uut de eerste les: Boswallen. Bi'j de les-
sen wodt ok et bekende kaortien van Stellingwarf mit de 
streeknaemen in et Stellingwarfs leverd. Et materiaol is 
te kriegen op et bureau van de Schrieversronte. 

Philomne de Bruijn 

Boswallen, Hoe as wi'j wonen, 
Recreaosie. Lesmateriaol in et 
Stellingwarfs veur de middel-
kiassen. 
Deur de 'tWarkgroep Stellingwarfs 
in 't onderwies". 
Kuunderserie 6a-b-c. 
Stichting Stellingwarver Schrie-
versronte, 1978, pries f 2,50. 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
~ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 

Wat gruuit dr zoal in een boswal? 
+ 	 + 
t Zuuk uut de onderste riegel et goeie woord en schrief et onder de 

tekening. 	 t 
+ 	 + 
+ 	 + 

i 

zoegepap, sal omonszegel, sepiepenhoolt, klimop, huist, brummelpol-
len, wilgerosien, adderveren. 

+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
+ 	 + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Hooltpae 
Geert Lantinga, iene van de bekendste sneupers op 't 

gebied van de geschiedenis van de Stellingwarven, het les-
send de twiede, opni'j bewarkte drok van zien brochure 
Oldeholtpade uutkommen laoten, as uutgifte van de verienin-
ge veur Plaetselik Belang van dat plak. Dat Lantinga Se-
cuur an et wark west het dot alliend al blieken uut de lan-
ge verzorgde literatuurlieste aachterin et boekien (waor 
Lantinga liekewel in de tekst niet naor verwist, en dat is 
spietig) enetdegelike alfabetische register. Et boekien 
is ok kreers verzorgd; mooie fotoTs  staon d'r in en over-
zichtelike kaorties. 

Even wat over de inhoold: eerst vertelt de schriever 
wat over de geschiedenis van Hooltpae en de Stellingwar-
yen inetalgemien. Et volgende heufdstok hiet "Volksaard 
en karakter TT; daor krigt ok et Stellingwarf s zien plak in. 
Dan een laank aende tippe over de gesteldhied van de grond 
en de netuur van Hooltpae (hier is de echte netuurliefheb-
beran 't woord, mark ie) en over de ruilverkaveling. Lan-
tinga verteltokwat d'r zoal an ontspanning te doen is in 
de omkrieten van et d6rp. Een appat heufdstok gaot over 
inkelde naemeninl-Iooltpae: over bi'jglieks de straotnae-
men, de Lende en de Keuningsbargen. In et boekien staon 
veerder nog aorige gegevens overdekarke van Hooltpae en 
over et pompstation van de Waeterleiding Frieslaand. 

We meugen et boekien - mit zien bi'jlaoge over winkels, 
verienings enz. - wel een echte goeie infermaosiegids nu-
men (zo is et ok bedoeld!), mar 1k zol zeggen: et is een 
anzet tot een d3rpsgeschiedenis. Trouwens, is Lantinga daor 
al niet een hiele tied mit doende? Lao' we hopen dat zoks 
A et locht zien zal binnen niet al te lange tied. 

Ph. de Bruijn 

Oldeholtpade. Informatie o-
ver het dorp. deur Geert Lan-
tinga. Hooltpae, 1979 56 pp., 
pries f 7,50 (mit vademecum). 



Oosterse kontakten 
De pennevogel nr. 3 

Et literaire tiedschrift De Pennevogel is weer in de 
locht. Nao twie noinmers wodde et hiel stille, mar in 't 
laest van veurig jaor kwam nommer drieje. Dit .jaor zal 
dan de twiede jaorgaank verschienen mit vier noinmers. In 
et tiedschrift koinmen alliend Oostnederlaanse of Platduut-
se streektaelen op 'e bodden. 

De redaktie haelt vot-en-daolik uut naor Oeze Volk, 
Maandblad Drenthe, Cultureel Maandblad Groningen, de Stich-
ting TTGrunninger  Bouk" en De Mars, omreden die instaan-
sies/blaeden te min ommedaenken geven zollen an wark van 
beheurlik literair gehalte en/of medern wark. Twie blae-
den kommen d'r beter of: De Moespot (et blad van de Gel-
derse en Overiesselse schrieverskringen) en De Ovend. Mar 
de Stellingwarvers wodt verweten dat ze liever naor Fries-
laand kiekenasnaor Oost-Nederlaand. Een verwiet dat niet 
op zien plak is: tenslotte geft "Frieslaand" (et Friese 
Frieslaand wodt op doeld) hiel wat goeie veurbeelden, en 
wi'j hebben hier een eigen ontwikkeling, tradisie en ge-
zichte, en hebben in eigen huus de hanen meer as vol; we 
stellen oons naor 1le kaanten "onofhaankelik" op, engaon 
daoromme niet bi'j et Verbond van Neersasse dialectkrin-
gen. 1k neme te meensen an dat de redaktie op dat laeste 
doelt. De kontakten mit Oost-Nederlaand bin veerder toch 
nuttig en plezierig? 

Et mag zed wodden dat et de redaktie lokt is een stok-
mennig goeie mitwarkers te vienen. Bekende naemen as Henk 
Krosenbrink, Janny Bakker-Rietman, Nenn Shker, Fokko Veld-
man, T6n Kolkrnan en Herman Korteling hebben in dit dadde 
nommer een bi'jdrege leverd. D'r staon ok twie Stelling-
warver gedichten in van Henk Bloemhoff. Ok de Grunninger 
inbreng kan'k warderen. 

De Pennevogel is boeiend naor inhoold, mar veur de pries 
van f 7,50 zol de uutvoering weiwatbeter kunnen. De Pen-
nevogel wodt uutgeven deur Stabo/All-Round, b.v., Ooster-
weg 68, Grunningen en kost f 27,50 de hiele jaorgaank. 

Pieter Jonker 



De Pennevogel 2e jg. nr. 1 
Dit nommer zicht d'r veul beter uut as et veurige, en 

de inhoold is ok nog wat beter wodden. De inleiding op dit 
nommer is ok wat vrundeliker as de inleiding op et veuri-
ge. ? Peer mooie gedichten van Marga Kool (Drente) vul-
len de eerste bladzieden. Ok Van Heek & Co van Nenn S3h-
ker vienik lane,  gienslecht gedicht. Krosenbrink perbeert 
in Judas Maccabeus een soort "spionageverhael mit syrnbo-
liekT' te schrieven, wat donkt rni'j aorig lokt is, al is et 
niet zo stark as Sneekaels in de veurige Pennevogel. Mit 
Liek wodden van Anne Lang, een verhael, kan 'k niet veul 
wodden. 1k krieg d'r glen vat op, niet via inhoold, niet 
via structuur. Johan Veenstra schrift twie gedichten in 
disse Pennevogel, gedichten zoaswe die van him wend bin-
nen in De Ovend. In de rebriek Wat is d'r gengs schrift 
Gerd Spiekerman over plaeten mit platduutse lieties; een 
aorig stok infermaosie. Op een inzunnen brief van Bob Wol-
gen wodt reageerd deur iene van de redaktie. Bob Wolgen 
vragt him of waoroninie iene aenlikin 't dialect schrieven 
zol. Een vraoge, daor as de meersten toch wel veur heur-
zels zoe'n betlenetantwoordopwetenalwas et mar: waor-
onmie niet? Mar goed. De brief is of drokt in De Pennevogel; 
hi'j zit d'r neffens de inhoold van zien brief nogal ne-
gatief tegen an te kieken. 't Bescheid op de brief is 'n 
rechtstreeks pleidooi vr 't schrieven inde streektael. 
Hoe kon 't ok aanders in 'n blad as ditte. Veerder wark-
ten an dit nommer mit: E. Vandriest, Hanny Diemer, Gerard 
Leneman en Johanna Hemel. 

Philomne de Bruijn 

De Moespot 
100e 

 keer 
Et Verbond van Neersasse Dialektkringen gaf een sped-

aol nommer van heur dialektblad De Moespot uut, omreden 
dat blad veur de honderdste keer uutkwam. Tot bladziede 
veertig lees ie hiel verschillend wark uut et leven van 
De Moespot. Die gong in feberwaori 1958 uut aende, eerst 
as uutgifte van de !tSallandse  Schrieverskringe" allienig, 
en laeter van et TTVerbond  van Neersasse dialektkringen t ' 
(Twente, Aachterhoeke, Liemers, Sallaand en Oost-Veluwe). 
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Sallaanse (Deventer) veurzitter Herman Korteling op blz. 
10: "Ut peil van de biedragen in diee 20 j6r, is steeds 
bterder en rieker van verscheidenheid ewodden (...) de 
man diee Ut elgenleke werk hef edaon, diee de krneme1k 
en de pellegaste, de zeuven kruudmoesgreuntes en de schel-
haze of vrse wost in al diee potten hef edaon en alles 
an de k8k hef ebracht, dat is De Weerd. Da6r moewe hem 
allemaole dankbaar veur wzen." Een gelokweens, Moespot-
uutgevers mit jim honderdste 

Henk Bloemhoff 

knichen 
De heer A.J. de Weerd uut Deventer, de "schriftbeheerder 
van de Sallandse dialektkringe" reageerde op mien stokkien 
over knichen dat in de veurige Ovend (blz. 4) ston. On-
daanks dat knuchen veurkomt in de eerste en twiede drok van 
et Deventer woordeboekien van Draaijer (1896/1936), het 
de heer De Weerd et nog nooit heurd, wat vanzels niet zeg-
gen wil, dat et d'r nooit veurkwam: "Noe wol 1k eigenlik 
allenig mar zeggen, dat ditwoord mien helemaole nieet be-
kend is en, bie mien weten, ook anderen nooit heb heuren 
gebruken. ( ... ) Meschien dat toen (1896/1936) nog enkele 
mensenutwoord knuchen kenden. Trouwens, in disse twiee-
de druk komt tientallen woorden veur, diee, of nooit meer 
gebruukt, of nieet meer bekend bint. Knuchen kumpookveur 
in Ut Beknopt Heerder Woordenboek, van L. Bosch, met as 
betekenis: kuchen", schrift hi'j. 

Henk Bloemhoff 

Roe t 
Dit ni'je Drentse letterkundige tiedschrift zet uut aen-
de mit oinmeraekeenkritiekopwat d'r an/veur Drentse ii-
teratuur daon woddeenwodt. Zokriegen Oeze Volk en Maand-
blad Drenthe beheurlik strips, krek as o.e. de bekende 
dichter Roel Reijntjes. Op smuui-ironische tot zwaor sar-
castische meniere klinkt et veriangst deur naor verni'j-
ing en variaosie inde Drentse literatuur, naor veraande-
ring okinde verholings zoas die altied (?) west hebben. 



Om kot te gaon: et mes in de nof like, huselike gang van 
zaeken. Beneffen datte de vraoge om ruumte veur, en an-
vieteren vandejonge meensken in Drente. De redaktie van 
Roet (= o.e. "ontuugTt) bestaot uut jongeren naor ik anne-
me, die nao dit nommer de wat eernstiger kaante uut wil-
len deur mit te bouwenande Drentse literatuur. Niet on-
verstanig, want iene van de reakties zol weleswezen kun-
nen: "Wat doen jim dan ems zels?T' De meerste satire in 
Roet is et lezen weerd, al staon d'r ok mindere stokkies 
in, zoas In }iuus. De kritiek in Roet kan elk streektael-
gebied him wel antrekken, donktme: meer leven in de schrie-
veri'je, meer jongvolk dTr  bi'j: dat gelt vanzelsokveur 
de Stellingwarven. Dit uut et veurwoord van Roet: "Duurt 
wy dat letterkuunde te numen? Jao, zegt wy. D'r is een be-
gun. Alle man mut hiel klein begunnen. Zo as de lerse 
schriever Flann O'Brien schreven hef: "1k was hiel jonk 
doe ikgeboren weur, 1k was z3ls nog gien dag old." Zo is 
et mit de Drentse letterkuunde ok. Et is nog een lief klein 
poppien. By ROET begunt de taanden deur te kommen. Zuks 
kan had ankommen: le, leesder, kunt kiezen. Deurgaon op 
et olde heidepad mit siep, schaop en scheper. Of wil ie 
wat neis... VT 

Henk Bloemhoff 

Roet, adm. adres: Anne Woidhoek, 
Meerpaal 93, 9732 AE Grunningen. 
Verschient (nog?) niet riegeimao-
tig; Pries van dit eerste nommer 

--. Stencild; 20 bladzieden. 

Een hooltgravure van 
Dirk Kerst Koopmans 
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