
oc  

0 





de Ovend 

achtste jaorgaank no. 2 	 april 1980 

"De Ovend" is de Stellingwarver culturele uutgifte, mit 
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Veurwoord 
Disse twiede Ovend van 1980 latweer een protte variao-

sie zien. Hi'j was al gauwer vol as dat we dochten, dat 
verscheiden stokkies die d'r nog liggen, kommen in de dad-
de Ovend. 

Et boek mit verhaelen en riempies van Vrouw G. Hento-
Stoker, (pries f 9,50) en et boek mit schetsen Her en der 
deur et oolde Wolvege van F. Middendorp (pries f 19,50) 
bin ok krek verschenen. Te bestellen vanzels bi'j de 
Schrieversronte, mar ok to koop in de boekwinkels! 

Dan moe'n we nog even kwiet, dat oonze heufdmitwarker 
Pieter Jonker om zien drokke warkzemheden in 't vervolg 
graeg wil dat de meensken die wat langermit him over ien 
en aander praoten willen, op vri'jdagmiddag koinmen, as 
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dat kan. Dat dan graeg van te veuren even mit et kantoor 
ofpraoten. Misschien kriej'm oonze nitje  mitwarker Lode-
wiek Hooghiemstra dan an de tillefoon. Die is deur de mit-
warking van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf en 
de Perveensie (eenkleine subs idieverhoging, daor we slim 
bliede mit binnen!), n et Riek (mit een speciale regeling), 
op een vaaste post bi'j oons kommen. Hier ok nog es: Wel-
kom, Lodewiek (N.B.: etkantoor, dus ok et documentaosie-
centrum, blift vanzels wel de hiele weke eupen, begriep oons 
goed!). 

En dan komt aanst nog even een drokke tied an! De Schrie-
versronte verveert weer van et tiedelike stee an de Brink-
straote naor de oolde vertrouwde Meulehoeve, die now hie-
lemaole vertimmerd en opkalefaterd is! 

Henk Bloemhoff 

HajO van Five/go 
Op 15meert 1980 ston d'r een uutgebreid stok in et Ni'js-
blad van et Noorden over akties out etStellingwarfshenne, 
en mit naeme over die van de warkgroep "Vri'je naosie'T. 
Op himzels glen ni'js, en ok stonnen in et artikel glen 
dingen die we argens eers niet al vaeke uutgebreid lezen kund 
bebben. Veur pattle misschien we-1 ni'js ston d'r in een 
inzunnen stok in etzelde blad. mar dan van 4 april 1980. 
Mit goedvlenen van de schriever, dr. F.A.H. v.d. Hombergh, 
volgtethier nog es, ommezet en wel. Niet elke lezer van 
De Ovend zal ja ommes et Ni'jsblad onder ogen kriegen! 
(Veur wie volgen wil wat et in et stokkien nuumde onder-
zuuk oplevert: dr. V.d. Hombergh gaf oons et adres daor 
aj' dan henne schri even kunnen. Et is: Instituut voor Ge-
schiedenisderRlJG, Heresingel 13, 9711 ER in Grunningen. 
(H. Bi.) 

Hajo was Ommelaander 

Graeg wi'knogeffen weeromme kommen op et artikelvanBis 
over "Stellingwerf tegen de Priese overheersingt' (Ni'js- 
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blad 15-3-1980, blz. 29). Daor -ston een foto bi'j van 
een raem in et gemientehuus van West-Stellingwarf mit 
een blonde jongkerel daor op die d'r middelieuws uut-
zicht, mit een mooie ploeme op Tn hoed en een gewone 
dsvlegel aachter de rogge. Neffens et onderschrift zol 
et gaon om uHajo  van Wolvega, de eerste Stellingwarver 
kruisvaarder, de latere grietman (burgemeester) van West-
stel1ingwerfe;  die hadde in 1219 bi'j Damiate tegen de 
Turkenvochten. Spiet-ig genog kiopt d'r niet vulevandit 
verhael, hoe grootszein Wolvege misschien ok op Hajo we-
zenwillen. Een warkgroep an et Instituut veur Geschiede-
nis van de Rieksuniversiteit (Project Noordnederlaanse 
Historiografie in de Middeliewen) is op 't heden an 't 
uutzuken hoe disse overlevering ontstaon wezen kan. Die 
is beslist wel viefhonderd jaor oold, mar gien 761! Dit 
staot onderdehaand al wel vaaste: de bronnen van 1219 en 
van jussies d'r nao hebben et over "een zekere Fries uut 
Fivelgo" (in die tied nuumden ze de Grunninger Ommelanen 
ok Oosterlauwers Frieslaand), die op 25 augustus 1218 te-
geremitRenderk van Luik van et kruusveerdersschip of op 
de kettentoren in de Niji sprong, dat detoegangnaor Da-
miate ofsleuten wodde. Hi'j bruukte een zwiepe of viegel 
mit iezeren koegels d'r an. Op et heufd zal hi'j eerder 
een helm as een hoed mit veren had hebben, en van zien 
grietmanwezen van Wes t-Stellingwarf zeggen disse en bron-
nen uut laeter tied niks. 

De Stellingwarvers eren dus mit heur braandschilderde 
raem (van 1953) gien plak- of streekgenoot, mar krek uut-
gerekend een "Fries", dat hoolt bier in een Grunninger Om-
melaander! Bi'jglieks een reden veur de veurvechters van 
de "vri'je naosie" om heur lelkens over Fries imperialisme 
es lekker te lochten, bi'jveurbeeld deur krek deur dat raem 
es een stien te smieten? 

Haoren (Gr.) 	 F.A.H. v.d. Rombergh 

Van heksen en spoe ken 
Hiel vroeger doe demeensken nog tied hadden om aovens 
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watmitmekaander te praoten en es naor mekeer toe te lo-
pen, mochtenzegraeg in schiemerdonker bi'j 't heerdvuur 
wat starke verhaelen vertellen. Wat ze allemaole beleefd 
hadden en zo. Ze geleufden nog an heksen en spoeken. De 
kiender zatten d'r vaeke ok nog bi'j. De oorties kiapten 
d'r dan over en ze dusten dan haost niet aachter de bedde-
deurties, zo bange weren ze dan. As 't vee niet goed was 
of ze hadden ziekte in huus of de kiender wollen niet 
gruuien dan was d'r vaaste een hekse an 't wark west. Ok 
as de botter niet louken wol. Vroeger kaarnden ze alle-
maole nog zels. De heksen veraanderden heur vaeke in zwat-
te kat ten. Now, aj' aovens iene tegen kwammen, weren ze 
vaast weer an de gang. Dan gongen de lu naor de duvel-
baander. Dat was een aorig beroep en brocht nog al es een 
peer centen op. Ze gavven dan nog wel es wat duveidrek. 
En as ie dat onder de drumpel legden kwam d'r glen hekse 
de deure in. 

Zo woonde vroeger aachter Bull een huusholing mit een 
peer opscheuten jongen. Ze mochten vroeger graeg streupen. 
Heide en bos was d'r nog zat en 't wemelde van haezen en 
knienen. Et moch netuurlik niet. Et veld was veur de gro-
te heren. Ze bouwden dan vaeke een hoekien mooi dichte 
bi'j de bos en zetten daor de strikken in. Op een keer zat 
d' -  een dikke haeze in de strik. Mar ze zaggen ok dat de 
veldwaachter in de bos op de loer lag. "Now, die gaot oon-
zeneuzeveurbi1j," zee d'r iene. Mar de aander zee: "Wed-
den da'k die haeze uut de strik haele?" Wat dee die aovens 
Hi'j haelde een laeken van 't bedde, sleug die om him henne 
en kreup zo de tuun in en haelde de haeze uut de strik. Een 
posien laeter zatten ze mit mekeer in de harbarge en de 
veldwaachter kwam d'r ok bi'j zitten. En 't praot was-al 
gauw over spoeken. Zee de veldwaachter: "Bi'j jim aachter 
huus deugt et ok niet. Lessend op een aovend zweefde d'r 
een groot wit ding omme" "0!" zeden ze, "dat was zeker doe 
d'r een haeze in de strik zat!" An spoeken geleufde de 
veldwaachter laeter niet meer. 

F. Bethlehem-Blijsie 
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De ni/e jurk 
VrouwDe Groot ston open daeleveur de eupen kleerkaaste 

te kieken. Doe haelde ze d'r een jurk uut, bekeek him van 
boven naor onderen en van onderen naor boven. Doe hong 
ze him d'r weer in. Ze wus et now wel zeker: ze wol een 
ni'je jurk hebben, want bi'jkotten was et brulloft van 
Freerk en Joukje. De vrouwluden bin ja langer henne alle-
geer lieke mooi aj es argens kommen. Waorom zol zi'j 
dan ok niet mit dcen, ze hoefde 't ja nargens om te lao-
ten. Dat is vroeger wel eers west, dan moch et heur soms 
niet beuren. As d'r dan al es wat wezen mos,gongende kiender 
vaeke veur. Dus, niet langer d'r tegen omme hangen, et 
mos toekem vri'jdag daolik mar wezen. En dan wol ze naor 
Liwwadden, want daor bin een protte winkels mit kleraosie. 
't Minste is netuurlik, dat ze Haarm dan an mos en die 
zol wel weer slim in 't gat hangen. Et spiet heur altied 
nog, dat ze doedestieds niet even deurzet het om et auto-
rieden te leren. I-iaarm vun dat doe mar ni'jmoodse me-
raokels, die vrouwluden aachter 't stuur. 't Was eers 
niet een minne kerel, mar op dat stok van dingen was hi'j 
ofgrieselikstief. Mar daor zat zi'j dan now ok mar weer 
mit. As hi'j dommiet in huus kwam om koffie, d'r vot-en-
daolik mar over beginnen. Ze kon d'r wel lange tegen om-
me stennen, mar zi'j wol now deurzetten. Him niet al te 
rimpen op 't lief valen. Zoe'n betien van lieverlao d'r 
op an praoten. Misschien vul 't ok nog wat mit. 't Is ok 
wel es krek hoe 'n zin as hi'j het. 
Mar kom, now mar gauw koffiewaeter over; de tied was heur 
zuver wat ontscheuten. Zo tegen een ure of half tiene kwam 
Raarm in huus. "Och here, ie bin ok aorig op 'e tied van 
de morgen; 'k heb de koffie nog krap an klaor." 
"NOW ja, ikprakkeseerde d'r zoonder 't hedeknippen over, 
da'k ems nog wel naor de peerdekeuring wol. 't Is aorig 
hemmei weer en 1k mag daor altied wel graeg even kieken." 
Dit was Janke heur kaans. "El now je, doe dat dan, dan 
bi'j' d'r ok es een dap, uut. Die hede kuj' een aandere 
keer nog wel daon maeken." En dan mos now mitien et hoge 
woord d'r mar uut. "0 ja, 1k wol d'r ems ok wel es een 
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dag uut." Haarm kikt heur verheerd an. "Wat hewwe now? le 
mit naor de peerdekeuring? Ik miende altied, daj' daor niet 
zoveule belang bi'j hadden." "El nee je, dat bedoelikok 
niet. Mar ie weten wel dat Freerk en Joukje aanst vuven-
dattig jaor trouwd binnen. Now, 1k wol dan veur die ge-
legenhied ems wel een ni'je jurkhebben. Van deweke ha'k 
al es docht, dawwe vritjdag  dan wel es naor Liwwadden gaon 
konnen." "Daor is glen spraoke van. Vandaege naor de peer-
dekeuring en dan morgen weer vot. Nee Vrouw, dat kuj' wel 
uut je heufd zetten." Ziej' now wel, daor haj't gedonder 
al. Mar Janke wol heur aende vaasteholen, dus zee ze d'r rap 
over henne: "0, mar et kan om mi'j zaoterdag ok wel, dan 
kan 1k vri'jdag mooi et wark doen." 

Haarm had bliksems goed in de gaten dat hi'j d'r niet veur 
wegkwam. Janke zemelde wel krek zo lange deur, dat hi'j him 
gewunnen gaf. Hi' j schuukte wat binnensmonds bronmiend op 'e 
stoel henn'-en-weer en zee doe: "Aj' dan mienen dat et neudig 
is, dan om mien pat zaoterdag mar. Aj' mar niet daenken, 
daj'mi'j zoveerkriegenda'k ok nog in 't ni'j moet." "1k 
zol 't wel mooi vienen aj' een mooie kombinaosie kregen, 
want dat grieze strepiespak het al hiel wat brullof ten mit-
maekt." "1k he't ommes haost noolt an meenske, wat zol 't 
neudig wezen." Daor zee Janke doe mar niet yule op, want 
et was heur al een pak van et hatte, dat ze 't d'r deur kre-
gen had. 

Zaoterdagsmorgens om een ure of half negen trokken ze de 
deure aachter heur dichte. De oolde Simca gong aorig viot 
van start disse keer. Gelokkig, een goed begin, docht 
Janke. tt  Was niet botte drok onderwegens, en Haarm was 
niet zo praots. Now was hi'j dat in de regel veur koffie-
tied niet. Doe zebi'j de ooldeveemark ankwammen, was 'teen 
toer, om een plakkien veur de auto te vienen, wat et zin van 
Haarm d'r niet beter op maekte. Wat mekeerde al die meensken 
omnaor de stad te vliegen. Daor wodde hiel wat geld hen-
ne sleept. Fratsen allegere, van een protte vrouwluden! 
Mittertied lokte et hielendal aachteran om him kwiet te 
wodden. En doe de stap d'r mar in, naor 't winkelcentrum 
op 'e Ni'jstad. Haarm bongelde mit een grote tasse an de 
haand aachter Janke an. Die had heur haandtassien stevig 



onder de aarm drokt, want daor zat nog al wat geld in 
veur deni'je jurk. le konnen'tmar nooit weten. In zoe'n 
stad daor lopt soms nuver yolk tussendeur. 

Doe ze op 'e Ni' j stad belaanden begon et feest. Alle ogen-
blikken stille staon, om veur de etalages te kieken. Oe, 
daor hadde Haarm wel zoe'n aldergloependste hekel an: dat 
gegaep veur de ruten Doe ze mittertied al een stokmennig 
keer hier en daor staon hadden, zee Jankeiniener1d: "Hier 
wi'k es evenpi.es  in kieken, want daor zie 'k wel een peer 
mooie jurkies hangen." Haarm zee niks, mar toffelde aachter 
heur an, deur de grote glaezen dri'j deuren naor binnen. Veur 
indewinkel bleef hi'j staon. Janke scheut veerder deur. 
D'r wodden een peer j urken uut de rekken haeld en daor ver-
dween ze mit in een pashokkien. Een schof f ien laeter kwam 
ze d'r weer uut, mit de jurken over de aarm. Zolzeklaor 
wezen? Dat zol dan hiel viot gaon wezen. Mar nee heur, de 
jurken wodden weer te plak brocht. Haarmwus now, dat hi'j 
nog niet van de ellende of was. Ze gongen d'r weer uut. 

Schoffelend tussen etvolk deur, want et was zo staorigan 
al aorig drok wodden in de stad, troonde Janke him een aen-
tien veerder weer mit een aandere winkel in. Mar, of Janke 
now zo zinnig was of dat dekeur d'r uut was, ze kon mar niet 
slaegen. Op een bepaold ogenblik hadde Haarm schone zien 
nocht. Inienend zee hi'j, snauwend,: "Now kuj' doen waj' 
willen. mar ik wil eerst koffie hebben!" Janke vuulde doe 
wel, dat dat ok zo gauw meugelik wezen mos, veur dat hi'j 
It in de kop kreeg, om zonder jurk naor de auto te gaon. 
Ze zochten een plakkien in een lunchroom en et wodde koffie 
mit een dikke hompe gebak mit een dikke kwatse slagroom d'r 
OD. Dat maekte weer yule goed, want Haarm was een oolde 
zuuitbek. Mar Janke wus: doukies begint de ellende weer. 
As I t ok mar half kon, wol zi'j mit een ni'je jurk naor 
huus. Nog een keer of wat wodde et winkel in winkel 
uut. Doe een grote winkel in, waor as niks eers as vrouw-
ludeklerentekoopwas. Een mooie opgemaekte juffer scheut 
daolik op heur of. "Kan 1k U even helpen?" vreug ze. Dat 
vun Haarmmareenoverbodigevraoge, want daor was ze toch 
veur. Ze gong mit Janke naor een hoeke waor heur maoten 
hongen. Haarm leut him daele zakken op een stoel want hi'j 
hadde I t indebienen van al dat gesjouw. Dan was hi'j nog 
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lieveran 'thedeknippen, al was dat niet et mooiste wark. 
Daor gaonzemit zien beidend in zoe'n hakkien. Eenschof-
fien laeter komt Janke mit heur heufd tussen de gedie-
nen deur en zegt: "Kom es even kieken je". Ja, dat kuj' 
begriepen, dat Haarm de Groat in dat hokkien gaot Hi'j 
dot een peer tree die kaant uut en blift dan staon. Dan 
gaot et gedien eupen en komt Janke d'r an in 't ni'j. Et 
juffertien aachter heur an. Janke kikt es naor Haarm zien ge-
zicht. "VindtU niet Meneer, dat het Uw vrouw keurig staat? 
Zo jeugdig." Och, och, wat mae'n zokke vrouwluden ok al 
maoi praaten, am wat kwiet te wodden. Janke kikt Haarm 
ofwaachtend an, mar as hi'j niks zegt, vragt ze: "Now, 
wat zeg ie d'r van, meuj' disse wel lieden?" Haarm trekt 
wat mit zien mond henn'-en-weer, mar dan vaalt de juffer 
in: "Hii kleedt TTw vrouw za goed af en de kleuren doen 
het oak erg goed bij haar gezicht; ze kan wel wat kleur 
gebruiken.'1  Op dat ogenblik het Janke trouwens wel aa-
rig kleur, al was t t alliend mar, omdat Haarm mar niks 
zegt. "Now, zeges wat je!" komt d'r dan een betien notsk 
uut. le zollen zokke manluden ornmes! "le hebben 't ornmes 
van de juffer wel heurd en die bet d'r meer sjaeges 
van as ikke, dus, ik zol zeggen, neem disse mar." Janke 
dri'jt nag wat henn'-en-weer veur de grate spiegel en 
zegt nog es weer: "Dus Haarm, ie meugen him wel lieden." 
Al zol Haarm him ok niet meugen, am d'r mar of te wezen 
zegthi'j: "Mi'j donkt, ie hebben in gien tieden een jurk 
had, die jezaknap stan." Now, daorkon Janke et mit doen. 
Endoedejufferdaor over henne ok nag zee, dat et zo be-
langriekwas, dat heur man him ok moai vun, doe hakte Jan-
ke dekneupdeur. Hi'jwaddeinpakt en betaeld en ze gangen 
beidend opgelocht de winkel uut. 

Aanderhalf ure laeter weren ze weer thuus. Naodat ze 
evenpiesbekonimenweren, trok Haarm gauw de oolde broek en 
kiele an en gang weer an 't hedeknippen. Janke flitterde even 
dwas-over naor Buurvrouw, om te vraagen, of ze heur ni'j-
koap even zien wol. Now, dat kuj' begriepen, daor bin 
vrouwluden altied wel veur te vienen. Doe ze tegere naor 
huus leupen zee Buurvrouw zae'n betien half lachend: "1k 
moet je doukies ok wat vertellen." Janke had de jurk op 
een hangertien an de kleerkaaste-deure hangen. Doe ze 
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de slaopkaemer in kwammen, sleug Buurvrouw de beide ha-
nen veur de mond van de schrik en reup: "Och heden Buur-
vrouw, now is 't ok wat!" En doe vertelde ze, dat zi'j 
krek zoenend kocht hadde in 't gruun. Bi'j Van der Berg in 
d6rp. "Wat bi'j jow blauw is, is bi'j mi'j gruun, mar 
de ondergrond is griesachtig, krek liek as disse." Jan--
ke was d'r zuver veraldereerd van. Daor was ze now een 
dag veur naor de stad west. En doe ze over de pries 
praotten, bleek, dat Buurvrouw heures ok nog vuuftien gulden 
goedkoper was. En aj' dan alles rekenden, de koffie mit 
gebak en de benzine, dan schilde et nog yule meer. Dit 
vertelde Janke in elk geval niet an Haarm. D'r huip niks 
an, now mos ze nog een keer naor de stad omhim te ruilen. 
Stel je veur, dat ze ok nog naost mekeer kwammen te zit-
ten op die brulloft Ze kreeg Haarm netuurlik niet weer 
zo veer, dat hi'j mit gong. 

Mit de acht ure bus gong ze een peer daegen laeter naor 
detrein. Om vier ure middags stapte ze mit een grote ples-
tiek-poede an de haand de deure weer in. Et was een don-
kerblauw-grieze jurk wodden mit een wit kraegien. Hiel 
ienvooldig. En Haarm vun, dat ze nog nooit een jurk had 
hadde, die heur zo knap ston Endisse keermiende hi'j et ok. 
"En now ziej' mar weer, daj' krek lieke goed ailiend gaon 
kunnen," zee hi'j doe. "Of mit de Buurvrouw, want dan ko-
pen we temeensen niet weer een geliekense." En dat was Haarm 
hielendal iens mit Janke. "Mar aj' now eerlik wezen wil-
len, dan zoj' in 't vervoig ok wel in d3rp kopen kunnen, 
want dat is oinmes yule veurdieliger." Mar daor zee Janke 
niet yule op, want ze moch vusen te graeg es een keer naor 
de stad gaon te winkelen. 

Lamkje Hof-de Boer 

Op 29 oktober 1979 brocht de gemienteraod van Oost-Stel-
lingwarf een warkbezuuk andeoolde Meulehoeve, et onder-
koinmen van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 
Onderdehaand sch,t et al aorig op mit de verbouwing. 
Foto: H. van Nieuwenhoven. 
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Zwa Iker 
In Oosterwoolde stapte ik in de bus naor Et Vene. 1k gong 

pal aachter de chefeur op de veurste baank zitten. D'r 
bin niet yule meensken die daor zitten gaon en an dat 
meerstal ofwi'jde praot in bus of trein hebbe 1k een he-
kel. Dat zodoende. 

Mar toch, doe e chefeur votrieden zol, kwam d'r nog 
een reiziger in en plofte poestend naost mi'j daele. 1k 
keek es vanzieden en zag een wat ooldere man, een betien 
suterig, mar toch wel hermnel in de kleren. Wat meer onder 
de douche kon glen kwaod, docht 1k zo. Een grieze baord 
en snor bedekten et grootste pat van zien gezichte. Et 
betien vel dajt  zien konnen, leek reenfelig en verweerd. 
Hi'j* was groot en bried mit een peer hanen as plagschof-
fels. Tene, die in zien jonge jaoren wel lene tillen kon, 
leek mi'j. Mar zien gezichte en veural zien ogen weren 
vrundelik. Hi'j begon drekt tegen mi'j te praoten. 

ttOk naor Et VeneV' 1k nikte. "Zo, 1k ok, mar 1k moet 
veerder, naor Rotterdam." Hi'j praotte "plat", mar hi'j 
haddedochtmi'j toch wat een aandere tongval as de echte 
Stellingwarvers. Dat 1k vreug him: "Kom ie ok uut disse 
hoeke? Omdaj' zo goed Stellingwarfs praoten, zie" Doe 
raekte hi'j an et verhael en 1k hoefde niet yule aanders 
te doen as lustren en zo now en dan es nikken of mit et 
heufd schudden. "Ja, 1k bin in Donkerbroek geboren. Mien 
ooldenwerenklein-boer, een grote huusholing en dus aar-
moede. Jow weten ok wel hoe et was in die tied, jow bin 
ok al effen A.O.W.-er, liekt ml'] toe. Mit twelf jaor et 
huus uut naor de boer veur een peer tienties en een peer 
klompen. Mar ik hadde et d'r goed. Doe ik zestien was, kon 
die boer et weer mit een kleiner knechien doen, 1k was 
daor opgruuid tot een hiele kerel, groot en stark. 1k be-
steedde mi'j bi'j een grote boer veur twiehonderdvieftig 
gulden, dat was doe een hoog loon. Daor trof 1k et mm: 
jow zovule meuglik wark van de huud scheuren en een minne 
kost. 1k wol d'r weg, mar mien heit zee: "le maeken et 
jaor vol." Now, toe dan mar. Mar mids april kwam hi'] op 
een keer thuus van een boelgoed mit een goeie snee in et 
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oor. 1k stonnaost de schure te genieten en of te waachten 
hoe hi'j over et vondertien kommeri zol. Dat gong al zien 
daegen goed. Mar doe begon hi'j mi'j veur alles en nog wat 
uut te schellen en ik hul mi'j ok niet stilie. Et gong zo 
hoge, dat ik zee: "Geef mi'j mien loon mar, dan gao ik 
vot."Ikkon wel vot gaon, mar zonder loon, zee hi'j. Hi'j 
gong naor huus in en 1k him aachternao en in et aachterhuus 
kreeg 1k him te pakken. 1k drokte him tegen de mure. "En 
now mien loon," zee 1k, "aanders koj' hier niet levend 
weg."Hi'j zag zeker dat et mienens was, en zee: "NOW goed, 
jow loon zuj' hebben." Ik mit him naor de keuken en doe zol 
hi'j mi'j et loon geven van die dag. 1k zee: "Nee, et voi- 
le loon, ik hebbe hier zowat dag en naacht warkt," en 1k 
greep et broodmes van de taofel en zee: "Mien voile loon 
en aanders stik 1k jow an et mes." Om kot te gaon, 1k 
kreeg mien voile loon en maekte dat 1k vot kwam. Now, van-
zels, thuus oproer en Heit jachtte mi'j de deure uut. 1k 
raekte bi'j een oolde wedevrouw in de kost en ik begon 
mitdecenten, die 1k van die hoer beurd hadde, te laomer 
haandeien. 1k trof et, et weren opgaonde priezen en op 
Nildamster maat verdiende 1k best. 

Doeethalfweg meie was, mos 1k wat aanders. Weer bi'j 
een boer, dat leek mi'j niks. Deur een kaimneraod raekte 
1k In de kunde mit een ploeg polderjongen uut Appelsche. 
1k verdiende veur die tied goed geld mit slatten, wleken 
greven en zo. Zemochten mi'j wel lieden, 1k was stark en 
nooitmuui. Et zwaore wark leerde ik goed, mar et zoepen ok. 
Die mannen konnen d'r wat mit en 1k op et laest ok." 

"Ja," kwam 1k d'r effen tussen, "ik hadde al murken, 
daj' glen ofschaffer weren." 
Hi'j lachtehimslopen sleug mi'j op de kni'je! "Ofschaf-
fer, ha'k docht. 1k hebbe ni'js in' Oosterwoolde van die 
grote tankauto's zien, waor ze tegenwoordig de melk mit 
ophaelen, weej' wel? Now, zoe'n grote tankvol jenever heb 
1k wel op. Daoromme bin 1k ok nog zo best bi'j et spul: 
1k stao al jaoren op stark waeter" En hi'j lachte nog 
heiderop om zien mop. 

"Mar," gong hi'j veerder, "dat leven bevul mi'j op den 
duur ok niet. Op een goeie dag bin 1k op de fiets stapt 
en kwam op et laest in Rotterdam terechte. 1k wol wat meer 
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van de wereld zien. En dat he'kok. Mar now bin ik A.O.W.-er. 
en ik wol nog wel es weer in disse kontreinen zien. Hier 
he'k jonk west. Mar et is hier ok al hielemaole veraanderd. 
Dat ik gao mar weer naor Rotterdam. Mar ik zal jaw vertellen, 
hoe et dus veerder mit mi'j gong. Now, 1k moonsterde an 
op een grote vraachtboot en 1k hebbe alle zeen beveerd en 
veul lanen zien. Dat leven bevul mi'j wel goed. As wi'j es 
een dag of wat in een haeven laggen te lossen of te laeden, 
dan scheut d'r in de regel wel een dag of een naacht over 
om uut plezieren te gaon. Draank en vrouwluden, daor het 
mien leven aimne dril jd.11  

Bitj nooit trauwdwest?"vreug ik. Doe keek hi'j gre-
mietig. "Ja, ienkeer, en 1k miende et ok, mar doe 1k een 
keer een weke vroeger thuus kwam as dat zi'j docht, doe 
zat d'r een aandere kerel bi'j heur an taofel. Now, die 
vent is d'r reer votraekt en doe 1k weer in huus gong am 
mit mien vrouw of te rekenen, hadde zi'j him smeerd deur 
de aachterdeure. Hiel verstaandig van heur" Op dat stuit 
staekte zien stroom van woarden eff en en de vrundelike 
uutdrokking op zien gezlchte was vat. Bi'j' daor in de 
kost in Rotterdam of in een bejaordentehuus?" 

Hi'j lachte weer: "In een bejaordentehuus Tussen al die 
oolde meensken zeker! Nee, daarmoe'k niks van hebben. Ja, 
wat za'k zeggen: op et heden hebbe 1k aenlik glen thuus. 
Daaromme was 1k hier es am es am mi'j henne te kieken. 
Mar et liekt mi'j hier ok niks" 

"Waor gaaj' dan now op an?" 1k began ni'jsgierig te 
wadden. 

"Now, misschien naor et Leger des Hells. Dat bin beste 
meensken. Daor slaop 1k wel es vaeker en de majoor daor 
is een boverste beste en 1k geleuve, dat zi'j mi'j ok wel 
liedenmag. Zekomtvaeke es bi'j mi'j zitten en dan moe'k 
heur vertellen over van alles, wat ik beleefd hebbe. Soms 
lacht ze heur slop, mar zi'j schuddet ok wel es mit et 
heufd enstiktdan de vinger tegen mi'j op. Now, en as et 
maoiweer is, slaop 1k ok wel es op een baank in et park. 
Weej' wat etis: 1k wil vri'j wezen. A'k mien A.O.W. beurd 
hebbe en 1k hebbe een reer zin, dan wil 1k mi'j dranken 
zaepen kunnen. En dat kan in een bejaardentehuus niet van-
zels. Weej' wat 1k graegwol? Dat ze mi'j op een gaeie mar- 
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gen dood on zoe'n baank in et park vunnen. Pat zol et 
mooiste aende wezen: van ziekenhuzenmoe'k ok niks hebben!" 

Wi'j weren in Et Vene, stapten beidend uut en 1k gong 
naor de restauraosie om een bakkien koffie. Hi'j leup veur 
mi'j uut. Effen stapte hi'j over de voete. Doe keek hi'] 
mit lachende ogen aachteromme, as ik et ok zag. Dan per-
beerde hi'] weer veerdig rechtuut te stappen. In de res-
tauraosiekwamhi'.:j an mien taofeltien zitten. Ityjtj een 
borrel van ml']?" "Nee,"  zee 1k, "1k hool ml'] mar bi'] 
koffie." "le weten niet half, Wa]' missen," zee hi'] en 
bestelde een twiede. "Now stroomt de tank ok haost over, 
niet?" zee 1k. "Vaalt mit," zee hi'], "et is dun spul, 
Wa]' d'r boven in gleten, lopt d'r onder wel weer uut." 
Doe kwam zien trein veur rieden. Hi'j wi']de haansem et 
laeste uut et glassien aachterover en leup et perron op, 
effen overdevoete stappend, mar doe marseerde hi'] weer 
rechtuut. 

Naor et Leger des Hells? 1k vreug et ml'] of. Mien 
trein was d'r nog nietenik leup et perron op, bI'j zien 
trein langes. In de laeste wagon wodde een rute naor be-
neden dri'id en zien grieze, bried lachende kopkwamnaor 
buten. Hi'] gaf ml'] nog een haand en om wat vrundelik te 
doen, zee 1k: "De groeten an de rna]oor!" "'k Zal et niet 
vergeten," reup hi'] nog, doe de trein begon te rollen. 
"Diekanok lustren, krek as le." Hi'] stak nog een haand 
op en doe gong de trein een bocht omme en hi'] was vot. 

Een zwalker? Een levenskeunstner? 
Wie zal et zeggen. 

Hendrik Vondeling 

(slatten = "sloot opmaeken", en dan bi'] een vaort, of-
schaffer = gehielonthoolder) 
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Boris 
Vrouw Kupers zolkoinmendeweke naor 't bejaordetehuus. 

Ze had d'r aenliks hielemaole glen zin in om daor henne, 
mar de kiender hadden d'r slim op an zeten. "Nem wodt 
minder op 'e gang," zeden ze, "en ie bin ja altied zo 
allienignowHeitd'rniet meer Is." Zo praotten ze al mar 
weer as ze bi'j heur kwammen. Ze zollen argens wel geliek 
hebben. En now was 't dan zoveer. Mar, wat meug ie toch 
aenliks mar een betien mitnemen. En ze had zoveule waor 
ze an hecht was. Mar hoe mos 't now mit Boris? As jong 
kattien was hi'j al bi'j heur kornmen. Hi'j was opgruuid 
tot eenhielmooie gries-blauwe poes, "Russisch" ras, nef-
Lens sommigen. En 't was ok nog zoe'n lief dier. Wat kon 
hi'j noflik bi'j heur op 'e schoot liggen, net een rond 
ballegien, mit de kop tussen de poties. 

Heur jongstedochterbeud anom Boris in huus te nemen 
en hirn goed te verzorgen. Doe de auto veurkwam om heur 
mit alle hebben en holen over te brengen naor 't he-
jaordetehuus vullen d'r nog wel een peer traonen. Poes 
stribbelde ok al tegen om in de aandere auto. Wat wollen 
ze toch mit him. Hier snapte hi'j niks van. Waoromme 
bleef hi'j niet bi'j de vrouw? 

In de ni'-je omgeving kon hi'j mar min wennen. 't Le-
waaivande kiender en ieder keer heur gewriemel en gedoe 
om him henne. 't Was niks veur Boris die 't zo rustig 
wend west was. Op een goeie dag nam hi'j de bienen. Mis-
schien kon hi'j et oolde plakkien wel weer vienen, mar 
dat vul him slim of. D'r ston nargens onderwegens een 
koemegien mit lekkere melk en een paantien brokkies veur 
him klaor. 't Begon wel slim in zien boekien te ramnmelen 
eneen dust dat hi'j kreeg! Now, dan mar bi'j de sloot om 
waeter te drinken. Mar mit zag hi'j ok een veldmoesien 
votspringen. Dan daor mar vloggeaachter an. Ja heur, hi'j 
had him, en peuzelde 'm mitien op. 't Was wel zo lekker 
nietas een paantien brokkies, mar de honger gong een be-
tienover. Zo dweelde Boris een peer weken omme, mar hi'l 
vun zien oolde tehuus niet weer. Te lange laeste kwam hi t i 
op 'thiem van vrundelike meensken. Die hadden medelieden 
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mit him, omdathi'j zo klaeglik miauwde. De vrouw gaf him 
al gauw een koemegien melk mit een peer plakken bolle d'r 
in. flat smaekte! Dat was eers wat as veidmoezen en waeter. 
Konhi'j hier now mar blieven. Hi'j keek al es om 't hoe-
kien van de deure, mar och heden: daor kwam een bond op 
him of en blaf te zo lelk Nit kwammen d'r ok nog twie kat-
ten uut huus en deden Al zo onvrundelik tegen him. 't Vul 
hier ok al weer of. Dan de boswal mar weer in. Daor was 
hi'j temeensen een betien veilig. 

Mar ere daegs waogde Boris et toch mar weer om op 't 
hiemtekornmen en werachtig, hi'j kreeg weer zien boekien 
vol van die vrundelike vrouw. Ze begon him te aaien. Dat 
had hi'1 ok al een hiele tied mist. 't Was toch wel een 
best meenske. Haost net zo goed as zien vroegere vrouw. 
Zo leup Boris now al maonden hier de kost op en de ere 
katten en de hond weren niet meer zo lelk op him as in 
et begin. As 't koold was lag hi'j soms al in huus op de 
baank. Deburenan de aandere kaant van de weg hadden een 
roestkleurige katte. Okeenpracht biest en ok hiel lief. 

Mar op een aovend in schiemer wodde hi'j dood bi'j de 
wepvunnen. Overreden deur een auto. Zien baozinne was d'r 
slim overstuur van en wol graeg weer een katte in huus. Ze 
gong naor de buren om te vraogen of ze de anlopen poes wel 
hebben moch. Zo kreeg Boris weer een goed tehuus. Hier 
weren gien bond en ere katten. Boris kreeg een protte 
andacht en was gauw thuus, naodat hi'j wel twie keer 
weer naor Buurvrouw lopen was. 

Hi'jkanbi'jtieden praoten as een meenske, vint vasse 
melkveul lekkerder as kookte en is gek op brokkies. Snapt 
ok nog wel es een veldmoesien, dathi'j al es een keer op de 
vaastevloerbedekking uutkokte. Dat is netuurlik minder 
plezierig. Ok zit hi'j wel es aachter de knienegies an en 
komt soms mit iene thuus. Dan foetert de vrouw him wel es 
uut, mar hi'j zal wel niet snappen waorornme. 't Is now 
ien keer de netuur. Veurige zommer bin de vrouw en de baos 
mit vekaansie west en doe hadden ze wel een zwaor heufd 
over Boris, mar goeie kunde hadde anbeuden om veur de bloe-
men en de katte te zorgen. 't Bin ok geweldige dierevrun-
den. As ze morgens kwammen om de bloemen waeter te geven, 
waachtte Boris heur al op. Dan gong hi'j mit in huus en 



onder et bloemenverzorgen hadde hi'j "huuslik verkeer". 
Naachs sleup hi'j in 't aachterhuus en kreeg daor zien 
nattien en dreugien, waor de schoondochter veur zorgde. 
Zo had hi'j niet over andacht te klaegen. 

Doe ze weer thuus kwammen was hi'j wel bliede, hi'j nus-
selde him vot-en-daolik op 'e vrouw heur schoot en mar spin-
nen en koppies geven. Aj' een betien goed veur dieren bin-
nen, kriej' daor vaeke ok weer een hiele protte daankbers 
veur weeroinme. 

Ant len 

Verdwenen voegels 
L'rwo'nweer bossen anplaant. Et liekt wel of won de 

meensken wat milieubewuster. Mar wat bin de voegels uut-
dund, en d'r bin al goenend hielemaole niet meer. Neem now 
de katoeleofbosoele, en dan de stienoele. Wat konnen ze 
mooi over et laand strieken as et tegen schiemer leup. De 
vlocht van de oele heur ie niet en de moes was d'r bi'j, 
eerdathi'j ok mar wat verneumen hadde. Ze bin nuttig veur 
de boeren, want ze leven van klaore moezen. Mar de meensken 
vunnenmiddels uut om de moezen mit vergif kepot te kriegen. 
De half versuf te besies wo'n dan een makkelike prooi veur 
de oele en zonder dat dat nuttigevoegeltien et wet, is hi'j 
d'r ok veurgoed west deur et vergif. 

Et stienoelegien is een holbewoner en huust in holle bo-
men. Debossendied'rnogbinnen wo'n aorig onderhullen en 
aletzieke hoolt wodt d'r uuthaeld. De holle boom wodt op-
ruumd en et stienoelegien het gien onderkornmen meer. In 
disse kontreinen heur ie ze niet meer bi'j de aovend mit 
heur hoge geluud. En dan de naachtzwelver of geitemelker mit 
zien lange rrrrrrrrr, aovens as et zoel weer was bi'j de zoe-
mer. Ze zeden ok wel "de wekker". Et was ok krek of de wekker 
ofleupashi'j bi'j aovend in zien element was. Ok al een 
echtenaachtvoegel. Hi'j huusde in de sparrebossen en kwam 
veur inNi'jberkoop. Debossen bin vot en de geitemelker is 
okvot. In oolde f aobelties wodde zegd dat hi'j stillegies 
bi'j naachte de geitenmulk. Mar dat weren geiten die heur 
zels zeupen netuurlik, en dat doen ze hiel stiekem, dat 
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glen iene etzicht. Dan moet zoe'n daod een oorzaeke hebben 
en dan gavven ze et geheimzinnige voegeltien de schuld d'r 
mar van. Misschien deur et plaanten van ni'je bossen dat 
et allemaole nog weer komt. 

1k weet nog van iene die altied in de stilte woond het. 
Hltj woonde tegen een sparrebos an. As Kast, zo hiette hi'j, 
aovens op bedde gong, zette hITj  et uutzetraem wied eupen. 
Een insloeper kon zomar naor binnen stappen, mar dat is 
noolt gebeurd. Deur de geluden van de geheimzinnige naacht-
voegels raekte hi'j in de slaop. En as hi'j morgens wakker 
wodde bi'j de zoemer scheen de zunne al een betien deur 
et glas en zongen de lies ters al in de topples van de bo-
men. Wat zal dat een mooi leven west hebben zo In de ne-
tuur en wat zal et lekker reuken hebben mit al dat spar-
regruun. Dat daenk 1k wel es: hebben wi'] ok een betien 
te laete leefd? 

le moe'n vanzels niet daenken dat de meensken riek 
weren. Mar ze hadden rust en geneuten van de netuur en 
dat kost niks. Now is et wel aanders. De voegelgeluden 
wo'n smoord deur gebrom en gerattel van mesienen en et 
is een lege ruumte wodden. Ze beginnen et In te zien dat 
d'r wat andaonwodden moet, mar zal et ooit weer zo wod-
den? 1k betwiefel et wel es. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Krummeltien 

- Van 't winter het et bestuur es een peer keer praot mit 
meensken van Radio Frieslaand en de NOS en wel de heren 
K. Wielinga (heufdredakteur Radio FrIes laand) en de heer 
M. Dijkstra (omroepkommessaoris), enwel over de meuge-
likheden veur een Stelllngwarfs pergramme veur de NOS. 
len en aander zal nog wel es opni'j an de odder konimen. 
(P. J.) 
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Herinnerings 
Jan was een joongien van zowat 8 jaor, doe hi'] op een 

dag thuus kwam uut de schoele mit de hiele rogge uut de 
jasse. Die scheure kon niet langer: et was van de kraege 
tot an de zeum van de jasse toe. Zien Mem keek wel slim 
verheerd, doe ze him van aachteren bekeek. "Mem,"zegt hi'], 
'd'rfietsteeen vrommes aachter ml'] an en die zee tegen 
ml']: "Wat zal jow mem bliede kieken, a]' thuus kommen" 
Now, veer van dat, Mem het wel reer goed spi'jd. "Mar Mem," 
zee debingel ok nog, "ik kon d'r niks an doen. Wiebe het 
ml'] de boel kepot scheurd. WI'] hebben vochten en doe 
greephi'] ml'] bi'] de jasse en doe gong die an fladden. 
De aandere jongen zeden doe: "le moe'n naor Wiebe zien 
Mem gaon, die moet jow een nl']e jasse geven. "Dat heb 1k 
daon Mem, en de j ongen bin in optocht mit gaon om te getu-
gen hoe 't gaon was mit die vechtperti'j. Mar Wiebe zien 
Mem lachte allienig mar en wol van een ni'je jasse ne-
tuurlik niks cTeten. Ze had d'r ok nog wille omme." 

Dekepotte ]asse was nietmeer te maeken, en hi'] was in-
dertied ok al uut een oolde maekt. 't Was Inkelde jaoren 
nao de oorlogende textiel was nog krap en soms van mm-
nekwaliteit. D'r is veerder mar glen spul omme maekt. Jan 
zien Mem het him een ni'] jassien maekt. Disse keer van 
ni'] goed en zo kon hi'] d'r weer een posien tegen. 

Mar now nog even over die textielkrapte in en vot nao 
de oorlog. De memmen wodden doe wel vieningriek. Wat is 
d'r wat ofbreidmit eigenspunnen gaoren. Truigles van wit 
en bruun schaopegaoren. Mit een betien fantasie was d'r 
nog best wat mools van te maeken. Dat was dan mit ruties 
en streples-motieven. Watvuuldenwi'] oons dan nog riek, 
datdekiender d'r nog zo nettles bi'] leupen. En netuur-
lik wodde d'r van wit spunnen gaoren ondergoed breid, dat 
kriebelde wel een betien, mar 't was lekker waarm. En dat 
kwamgoed van pas in de oorlogswinters, wel drieje aachter 
mekere. 

Veur de kachels was haost glen branige te kriegen. 
Wie stobben bezetten kon, die kapte mar. Een hiel wark was 
dat, mardemanluden konnen daor goed de waarmte bi'] ho- 
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len. En naor De Fochtel om turf te stikken. Laeter dreu-
gen en ophaelen. Watisdaor op De Fochtel in die tied een 
turf wegtoogd. 

Mar wat hadden wi'j op tt  plattelaand et nog goed, ver-
gelekenbi'.j de meensken uut de steden. Ze wussen oons doe 
hiel goed te vienen: op fietsen mit cussiebanen. Zolange 
aj' nog wat missen konnen, huip ie die stumpers. Hopelik 
kriegenwitj zoe'n tied nooit weer. Now kuj' j  wel es ar-
geren, a,j' zien hoe de jeugd de overbieven broggies bi'j 
deweggooit Enwat zol d'r somstieden niet an eten in de 
vulnisemmers terechte kommen? 

Antien 

Demasque 

Doe de p..relaoten, 

nao een kleine 

t-wieduzend jaor 

donderpre7<en 

en dogma's, 

de ogen 

eupen gongen, 

was de 

maote vol, 

en de 

karke leeg. 

Johan Veenstra 
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De Rosmeule 
Jannes wus dat d'r op de oolde plaetse, een Siksische 

boerderi'je, nog een geve rosmeule liggen mos. H1'j wodde 
allangeniet meer bruukt om te kaarnen, mar hi'j zol nog 
best te bruken wezen om te dsken, te wienen en now veur-
al in oorlogstied om rogge te maelen. Mar zoe'n apperaot 
is alderheislikst zwaor, dat hoe moej?  zoe'n ding een ki-
lemeter of tiene ververen? Dc ni'jste waegen dan mar die 
nog stark op de assen, spaeken en hoepen staot en a-i' de 
meule dan uutmekeer nemen moet hi'j in onderdielen op de 
waegen en te ververen wezen. 

Zo zegd, zo daon. Eerst de stangen mit de kruuskoppe-
lings, danetgrote rad, dan et kleine - beide van geuten 
iezer - en dan et onderstel van twie staolen balken nog. 
De waegen kraekte wel wat onder de zwaore last, de boek-
berrie beug wat deur, mar de brune kon alles mit gemak 
trekken. 
Over de pries hoefde niet praot te wodden. Jannes zien 
vader dee d'r toch niks meer mit en kwam wel es kieken 
asallesweer dri'jde. "Hool him mar goed in 't vet," zee 
hi'j, "dan dri'jt et wat licliter en zorg d'r veur dat de 
kruuskoppelingsvlakkomrnen te liggen, aanders dri'jt jow 
de boel kepot en dat zol zunde wezen." 

Mit een peer uurties was Jannes thuus, opwaacht deur 
vrouw en kiender. "Wat haelie now weer an," zee de vrouw, 
mar wus wel: as Jannes wat in de kop had, dan hadde hi'j 
et niet in de kont. De jongen weren slim ni'jsgierig wat 
et wodden zol. Ze hadden wel es van een rosmeule heurd, 
mar d'r nog nooit iene zien. En now zol hi'j zels bi'j 
heur naost huus staon, et peerd d'r veur en dan in de ron-
te dri'jen. 

Mar zoveer was et bi'j lange nao nog niet. Eerst mos 
de ofstaand goed bemetenwodden, vanuut de schure waor de 
wiene ston, drie stangelengtes naor buten en daor een slicht 
plak maeken waor as de dreegbalken kwarnmen te staon. Dan 
et kleine rad om versnelling te maeken en daoroverhenne 
as een hoed et grote rad waor as et peerd veur lopen mos. 

Iederiene hulp mit om de zwaore onderdielen van de wae- 
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gen te tillen en op et goeie plak daele te zetten, percies 
in de boolten. Et duurde wel haost een dag veur alles op 
odder was. Tussen de rosmeule en de schure mos genog ruum-
te wezen veur et looppad van et peerd, d'r was een broggien 
over de stangen mit de kruuskoppelings maekt waor et peerd 
dan over henne stappen mos. Een gat in de mure zorgde d'r 
veur dat d'r binnen dan een haanddsmesiene, de --wiene en 
de maelstjene naorwaenst ansleutenwodden konnen. As alles 
ienkeer gesmeerd leup waj' van dat zwaore haanddri'jen of. 
Eenhiele anweenst vunnen Jannes en de jongen. Et peerd zol 
d'r wel anwennen om zien ronties te lopen en een haandvol 
haever meer zat d'r dan ok wel an. Et wodde die dag niet 
meer. Et begon al donker tew.c-dden,. mar tochkonnen de jongen 
et niet laoten am mit mekaander te perberen de rosmeule 
rond te dri'jen. Mit beheurlik wat stennen en zwieten kwam 
et zo veer. Mar doe heur vader een bos haever deur de d6s-
mesiene dee stoekte alles. Dat was toch te zwaor. Now, dan 
morgen mar mit de brune d'r veur. lederiene was de volgende 
morgen vlot et bedde uut en nao et melken, voeren en thee-
drinken zol et wezen. 

Tiemen, de ooldste, zol de brune anspannen, Jannes leup 
alles veur de sekurighied nog even nao - de kamraeden zat-
ten goed in et vet - en Anne legde de garven haever klaor 
die d5sktwoddenzollen. Doe alles in odder was, nam Jan-
nesetplakinaachterded6smesiene am de garven d'r veur-
z-ichtig in te drokken en gaf Tiemen deur et schureglassien 
de wink dat hi'] mit et peerd lopen gaon kon. "Vot," zee 
Tiemen, endaor dri'jde et spul. Anne hul buten de dri'j-
stangen mit de kruuskoppelings in de gaten. 

Et dri'jde allemaole as een here. De iene bos nao de 
aander gong d'r deur, et zaod vuhin een grotetobbe onder 
de mesiene en et stro kwam d'r an de aandere kaante weer 
uut. Et peerd mos eveñties an et rontien lopen wennen, mar 
et was zo mak as wat, ok dat gong opperbest. Totdat et 
stoékte. Misschien was de bos haever te dikke west of de 
baand niet goed lossneden of de kneupe d'r in zitten ble-
yen, mar in elk geval, et peerd hadde et yule hichter, de 
rosmeule gieselde in de ronte en iene van de stangen was 
bi'j de koppehing breuken. 

"Het et misschien toch niet viak genog west," zee Anne, 
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mar vader docht dat d'r misschien al een scheurtien in 
zeten haden dan brekt geuten iezer zomar of. Hoe dan ok, 
goeie raod was duur, want waor hael ie in de goeiighied 
een ni'je koppeling weg! 

Jannes op de fiets naor de smid. Dat was iene van et 
oolde stempel, die van alles om de smederi'je henne be-
weerde. En ja heur, et gelok was mit heur. De smid, die 
een kop as een almenak hadde, zee: TIZUUk  mar es in die 
roestbulte daor, nef fens mi'j moej' daor wel wat vienen.t' 
Zo was et ok. Jannes, die vaaste klaant was, hoefde d'r 
niks veur te betaelen. "Wees d'r gelokkig mit," zee de 
smid en dat was Jannes, want zonder ien zoetn  onderdiel 
koj' ja niks mit et hiele geval beginnen. Jannes weer op 
huus an. De kepotte koppeling d'r uut prutsen en de aan-
derd'rin zetten. D'r gong toch al gauw een peer ure mit 
henne. Mar doe dri'jde et hiele spul ok weer prima en et 
het nooit weer stokkend west. Nao et d3sken wodde de wiene 
ansleuten en et zaod schone maekt. Stoeven dat et dee op de 
dele, mar ja, dan de baanders mar wied eupen. De zunne 
scheen gelokkig toch. Ennaode wiene kwam laeter de mael-
meule, die de rogge tot fien mael maekte om brood te bak-
ken en bri'.j van te maeken; mit melk was dat deksels lek-
ker. De haever kon wat grof f er, want die was veur de bies-
ten. 
Alliend Tiemen en Anne kregen de aorighied d'r wel wat of 
om de hieltied ronties aachter et peerd te lopen, soms 
gongenze wel es midden op et grote rad staon en dri'jden 
dan mit, mar daor wodde. ie  dwiel van, dat ze losten me-
kaander wat of en bunnen et peerd ok wel es mit een touw 
van et bit an de rosmeule, dan mos hi'j wel rondlopen, 
mar dat moch niet van vader. Dat zodoende weren ze wel 
bliede dat laeter de grote dsmesiene bi'j huus kwam die 
alles in ien keer dee en et zaod naor de mulder gong. 
De rosmeule hadde veur de twiede keer zien dienst daon. 
Een jaor of wat nao de oorlog, doe et oolde iezer een bes-
te pries dee, bet Jannes de rosmeule mit een moker an dig-
gels sleugen. Tegere mit de stookpot beurde hi'j d'r wel 
honderd gulden veur en die kon hi'j best bruken. As et ap-
peraot d'r now nog was zol hi' d'r wel tiene of twintig 
keer zovule veur kregen hebben. Mar dat wus hi'j doe nog 
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niet en ze hadden d'r meraokels wat gemak van had. Pake 
het him niet lens weer zien. 

Oene Bult 

Ge ta/len 

Honderdtachtig kofferties, 

honderdvuuftig bri 1 len., 

driehonderd ringen, 

duzend schoenen, 

vuufhonderd staepe lties 

mit kleren 

veertig goolden tanen, 

een speulgoedbeer 

verleuren in de modder, 

macaber saldo van 

iene dag in Sobibor. 

Johan Veenstra 
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Bi'j eenofscheid 
Daor gaot ze. 1k doe et gedien wat op 'e zied. Niet te 

veer, zemagmeniet zien. 1k stoot haost een geranium om-
me mit mien elleboge. Ze pakt de fiets, die as ze naost 
huuszethet. Eerstwilze opstappen, dan twiefelt ze. Wil 
zeeeneerdig, lopend ofscheid. Een ofscheid dat nog wat 
langer duurt? De stienen van et grindpad veur mien huus 
maeken dat bekende, vertrouwde geluud. Et geluud van 'daor 
is ze weer'. Et geluud, dat me uut de slaop haelde as ik 
op heur zat te waachten. Waoromme vul ik aenlik inde slaop 
as ik op heur waachtte? Was 'ttevule gewoonte wodden, een 
zekere sleur? Gebeurde d'r niks onverwaachs meer? Ze hoolt 
alliendtnit heur rechterhaandetstuur beet. Et lopen gaot 
heur muuilikof op heur hoge hakken. Ze perbeert te lopen 
zo as aanders. Toch is ze nog wat zwiebelig, of verbeel ik 
me dat now mar. Ik bin bange dat ze aachteromme kikt en doe 
et gedien wat veerder dichte. Zedri'jt et heufd niet omme. 
B1'j et lege hekkien buugt ze heur veurover. Ze dot et eu-
penens1tetweer, zonder op te kieken. Vremd, eerst mos 
iketaltied doen. Zonder uut te kieken stapt ze op. Heur 
blonde lange haor wi'j t even op as ze heur heufd keert. 1k 
voig heur nog een hiele tied. Wat bin heur gedaachten. Daenkt 
zeanmi'j zo as ik an heur? Fietst ze zonder te daenken. Ze 
liekt traoger te fietsen. Heur jurk blift lange as een rooie 
stip tussen et gruun van de bomen. De bomen lieken hoger te 
wodden, heur fiets kleinder. De zunne is nog waarm, hi'j 
schittert krek in et raemvan de buren. Alles is zo stille, 
zo stilles 't alliend mar op zundagmiddag wezen kan. De 
huzen lieken veurnaemer, de patties rechter. 1k wil vot lo-
pen, vot van et raem. Heur niet meer volgen tot et laeste. 
Tochhool 1k et gedien beet. Mien hanen wo'n koold. Koold 
en loom, inkeld deur et gedien. 1k weet wel beter. Nog kiek 
iknaorheur. Een punt is ze, nog kleiner.. Een bocht, ze-  is 
vot. Ikblief staon, nog een hiele tied. 1k kan niet veur 
et raem weg kornmen. Deur een auto, et ienigste geluud op 
disse middag, wor ik wakker. 1k lope naor de taof el. Et is 
zoel in huus en ik bin koold. Za'k de koppies van de taofel 
zetten? 1k twiefele. 't Was altied heur koppien, 'tweren 
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oonzend. Mit de ellebogen op 'e taofel en mien heufd in de 
hanen gao 1k even zitten. Zitten en steren. 1k daenk an de 
weken hierveur. Hoevaeke moet een meenske ofscheid nemen, 
hoevaeke staon koppies te waachten op wat west het. Op een 
mond of op een haand. Een haand die steun zuukt, een mond, 
die een stroom van woorden even onderbreken kan. Hoevaeke 
wo'n kaemers stille en kil deur een vertrek. Een vertrek 
veur iewig. Alles blift etzelde. De klokke tikt traoger as 
daorveur. Een schilderi'j waor inienend een schaad over 
vaalt. Dezunne die kaeler deur de glaezen schient. Regen, 
die hadder tegen de ruten slat. Nog vuul ik heur mond op mien 
wange. Nog heur haand inmienend, trillend. Trillend as die 
eerste keer. De slaanke vinger, mit de naegellak waor 1k 
niet van hul. Heurvingers, die me minder stevig vaaste hul-
len die laesteuren. Heur haand, die me ofweerde en de woor-
den die me losleuten. Nog heur 1k heur stemme, die zaachter 
wodde. As een wiend die liggen gaot, zo benauwd stille. 
Stilte, waor niks meer is, niks meer leeft. Alles is weer-
omme brocht tot waachten, waachten op wat nooit overgaot of 
nooit gebeuren zal. 1k had heur begrepen. Elk woord van 
heur was d'r iene tevule en niet meer neudig. Elk woord 
maekte et allienig nog muuiliker. Ze praotte over 'een 
moole tied'. Heur lippen beweugen, 1k heurde glen woorden. 
Ze hadde de thee nog dronken, et lepeltien deur et koppien 
cirkeld. Zehadde heur vingers op mien haand leggen wild. 
1k hadde him weeromme trokken. Ze reageerde kwaolik. Ze 
hadde me nog een tuut geven, as een soort excuus. Een tuut 
zonder weerde. 1k keek heur niet meer an, duste et niet 
meer. Heur blonde, opsteuken haor was los raekt en hong 
in silertenveur heur orenlanges. 't Was krek as perbeerde 
ze nog wat. Ze maekte wat gebaoren. Doe was ze staorig naor 
de deure lopen, al praotende. Even pakte ze de krokke van 
de deure en kwam weeromme. Zehadde me nog een haand geven. 
Een haand die now inkeld uut die rooie naegels beston. Weer 
was ze begonnen over 'die tied'. Over de vekaansie, over 
dat dit beter was. 1k vuulde hoe ze de woorden d'r uutpas-
senmos. Doe ze de deure aachter heur dichte sleug was ik 
niet bliede. Ze hoestte nog een keer in et aachterhuus en 
reup nog wat. De aachterdeure gong dichte en ik heurde heur 
lopenop et grind. 1k duste heur niet aachternao te gaon. 



Toch kwam d'r een gedaachte in mi'j op om heur weeromme te 
roepen. 1k, hadde ikgenog tegen heur zegd, had 1k heur 
zomar gaon laoten? Had ze nog perbeerd alles te redden? 1k 
wus et niet meer. Ik had woorden heurd, mar niet bewust. 1k 
leup weer naor et raem en keek de diek weer uut. 1k volgde 
de rechte strepen over de midden van et asfalt. De bomen 
weren nog hoger wodden, dewereidnog stiller. 1k zocht een 
stip. Een roole stip, die de hieltied groter wodden zol. 

Harmen Houtman 

Reakties 
Et laeste nommer van De Ovend (1980 no. 1) ropthaoston 

elke bladziede om reakties. Om kot te gaon. "Hoe veerder 
mit et Stellingwarfs in et euoenbaor?" wodde op de "woor-
deboekaovend" vraogd. Anslutend an et veurstel dat 1k op 
de j aorvergeerdering al daon heb om de 'Kursus Stelling-
warf s" verschienen te laoten en veur de uutspraoke wat 
vassies en verhaelen op de baand te zetten, liekt et iri'i 
goed toe omeen "veurbeeldenboekien" temaekenmitmeugelik-
heden hoe aj' een adverteensie in et Stellingwarfs plaetsen, 
hoe aj' een verslag van een verienigingsaovend (vrouwlude-
verienigings, plaetselik belang en zo) on schrift stellen 
en bi'jglieks naor de kraante sturen en gao zo mar deur 
mit daee1ikse dingen, dat meensken zels zien kunnen hoe 
et kan. En dan vanzels de borgemeister. en raodsleden 
nog mar es weer vraogen In et euDenbaor Stelllngwarfs 
te praoten en adverteensies In die tael te plaetsen, 
zoas de perveensle et al dot in et Fries. Stellingwarver 
straotnaemen, ok in et tillefoonboek van de PTT en op de 
girokaorten. Wat een meugelikheden! "Nalle Beu", zeden 
wi'j tegen een klein kiendop 'e schoot, om et op een pie-
zierige meniere wat an et schrikken te maeken, dat et 
lachen gong (krek as "kieke-boe"). Een stok mit een stok 
laeken wodde bi'j oons aachter huus tegen de haander zet 
as et eterstied was ("Staot de stok -of: hangt et laeken-
d'r al?"), mar ok as et tied was dat et mement daor was 
as moeke -overdag vanzels- een poppe kriegen kon en de 
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dokter waorschouwdwoddenmos. Dan gong vader haostig l-
liend op huus an. 
Bi'.j de Krummelties hadde ok staon zuld, dat et Stelling-
warver Schri ever skontakt donderdagaovend 22 meie weer bi'j-
mekeerkommenzal in Makkinge en dat iederiene dan zeggen 
kan wat zi'j/hl'j op et hatte het wat de schrieveri'jje 
anbelangt, mar misschien komt de volgende Ovend nog veur 
die tied uut. Hier staot et dan alvast. Welkom, 8 ure. 
En dan de melkdrinkeri'je van Hendrik Vondeling. De el-
lende komt donkt mi'j vot uut et felt, dat de boeren ka-
pitalistisch docht en daon hebben en niet sociaol-kris-
telik. De perduktle is de hieltied opvoerd mit meer koe-
nen en meer melk per koe om et gewin. En et gaot nog 
de hieltied om de meens en et gezin (overal op eerde). 
Oplossing, neffens mi'j: weeronm-ie naor dattig koenen per 
bedrief (dan mar mit subsidie om an een modaol inkommen 
tekommen) en now de melk in poeiervorm, as keze, rivella 
en gao zo mar deur, beschikber stellen an de lanen waor 
as honger en dust leden wodt. Ok hier straft et kwaod 
van overperduktie himzels, mar geft ok meugelikheden om 
d'r wat goeds mit te doen. ttMisschien komt d'r dan gien 
oorlog meer." De tekenings van Dirk Kerst Koopmans bin 
altied weer lieke mool, mar 1k miste een bespreking van 
Karst Berkenbosch zien nitje  pergramme, krek as van et 
kaberet "Stellingwerfs op straat". Mar misschien zit dat 
oknogin de mappe bi'j de redaktie. Dan zal d'r wel hiel 
wat interessaants in dit nommer staon. Gauw evenpies kieken. 

Oene Bult 
(Opm. Red.: De "eerste echte uutvoering", de "premire" 
dus van Karst Albert Berkenbosch en Guus Huis in 't veld 
mit et komplete ni'je pergrarnme het neffens oonze much-
tings nog niet west, mar zal van de meitied wezen... Van 
"Stellingwarf op 'e streek" weten we, dat ze heur "tc'er-
neetT mit straote-kaberet nog heginnen moeten. D'r het ok 
nog niet yule gelegenhied veur west, zoj' zeggen. Deheer 
J.W. Nijholt het een stok veur de groep overzet, mar hi'j 
het d'r dislange nog niks weer van heurd. Wel is d'r een 
uutperbeer-optreden van de groep veur de Culturele Raod 
Oost-Stellingwarf west. Om kot te gaon, wi'j kun ok niet 
heksen, zeker niet in 't veuren-heksen.) 



Peleisbalkon 

11< zag jow staon op dat balkon 
aachter die micro foon, 
een plaetien van veur dattig jaor, 
zwat-wit in Polygoon. 

Et yolk, de preens, jow,  oolde mem, 
vermuuid van vuuftig jaor., 
vier kleine maegies naost mekeer, 
mit linten in et haor. 

Septemberdag in Amsterdam, 
jow keuningschop begon, 
en duzendkoppig zong et yolk 
jow toe op dat balkon. 

Waj' doe ontroerd, wat docht ie doe, 
hoe maek ik hier wat van? 
Hoe zwaor wodt disse zille mi'j, 
hoe kan 'k zoe'n opdracht an? 

Now zie 'k jow weer op dat balkon, 
weer is It een ni'j begin, 
want It kleine maegien van eertieds 
is now de keuningin'. 

Wat daenk ie now op dit mement, 
nao meer as dattig jaor? 
As It kon zoj' et dan overdoen, 
en was de zille zwaor? 

Hoe ienzem waj' se-ins, hoe alliend, 
daor in jow,  glaezen huus? 
Want ok al haj' een mooi peleis, 
elk huus dat het zien kruus. 
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De kiender brochten zorgen mit 
reboelie om de preens, 
hoe zwaor was doe die mooie taek, 
wat was jow diepste weens? 

Mar wat ok was, de hieltied bleej' 
die doodgewone vrouw, 
die meens was mit et hiele yolk, 
-den vader land ge trouw- 

Vandaege is 't jow laeste day, 
geef ie de krone deur, 
daoromin' dan mar van meens tot meens 
bedaankt veur alles heur. 

Johan Veenstra 

Krummeltien 

- Eenaorigartikei van drs. P. Breuker, (eerder lerer Ne-
deriaansen Fries andeP.A. in 'tVene, now wetenschoppe-
iikmitwarker an et Fries Instituut in Grunningen) staot 
in ScriptaFrisica, Tiiikbondei foar Arne Spenter (1926-
1977) (= Us wurk 1979, onder redaktie van Nils Arhaumar 
en Teake Hoekema) en et hiet: De takomst fan it Frysk: 
Standerdisearje of fierder forhoiinskje? 
Mit onderwieskundige argumenten pie it Breuker veur iene 
norm veur et Fries; in een onderwiesbeieid daor alie Frie-
sediaiectenheur gerak bi'j kriegen moeten, is neffens 
him niet haeiber en betekent de ondergang van et Fries. In 
etzeide boek, mar now van mien eigen haand, een stokkien: 
Heranaiyse van een Steiiingwerver opperviaktestructuur, 
dat gaot over dieiwoordkonstruktie as daon hebbenkund,'en 
dat omreden et nogal 'Ttechnisch is" ailienig veur taei-
kundigen leesber nuumd wodden mag. (H. Bi.) 
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Macro -biotisch 

Ze atten macro-biotisch, 
vertelden dat overal rond, 
veur 't 1-ziele lief en Leven 
was dat o ofgrieselik gezond. 

De folders over de 'therapie' 
brochten ze in de auto rond, 
uutlaotgassen weren lastig, 
mar macro-biotisch is gezond. 

Nao een kraachtig maoltien 
deden ze een sigerette in de mond, 
ocl-z, ien zoe'n sigerettien, 
Want macro-hiotisch is gezond. 

Veur et eten nog een slokkien, 
mar soras gong 't wel es te bont, 
een glassien meer of minder, 
want macro-hiotisch is al zo gezond. 

Lopen vaalt vczeks of, 
veural et lopen mit een hond, 
veur de flat kan 't ommes o  
en macro-biotiscl'z is gezond. 

Gezondhied is belangriek 
veur elk meensk', op elk front, 
now ik gao deur mit eten, 
een gel-iaktballe is toch zo gezond? 

Harmen Houtnian 
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hope- is 't meerste 
wodt wel zerd, 
mar hopen is ok niet alles, 
't most ok es mit zitten. 

Knillis 

Veu 1 
doomnies 
vraogen 
heur 
gemiente leden 
hoopvol 
of 
i r 

we 1 
goed geleuvig 
binnen 

dat 
geft 
te 
daenken... 

Knillis 
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