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Van et bureau 
We bin wat laeter mit De Ovend as dat jim wend weren. 

Op et heden is et riekelik drok, mar veur de vekaansie 
hopen wi'j weer hielendal bi'j to wezen. 

Mit ingang van I jannewaori 1980 het de Stichting Stel-
lingwarver Schrieversronte twie ni'je mitwarkers in dienst. 
Et bin Marja Laamers van Raevenswoolden Jan Gropstra van 
Appelsche. Ze bin al aorig thuus bi'j oohs, mar toch nog 
even "welkom"! 

Pieter Jonker 



Et Stellingwarfs Woordeboek 
Woo rd ebo ekaovend 

Op28novemberkwarnmenwe bi'jmekeer in kef 6 Henk de Vries 
inBuil. t Bet donktmeiederiene goed daon mekeer es weer 
tezien. D'r was verlet van, bliekber: de opkomst moch d'r 
wezen. Niet allienig et woordeboek kreeg die aovend otnme-
daenken, mar ok de netuur, de omgeving in de Stellingwarven. 
De Peer Jannes W. Nijholt uut Wolvege (siktaoris van de 
-S-chrieversronte) was nuugd om mit toverlanteerntdaeties 't 
ien en aander daor over te vertellen, zoashi'i dat wel vae-
ker dot veur verienins en zo. Disse keer veural over West-
Stellingwarf. En, zoas rreerstentieds, vul zien nraotien mit 
een plaetien ok now weer in de smaek. 
Veur denauze gong 't dehieltied over et woordeboekwark en 
ok over de riempiesbundel, daor ik hier beneden flog op weer-
ommekon'rne. Mit hulne van veurbeelden wodden nog wat anwie-
zings peven veur et invullen van de kaorties (zoveul meuge-
likinz6kkezinnen, daj' begriepen kunnen waor 't omme gaot 
en daj wetenkunnen hoe et woord bruukt wodt). TiLevendige  

discussies'T  ontstonnen d'r bi'jglieks over kneupe/knope 
(veur an 'e kieren): et dot blieken dat kneute. hierveur mar 
hiel inkeldveurkomt. Verschillende vraogen gongen ok wat 
een ere richting uut: hoe komt et mit oons TTStellingwarfs 
in levendig gebruuk"? Et dot toch wel blieken dat de hiel-
tied nieer meensken heur daor ongerust over maeken. D'r 
pongen verschillende stemmen on om in et eunenbaor veul 
vaeker et Stellingwarfs te bruken. Benaemens de Heer Hoge-
ling van Hooltpae vun, dat wetochdie kaante meer uut moe-
ten. 

De rneniere van uutgeven van et Stellingwarfs Woordeboek 
kwam ok op 'e bodden. Daor wodt nog over docht, want d'r 
zittenvanzelsno9al wat haoken en ogen an. D'r bin veur-
beelden genog, mar et gaot d'r vanzelsornireom die vorm te 
vienen die etbeste ans1tbi'j de (tael-) omstaandigheden 
in de Stellingwarven. Verschillende veurbeelden gongen ok 
even rond, bi'jglieks een diel van et Juts Woordeboek. We 
hoeven donkt mi'j niet te lange te waachten mit een volgen-
de bi'ienkomst! 

-- 



scheper/schaophuder 

Degene die schaopen hudet hiet bi' j de iene eers as bi' j de 
ere. In de verhaelen van Bergveld vien ie riegelmaotig et 
woord scheper, en neffens et woordeboekrnateriaol wodt et 
zegd deur demeensken in Bu, Db, Dfo, Dhau, (3p.), Dho (Ip.) 
El, Ld, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow. Schaophuder wodt zegd in 
Bdie, Dhau (2p.), Np, Op. Stegg, en schaopehuder wodt op-
geven deur Diz. Bu, Mun, Nt, Obk, Olae-Nlae, Op, Pe-Dbl, 
Spa en Sz kornmen mit schaophedder of hedder, wiels Wol 
schaopedriever opgeft. 
In hiel Oost-Nederlaand koinmen vormen veur as scheper, 
scheuper en zo. In 't Fries vien ie ok as algemien skeper, 
marok: skieppeherderen -hoeder. Oons overzicht lat dude-
ilk zien, dat de woorden schaophuder en scheper naost mekeer 
veurkommen. Ikvunet aorig om dit onderwarpien te nemen, 
omreden ik van de Heer P. Heida uut Oosterwoolde een schof t 
leden een brief ienkreegdaorhi'j in vreug, es nao te gaon 
hoe et now aenlik zat mit schaophuder, dat him wat "nuver in 
de oren klonk". Hi'j schrift: "Mi'j donkt dat wi'j et d'r 
allegere wel over iens binnen dat een koehuder de koenen hu-
det. As de koenen op de naodag weer in de potstal binnen, 
Is dat joongienofmaegien d'r of en bet d'r veur ere mor-
gensgienommekieken meer naor (....) Ok de schaophedders 
van De FochtelenWeper wodden de schaopies toevertrouwd. 
Et was niet allienig daegs in et veld, mit de hond en et 
klute-scheppien d'r op passen. Nee, d'r kwam meer bi'j 
kieken. Ok mit et laomen mossen ze helpen as et neudig 
was, en naokieken op aiderhaande ongemak, zoas hoefies bi'j-
snieden, schurft en tieken (Drentse schaopen hadden glen 
schurft, mar rude). Alderhaande huusmiddelties zoas of-
treksel van tebak en teer he'k wel numen heurd. D'r wodde 
altiedzegd, dad' dehedder an zien schaopies kenden ( ... ). 
Graeg zo'k et d'r op holen: "een scheper is een schaop-
hedder (...)". De vraoge wat oons woord veur scheper 
is, is feitelikal beantwoord deur et materiaol hierboven. 
1k namveul uut de Heer Heida zien brief over, omreden de 
gegevens aorig binnen. Scheper en schaophedder kornmen bei-
dendveur. A'khedderas "Hollaans" of doen zol (1k bedoel 
dus as: "glen Stellingwarfs") waogde ikbi'jgiieks een be- 
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tientevule, want scheper komt ok in 't Nederlaans veur. 
Mar: oonze femilie-taelen in Oost-Nederlaand hebben et ok 
Tochisd'r ien ding dat d'r op wist dat hedder een lien-
woord wezen kan: in hedder zit van oolds een r, al heur 
ie die now niet meer. Waor ere taelen een e veur rd hebben, 
hebbenwi'j meerstal een a. Dat daoromme liekt hedder een 
jonger woord dawwe liend hebben, en daor we de r van an-
past hebben an de d. 

malle hti 

Doe 1k lestdaegs bi'j oonze woordeboekgroep van Makkinge 
was, kwam zo in ienend et woord malle beu (klemtoon op beu) 
in de praot te passe. 
Een peer zinnegies: 
"le moe'n de kiender niet bange maeken dat d'r een malle 
beu aachter een boom zit." 
As et aovens schiemerig wodde, wodde d'r wel es zegd: 
UHee jonge pas op, daor zit een malle beu!" 
Wie hier meer van wet, dus ok ongeveer zoe'n woord het, wil 
die dat opsturen en d'r bi'j schrieven, waor en wanneer et 
zegd wodde, watd'r mit bedoeld wodde (en meer biezunder-
heden)? We zullen d'r dan de volgende keer op deurgaon. 

baoke 

Een ere belangstellende veur oons woordeboekwark is de heer 
Peter de Vries, van vroeger uutMunnikeburen, die de cursus 
Stellingwarf s dit j aor daon het, en zodoende bi'j een boel 
oolde, interessaante dingen telane kwam. Uut zien netisies 
veur de cursus kon 1k ditte overnemen: 
"Et laand lag veur et grootste pat aachter de boerderi'j mit 
an weerskaanten petgatten. Et lag in een dobbe. Best was et 
niet. ( ... ) Opa en omoe hadden een koe of achte, twie schao-
pen en varkens veur de mesteri 'ie in een hokke. De kedde leup 
mit de bongel an et bien in et laand. Onder et warken hadde 
opanooit een geloziebi'j 'm. Omoehadde een meniere, die 1k 
nooit weer zienhebbe, om te waorschouwen dat et eterstied 
was. Dan dee ze de baoke aachter op et rieten dak. De baoke 
beston uut een liendestok mit een oold stok laeken d'r an. 
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We kwammen nooit te laete veur et eten!" De Heer C. Lan-
tingabliektditg.ebruukuut Hooltpae ok te kennen (mar de 
naeme baoke niet), de woordehoekgroep van Nbk het et gebruuk 
okalesnuumd. Kennen jiir et woord baoke d'r veur, of wat 
aanders?Wiereageren wil: graeg! (kan mit de woordeboek-
kaorties een vol gende keer). 

De riempiesbundel 

Zoas elk nog wel wet, is d'r veurig jaor een begin maekt 
mit een bundel oolde riempies, die bestaon zal onder e-
ren uut et spul dat de meensken oons toestuurd hebben, 
al dan niet in verbaand mit de woordeboekkaorties. Alle 
materiaol is now zoe'n betien, deur verschillende meens-
ken, nao- en uutpluusd. "Ni'je oolde riempies" bin van-
zels nog slim welkom, mar kun niet meer in dit boek mit. 
Et komt d'r now op an, bepaolde onzekere dingen nog e-
ven nao te vraogen en de zaeken op 'e riegel te zetten 
(inleiding, en wat uutleg hiere en daore)! 

Aslaeste een peer "en doe... uutdrokkings": 

"Kleur bi'j kleur," zee de bakker, en doe gooid' ie een 
rotte keutel deur de krenten! (Np) 

"Hier li'jt et," zee de vos, en doe zat hi'j aachter een 
bentepolle. (Db) 

Een ei iseen ei' zee de hoer (man), mar hi'j nam zels 
et (de) dikste. (Dho, Nun, Np). 

Henk Bloemhoff 

In de map van de redaktie van De Ovend zit een verhael 
Van heksen en spoeken. Jammer ge nog weten we niet meer wie 
et schreven het. Wie heipt oons even uut de droom? Dan kuwwe 
et de volgende keer plaetsen. 
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Op 21 december raekte weg oons trouwe lid, 

Dirk Jonker 

in de leeftied van 58 jaor. 

Behalven zien hulpe in de Woordeboekgroep van de 
Haule zullen oons zien trouwe anwezighied op oonze 
bi'jienkomsten en al zien wark oons bureau altied 
bi'j blieven. 

Et bestuur van de 
Stellingwarver Schrieversronte 

Op zaoterdag 15 meert 1980 overleed oonze trouwe 
mitwarker van de woordeboekgroep van De Fochtel, 

Hendrik Baron 

in de leeftied van 79 jaor. 

De hieltied konnen we bi'j oonze activiteiten op 
zien rnitwarkinp rekenen. 

Dat hi'j in vrede rusten zal. 



Diggelen: de speiriegels 
Dit is een groepsspullegien, en d'r kun een hiele kop-

pelanmit doen. De dielnemers moe t n zien dat ze een pong 
mit diggels van 't theegoed mit bloempies d'r op bi'j heur 
hebben. Zemoe'nzowat 2 cm. in deursnea wezen. Ongeregel-
devormhindertniks. flat vaalt altied nog niet mit om die 
te vienen. Al die plakkies waor as die rommel vaeke henne-
goold wodt, zoas aachter et waegenhokke en in de boswallen 
rnoe'n ofzocht wodden en ze moe'n een betien op grote stok-
kies sleugen wodden, alkomtdit niet zo krek. Ok de aske-
buit wodde dan meerstop de kop zet, want daor zat ok hiel 
wat in. As d'r theekoppies of paanties brakken, dan kwammen 
de diggels meerstal in de askebak van de klomkachel of van 
de oolde lokemotiefkachel. Daor zat ok zoe'n grote askebak 
inde tromme. Dus de askebult wodde hielemaole deurzocht. 
As ieder dan voldoende diggels mit bloempies d'r opin de 
tong hadde, dan kon et spullegien beginnen. Echt een spul-
legienveurjongenenmaegies mit mekaander. (krek as bjtj 
hoedsjeballen, zieDeOvend, 7eaorgang, blz. 38.) Dr mos 
hier ok een miente maekt wodden. M1'j donktgoed drie meter 
van een mure of. As d'r now tien kiender mit deden dan mos-
sen die tien kiender om beurten allemaole van demienteof 
een diggeltien zo kot meugelik tegen de mure zien te gooi--
en, mit et bloempienboven. As d'r dan tien diggelties te-
gendemurelaggen, dan mos uutmaekt wodden wie zien diggel 
asetkotste bi'j de mure lag. Bi'j twiefelgevallen of as 
twie lieke wied van de mure of laggen, dan wodde d'r op let 
wie as mit de langste kaante van de diggel tegen de mure an 
lag. Nog mooier of beter was et as de diggel, altied mit et 
bloempien boven, wat tegen de mure op lag. As d'r toch twie 
liek laggen, danwodden de tien diggels tussen die twie ver-
dield, dan kreeg in dit geval ieder vieve. Was d'r dudelik 
iene zien diggel die et mooiste en et hoogste tegen de mure 
oplag, dan kreeg die alle tien diggels. Dan kon et weer van 
veuren of an beginnen en konnen alle tien dielnemers weer 
een diggel tegen de mure gooien om te perberen die dit pot-
tien et mooist tegen de mure an te kriegen. 

Die posseleinen diggels weren niet zo best, die weren wat 
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telicht. Nit watwiend koj T  die zo min sturen Bloempies-
diggels van wat grof theegoed weren et beste. As wi'j soms 
niks meer vienen konnen leup Mem heur daegse theegoed wel 
grootgeveer. Drzalwel es een theekoppien extra stokken 
valen wezen 

Pieter Heida 

Krummelties 
- As alles goed gaot, zit disse keer il een reclame-sticker 

bi'j De Ovend in. 
- In 't laest van 1979 verscheenbi'j Holmsterland in Grun-

ningen een bundel gedichten Friesland Dichters Vandaag 
daor haost alle dichters uut Friesland wat in staon heb-
ben. Et Stellingwarfs komt goed an zien trekken mit wark 
van Aofien-Muj, Harry Ernst, Oene Bult, Johan Veenstra, 
Geertien van Buten, Henk Bloemhoff, Vrouw Hof-de Boer, 
EnpelhardKloirp, Zwaantj e Kuiters, Peggy Klinkhaerner, en 
Jan van Overtonger; behalven Fries en Nederlaans lees ie 
ok nog wark in 't Bildts, Hindelopers en inkelde ere 
Triesedia1ecten. We hopen d'r in de volgende Ovend nog 
even on weeromme te kommen. Pries: f 114,90, (i-I. Bl.) 

- Veur de belangstellenden in Itpoere  taelkunde": een ar-
tikel Het verkleinwoord in het Kuinders van de haand van 
Renk Bloemhof F  verscheen in Bijdragen uit het land van 
IJssel enVecht 3e bundel IJsselakademie. Daor o. e. ok in 
een meer historisch-voikskundig stok Heksenwaan. Een 
gebeurtenis on Schokiand in het licht van de historie van 
Freek Pereboom, en: Urk, veranderd dortsgezicht, van 
Tromr de \ries (P. J. 
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Gaan zen 

(mit vrunde like groeten an Johan Veenstra) 

In N. zat N. om half drieje 

buten in et zunnegien te lezen 

links naost him lag een kaeter 

rechts naost him ston een fiets 

een koppel gaanzen vleug gakkend over 

hi'j docht: 

misschien zit d'r in A. 

we  iene buten krek as mi'j 

in et zunnegien te lezen 

mit links naost him een kaeter 

en rechts naost him een fiets 

en zicht ok hi'j de koppel gaanzen. 

In H. zat H. om kwat veur drieje 

buten in et zunnegien te lezen 

links naost him lag een kaeter 

rechts naost him ston een fiets 

een koppel gaanzen vleug gakkend over 

hi'j docht: 

We kriegen vaast yost. 

Arp Ernst 
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Een verhaeltien over vroeger 
Wat mochik altied grae luustren naor Berme heur ver-

haelen over vroeger. Wat was et leven doe had veur een boel 
meensken. Beppe heur heit is jong sturven, hi'j hadde een 
slepende ziekte. Al jaoren had hitj  muuite orr de hoerkeri'je 
gaonde te holen en zien huusholing mit vief kiender mos ok 
etende blieven. Beppe heur mem bleef doe reer zitten mit 
de kiender nao 't wegraeken van heur man. D'r weren nog glen 
sociale veurzienings. De kiender mossen al jong de deure uut 
omwat teverdienen. As maegien van negen jaor ('t was doe 
1864) mos Beppe zoinmers al koehuden bi'j een grote boer in 
'ebuurt. Zeverdiende dan een maol eten. Thuus was dan een 
eter minder an taof el. Winters gong Beppe weer naor schoele. 
Doe ze groterwodde zocht ze een dienst bi'j de boeren. Ze 
het woond in Terwispel en Boornbergum. Daor zatten grote 
boeren en dan kon ze goed verdienen. Dat was doe in die tied 
1 80,-- in 't jaor, mit twie vri'je zundaegen. Wat was 1k 
bliedeas die vrijezundag d'r eindeliks es was, vertelde 
zemi'j dan. Zeleup dan van die d3rpen naor Donkerbroek in 
ien dag henne en weer. Mar ze gong dan naor heur Mem en de 
bruurs en zusters. 'tWarkbit j de boeren was doe ok slim 
zwaor. Beppe mos botterkaarnen, de kaarntonnen schone mae-
ken en de keuperen koepen schoeren mit zaand, totdat ze 
hionken as goold. En twie keer daegs melken, kalfies voeren 
en in 't veurjaor vaeke schaopemelken. In 't veurhuus kwam ok 
hielwat kieken, veural as d'r nogal een koppeltien kiender 
weren. Gemakken weren nog onbekend. 

Laeter is Beppe weer in eigen drp kommen en bleven. As 
vertierkenden ze doe allienig mar et iesbi'j 't winter. De 
tochies gongen soms een hiel aende van huus. Alderdeegst wel 
naor Grunningen. Eerst een aende lopen ombi'j de vaorten te 
kommen en dan over 't Liekster meer naor de stad. Op 'e weer-
omme reize wodde now en dan ansteuken om wat te drinken en 
soms daansen bi'j vioele of inoenikemeziek. Veerder was d'r 
een blinders betien te beleven in die tied van hadde warken. 

Ok Heit, hi 'j was van 1881, kon hiel wat van vroeger ver-
tellen. Die mos ok as joongien van 9 jaor al koehuden, al 
was Tt  danbi'j zien eigen yolk. Stiekeldraod as vredege- 



ri'je was nog onbekend. Heur huurplaetse van veertig bunder 
in Makkem brocht doedertied- mar een betien op. Keunstmest 
was d'r nog niet. Zommers de koenen eerst nog een schoft in 'e 
potstal om mar dong te kriegen, die dan ok nog grotendiels 
uut heideplaggen beston. Ze mulken op die veertig bunder 
mar tien koenen en verbouwden eerpels, zaod en boekweit. Et 
boekweit gong hasems naor Gerdiekster mark. De veerdere op-
brengstenvandebouwwodden opvoerd an 't vee en de peer-
den. 'tlsienkeergebeurddat ze de hure in november niet 
bi'jmekeerhadden. Dat was in de aarme negentiger jaoren. 
Et slaachtvarken mos doe verkocht wodden. De huusholing het 
't doe een tietien mit grune eulie bi'j de eerpels doen moe-
ten, tot dat d'r weer een varkentienklaor was om te slaach-
ten. Heit vertelde ok nog dat een arbeider, die heur zommers 
in de drokte hulp, winters wel huip te zaoddsken, mar dan 
allienig tegen de kost. Ze konnen him gien daghure geven. 
Mar de man was thuus niet an taof el. Aj' daor even bi'j stiI-
le staon, wat een verschrikkelike aarmoedige tied doe. 

Heit was doe mit negen jaor al koehuder. Ze hadden een 
stok laand een aende van huus. Doe mos hi' j naachs, doe hi?  j 
even oolder was, ok bi'j de koenen blieven, as ze daor dan 
weren. Een klein tentien mit om in te slaopen. Op een naacht 
was 't zwaor onweer, de koenen overstuur dat die steuven 
aIle kaanten uut en Heit duste 't tentien niet uut. Ere 
morgens hebben ze hiel wát drokte doen moeten om 't spul 
weer bi'j mekeer te kriegen. 

Mar Heit konok smaekelik vertellen van de streken die 
ze as jongen uuthaelden. En dat de pelisie heur vaeke aachter 
debroek zat. Zo ok op een keer doe is Heit, om de pelisie 
teontkommen, in een boomklornmen. Die het doe zien kiompen 
mitneumen en Heit mos op sokken naor huus. Daor kreeg hi'j 
goed de wiend van veuren en mos mit hangende poties naor de 
pelisie om zien klompen weer te kriegen. 

Over de taofel was 't ok gien vetpot. De broggies bes ton-
nen altied uut roggenbrood, vaeke mit reuzel. Zundags kwam 
d'r een halve bakke op iene van de broggies. "Wat was dat 
lekker," zee Heit dan tegen oons. Moe 	now omkouinien. 't Is 
beleg mit brood. 't Isallernaolealhiel lange weer ledenen 
't is te hopen dat die aarme tied niet weeromme komt. Mar 
veur evenwas 't misschien wel een goeie leerschoele veur 
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een protte jongeren. 

Ant len 

Brief uut Amsterdam 
An de bureauredakteur van De Ovend, Stichting Stelling-
warver Schrieversronte. 

Doe 1k gister et boekien De Ovend weer kreeg docht 1k, 
doe 'k te lezen zat: daor wil 1k es henne schrieven! 1k 
zal mi'j eerst even veurstellen: 1k bin: 

Jantien is mien naeme 
deur Irien oolders mi'j geven 
Hoogenberg is mien van 
van oolderlike stam 
en Venekoten was et plak 
waor ik ter wereld kwam (op  27 Mel 1898!) 
1k las een stokkien van Pieter Heida, die een neve van 

mi'j is! Hi'j schreef over Klaos Donker en Margien en 1k 
docnt: wat heb 1k daor vaeke uut 't melkbusselit dronken 
bi'-i de pompe, as we naor schoele gongen. An de aandere 
kaant woonden doe Anne Donker en Roelf en Meeltien. t Was 
een oold husien en op 't aende bi'j de straote ston doe ok 
een oold husien waor Ties en Sjutsje ten Hoor woonden mit 
een zeune Garnet. Laeter is daor een nitj  huus op kommen. 
Andeaandere kaant woonde doe Klaos v. d. Duun. Mi'j donkt 
dat die doe mit de melkkarre leup. Daor naost ston ok een 
'oldhusien. Dat rnannegien hiette Henderk en die leup mit 
pietereulie. Veerder ston d'r doe niks, et was bos. Laeter 
kwarnrnen d'r tramhuzen, an de aandere kaant ston ok niks. 
Dan haj' et But tinge-pad waor Evert Remenie woonde en dan op 
de hoek Jan Reties, Tjebbe Bouma enz. Mien SOste jaordag 
heb 1k in Oosterwoolde vierd in "De Gouden Klok!?. 

Dat hadden mien kiender versierd. Hier woont iene en 
iene in Amerike! Henderk Vondeling schrift ok nog al 
es en is een zeune van Auke Vondeling (De Meule). Hi'j 
had 3 zusters en breurs. D'r ston laeter een petret van him 
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in. Now ik kon him d'r nog van. Zienheit en Jouk Nijholt heb-
ben mien heit (Anne Hoogenberg) nog lid van de S.D.AP. 
maekt, 1k zie ze nag staon. 1k heb trouwd west mit Pieter 
Kleiker die inAppelsche op 't Snidslaentien woonde. Laeter 
hebbenwi'j in Stienwiek woond, doe mOss en now zit ikal 35 
,jaor in Amsterdam. HaTk  doe  okniet  droomd, dat was doe on-
beriekber. We gongen doe mit vekaansie naor Langedieke, 
naor Willem-Om en Henderkien-Muj. Bi'j Jan Lubbers an veur 
een stuver snupies. 't Naachtjak in de kiadde en aovens 
doodonwennig as we op bedde mossen. Och, 1k kon wel deur 
doen. 1k besteldeoket boekien es van Klaeterjaegers now 
daor staon ok mooie vassies in. OkvanRoelf -Omuutde Ku-
perstreek, dat ken 1k hielemaole van buten, 1k zee et bi'j 
mien huusdokter es op. Now, die docht misschien, now wodt 
et minder mit et oolde meenske, marzo is 't niet Mien zus-
ter Jebbegien zit in 't bejaordenhuus De Kuunderhof. Dat is 
an de Boekesteweg. 'tLiekt mi tjdaorwat stille. Now hi'j 
is vol en 1k zol zeggen, doe Pieter Heida de groetnis mar 
van Jantien. 

J. Kleiker-Hoogenberg 

Ni'je boeken 
-j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte ver-

schient in 't laest van meert een bundel mit verhaelen en 
riertmies van C. Hento-Stoker (Peggy Klinkhaemer), mit 
tekenings van heur dochter G.A. Roeland-Hento uut Gene-
muden. Et boek is 96 blz. dikke en kost / 9,50. 

- Begin meieverschientvanokke van Lute de bundel schet-
sen: Her ender deur et oolde Wolvege (± 160 blz.), mit 
veul oolde foto's, en eenomslag van Frits Goovaerts. Een 
had kaften glad 1epier zullen dit boek nag antrekkeliker 
maeken. Pries: bi'l veur intekening f 17,-- (porto f 
3,--). Nao I meie: 1 19,50. 
Bestellings kun now al daon wodden bi'i de hoekwinkel of 
de Schrieversronte. Op heide boekies zullen we uutpe-
breider weeromme konimen in De Ovend. 

Henk Bloemhoff 
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Daeg'Iiks vassien 

De dag is jong 

en had is de wel<ker, 

mit een sprong 

bin ik bi'j de stekker 

van et koffiezet-toestel. 

Et bedde is waarm 

en ik moet warken, 

ze ligt in mien aarm, 

zol ze et marken? 

Ze markt et vast wel. 

1k zie heur mond 

zi'j kan liggen blieven, 

ik stao op 'e grond, 

'k kon over heur schrieven, 

over mien lieve Katrine. 

't Waeter is lava.,, 

ik moet me nog scheren, 

ik drome nog flauw 

en ik wil me nog keren 

a'k al stao in de kantine. 

Harmen Houtman 
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1k drinke melk - jow ok? 
Asiederieneandisseanwiezinggeheurgaf, zol de melk-

plasse, waorwi'j now mit zitten, wel gauwopdreugen. Mar zo 
is et niet; bier bi'jkratten vol. Melk, nee man, daor zit 
vet in en daor woj' mar dikke van en dat rapt weer alder-
haande kwaolen op. Een peer j aor leden weren wi'j in Duuts-
laandmitvekaansieenetvul cons op, dat d'r zae'n protte 
meenskenmit dikke boekies ommeleupen. "Allemaole deur de 
melk, die ze hier drinken," zee iene van oons. 

Mar alle gekhied op een stokkien, wi'j zitten lilt een o--
verschot an melk en tot now an toe he'k nag niet iene heurd, 
die daor goedraadmit wus. Ze praoten en schrieven d'r et 
honderd over uut, mar veerder kammen ze niet. En toch moet 
d'r een oplassingveur kammen, want iedere baer wet wel, dat, 
as et anbad grater is as de vraage, et mit de priezen niet 
best gaat. An now an tae paste de EEC wel bi'j as de aver-
schatten veur een appel en een ei over de greenzen gongen. 
Mar dat bin op et laest belastingcenten en de tegenwaardige 
heuf dman van de EEG, Grundelach, nemt et niet meer. De zae-
ke lapt vaaste, zegt hi'], as de baeren de hieltied meer 
melkenmit Amerikaans krachtvaer enmit keunstmest. Now ja, 
te veule melk.... Zoe'n vierhanderd miljaen meensken ap 
oonze wereld lieden hanger en weten vaeke niet hoe melk 
smaekt. Die dranken aanze plasse zamar leeg, a]' heur vri'-j 
gavven. Et beraerde is, dat zi'j d'r niet veur betaelen 
kunnen. Wi'] mae'nakbestaanenwi'j zeggen: "Ja, heur es, 
veur niks gaat de zunne op!" 

Now zoj' za zeggen: "Kun die aarme danders dan hulpen 
wadden deur de ontwikkelingshulp?" Ja, daor wadt ak wel wat 
an daan, mar op gien stokken nao genag. En wi'j kun aans 
d'r gien veurstelling van maeken, hoe et d'r in die aar-
me lanen in de wereld veur staot. Deur gebrek an gaeie we-
gen engenagvervaermiddelskanet spul vaeke niet lens te 
plakkonimen. Jim zullen ak wel es lezen hebben over veur-
raoden, die in de anvoerhaevens liggen te verratten. En 
dan de carruptie in die lanen d'r- nag bi'j.... Een rere 
wereld: honger daor en overschatten hier. En waar 1k ml'] 
wel vaeke raazend over maekt hebbe - mar dat he'k al of- 
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leerd, daor heY jow zels mar mit - dat is et feit, dat 
die aarme lanen wel vol stopt wodden mit alderhaande wao-
pentuug. Duzenden meensken konnen heur boekien weer vol 
eten, ziekenhuzenmit dokters en personiel en materiaolen 
konnend'rkommen, as d'r een stokmennig straoljaegers mm-
der henne gongen. Een gevuul van machtelooshied komt over 
je, a]' jowdaor ingeven. Daorotnme geven de meerste meens-
ken heur d'r mar niet in, want machtelooshied is glen ple-
zieriggevuul. Hen flessien bier bi'j •jow stoel, en a]' de 
hongerbeelden dan op de tillevisie zien, dan raekt jow dat 
effen, en ie zuchten es: "Now ,ja, dat weten wi'] ok wel zo 
staorigan." En le dri'jen de knoppe omme naor wat fleuriger 
spul. Wat zu]' d'r an doen? 

Mar omopetuutgangspunt weeromine te kommen: wi'j zit-
ten mit oonze melk, en as wi'] zo deur gaon "forsfipe wi] 
yn us eigen m6lke", zoas een schof f ien leden iene him uut-
drokte in et Fries Landbouwblad. Et zit mar 11111k in de 
tieze in oonze lieve wereld. 

Enwaor ikmi'j now zo over verwonder, dat is dit: wi'j 
weten wel hoe et moet om van die overschotten of te kommen, 
marwi'j doenetniet. Doe d'r een peer jaor leden een te-
veule an keze driegde, vunnen de koperaosies mit mekeer 
wel et middel om et geveer van te legepriezen te veurkom-
men. Te veule? Now, dan minder produceren, vraog en anbod 
op mekeer ofstemmen. Dat deden ze, en et warkte. Kan dat 
now mit de melk niet, vraog 1k mi'] of. Wis wel, mar de 
boeren moe'n et iens wezen en zels mit veurstellen kommen. 
En dat ontbrekt. "Brussel" en "Den Haag", daor bin de ogen 
op richt. Deboerengaon te veule van de rissenaosie uut: 
"A'k gien bestaon hebbe mit dattig koenen, dan mar uut-
breiden, een ligboxestal bouwen en veertig, vieftig, zes-
tigofmeer koenen holen. Pat moet dan ok wel, want rente 
en oflossingmoe'nd'r kommen en ze willen zels graeg wat 
een f esoenlik leven hebben. Komt heur ok toe. Mar Sj. Span 
hadde geliek, Wi'] gaon zo veer mit meer koenen op et bun-
der, meer keunstmest en krachtvoer, dat "wij yn Is eigen 
m8lke forsflpe". 

Hoe moetet dan al? In elk geval: d'r moet minder melk 
kommen. Datvintde heufdman van de EEC ok. Wi'] lopen op 
disse wieze zo vaaste as een huus, docht him. Daoromme het 
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hi'j de gedaachte uutspreuken, dat wie meer melkt as een 
jaorleden, die moeteen heffing hetaelen van vieftig cen-
ten de k.g. Now ja, vanzels, as dat deur gaot, wijt  et 
meer melken wel laoten. 

Tegen dat veurstelbinzoe'n negenduzend boeren uut et 
Noorden in Zwolle te hope lopen. Ze weren d'r hatstikke 
tegen. Endepriezenrnossen hager, want mit de koenen gong 
etokreer. Misschien ligt et an mi'j, mar 1k hebbe van de 
veurmannen daor gien veurstel heurd, dat angaf, hoe dat dan 
MO S. 

Och, ikwetewel, dat d'r wel honderd bezwaoren op te nu-
men binnen tegen zoe'n regeling. Daorkonik de hiele Ovend 
wel mit vol schrieven. En "contingentering TT  is een woord, 
waor as iedere laandbouwer - veurman mit een boge omme henne 
gaot. Mar is d'r een aandere weg? En was de ofspraoke am 
minder keze te maeken wat aanders as contingentering? 

In et Fries Landbouwblad schrift P. B. de Boer vaekean 
et aende van een stok: t'Ik stel mijn zienswijze gaarne ter 
discussie.'t  Daor wol ik ok mit stoppen. Wie hoolt et vuur-
tien in De Ovend veerder an et branen? Dit is een vraogstok 
van vandaege-de-dag. Laotenwi'j niet vergeten, dat Stel-
lingwarf een veehoolderi'j-laand is. 

Hendrik Vondeling 

Tekenings van Dirk K. Koopmans In disse Ovend 

Op blz. 19 vienen jimde tekening "Et oolde zaandpad aachter 
Ooldetriene" van Dirk Kerst Koopmans. 

Op blz. 6 is ofdrokt een hooltgravure van D.K. Koopmans, 
Balk. 

Op blz. 31 is een tekening te vienen van een gezichte op 
'e meule van Wolvege. Disse tekening maekte Koopmans 
herwerts jaoren leden. 
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OoId jaor 

Nog is et rustig in de locl-zt 

nog zwiegt et vuurwark stills. 

1k daenk an wat et jaor oons brocht: 

verdriet, mar ok sen protte wills. 

Nog is et rustig in de naacht, 

op 'e weg bin al wat meensken. 

't Is dude uk waor elkenien op waacht: 

op d' alderbeste weensken. 

Nog is et rustig in de straot' 

en et biattien an de waand, 

waor ienendattiq op drokt staot 

wodt tot sen proppien in mien haand. 

Nog is et rue tig in de loc7'zt 

weer gong sen jaor veurbi'j. 

As 80 wodt wat dit jaor brocht 

dan mag dat best van rni'j. 

Heine Doedel 
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De dikke stien 
Et was in de oorlog op een zommerse dag, dat 1k van 

mien vader een stokkien grs mi'jen mos op et Oost in Don-
kerbroek. Mien vader had mit de mesiene een stokkien over-
slaon moeten omdat et mes daor de hieltied stoekte en hi'j 
de balke niet graeg kepot hebben wol. 1k mos et mit de 
zende mar eventies beredden. De eerste topples gr6sweren 
d'r of doe de zende op een stokkien stien ofkeste. D'r 
sprongen wat vonkies her en der, de stien bleef liggen waor 
as hi'j lag en de zende stomp vanzels. 1k scharpte him mit 
de striekel weer wat op en zol de stien eventies opziede 
gooien. Mar dat wol niet. 1k hadde him op 't laest mit 
beide hanen beet, mar hij gaf glen krimp. Hi'j mos dus 
groter wezen en dieper zitten, mar 1k had op dat mement 
glen schoppe bi'j ml'j en wol viot daon wark maeken want 
etleupal tegen de aovend en dan wol 1k op tied naor Hen-
nie toe. 1k mi'jde de rest van et gras d'r omme henne of 
en dat zol dan vanzels wel huj wodden. 

Laeter, doe et huj in de schure was, wodde 1k slim 
ni'jsgierig hoe dikke die stien ems wel wezen zol, mar 
mien vader zee dat 1k mi'.j d'r mar niet drok onime maeken 
mos. Mar op een dag dat ik dongstri'jen mos op die kaam-  
penamikeenschoppe mit. 1k wol d'r toch meer van weten. 
Nao et dongstri' jen greuf ik een gr3ppien om de stien henne, 
mar kondeschopped'r niet onderkriegenom him van et stee 
te lichten. 1k mos dus nog dieper greven en dee dat ok. 
Dieper en dieper. Naor mien besef zat 1k onderdehaand al 
haosttwie meter indegrondenusdat 1k et mit een grote, 
dikke stien van doen hadde, die an de zuudkaante schuin 
of leup - zo glad as een ekkel - en an de. noordkaante roeg 
recht naor beneden ston. De onderkaante mos wel haost een 
vierkaante meter wezen. Hoe zwaor zol zoe'n masse wezen? 
Hennie - mien vrundin - docht wel van duzend kilo. 

Doe ik d'r mit Vader over praotte, gong hi'j mit om te 
kieken en vun et een meraokels ding. 1k stelde him veur om him 
d'r rnit een taekelwaegen of zoks-zo-wat uut te haelen en 
him bi'j huus daele te zetten. Naor mien gedaachten zol 
hi'j hier in de iestied uut et hoge noorden henne scheuven 
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wezen, krek as de hunnebedstiender in Drenthe, mar mien 
vader wol nargens van weten (docht, daenk 1k laeter, an de 
te hoge kosten) en zee: "1k zol dat gat d'r amine henne mar 
weer dichtegooien."flaor had ikniet zovule zin in, et be-
greuttemi'j ok, en ik stelde nog veur omd'r es mit de dokter 
of veearts in et drp over te praoten, misschien was et 
wat veur Drpsbe1ang. Mar mien vaderhul de voete bi'j de 
stien enzee nap es: "'k Zol et mar weer dichte smieten," 
dat doe kon 1k niet goed aanders meer. 

Laeter, doe ikal lange et huus uut was, he'k heurd dat 
mien vaderd'rtoch mit de veearts over praot het, dat ze 
doe de stien weer opgreuven hebben, een taekelwaegen d'r 
bi'j konimenlaotenhebbenennow staot die stien veur bi'j 
de ingaank van dekuierbos "Ontwijk" mit disse inskriptie 
d'r op: "Zii, die dit bos bewaarden: M.O. Meek, W.H. Gorter, 
W.W. Teijema, H.O. Meek, E.J. Dokter. Ver. t.b.v. natuur-
schoon, aangekocht 17-11--'28; verkocht Staatsbosheheer 
31-12-'69" zoas iederienedaorop lezen kan. Wie of de kos-
ten van vervoer betaeld het weet 1k niet, mar 1k heb nog de 
hieltied een. betienetgevuul dat et mien stien is die daor 
te pronk staot. 1k heb an die voonst temeensen hiel wat 
zwieten moeten. 

Oene Bult 

Stellingwarfs 1 
Zaoterdag 15 meert wodde veur de viefde keer et examen 
Stellingwarfs I ofneumen. Van de negen cursistendeden d'r 
dit jaor zesse examen. Niddags was drs. H. Bloemhof f anwe-
zig die as kommiteerde Perf. Dr. H. Entjes van et Neder-
saksisch Instituut vervong. 
De cursus wodt in meie ofsleuten deur een gezaemelike ex-
cursie. Dit jaor wodt d'r een boottochthullenopdeSchee 
ne en wodt d'r een kuier maekt in et Scheene gebied. 
Alle zes kandidaoten slaegden: R.J. Zethoven (Berkoop), 
P. de Vries (Bolsward), E. Hoekstra - Dassen (Hooltpae), 
J.S. Bijstra (Berkoop), G.M. van der Meulen (Oosterwool-
de), P.W. de Boer - Blumers (Noordwoolde). 
Van hattetielseteerd 
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Vergeerdering 
(an 't begin van een ni'je weke) 

de pepieren hulpverlieners 
gongen haost op in rook 
ze kochten as schaopen 
in een winterkaampien 
en kaskelden as kiepen 
waorvan de koppen ofbe ten weren 
deur raorgenkaeters 

De frekwentie der ongestruktureerdheid analyseert de op-
timaal funktionerende klinische procedures zodanig dat a 
priori (en terecht) een stuk twijfel dient te worden ge-
geven aan de expliciete notton-affectie indeze settingen. 
Daarom makenwij conform de illustratieve welhaast rigide 
identifikatie van de psycho-hyginische continuiteit een 
babieloniese warknuppe". 

Kot zegd op zien Stellingfraans: 

alabeneur 
lul mar deur. 

P.S. Weet ie wat ok lekker is: ? 

Marginale Escalatie 
mit 

Stokbrood. 

Arp Ernst 
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Mien mujke 
Nog daenke ik vaeke an die oolde meensken die now al 

lange versturven binnen en die ik toch goed kend hebbe. 
Zo kwam ik vaeke bi'j mien Mujke Henderkien as joongien op 
bezuuk. 1k moch d'r zo graeg henne gaon want 't was d'r 
zo gezellig. 1k was muzikaal en daor weren ze 't ok. D'r 
was nog een meziekkrps in Berkoop en dat was prachtig. 
Mien Omke mit twie van de zeunen weren d'r ok bi'j en as 
ik daor dan kwam stonnen daor de prachtige booms in de 
hoek van de kaemer. Soms trof ik et wel es een keertien 
dat iene van de manluden thuus was en drok an 't rippe-
teren was. Dan kon 1k d'r hiele tieden zo naor zitten te 
luustren en te kieken. In oonze tieden weren we nog slim 
bescheiden en al zo graeg ik ok wel even blaozen wol op 
zoeTn mooi insterment, dust 1k dat in de veerste veerte 
niet te vraogen. Nog weetikwel wat ik daor altied kreeg. 
Et was vaeke in de winter en zo tegen 7 t veurjaor an dan 
hadde mien mujke van die 1ekker' ringenette-appels in de 
kelder en vanzels moch 1k dan daor iene zoe'n dikke uut-
haelen. 't Was een heerlikhied zoe'n appel in die tieden. 

't Was es op een vrl'je woensdagmiddag doe 1k es weer 
naor Berkoop toe teug. Mien mujke was allienig thuus. 1k 
was altied welkomen ze mos van alles van mi'j weten. Hoe 
et thuus was en zo en wat oons yolk deden; en hoe et mit 
mien mem was en zo. 1k keek weer naor die mooie hoorns. 
Wel slim mool vun 1k die grote basturba waor mien Omke zels op 
blaosde. Oe wat blonk mi'j dat ding in de ogen en wat wol 
1k daor graeg even op blaozen. Mar 1k dust Mujke weer niet 
te vraogen. Wi'j hadden al een lekker koppien thee had te-
gere mit een stokkien koeke d'r bi'j en leder keer wol ik 
al vraogen a'k d'r even op blaozen moch mar de moed zonk 
mi'j dan weer in de schoenen. Mar opiens kwam daor de bak-
ker et hekkien binnen mit degrote k5rf op 'e fiets. Mujke 
zag himoken vlogge gong ze naor de aachterdeure die nog 
al een aentien vot was in 't aachterhuus. Ze weren drol: an 
't praoten en 1k kon zoetn  betien vernemen dat de bakker 
nog al een aorig lang verhael ofstak. 1k dochte: dit is 
mien kaans. Ikinde bienen en viogge naor 't grote 'oorn 
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en blaozen en biaozen, mar glen geiuud. Doe scheut mi'j 
te binnen da'k wel es zien hadde van mien Omke dat die 
zien lippen wel wat bi'jmekere kneep as hi'j blaosde en 
dat dee ik doe ok. Uut alle macht blaosde 1k nog een keer 
enjaheur, een balkend geluud kwam d'r uut, dat lang niet 
mooi was Daor heurde ik de voetstappen van mien mujke 
weer ankommen en mit een rood koppien en een betien ver-
legen zat 1k aiweer in 'e stoel. Ze brocht et brood op 't 
kelderrim en kwam doe weer bi'] mi'j. "Dr is zeker een 
boise koe aachter huus in 't laand van Garnet," zee ze, 
"1k heurde him beulen." 

Was dat now een leugentien van heur en had ze mi'j wel 
in de gaten son's? 1k weet et niet want d'r wodde niet 
veerder over praot. 't Was een goed en lief meenske en 
zal mi'j nooit weer vergeten. As 't zoemer was speulden ze 
now en dan in de meziektente die d'r doe nog was in Ber-
koop. 1k wus dat dan al lange van te veuren en ie moe'n 
daenken dat 1k daor henne gong. 't Is wel jammer dat dit 
d'r niet meer is, mar 't komt misschien nog wel es weer, 
ie kun noolt weten. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Kruudmoes 
Wi'j kregen van Vrouw A.M. Pij sel uut Hooltpae een aorige 
reaktie op een eerder stokkien van Vrouw De Boer-Romkema. 
Uut de brief haelden we ditte: 
"1k ben Gelderse en wij maakten het als volgt: 

250 gr. gort. 
2 ons grote rozijnen. 
2 ons mager gezouten spek; worst. 
fijngesnedenkervei (niet te veel) bieslook, seldenij, 
eventueel zuring en zevenbiad; het iaatste kwartier 
meekoken. 
2 blaadjes knuizemunt. 
3/4 a 1 1. karnemelk; van het vuur af er door roeren. 
Wi] aten het met stroop. Dit is voor ongeveer 6 personen." 

Red. 
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De haolten schoeltasse 
De grote vekaansie is weer aachter de rogge, de schoelen 

dri'j en ok allegere weer. Groot en klein, peuters en kleu- 
ters, meinmenenheiten, naor de moeder-mavo's of -havo's, 
paken en beppenalderdeegst willen ok al wat "bi'j schoelen" 
en manluden kun et huusholen en koken leren. Kraomver- 
zorging veur mannen om te leren heb 1k nog niet van lezen, 
mar dat zal ok nog wel koinmen. Dat leder d'r mar wat mit 
doenkanindemaotschoppi'jMar 't duurt al niet zo lange 
meer dan is et weer haastvekaansle. 

Mar 1k gao now vertellen van die hoolten schoeltassen 
die veur 100 jaor terogge bruukt wodden, een hoolten bak- 
kien van ongeveer 30 bi'j 22 cm. bried, en mit een haand-
vat. Die van oons is ofkomstig van een rommelmaat. Want 
op zoe'n maat kon ie van alles tegen. Mar op de museum- 
route "Aldfaers erf", aachter et grutterwinkeltien mit; 
zien oolde trommen en bussen en de tipkladdegies niet te 
vergeten, is een kaemer inricht mit oold schoelemateriaol, 
mit daorbi'j ok een stok of tiene van die schoeltassen. 
Wi'j kregen uutleg van een juffer d'r over. 

Daor een peerd of een koe op tekend was, was meerstal 
van kiender uut boerkeri'jen en die mooi uutsnedenweren van 
riekelu's kiender. Zoe'n hoolten tasse was ok wel goed om 
je te verdedigen. Aj' d'r een kiap mit kregen, kon et wel 
es blauwe plakken opleveren. Veul boeken en schrieveri'je 
kon d'r niet in. Aj' now tegenwoordig die grote tassen 
zien vol mit boeken, schriften, agende en wat al niet 
meer bruukt wodden moet! Dan daenk 1k wel es: wat heb- 
ben wi'j et mit een betien doen moeten. Wi'j weren al 
bliede mit een griffel en een spoonsdeuze en as kiender 
weren wi'j bliede mit een stuver van Mem veur griffels, 
knikkers of een boster. Wi'j gongen dan naor Klaos de 
Vries en Annegien, die op 't Zuudaende van De Fochtel 
woonden. Ok al wat oolde meensken, die hadden d'r een 
klein haandeltien bi'j. 

A.0.W. of wat veurzienings weren d'r doe niet zoveule, 
want dit is al 60 jaor leden. Mar as de tasse now praoten 
kon, over et leren van doe die tied. 
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D'r zullen doe ok wel es traonen valen wezen over te 
veule fouteninde sotnmen en jaortallen en breuken en wat 
d'r al leerdwoddenmos. Mem en Heit zullen doe ok wel es 
foeterd hebben, dat zi'j beter heur best doen mossen. 

D'r ligt now veur iederiene kaans om te leren, veul 
meeras5O jaor leden. 'tlsmar zo, wat d'r doe niet was, 
mist T-en ni.et. re1okkig dat de maotschorrni'i veur ieder-
iene beter wodden is. 

Vr. Bult-Buldstra 

Hooltdoeve 

Een hooltdoeve vleug naor De Hoeve. 

FIi'j had daor een nust. 

Gien iene die et te vienen wust. 

Willem de Vries 

Toppun t 

Et toppunt van energiebespering? 

Gluuilaampen maeken bi'j keerslocht! 

Willem de Vries 
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Et verhael van Jan de Streuper 
Graegmoch ikes een aovend naor Jan toe gaon te praoten 

doe 1k zoe'n ventien was. Hi'j woonde allienig in een oold 
husien op de heide tegen de Kuunderwal an en dat was al 
zo geheimzinnig. Een oold geweer hongande waand in huus 
en nog zoe'n mooi kruuthoorn mit zulver besleugen. Je 
zollen et haost niet geleuven kunnen dat een vriTjgezel 
et zo schone en hemmel hebben kon. Mar T t was wel zo 
want hi'j kon et huuswark net zo goed doen as een vrouw 
en 't was as de braand zo schone. Al lange hadde hi'j 
mi'j dan al verwaacht en hi'j nam et mi'j altied een be-
tien kwaollk dat ik zo lange weg bleven was. Zien ver-
haelen over 't streupen vun 1k altied zo mool. 

Bi'j de zoemer warkte hi'j bi'j de boer, mar as 
haast wodde en de blaeden van de bomen begonnen te wi'j-
en dan gong hi'j vaeke allienig op 'e streup. 't Was 
now niet zo dat hi'j alles mar scheut wat him veur de 
loop kwam. Nee heur, hi'j was ok nog een grote diere-
vrund en wus wel wat hi'j wel of niet schieten moch. 
Hi'j hadde ok ea'. jachtakte mar hadde mar een beparkt 
veld dat hi' van de boeren huurde. Et grote jachtveld 
van bunders an bunders was van de heren uut Oran,jewoold 
endaormoch Jan dan niet koramen. Mar hi'j kwam daor hel-
meliktoch wel eseen keertien. 't Wemelde daor van hoolt-
snippen en dikke heideknienen. 

Hoe hi'j 't hadde wus glen iene, mar ze kregen him 
nooit. Ze zeden ok wel dat de oppassers wel es een ogien 
dichte knepen, want Jan was slim rejaol mit een borrel-
tien as hi'j ze antrof in de harbarge en dat dee ok wat. 

Hi'j wus de gedregings van et wild en de voegels en 
toch weren de gaanzen him te slim of lederkeer. Dat het 
hi'j mi'j es verteld hoe hi'j dat heleefd hadde. 't Was 
een hiele barre winter west en tt  was allemaole snl'j 
en ies. De Kuunder lag dichte en dat gebeurde niet zo 
vaeke. Toch was d'r nog een wak In can bocht waor een 
ondeurgrondelik diepe kolk was en daor laggen aovens de 
wilde gaanzen in. Ja, een hiele grotekor'r'el. Wat zol Jan 
daor mooi een peer uut schietenkunnen. Bi'j lochtemaone op 



een aovend bun Jan de redens onder en nam et gelaeden ge-
weer mit onder de aarm. Hiel veurzichtig scheuvelde hi'j 
in de ienzeme stilte van de naacht zo zaachies an op de kolk 
an. In de veerte heurde hi'j de gaanzen al en aachter 
dikke stiekeiwallen langes kwam hi'j al mooi wat kotter 
bi'j. Hi'j hadde een boel kennis en verstaand van de 
dieren. Mar van dissevoegels toch niet. Inienend vleugen 
eenpeerrrote genten on van een hogien niet zo veer van 
de grote koppel of die mooi in I t wak laggen; en mit een 
luud gesnaeter vleugen.debeide waachters over de aandren 
henne. En in een ogenblik was de hiele koppel op 'e vlocht 
en Jan kon ze naokieken. Hi'j hadde et nog wel es een 
keertien perbeerd mar altied hadden de waachters him al in 
de gaten en zo hadde hi'j d'r nooit iene van kregen. Mar 
It was wel een stok aeventuur 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Et Europese parlement 
Veur een ieder is et wel bekend. 
D'r komt now een Europees Parlement. 
Al stonnen de kiezers niet overal te drommen. 
Et is d'r dan toch eindelik van kommen. 
De pessimisten die zullen d'r om treuren: 
"Meer auibtenarenmit dikke salarissen," dat kriej' teheuren 
Dat zal in. de toekomst dan wel blieken. 
Mar ie kun et ok weer eers bekieken. 
It Wodt vast niet allemaole "koek en ei". 
Want I t blift toch meerstal "Eerst ik, dan jij". 
Mar as de iene de aander een betien heint, 
Wodt de kaans op oorlog weer verkleind.. 
Over zok soort dingen moet tied verlopen. 
It Kan ten goede keren, wi'j zullen I t mar hopen. 
Dan Oost en West nog bi'j mekeer. 
Misschien komt d'r dan gien oorlog weer. 

Jac. de Boer 
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Et beroerde van stof op wi 'jen laoten 

daj' d'r meerstal sels in bieten moeten. 

Engeihard Kiomp 

07< tussen et uutschot 

vien ie wel cen uutscl'zieter. 

Engeihard Kiomp 
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Daegelikse din kies 

Hielke is een man die vol zit mit grappen en streken. 
Et was krek of hiTI  d'r een extra zintuug veur bi'j kre-
gen hadde. Hi'j warkteop een groot bouwwark in Meppel as 
bouwvakker. Et was bi'j de zoemer, enetwas best brodzig. 
Et was an te vulen, dat d'r onweer komnien zol. Middags om 
een ure of iene zatten de eerste gele donderkonpen al in 
et zuden. Een uurtien laeter kwamdebujje opzetten. Biel 
staorigies begon et te regenen, mar de druppen begonnen de 
hieltied dikker te wodden. Et yolk zat al in de hoolten 
keet, mit een dak van zinken plaeten d'r op. Hielke ston 
aachter de keet, mit een schoppeinde haand. Zien maoten 
reupen: "Hielke jong, kom toch in de keet, ie wo'n hat-
stikke natTT  "Ja," reup Hielke weerornme, ' Tik komme zo." 

Doekwarpd'r eenfelleweerlocht en Hielke paf mit zien 
schoppe een geweldige slag op et zinken dak. Et risseltaot 
was nog groter, as dat Hielke him veursteld hadde. De man-
nen indekeet mienden beslist dat et insleug. Ze vleugen 
allemaole toegeliekeonde deureupening an. Mit gezichten 
bliek van benauwenis en ellende bin zeover mekaander hen-
ne, de deure uutroegeld. 't Leek Hielke beter toe om drekt 
mar niet veur 't locht te kommen. 

Vri'jdagmiddags zat d'r in Hielke zien loonpoedegien 
een ontslagbriefien. De baos zat mit de onweersbue ok 
indekeet te schoelen, enhi'j hadde ok vaaste zeten tus-
sen de deurpost en zien yolk! 

Klaas v.d. Wep 
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