


D'r mag glen wark uut dit blad overneumen wodden zonder 
schriftelik goedvienen van de maeker(s). 



de Ovend 
twaelfde jaorgaank no. 3 	 juni 1984 

In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de 
Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, ge-
schiedenis en taelbeweginge. De Ovend wodt uutgeven deur 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en komt zes 
keer over de heerd bi'j de leden/ab. 
Red./Adm./Corr.: zie blz 4 van et omsiag. 
Tikwark: Jerry W. de Kock, Oosterwoolde. 

Veurwoord 
Keunsteners hebben heur de ieuwen deur antrokken vuuld 

tot heur omgeving. Zehebben d'r over zongen, komponeerd, 
dicht en schreven. Over et laand, de zee, et drp, et ool-
de huus, de bargen, de straanden. En niet te vergeten: 
de revieren Ontelbere keren is de Rijn bezongen, de Wol-
ga, de Seine endeSchelde. Onstarvelik is de Moldau maekt 
deur Smetana en de Donau deur Strauss. En de dichter Ni-
colaas Beets schreef ooit: 

Ht IJ is breed, de Zaan is breed: 
Wie wil de Zaan bevaren? 

En iederiene kent van Marsman: 

Denkend aan Holland 
zie ii< brede rivieren 
traag door oneindig laag land gaan 

Is et dan nog een wonder te numen dat de revieren van 
Stellingwarf alkrek zoe'n groteantrekkingskracht opdich-
ters en schrievers hebben? Een kleine bloemlezing: Jouk 
was et, die de mooie riegels schreef: 
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Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok 
In de vremd wispelturigste boc7-zten, 
Daor jubelen de voegels van poere gelok 
An oneindige straolende lochten. 

Jan van Overtjonger dichtte meerdere keren over deLende-
vallei, Henk Bloemhoff zong in veer vervleugen tieden 
over zien "Lendelaand Zunnekaant", Lauikje Fof-de Boer 
schreef in heur drtslied van Berkoop: 

In Stellingwarf, zo tussen Lend' en Tjonger 
daor ligt een dörpien overal bekend. 

Heur breur Luit de Boer schreef trouwens een boek dat de 
mooie naeme kreeg: "Uut et laand van Lende en Kuunder. TT  
Dirk Kerst Koopmans schilderde en schreef over zien Schee-
ne. Hi'j is trouwens al lange de ienigste niet meer, 
want Marjo dichtte indertied: 

Drool7rplakkien daor bi'j de Scl'zeene 
ik heure jow fluust'rende net 

En Peggy Klinkhaemer schreef: 

't raanke net blift als mar roezen 
zingt zien oolde Scheene lied... 

En now vulen jim zeker al eenbetien nattighied? Krek ja, 
in disse Ovend kommen de Stellingwarver revieren veur de 
ofwisselingeseen keer rejaol an bod. We hebben een ver-
hael over de dri'jen, dat bin die appatte broggies over 
de Scheene. We hebben ok een verhael over de Kuunder en 
een gedicht over de Schaopedobbe van Else. Veerder nog 
een gedicht over Eooltpae, jim raoden et daenk' al: in 
dat gedicht komt de Lende weer an bod. Och, Bergveld zee 
et indertied al in zien Stellingwarfs Volkslied: 

In 't laand van Lend' en Tjonger,  
Daor vulen wi'j oons thuus 



Al mit al hebben Jim now wel wat een waeterige Ovend in 
de hanen. Mar toch wel een biezunder aorigen iene donkt 
me zo. Al hoop 1k wel dat disse zoemer een betien dreu- 
ger wodt. 	 Johan Veenstra 

Van de redaktie 

Veur de H.J. Bergveld-pries, de twiejaorlikse literaire 
pries van Stellingwarf, bin van 't jaor negen inzendings 
instuurd deur zeuven verschillende schrievers. De jury 
hoopt in de loop van dezoemer mit et wark klaor te wezen. 
In september wodt de pries dan uutrikt, disse keer op et 
gemientehuus van Oost-Stellingwarf inOosterwoolde. (J.V.) 

De Intergemientelike Warkgroep Stellingwarfs het et wark 
d'r op zitten. Op 17 november 1982 wodde dewarkgroep in-
stalleerd. Op 8 mele het de veurzitter van de warkgroe, 
drs. H. Bloemhoff, een rappot van 32 bladzieden uutrikt 
an burgemeester Schurer van West-Stellingwarf. De I.W.S. 
dot in et rappot een dattigtal anbevelirigs over hoe as et 
mit et Stellingwarfs veerder moetenenkunnen zol. Et zal 
oons ni'je doen wat poletiek-Stellingwarf d'r mit dot 
We waachten of. (J.V.) 

Op 23 meert wodde inNi'jhooltpae et eerste oorspronkeli-
ke Stellingwarver kiendertenielstok veur de aldereerste 
keer op 'e plaanken brocht. Dat gebeurde inkef "De schie-
ye deure" deur de kiender van de legere schoele. Et te-
nielstok is schreven deur Harmen Houtman en die het et as 
titel mitgeven: Laot him niet valen. Op 16 juni speulen 
de kiender van N1'jhooltpae dlt stok op 'e Stellingwar-
ver Dag in Berkoop. 1k zol zeggen, dan kommen jim mar te 
kieken. En as d'r schoelen binnen die ok belangstelling 
veur dit kiendertenielstok hebben, die kun et beste mar 
even kontakt opnemen mit de Schrieversronte. (J.V.) 
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Opvoering "Laot him niet valen". (Foto: H. Houtman). 

Op 26 meie was et dan eindelik zoveer: de Schrieversron-
te hadde sund 1981 weer es een keer een reisien. En daor 
was bliekber verlet van! D'r kwam zovule yolk op of, dat 
iederiene kon niet lens in de bus. Een stokmennig luxe 
auto's rnossen mit de bus mitrieden. 
Mit 62 Schrieversronte-meensken hebben we een dag laank 
deur Drente toerd. Wat we zien en heurd hebben was meer 
as de muuite weerd: Peter en Alke van der Velde, de eu-
lie-en zaodmeule van Roderwoolde en de kuier deur Orvel-
te. Eteten smaekte ommeraek, iederiene was goed op schik 
en et weer hul him best. Et is de redaktie van De Ovend 
meraokelse best bevalen. 
Wi'j willen ankem jaor ems best weer mit mekaander vot. 
Gaojrn dan weer mit? (J.V.) 

Et kantoor van de Schrieversronte is in juli alliend los 
op 2, 3, 9, 10, 16, 17 juli 



Zonder zille 
- een diamaant van een dichtbundel - 

Een diamaant in de riegel dichtbundels die de Stelling-
warver Schrieversronte an now toe uutgeven het. Dat zo'k 
van Zonder Zille zeggen willen, de dichtbundel van Jan 
van Overtjonger, aenlik Jan van der Meulen uut Bilthoven 
(vroeger uut Wolvege). 

In november veurig jaor wodde et eerste exemplaor an de 
schriever anbeuden deur wethoolder Heite van West-Stel-
lingwarf. Tiedens disse uutrieking een kleine (literair) 
kritische kiek van Heite op 'e dichtbundel. Dit hul een 
protte lovende woorden veur de schriever in. Ok konnen 
we luustren naor een geestige 'verantwoording' van de 
dichter zels. 

In dit artikel wi'k mien kiek perberen te geven op 'e 58 
gedichten, de 14 haiku's ende4 senryi's. Dat mien gevuul 
bi'j et lezen van et wark aanders is (of wezen kan) as 
bi'j aandere lezers zaldudelik wezen. Dat gevuul is mis-
schien zels aanders as dat wat de dichter d'r zels in stont 
het. Toch daenk 1k dat Van der Meulen zien doen en daen-
ken goed overbrengt in zien gedichten. 

Wat de vorm angaot hoolt hi'j et kot. In een protte ge-
vallen verstarkt dit de kracht van de woorden. Et vargt 
wel geduld en oefening van de schriever. De vorm van de 
haiku (et Japanse gedicht van drie riegels en 5-7-5 let-
tergrepen) is netuurlik al bepaold. Dit gelt ok veur de 
senry, neffens de dichter een haiku mit een wat vri'er 
onderwarp. De gedichten blievenvaekeonderdelO riegels, 
et langste het d'r 25. De zinnen bin kot. Et komt nogal 
es veur dat een gedicht uut iene zin bestaot. 

De onderwarpen die Jan van Overtjonger k6st liggen tus-
sen de (oolde) vertrouwde omgeving en potische indrok-
ken van butenlaanse vekaansies, tussen daegelikse dingen 
en sitewaosies die mar zo now en dan in oons leven veur-
koinnien. 



Een veurbield van de oolde omgeving, een pat uut Herin-
nering: 

Een peupermuntien 
- smoest'rig en smaekend 
naor proemtebak - 
onder It waachtend kieken 
naor de scheppende hanen 
van mien vader, 
een tiedloze tied 
van vrede en stille 
gene genhied. 

Gedichten over butenlaanse plakken lieken d'r wat tussen 
uut tevalen in zoe'n in 't Stellingwarfs schreven bundel. 
Mar toch ligt et veur de haand dat iene zien indrokken 
geft over verschillende plakken die hi'j zien bet, ok o-
ver de greenzen. De tael mag in gien geval de greens we-
zen om daor over te schrjeven. Een veurbield isVenetf: 

Jow San Maco, 
een karke zo 
hastens vol 
keunst en pebliek 
dat et geloof 
d'r conp'ran 
de deur' in kan. 

De meerste gedichten bin tiedloos of speulen in de now-
tied. Toch kikt Jan van der Meulenzonow en dan nog even 
aachteromme. Deur et (onbewust?) bruken van niet al te 
yule nostalgische vassen krigt de streektael indirekt een 
briedere weerde. 
Een diel van de gedichten gaot over de netuur. Prachtige 
veurbielden hiervan bin te lezen in: Lendevallel, Anato-
mische les enOnkruud. De schriever is somstieden beschou-
wer/bekieker van zien omgeving. Vaeke is hi'j liekewel 
ok doendemitzien beschouwings deur ironische of bespie-
gelende opmarkings te maeken. (Lees: Orange, De Berkoper 
karke). 
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Een protte menieren van daenken, kiekenenvulen. De uut-
voering daorvan vien le in disse dichtbundel. In 't eer-
Ste plak blift Van der Meulen eenbeschouwer van zien le-
yen, omgeving en verleden. H1'j dot d'r wat mit ingedaach-
ten, hi'j geft d'r weinig kritiek op. Misschien het hi'j 
him dat zels ok niet as opdracht mitgeven. Toch kuwwe zo 
hier en daor wel wat 'kritiek' tussenderiegels deur le-
zen. Ikmiene temeensen soms (lichte) kritiek tevernemn. 
Wat te daenken van een gedicht as Ontmaskerd? Wat veur 
meens is de pelisie die zien pette an de kapstok hangt 
en zien gezichte weeromme krigt? Verbargt hi'j zien 'wao-
re' gezicht deur et dregen van zien uniform (en pette)? 
De kritiek is dude liker in et gedicht De kop in et zaand. 
Hoe zicht de doomnee in et gedicht Koold d'r uut? Die 
blikken stemme, wil dat wat zeggen over de aord van die 
man (of vrouw)? En hoe zit etmit de dokters met gedicht 
Vlocht. Et kroepen mit de IKKE onder 't bedde veur 'die 
monteurs', isdat persoonlike aangst of wil et wat zeggen 
over die hiele sitewaosie? 1k daenke dat de lezers zels 
mar naor de antwoorden op die vraogen zuken moeten. Kiek 
mar es naor onderstaond gedicht Vlocht: 

Dokters 
in It wit 
zukend 
en luustrend 
as monteurs.; 
ik kroepe 
stiekem 
mit mien 
Ikke 
onder It bedde. 

1k hope niet dat de stilte over de schrieveri',je van Jan 
van Overtjonger vaalt. Et ommegaon mit de tael is him op 
disse meniere wel toevertrouwd neffens mi'j. Een schit-
terende diamaant donkt mi'j. 

Et omsiag ismaekt deur Fred Zoer, de foto op 'e aachter-
kaant deur Martin van Nieuwenhoven. De Stellingwarver 
Schrieversronte is d'r op uut om de pries van de boeken 
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zo lege meugelik te holen. De pries mag glen bezwaor we-
zen om mit oonze moole tael in de kunde te kommen. Zon-
der Zille kost 1 9,90. 

Harmen Houtman 

De oolde karke van Der Izzerd 

De oolde karke, daor staot ze nog 
Fier deur al die ieuwen henne toch. 
Ze miernert over een groots verleden 
Hoevule meensken hier et Woord anheurden 
Van vergeving, lie fde, hope en gebeden. 

De oolde karke, ze staot d 'r nog 
Verdrietig over wat was in et vere verleden. 
Gien preek of deup of zels begraffenis 
Wodt d'r now nog hullen op It heden. 
Ze vuult dit as een gemis. 

De oolde karke, daor staot ze dan 
De dikke muren kaankerig deur wiend en weer 
Waachten op verbetering die komt toch grif een keer. 
De toren, hoge en laank 
Mit de klokke die lödt mit broonzen klaank. 

De oolde karke, ze blift d'r nog, 
Daoromme henne It karkhof mit de greven 
Van de dierberen die hier bleven. 
De oolde karke as waachter,  
Ok in It veerdere leven. 

Y. Duursma 
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Greenzen over - over greenzen 1 

Up et schrieverskontakt van november veurig jaor is 
ofpraot dat verschillende schrievers veur Ds Ovnd es een 
keer over ien thema schrieven sullen. Dat thema is "Green-
zen" wodden. Now leek et de redaktie sins wei een goed 
idee en begin in de zoemer mit et riegeltien artikels. 
Et is now ja vekaansietied en dan hebben een protte meens-
ken mit greenzen te maeken. Mar d'r bin vanzels ok aan-
dere greenzen daenkber as die tussen lanen. Een thema o-
ver greenzen kan een rekber begrip wezen. In drie of vier 
opienvoigende Ovends kun jim lezen wat Ste llingwarver 
schrievers over greenzen te verte lien hebben. 

In dit stokkien wi'k et hebben over ien van de green-
zen van Stellingwarf, in dit geval de noordgreens van 
West-Stellingwarf. Die noordgreens is de Kuunder of Tjon-
ger. Tjonger is de Friese naeme, Kuunder is de Saksische 
naeme. In de Romeinse tied wodde de revier Cunera Fluvi-
us nuumd. Et zal de lezers misschien opvalen dat 1k de 
naeme Tjonger et meerste bruken zal en niet de Stelling-
warver naeme Kuunder. Dit komt omdat ikvlak bi'j deTjon-
ger geboren bin, d'r zoe'n vuuftig jaor vlakbi'j woond 
en warkt hebbe, d'r in zwominen en viskt hebbe en d'r op 
reden mit strenge winters. Enwi'j zeden thuus altied van 
Tjonger. 

Soms was et een geveerlike Tjonger, zoas op 1 decem-
ber 1925, doe d'r zes schaetserieders uut Ni'jhooltpae 
in een wak redenenmar krek op et nippertien deur Johan-
nes Visser redded wodden konnen. Die kreeg daor laeter 
een oorkonde en een medallie van et Carnegie Heldenfoons 
veur. De T.jonger hadde ok geheimen. In 1943 wodde even 
ten oosten van Mildam et liek van een vrouw in et waeter 
vunnen. Jaoren nao de bevri'jding wodde d'r verteld dat 
et een Joodse vrouw west hadde, die te yule van et verzet 
ofwus. 

De naeme Tjonger is warschienlik of leided van Kionre 
of Tjonre (ooldfries: tiona = schae toebrengen). Dan daen- 

- 73 - 



ken we an een revier die nog al es overstromings anrich-
ten kon, dit in tegenstelling mit de Lende, de rustig 
stromende revier. 

Zoe'n 12.000 jaor leden moet de Tjonger yule brieder 
west hebben. Dat kwam an et locht doe in 1980 an de Otters-
weg in Hooltwoolde, an de zuudkaant van een zaandhoogte, 
een kaamp van rendierejaegers vunnen wodde. Deur de heer 
Bosscha, veidmitwarker van et Fries Museum, die dat plak 
vunnen hadde, wodde mi'j hierop wezen. le konnen et an 
de grondsiag zien. Die rendierejaegers sleugen indertied 
heur bivak op in de li'jte van die zaandhoogten an de 
Tjonger. Deur de ieuwen henne is de Tonger dichte gruuid. 
Zo ontston et veengebied van Der Izzerd, Hooltwoolde en 
Ni' jhooltwoolde. 

Warschienlik is de Tjonger ontstaon an et aende van de 
laeste iestied. Doe d'r nao die iestied een dreuger ku- 
maot anbrak, was wat now zuudwest-Frieslaand is iene gro- 
te zaandvlakte. Deur hadde west-noordwestenwiend wodde 
et zaand mitneumen en kwamokin oonze Stellingwarven te- 
rechte. De briede Tjonger wi'jde dichte en et waeter kon 
deur dat dichte-stoeven muuilik meer een wegviénen. Daor-
omme was devroegere Tjonger slimme bochtig. Dat ku,j' now 
nog ande Oolde Tjonger zien. Veur de kenalisaosie in 1886 
hadden de schippers van Ni'jhooltpae of tot an de Scho-
terbrogge in wat now Rieksweg 32 hiet een dag veren 

Veer veur oonze jaortelling mondde de Tjonger uut in 
et Vlie tussen waor now deeilanen Vlielaand en Terschel-
ling liggen (dit neffens een oolde kaorte van Eekhoff), 
de Zuderzee beston nog niet. 

Deur de ieuwen henne wodde de Tjonger de hieltied on-
dieper, ik bedoele dan de Oolde Tjonger veur de kenali- 
saosie van 1880-1886. Veur die tied reden de boeren van 
Mildam mit peerd enwaegen deur de Tjonger, de Mildamster 
brogge was d'r nog niet, d'r was wel een dri'j veur de 
meensken die lopen mossen. De Tjonger hadde dan ok nogal 
wat scholle plakken, zoas etLysbeth Wad, dit lag vlak an 
de westkaant van waor now de Mildamster brogge is. In de 
vroege Middelieuwen hadde dit wad de naeme van Middeiste 
Dam (Mildam is hier van of leided). Veerder naor et wes-
ten laggen et Siebenga Wad en et Anne Sieses Wad, die lag-
gen in de buurt van waor now de meule van Mildam staot. 
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Et vroegere Scheltinga'S Broggien 
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Naor et oosten lag et Wad op 'e Mie (de Mie is een stok 
laand dat die naeme now nog het). Zuudoostelik van Der 
Izzerd lag et Antje Ypes Wad. 

In 1886 is de Tjonger kenaliseerd d.w.z. recht maekt, 
dat mos allemaole mit de haand en de schoppe gebeuren. In 
de jaoren d'r nao was d'r een drokte van belang wat de 
schipvaort anbelangde. De Cay van Berkoop en ok die van 
Makkinge wodden beveurraod via de Tjonger. Ok de winkel-
luden van Ni'jhooltpaeenDer Izzerd kregen heur veurraod 
mit et schip anvoerd. De opsiag veur Ni'hooltpae was an 
De Wiek en veur de kenalisaosie an et aende van de Lubbert 
Pierssloot. Veur Der Izzerd was de opsiag bi'j et stoom-
gemael. Hooltwoolde hadde ok een opsiag, die was waor as 
nowdeschoele van Hooltwoolde  staot. Naor de Tjonger was 
dit eenhiel aende veren. Via de Hujscheene en de Metwost 
gongen de schippers deur et Rizziger Stel. Dit was een 
brogge in de weg wat now Rieksweg 32 is, op et plak waor 
now de Stelweg OP 'e Rieksweg uutkomt. Uuteindelik kwam-
men ze dan noordelik van de Kooiweg uut in de Tjonger. 

Deur de komst van de vrachtauto's is et vrachtvervoer 
mit schippen over de Tjonger hielemaole verdwenen, daor 
is de pleziervaort veur in de plak kommen. Waor vroeger 
de schipperskiender inde liende leupen om bi'j wiendstil 
weer et schip te trekken en zo nit hulpen on de kost te 
verdienen, ronken now zoemers deplezierboten in de Tjon-
ger. Manluden en vrouwluden bruun verbraand, de iene an 
et stuurrad, de ere laankuut in een luie stoel te lezen. 
Wel een teken van weivaort 

De Tjonger is oPnij uutbaggerd in et laest van de 
twintiger jaoren, in 1963 is hitj  brieder maekt en weer 
dieper van Ni'jhooltpae of tot an de Schoterbrogge. Tot 
an Mildam is de kenaaldiek verdwenen, die brette is bi'j 
de Tjonger ankonimen. Et was altied prachtig waeter om in 
te zwemmen, de laeste jaoren is et een stok smeriger wod-
den, toch duken verscheiden meensken zoemers mit waarm 
weer nog graeg een keer in de Tjonger. 

BiTj de winter mit noordwester storm kon de Tjonger 
soms onimeraek hoog waeter hebben tot ande sluus in Ni'j-
hooltpae. Dehadde wiend jachte etwaeter dan van et Tjeu-
kemeer op, dat binnen een peer uren kon et waeter wel een 
meter hoger wodden. Gelokkig is mit de komst van et twie- 
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de gemael bi'j Stavoren dit ongemak aorig opvongen. 
Et beginpunt van deTjonger ligt in Oost-Stellingwarf, 

ok waeter uut de omgeving van Appelsche wodt via de Tjon-
ger ofvoerd. De schippen moe'n deur drie sluzen, in Oos- 
terwoolde is een sluus, in de Ni'jberkoperweg in Jubbege 
is d'r iene en an et aende van et Sevenaerspad in Oolde-
hoorn ter hoogte van de greens van Ni'jhooltpae mit Ber-
koop is d'r ok iene. 

De Tjonger het ok een waetersportcentrum en wel in De 
Langelille, daor het een keféhoolder een camping mit ver- 
hure van boten. Hier is de Tjonger aorig bried tot an 
Schoterziel, mooi orn in te visken en te veren. Bi'j de 
Mildamster brogge is ok een ligplak veur boten, hier wodt 
ok aorig gebruuk van maekt. In verbaand mit de ruilver-
kaveling Midden-Tjonger is et debedoeling dat an de west-
kaant van de Mildamster brogge een visplak veur gehandi-
capten maekt wodden zal. D'r zal ok een visplak maekt 
wodden bi'j et vroegere Scheltinga's Broggien. 

Mit zoe'n ruilverkaveling veraandert d'r weer van al-
les, d'r is deur de ieuwen al zo yule veraanderd, mar de 
Kuunder stroomt wieder, jaor in en jaor uut. 

Y. Duursma 

Bronnen: 
Oldeberkoop., under redaktie van K. Bosje en Dr. J. J. Spahr 
van der Hoek, Liwwadden 1972. 
Daank an Philornène Bloemhoff-De Bruijn van wie a'k de 
in et artikel nuwnde veidnaemen kreeg. 
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Frommeltien 

17< 7<nede de letters 
mit mien ogen, 
schaeve de zinnen 
grofweg op maote; 
speul mit verbienings 
van de feiten 
totdat d'r een vonke overgaot; 
soldeer de punten 
scharp op pepier, 
strieke de plooien 
mit iene haand vot, 
'7< heb een protte te vertellen 
mar woorden schieten 
mi'j te kot. 

De spanten staon 
now overaende, 
de koffie smaekt 
al Lange niet meer; 
de twiefel kropt 
in disse bouwschets, 
'k perbeer et nog ien keer, 
'k bin now niet meer zo zeker: 
et vuur is vot, 
daor knakt een riegeltien 
gedaachtengaank., 
mien lettergrepen valen 
kinl<e lend op et hoolt., 
waor is 't motief, 
et krigt bi'j Lange nao 
niet zien gerak: 
daoronvne belaant dit 
fronneltien votdaolik 
in de prullebak. 

Fré Westink 



Vrundschop 

"Eens kom Je tot de conclusie 
Vriendschap is een illusie, 
vriendschap is een droom, 
een dikke laag staal met een dun laagje chroom" 

Dit is et refrein van een lied van een Nederlaanstaelige 
groep, et eerste wat me in 't zin sch6t as 1k et woord 
"vrundschop" heure. Want is et echt zo as et in dat lie-
tien beschreven wodt? In hoge maote wel, daenk 1k. Meer 
as negentig percent, schat 1k, van wat vrundschop nuumd 
wodt,gaot over. Mar in 't eerste plak is et misschien et 
beste om Jezels es of te vraogen wat vrundschop is. Bi'j-
kaans iederiene zal een aandere inhoold an dat woord ge-
yen. Waor ligt de greens bi'J vrundschop, hoe diepe moet 
de emosie wezen, hoe vaeke moej' mekeer zienof in elk ge-
val contact hebben? Wat is kunde, wat is een vrund? Wat 
is een oppervlakkige vrund, wat een diepere? En Je naos-
te, is dat now een vrundofniet? Een tal vraogen daor we 
allegeer zels een antwoord op vienen moeten. De lene kan 
dat beter as de aandere. Pattie koinmen d'r niet uut. 

Veur mezels dus. 1k hebbe een tal vrunden daor a'k hiel 
riegelmaotig contact mit hebbe, persoonlik of deur de til-
lefoon. 1k praote mit heur over mien daegeliks doen en 
laoten en over mien gevuul. Ok vraog ik heur mienings en 
inzichten over bepaolde dingen, okover mien eigen leven. 
Doe 'ketgoed, hoe kanetaanders, hoe zollen Jim etdoen? 
De diepte van de gevulens die 'k vertelle, dat bepaol 1k 
dus zels, et hangtofvan degene daor a'k et an vertelle. 
Et veerst gao 'k, want een meens moet altied wat veur him-
zels holen, mit mien vrund Freddy. Et vertellen over me-
zels hangt ok of van wat die aander mi'J vertelt, et ie-
ne lokt et aandere uut. En Je oolden dan... bin dat ok 
vrunden? Of heurt zoks gewoon bi'j oolden? Misschien zol 
et zoheuren moeten Toch is et vaeks niet et geval. Mien 
oolden beschouw ik wel as mien vrunden. 
Dan bin d'r nog wat meensken die d'r as 't waore op doen 

- 79 - 



om mien vrund tewodden. Sommigen vien 'k gewoon mar kun-
de, aanderen oppervlakkige vrunden en pattie lokt et om 
Umien  vrund" te wodden. Meensken veraanderen now ienkeer 
deur omstaandigheden ten geunste mar okeers omme. Vrunden 
kuj' ok kwietraeken. 
Een goeie riegelmaot in contact en een bepaolde diepte in 
et vertellen van et gevuul, dat bepaolt veur mi'j dus et 
woord vrundschop. Toch moet d'r veur et onderholen van 
vrundschop ok een zekere overiensternming in levenshoolding 
wezen. A'k mit iene spul hebbe,kan 'k daor ok riegelmao-
tig contact over onderholen en an diep contact in et ge-
vuulsleven zal et niet ontbreken. D'r bin meensken die 
zeggen dat ze vrunden hebben die ze mar len keer in 't 
jaor opbellen, et blieven dan nog heur vrunden. Zo vuul 
iketniet. In 'teerste plak bin dat meerstal schoelevrun-
den, he'k wel esheurd, die 1k haost niet hebbe, en in 't 
twiede plak vienikien (of twie of drie) keer in 't jaor 
niet genoeg. 

Vrundschop betekent eenprotte veur mi'j. 1k bin daor, en 
dat wee'k grif, niet de ienige in. Zonder vrundschop is 
et leven yule minder de muuite weerd. Et is goed om te 
weten dat d'r daegeliks meenskenanjow daenken en om jow 
geven. Et is vaeke niet makkelik om vrundschoppen, aj' 
die een protte mienen te hebben, bestaon te laoten. Want 
et ontbrekt oons zovaeke an tied. Tied is de grote vi'j-
aand van vrundschop. Gao mar naohoevule vrunden manluden 
en vrouwluden mit een warkweke van 60 tot 80 uren nog heb-
ben. Dat zeggen ze temeensen zels. Toch hebben zi'j, die 
heur man of vrouw al as vrund verleuren hebben, nog wel 
vrunden. Dat bin dan daerik' ok die "haostigen" van een 
dubbele warkweke. 1k kàn me bi'j zokken dan ok veurstel-
len dat nao weken van gebrekangenegenhied, zi'j et wark 
uuteindelik as heur vrund beschouwen. 
Vrundschoppen tussen manluden en vrouwluden schienen ok 
aanders te wezen, he'k laestdaegs es lezen. Niet alliend 
lezen aenlik, 1k heb et gedieltelik ok zels murken. Man-
nen schienen vrunden te wodden/wezen deur wat ze tegere 
doen (visken, kaortspeulen, voetballen), vrouwen om wat 
ze binnen. Hiervan uutgaonde zoj' dus zeggen kunnen dat 



et bi'j de eerste groep om de uterlikheden gaot en bi'j 
de twiede om et innerlik. Toch liekt dat alliend mar zo. 
Viskenisniet allienig een dobber drieven laoten en voet-
ballen niet alliend tegen eenballe an trappen. Vrundschop-
pen tussen jonge meensken bin d'r et meerste, aj' zo om 
je henne kieken, tussen j ongen en j ongen en tus sen maegies 
en maegies. Dat gaot ethiele leven toch wel zo deur. Ne-
tuurlik bin d'r een protte uutzunderings op, mar toch 
daenk ik dat de algemiene "verwaantschop" tussen meensken 
van etzelde geslaacht toch et grootste is. Et staot as 
een paol boven waeter dat vrouwluden en manluden van me-
keers vrundschoppen nogal wat leren kunnen. 
Vrundschop is as een voegel, okeen symbool van vri'jhied. 
Hi'j komt bi'j oons, blift mar even of maekt een nussien. 
Mar perbeer him niet ineen kouwgien te stoppen, want dan 
is hi'j zien vri'jhied kwiet. Hi'j mag wel inzoe'n kouw-
glen, mar laot et deurtien dan wel eupen. Vraog of en toe: 
"Hej't nog naor 't zin, wi'j' nog niet vot, et deurtien 
staotdehieltied nog eupen." Verbaos je d'r dan over dat 
et voegeltien je zo lief ankikt en zitten blift waor 
zit. 	 Harmen Houtman 

Feest 

Of ze d'r nog wonen weet ikniet, mar zoe'n voege veer-
tig jaor leden woonden Freerk en Pietsje Bergman in de 
Westhoek. Ze hadden wat boerkeri'je, dat wil zeggen: een 
peer koenen in 't laand, een stok of wat kalfies an de 
stikke, een hiele koppel kiepen, drie katten, twie hon-
nen en dan ok nog twie kiender. De kiender gongen naor 
schoele, die heurden aenlik niet bi'j de veestaeDel, of 
aenlik ok wel, want ze konnen al goed helpen en zaggen 
d'r dan vaeke ok as biesten uut! 

Pietsje, die slim schone was, mos dus nogal cauw es 
an de wastobbe. Van dat wasken sleet de boel ok nog ne-
kelik, dat d'r weren uutengedurig ni'je broeken en bloe-
sies neudig. Pietsje kon 't niet waachtenomiedere klao-
scheet naor Wolvege toe te vliegen en berrakkeseerde hoe 
ze dat now hebben mos. Zehadde 't inienend! D'r kwam wel 



es een jonge uut Wolvege langes, die ventte mit 't pak! 
As ze die de eerstvolgende keer now es anhul. En zo ge-
beurde 

zee de jonge, "ja, vrouw Bergman, mar 1k hebbe 
now gien broeken van die maote bi'j mi'-j." "Dan koj' over 
veertien daegen mar an," zee Pietsje. "Now, dat is goed," 
zee 't ventien, "a'k et mar ontholen kan! tieej'  wat,hang 
de vlagge mar uut, dan kom ik grif an!" 

Veertien daegen laeter hong bi'j Freerk en Pietsje de 
vlagge uut. De jonge mit et pak, die langes kwam en krek 
een mooi maegien aachternao fluitte, zag de hiele vlagge 
niet. Mar wie de vlagge wel zaggen, weren de buren. De 
iene bure leup naor de ere en vreug: "Zeg, weten jim ok 
wat d'r bi'j Freerk an de haand is? Daor hangt de vlagge 
uut" "De vlagge uut? Nee, buurvrouw, dat weet ik ok niet, 
mar ze konnen wel es twaelf en een half jaor trouwd we-
Zen. Neffens de tied kan dat wel zowat! Wee]' wat, ik ho-
le vandemiddag de kiender wel eventies an, as die uut 
schoele kommen!" Mar de kiender wussen van niks. Hong de 
vlagge uut? Nee, ze wussen niet waoromrne! "Dat is heur 
vanzels inschuund," zee deeerste buurvrouw, "die kiender 
meugen niks zeggen. Mar Freerk enPietsje hoeven now niet 
te daenken dat ze d'r zo ofkommen. Wee]' wat we doen? We 
gaon vanaovend mit mekaander henne!" En zowodde ofpraot! 

Doe et aovens acht ure was, weren de buren mit de Dronk 
anoppad naor Freerk enPietsje. Mar wat keken die meens-
ken reer op! "Ja, Freerk, ie zien wel, ie kun oons niks 
ontdoen," zee de naoste buurman. "Hattelik fielseteerd 
en nog mar een hiele hoop jaorties!" En een ere begon te 
zingen: "Dawwe ze nog mar lange kriegen meugen, lussen 
zal wel gaon.. !" Mar dat sleug vanzels nargens op, want 
Freerk en Pietsje wussen van niks. Ze staemerden d'r dan 
ok reer inoinme. . ."Mar meensken, d'r is hielendal niks... 
En we hebben ok gien borrel veur jim, we hebben niks in 
huus!" "0 nee? Waoromme hang ie de vlagge dan uut? Now 
moe]' d'r ok veur staon durven. We bin allemaole koinmen 
zo a]' wel zien!" Ja, ze weren d'r allemaole en argens 
dee dat et hatte van Freerk en Pietsje ok nog wel goed. 
"Jonges," begon Freerk, "ik weet et goed maekt! As buur-
man now even de auto van huus haelt en 1k stappe d'r es 
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bi'j in, dan zuwwe zien dawwe wat kriegen" D'r gong een 
hoeraah.. op 

En zo kwam et dat de bakker uut o1vece op een laet 
ure nog gebakkies verkochte en een slieter raektenogeen 
peer flessen berenburg en boerejonges kwiet Et is daor 
inde Wes thoek nog een daeverend feest wodden, al wus aen-
uk gien iene waoromme... 

De broeken veur de kiender hebben nog wel even waach-
ten moeten, dat wel, mar dat is laeter toch ok nog wel 
goed koinmen. 

Peggy Klinkhaemer 

Schaopedobbe 

Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op It roeme veld 
Hoe kom ie toch an jow waeter 
Waor komt dat toch weg 
Schaopedobbe, Schaopedobbe 
Waor komt dat toch weg 

Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op It roeme veld 
Hoe hool ie daor toch jow waeter 
Op et 7-zoge heidelaand 
Schaopedobbe., Schaopedobbe 
Op et hoge heidelacznd 

Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op 't roeme veld 
Waor de huder schaopen weidde 
Ienzem mar toch nooit alliend 
Schaopedobbe., Schaopedobbe 
Ienzem mar toch nooit alliend 



Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op It roeme veld 
le bin van een veer verleden 
Xe bin van de oolde tied 
Schaopedobbe, Schaopedobbe 
Xe bin van de oolde tied 

Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op It roeme veld 
Op 'e heide aachter Else 
Gelokkig bi'j' d'r nog hieltied 
Schaopedobbe, Schaopedobbe 
Gelokkig bi'j' d'r nog hieltied 

Schaopedobbe - mooi klein meertien 
Allienig daor op It roeme veld 
'k Hope daj' d'r ok nog blieven 
In de tied die nao oons komt 
Schaopedobbe., Schaopedobbe 
'k Hope daj' d'riewig blieven 

B. Betten 

De oolde schoele in Bull 

Dat de oolde smederi'je van Lugien vroeger een schoe-
le was, weet 1k van mien va. Mar 1k gong op 'e schoele 
naost debos. Die Stan mit dekop op 't noorden. Hoge rae-
men mit onderin ruten van matglas daor alliend de meester 
over henne kieken kon. WI'], kiender, zatten as in een 
gevangenis. Toch vuulden we dat niet zo. Meester Mulder 
kon goed vertellen en we leerden yule. Hi'] gaf les mit 
de dingen en de dieren d'r zovule meugelik bi']. Een oe- 



le, een stiekelvarken en een adder kwarnmen in 't lekaal. 
Naost mien baank hadde hi'j op 'e mure een vierkaant 

tekend, een meter laank en bried. En dat vierkaant hadde 
hi'j weer verdield in hokkies van een vierkaante decime-
terenzo wieder. 'k Hadde dan ok nooit muuite mit de op-
pervlaktesommen... 

Veur de schoele was een plein en d t r naost een ieke-
bos, dat wi'j de schoelebos nuurnden. In et speulkertier 
weren wi'j daor te vienen, we speulden verstoppertien en 
vleugen over de slingerpaeden. Doe 'k de schoele al wat 
jaoren aachter de rogge hadde, kwam ik d'r nog wel es, 
mar dan op 'e zundagaovend... 

Bi t j de schoelebos langes was een smal bossien waor 
we altied neuten zochten. En daor weer aachter koj' veer 
uutkieken over et boerelaand. Now bin d'r bungalows dae-
le zet. 

Meester M. hadde de wiend altied goed onder 't jonge 
volkien. As hi'j kwaod was dan vluukte hi'j j 't Fraans. 
Dat maektewelindrokopoons enweknepen him dan ok goed. 
Hi'j leerde oons ok spullegies veur op et schoelelein. 
Et plein wodde dan deur een lange strepe in twie helten 
verdield. We maekten twie perti'jen, ieder kreeg zien 
helte en ok nog tien stokken. le mossen dan perberen een 
stok van je tegenperti'j te stelen, mar dan koj' wel of-
tikt wodden. 't Was slimme spannend enaj' et laeter niet 
iens weren wie wunnen hadde, wodden de stokken ok wel es 
aanders bruukt 

As meester een goed zin hadde, kregen we zingen bi'j 
de vioele of we mochten stereoscoopplaeties kieken. Doe 
al De oolde schoele is al lange vervongen deur een 
ni'jen iene en die is onderdehaand ok. al  niet zoni'j meer, 
daenk ik. En hoe zol et staon mit de kiender, hoevule 
klassen zollen d'r nog wezen? 

1k moet d'r toch gauw weer es henne te kieken. 

Ad. 
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Op 28 september 1984 verschient de Jan Abraham Bakker-
kelinder 1985. DeStellingwarver Schrieversronte gaf twie 
keer eerder een kelinder uut: iene mit wark van Sierd 
Geertsma en iene mit wark van Dirk Kerst Koopmans. De Wark-
groep Publiciteit het de beschikking over wark van de 
keunstener J.A. Bakker (1892-1969), die vroeger verbun-
nen was an de Rietvlechtschoele in Noordwoolde. In disse 
Ovend vienen jim twie prenten van Bakker, die niet op 
kelinder staon. Dekelinder mit l3prenten zal weer / 9,50 
kosten. De prente hierboven is een hooltgravure en het 
as onderwarp et laandanmaeken. 



Daegellkse dinkies 

Et is me opvalen, dat verscheiden meensken van buten de 
veenpoolder die op een mooie dag een lopien bi'j deSchee-
ne langes maeken, niet goed uut de voeten kunnen mit de 
vier dri'jen die nog over deScheene liggen. Aj' op zoe'n 
dri'j staon dan kuj' genieten van een prachtig uutzicht 
over de Scheene naor weerskaanten. 
Die meensken zien dan dat hokkien op 'taende van de dri'j 
(1k zegge altied van kiepehokkien...) en dan wetenzeniet 
wat dat te betekenen het. 
Omdat ikwel zeggen kan, dat 1k mit dri'jen opgruuid bin, 
docht 1k dat 1k wel es wat opheldering over zoe'n dri'j 
verschaffen kon. 

Doe ik een jonge was van een jaor of tiene, doe laggen 
d'r over de Wegvaort twaelf dri'jen en ok nog een stok 
of twaelf batten enbroggen. De Wegvaort is d'r niet meer, 
daor leit now de Pieter Stuyvesantweg in. We mienden dat 
we mooi klaor weren mit die mederne sneiweg, mar aachter-
of he'k laeter wel es docht, dat et feitelik toch een ver-
aarming west hetveur dit gebied. Doedestieds wodde Ni'j-
triene wel es klein Giethoorn nuumd en as et zo bleven 
was hadde et in disse tied een bezienswaordighied west... 

Mar om weer op die dri'jen te korrimen: 1k zal perberen de 
warking uut te leggen. Tegen de kaant van de vaort staot 
een ulstelu  in 't waeter van zwaore balken of paolen, be-
tinimerd mit plaanken en mit vleugels, ok van plaanken, 
naor de wal. D'r tegenover ande aandere kaant staot krek 
zoe'n stel. Of nee, niet krek zo, want op et eerste stel zit 
een ronde iezeren boolte en die zit niet op et stel an de 
overkaant. 
Op die beide stellen leit dandedri'j over de vaort. Dat 
is een lange dikke plaanke die mit een gat om de iezeren 
boolte van 't stel sluut. 
Dat is et dri'jpunt. Om de boel in evenwichte te kriegen 
wodde d'ropet kotte aende van de dri'j een verzwaoring 
anbrocht. Dat is now dat "kiepehokkien", want daor zitten 



Hu6ien an de Scheene 	 (foto: Harmen Houtman) 

Dri'j over de Scheene 	 (foto: Harmen Hounafl) 



stiender in, z6vule dat deboel krek in evenwichte is. Een 
klein drokkertien op dat hokkien is dan ok al genoeg om 
de dri'j van 'tstel an de overkaant los te maeken en dan 
kan hi'j makkelik eupen dri'jd wodden. De schippen en 
bokken enpraemen mit net en turf konnen d'r dan zodeur-
veren. An een dri'j zat altied een leuning, soms wel een 
dubbelde. 
Zoe'n dubbelde leuning zit now nog an de dni'j over de 
Scheenesluus. Die is trouwens ok zo bried daj' d'r wel 
over fietsen kunnen. 
Dat was mit de meerste dri'jen niet et geval. Die weren 
yule smalder en et gebeurde dan ok mennig keer dat d'r 
iene bi'j de dri'j daele stapte en in de vaort te lane 
kwam. Zo bin d'r in 't verleden wel es brieke ongelokken 
op die dri'jen gebeurd. 1k wete nog goed, dat een man en 
een vrouw, die bi'j oons in de buurt woonden, een keer 
bi'j de winterdag, morgens in et donker, bi'j de dri'j 
daele stapten en in t t koolde waeter terechte kwammen. 
Ze bin allebeide weer beholen op 'e wal kornmen. 
Bi'.j deScheenesluus laggen vroeger altied schippers net 
en turf te laeden. Bi'.j dat turf laeden wodde iene van de 
turfmaekers niet goed, dat hi'j wol naor huus toe. Hi'j 
mos over de Scheenesluus en daor lag doe, en now dus nog, 
een dri'j over mit twie leunings, zodaj' d'r zoover fiet- 
sen konnen. Dat dee Jan doe dan ok, mar doe hi'j op et 
aende van de dri'j was, haokte zienaachterste spatschaarm 
aachter len van destaonders van de leuning, dat Jan srnak-
te van een flinke hoogte in de diepe sluus. En dan moej' 
krek niet goed wezen! Ze hebben Jan ok weer uut de sluus 
viskt en d'r is him niks van overkommen. 
En dan weren d'r vanzels ok wel es meensken die, as ze 
te diepe in 't glassien keken hadden, van de dri'j of roe- 
gelden. En pattie ineensken deden naachs de dni'jj veur 
heur huus d'r wel of, dan zat ie goed veilig, want dan 
kon d'r glen iene bi'j je kommen of hi'j mos zwemmen 

Op 't heden liggen d'r nog vier dri'jen over de Scheene. 
Mit een Scheene-'twandeling' ko]' ze allemaole tegen en 
ie moe'n vast wel over een peer henne. En ajt  midderi op 
zoe'n dri'j staon blieven, dankuj' naor weerskaanten toe 
genieten van een prachtig uutzlcht over de Scheene. 

Klaas van der Weg 



Station 

station, 
daor mennig reiz' began 
van brieven, meens ken, pakkies 
naor steden, dörpen, plakkies, 
mar 
hi'j kwain niet weeromme. 

station, 
Lang en koold perron 
mit schoenen, klompen, hakken, 
mit koffers, tassen, pakken 
mar 
zi 'j kwani niet terogge.... 

station, 
daor 'k zo vaek' kieken kon 
naor hanen, traonen, tuten 
in 't hokkien deur de ruten, 
daor ?k 
elke dag haost komme.... 

station, 
daor 'k uren, daegen stan, 
ik niet begriepen kon, 
mar goed de tael verston 
van al die Joodse stakkers 
die deur de Duutse rakkers 
ok reisden over rails en brogge 

en veerder, veerder. . . . viogge.... 
ze kwanvien niet terogge 
-now dri'je ik mien rogge 
OP 'e baank van et perron-
station 

Harmen Houtman 



Waachten op 'e bus 

'k Ston op 'e bus te waachten, 
hi 'j mos zo daolik gaon; 
doe ik me ommedri'jde, 
zag 'k een maegien naost me staon. 

Ze keek wat droom'rig veur heur henne, 
krek of ze me niet zag, 
mar doe 'k begon te praoten 
was d'r een briede lach. 

In de bus gong 'k bi'j heur zitten; 
we hadden It over alledaegse dingen 
en argens in mien binnenste 
begon et wat te zingen. 

An d' elzen en de ieken 
kwam It eerste tere blad, 
mar 'k hadde allienig oge 
veur It jonk dat naost me zat. 

We reden deur stille straoten 
en maekten tegere grc.rppen, 
totdat ze op It knoppien drokte 
om in Berkoop d'r uut te stappen. 

Vaeke moe'k nog daenken 
an die briede lach; 
an die meid mit blauwe ogen 
die 'k nog niet weer terogge zag. 

Ze speult me deur de kop henne 
en It is mien stille hoop, 
dat ik heur gauw weer treffe, 
die blonde uut Berkoop. 

Ad. 
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Disse sfeervolle schets van de haand van J.A. Bakker lat 
de omgeving van Noordwoolde zien. 
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Een vremde 

Hoe a'k hier kommen bin, ik weet et niet. Et moet een 
toevaistreffer west hebben, of een ongelokkien. 	Mar hoe 
of wat ok: ik bin 	hier now en a'k zeggen 	zol dat et me 
spiet, can zol aat niet waor wezen. 

Waor a'k weg koinme, weet ikal liekemin. Misschien van 
Sirius ofWega of argens aanders uutdekosmos weg. In elk 
geval heur ik hier niet thuus, al is et hier wel uut te 
holen. 

Et leven hier het goeie mar ok kwaoie kaanten. Et zol 
te veer gaon om op dit stuit een hiele riegel veur- en 
naodielen op te numen van et leven op disse eigenaorige 
planeet. Een peer dingen wi'k naor veuren brengen die mi'] 
et meerste verwonderen en daor a'k de hieltied weer van 
daenke hoe as ze toch in 'Kosmos'-naeme meugelik binnen. 

Et is beslist een mooie wereld daor ik in terechte 
kommen bin. 1k bedoele hiermit: de ofwisseling van kleu-
ren, klaanken, vorms en wezens is zo groot en riek da]' 
d'r nooit op uutkeken raekenend'r nooit genoeg van krie-
gen. De meens, as krone op 'e schepping, is et mooiste 
en andoenlikste wezen da]' ]emar daenken kunnen. Hi'] is 
prachtig uutrust veurenanpast an et leven op disse pla-
fleet deur zien ogen enoren, deur zien reuk en smaek, deur 
de bouw van zien lichem, deur zien verstaand engevuul. En 
de variaosie in zien soorte is haost zonder aende: groot 
en klein, donkerenlochtig, dikke en dunne, dom en knap, 
kreersenlillik, gevulig en bot. D'r is niet lene geliek 
an een aander. 

Tochisde meens een wezen vol tegenstellings. Hi'] is 
bliede mitetleven, toch is hi'] d'r nooit tevreden mit. 
In gezelschop wil hi'] alliend wezen, mar ashi'] alliend 
is, zuukt hi'] gezelschop; hi'] isienling en sociaol we-
zen toegelieke. Elkedag leerthi'], toch blifthi']ni']s-
gierig en wet hi'] nooit genoeg. Nargens vuult hi'] him 
lange thuus, toch kan hi'] him overal redden. Aenlik is 
hi'] niet ien wezen mar meer wezens in iene gedaonte. 
Noolt is hi'] tevreden, nooit het hi'] genoeg, de hiel-
tied wil hit]  meer, veerder, beter, hoger. 



Ie kun netuurlik zeggen: zo zit de meens now ienkeer 
in mekeer en daor hej' dan alles mit zegd. Mar ie kun ok 
perberen om juust van dit punt of veerder te zuken en te 
daenken. Wat drift de meens d'r toe om elke dag opni'j 
weer te perberen meer te leren, veerder te kommen, beter 
te wodden, hoger te klimmen? Et liekt wel dat hi'j op 
disse meniere perbeert himzels te overtugen van zien be-
staonsrecht, himzels te bewiezen hoe veurtreffelik en 
warkelik hi'j is. Waoromme dot hi'j dat? Vint hi'j et le-
yen zoe'n onwisse, onveiligeentwiefelachtige zaeke? Wil 
hi'j deur zo te leven, bewiezen dat hi'j echt is, dat hi'j 
warkelik bestaot? M.a.w.: is et leven wel zo warkelik en 
echt as de meens graeg wil dat et wezen zol? 

D'r is es een man west -a'k me niet verzinne, hiette 
hi'j Immanu1 Kant,- die zee: Cogito, ergo sum; dat be-
tekent: Ikdaenke, dus 1k bestao. As ikzo et doen en lao-
ten, alle lief en leed, valen en opstaon, mislokken en 
opni'j beginnen van de meensken veur me zie en naogao, 
hadde hi'j, daenk', beter zeggen kund: 1k daenk dat 1k 
bestao, of nog beter: Deurdat ikdaenk, daenk 1k da'k be-
stao, of ok: Deur te daenken wi'k bewiezen da'k bestao. 
M.a.w.: misschien is et bestaon toch minder warkelik aw- 
e daenken, meer een perdukt van oonze verbelinge as war-

kelikhied. 
1k verwondere me de hieltied weer over de wissighied 

daor de meensken de ônwissighied van et bestaon mit per-
beren te verdoezelen en vot te moffelen: mekeer wantrou-
wen, veroordielen, tot vi'jaand verklaoren, onrecht an-
doen, naoretleven staon. De meens, dat mOoie, andoenli-
ke wezen, dat deur zien verstaand, deur zien daenken en 
dromen zo veer uutstikt boven al et aandere in de schep-
ping en dat himzels daoronnne beschou.jt as de heer en be-
scharmer van de netuur en van et leven, diezelde meens 
driegt himzels en hiel de schepping uut te roeien deur 
de atoombom. Et Is de wereld op zien kop, et gaot tegen 
alles in De wereld, de wiege daor we in geboren binnen, 
et plak dawwe zo graeg oons thuus numen willen, maeken 
we onbewoonber envernielen we deur oonze aangst veur me-
kaander, deur mekeer niet te vertrouwen. As we zo graeg 
bewiezen willen dawwe recht van bestaon hebben en et le-
yen weerd binnen, dan bewiezen we, deur et leven te ver- 
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nietigen en de eerde onbewoonber te maeken, juust dawwe 
hielendal gnrecht van bestaon hebben. We maeken oonszels 
tot eenmislokking, oons daenken tot eenbelachelike zaeke 
en de onwissighied van etbestaon nog yule starker as die 
now al is. We komrnen as vremden tegenover mekeer, we kom-
men as vreinden in et leven te staon. 

1k marke da'kdehieltied vaeker "we' bruken gaon bin. 
Ok al bin 'k een vremde en heur 1k hier niet thuus, toch 
hool 1k van et leven op disse planeet en vuul ik me mit 
de meensken stark verbunnen. Heur daenken en doen, heur 
meniere van reageren op en anvulen van et leven bin zo 
goed as etzelde as op Sirius of Wega, of waor ik dan ok 
weg komme. Alliend zollenzevule meer mit de onwissighied 
van et leven en de kwetsberhied van elk wezen rekenschop 
holen moeten. Et leven is niet zo had en zo zeker as et 
liekt, dat het de meens zels d'r van maekt. De meens is 
een kwetsber, zukend wezen, et leven een ônwisse zaeke 
die iederiene graeg vaaste holen wil omdat et bliekber 
toch slim demuuite weerd is et in ieder geval es len keer 
mitmaekt te hebben. Daoromme: help en steun mekeer, war-
deer en troost mekeer, geleuf in jezels en in de aande-
ren, zovule verschillen we echt niet van mekeer. In we-
zen willen we allemaole etzelde: volledighied, volmaekt-
hied, een waarmenveilig nust daor aj' je in thuus vulen 
en daor aj' jezels inwodden kunnen. Awwe dat oonszels de 
hieltied veur ogen holen, hewwe gien atoombommen meer van 
neuden om oonszels te overtugen van de eigen veurtreffe-
likhied en deur zelsmoord an de onwissighied van et be-
staon veurgoed een aende te maeken. 

Lodewiek H. 

Et dOrpieA Hooltpae! 

Waor de Lende as een kronkelstroom ontston, 
Daor ten noorden van liqt mien geboorteqrond. 
Oold'hooltpae et dörpien waor 17< zo wies mit bin., 
D'r is gien stokkien wereld waor a'7< liever bin. 
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Vroeger vun ie hier veul bos en heidelaand 
Deur oonz' oolden ommewarkt mit star7<e haand. 
Al dat laand anmaeken, warken,,nczacht en dag, 
Hadde tied van vroeger, die 7< niet vergeten mag. 

Veenderi'je was d'r ok in dit gebied, 
07< dat zwaore wark gaf seins hiel wat verdriet. 
Vrachten baggelturfies gongen deur de sluuo, 
Et was beste braning' in et oold fernuus. 

En ie vunnen hier in 't dörp van alles wat: 
Bakker, slaachter, winkelman en kroegen sat. 
07< een waegenmaeker en een kacheismid, 
Allemaole yolk waor men verlegen omme sit. 

Melkfehrieken hebben hier ok jaoren staon, 
Oolde glorie., spietig lange al vergaon. 
Mar et is niet allemaol ellende hier, 
Hiel wat ni'je meensken vienen hier vertier. 

Elkeniene die is meerstal in de weer, 
Körfbal, voetbal, ponnies en nog yule meer. 
Mooie schoele en een evenementenveld 
En gao so mar wieder, It raekt niet uutverteld. 

leuwen hoolt de spitse toren al de waac7-zt, 
Hi'j waekt over alle meensken, dag en naaclzt. 
Bi 'j braand of overstroming of hi 'j aandere nood, 
Bi'j geboort' en trouwen en ok bi'j de dood. 

Misschien woon i7< laeter wel op vremde grond, 
Toch vergeet ik nooit waor iens mien wieqe ston. 
Waor ze m' ok begreven, veer van 't oolde arf, 
Op mien stien moet kommen: hi 'j kwam van Ste llingwarf. 

H. Maatman/ H. Dubling'/ J. P. Bouwhuis. 



Degene die wark veur De Ovend insturen wil, wodt vraogd om oons tel wille 
te wezen op 'e volgende punten. Liefst typt, op A4 -vellen (ienziedig). Riegel-
Iengte: 56 anstaegen. Wat schreven wark anbetangt: graeg dude//k, en funk 
ruumte naost de tekst; A4 -fermaot, ienziedig. Inspringen, bruken van 
anhaelingstekens en spaties, en et verwiezen naor boeken en artikels zoas 
dat in De Ovend daon wodt. Bi'j et insturen van illestraosies moet de 
scharpte in de gaten holen wodden, en d'r moet rekening hullen wodden mit 
verkleining as we mit et fermaot niet uut de voeten kunnen. 

De Stellingwarver Schrieversronte het ok een hiele riegel boeken 
uutgeven, en die wodt nog at mar groter. Vraog eeri overzicht/priestist an! 
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