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Verantwoording 

As saemenstelders van disse Stellingwarver Schrieversalmenak 
mienen wi'j an de lezers en al de schrievers van disse bundel een 
kotte verantwoording verplicht ze wezen. 

Pattie zullen heur vaeks ofvraogen: waoromme een Stelling-
warver Schrieversalmenak PEt antwoord op die vraoge ligt aenliks 
besleuten in de inleiding van dit boek; ei behoold van de eigen tael 
en et bewust maeken van de meugelikheden en ei belang van die 
tael, veur now en laeter. 

As meensken die doende binnen mii ei Stellingwarfs, hebben wij 
d'r naor streefd in de inhoold van disse almenak de Stellingwarver 
aord in al zien daegeliks doen en laoten zo veule meugelik tot 
uutdrokking kommen te laaien. 

Daoromme hebben wij naor oons beste weten wark van de 
bekendste Stellingwarver schrievers van de laeste vief jaor bij 
mekeer brocht. Lange en bried hebben we soms bepraot, welk 
verhael of vassien van een bepaolde schriever as we kiezen zollen. 

Allemaole liefhebbers van dit soorte dingen, mat dan as ameteurs 
op dit gebied, was ei vaeke muuilik een verklaoring veur oonze 
keuze te geven. En ei is nog muuiliker d'r veur de lezer een 
verantwoording over ofte leggen. 

Daoromme leek oons de beste verantwoording ei motto op ei 
eerste blad. 

P. Jonker 
Z. Kuiters-Keizer 
J. W. Nijholt 
K. van der Weg 





Zwaans/è Kuiters-Keizer 

Stellingwarfs ? Waoromme? 

Een opschrift dat mitien een vraoge is. Een vraoge die pattie 
meensken vaeks stellen zullen as ze veur 't eerst heuren van en in 
anraeking kommen mit et wark van de Stellingwarver Schrievers-
ronte. Een begriepelike vraoge, die ok de meensken die d'r mit 
doende binnen, heurzels wel es steld hebben. Mar een vraoge, waor 
as ze, hoe langer ze mit dat Stellingwarfs en de Stellingwarven 
doende binnen, staodigan et antwoord op vienen. Want hoe meer aj' 
te weten kommen over de Stellingwarven, over heur bewoners, heur 
geschiedenis en heur tael, hoe meer aj' tot et inzicht kommen, dat de 
Stellingwarven mit bewoners, geschiedenis en tael !en gehiel binnen, 
een gehiel daj' niet los van mekeer maeken kunnen. En zachiesan 
gruuit dan de overtuging, dat de bewoners van de Stellingwarven 
een volkien binnen mit een eigen karakter en aord, een volkien dat 
vrundelik en mitgaonde is, mar... tot zo veer en niet veerder. En 
dan gruuit ok et begrip dat dat vrundelike mitgaonde, mar van eigen 
weerde en weerdighied bewuste karakter ok en veural tot 
uutdrokking komt in de eigen tael. 

De tael. et  instermerit waor de iene mit an de aandere dudelik 
maekt wat hij vuult, daenkt en wil. De tael, die elkeniene op zien 
eigen, bij him passende meniere bruukt, de tael die zodoende de 
uutdrokking van een meenske zien persoonlikhied is. 

Al naor gelang van de aord en anleg, zo as hij die van zien 
veuroolden mitkregen het, wodt ieder meenske vormd deur zien 
omgeving. Die omgeving, dat bin in et eerste plak de oolden, veural 
de mem. En et belangriekste middel dat veur die vorming bruukt 
wodt is de tael, de memmetael. Dat is hier in de Stellingwarven dus 
et Stellingwarfs, de tael die de meensken die hier geboren en 
opgruuid binnen, die hier deur de iewen henne leefd hebben, altied 
bruukten. In et Stellingwarfs hebben ze docht, vuuld en praot. In 
lieden van stried veur vrijhied en onofhankelikhied, in de tied 
dat ze een vrij en zelsstaandig volkien weren en in de tied dat ze die 
vri'jhied weer verleuren, en opgaon mossen in et grotere gehiel. In et 
Stellingwarfs drokten ze deur de iewen henne gevuul, verlangst en 
gedaachten uut, zo as die vormd weren deur heur aord en deur de 
omstaandigheden daor ze in leefden. Et was de tael die bij heur 
beurde, die een die] van heurzels was. Mar niet alliend was, want ok 
vandaege an de dag heurt datzelde Stellingwarfs nog bij de 
meensken van de Stellingwarven. Nog is et de tael daoras ze heuret 
beste in uutdrokken, de tael die leeft in en vorm geft an de 
gedaachten en gevuulswereld van de Stellingwarver. Et Stelling- 



warfs is veur een b&angriek pat et kenmark van ei karakter en de 
aard van de Stellingwarver. Now bin karakter en aord van de 
Stellingwarver niet beter of minder as karakter en aord van aandere 
bevolkingsgroepen, nar daar gaot et niet omme. Et bin dit karakter 
en die aard die de Stellingwarver tot Stellingwarver maeken en et 
Stellingwarfs is daor et kenmark van. En dat is een reden om ei 
Stellingwarfs te beweren, om et te praoten, te lezen en te schrieven. 

Want al bin wij dan allemaole Nederlaners en al is et neudig dat 
wil et Nederlaans goed beheersen, daornaost is et geleuf ik zeker ok 
neudig om de tael van de eigen streek te beweren en te beheersen. En 
dat is veur oons hier in de Stellingwarven et Stellingwarfs. Op 
aandere plakken bin dat weer aandere streektaelen en op die 
meniere blift d'r binnen ei gehiel van Nederlaand een 
verscheidenhied van taelen bestaon, die allemaole uutdrokking 
geven an ei karakter en de aord van de eigen streek. 

Et kleurrieke beeld van de bollevelden in tael Een hiel wat 
antrekkeliker beeld, donkt mij, as een Nederlaand waor as van 
noord tot zuud, van oost tot west, ien en dezelde tael praat wodt en 
waar gien verschil te heuren is tussen een Zeeuw en een Grunninger, 
of tussen een Fries en een Stellingwarver. Allemaole bollevelden mit 
alliend mar gele bloemen 

As wij deurgaon mii alles zoveule meugelik te verhollaansen, as 
wij de kiender iens niet meer beur eigen memmetael praoten laoten, 
dan kon d'r wel es hiel wat verleuren gaon, dat nooit weer terogge te 
kriegen is. En zo as d'r now al een generaosie is tuit nostalgie naar 
pietereulielaampen, eupen heerdvuren en beddesteden, zo kan d'r 
dan wel es een generaosie kommen, die tuit spiet ommekiki naar de 
tied dat de meensken in heur eigen streek of dörp nog een eigen tael 
hadden, die ei kenmark was van de gemienschop daor as ze in thuus 
heurden. En de verienzeming en vervremding van de meens, waor 
now al zoveule onder lieden, kon nog wel es groter wodden as de 
ineens zien eigen tael, en daormit de herkenning van ei eigene, niet 
meer het. Daoromme, veur de Stellingwarven, Stellingwarfs 
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Harm Houtman 

huusvrouw 

op een dag 
wodde de huusvrouw 
wakker 
en 
vulde heur beroep 
in. 
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Johan Veenstra 

Sibbe 

Sibbe Keuning was zo mat in ienend wegraekt. De iene had et 
over een hatanval, de aander over een beroerte. De winkelman had 
him vunnen doe die mit de bosschoppen an de deure kwam. ,,Een 
mooie dood," zeden de meensken. Vuventachtig wodden en in je 
eigen husien wegraeken. Wat woj' nog meer. Gien liederi'je an 
't aende en tot an 't laeste toegoed bi'j 't verstaand. Dat was hiel wat 
weerd. Dat was een veurrecht waor as lange niet iederiene an toe 
kwam. Iloevute meensken mossen heur laeste daegen slieten in een 
verpleegtehuus. As Sibbe daor ok te tane kommen was, was hi'j van 
vanwennigheid sturven. Daor zol hij nooit aord hebben kund. Zien 
hiele leven was hi'j zowat eigen baos west en hadde hi'j daon waor as 
hi'j nocht an had hadde. Et was wel es wat roeg toe gaon, mar hij 
was in ieder geval vri'j man west. Een tehuus mit alle wetten en 
riegels zol niks veur him west hebben. Zo laete eten, om die tied 
slaopen, je dan wasken. Dat was niks veur Sibbe Keuning. Die 
maekte him nooit argens drok omme. Hi'j at as hi'j zin an eten 
hadde en een betien smerigte kon niks gien kwaod neffens him. Hij 
kende de tobbe et beste an de buterkaant. In elk geval was hij d'r 
oold bil wodden. Nee, men kon niet aanders zeggen, et was een 
mooie dood. 

Et wodde gien grote begraffenis. Een stokmennig buren, wat vete 
femilie en wat kunde. Et was mar een klein koppeltien volk dat him 
votbrocht. Een weke of wat laeter wodde et husien leeg haeld en 
verkocht. Mit Sibbe Keuning was et dörp een stokkien van him zels 
kwiet raekt. Et was een biezunder meenske west. Een kerel die een 
protte mitmaekt had en die prachtige verhaelen vertellen kon. En te 
vertellen had hi'j genoeg. Want hij hadde een aeventuurlik leven 
aachter de rogge. As jongkerel was hij as melkknecht naor 
Duutslaand gaon. Laeter doe hij weeromme kommen was mit een 
stokmennig centen in de buse, was hij veur him zels begonnen. Mit 
de honnekarre gong hij de streek bil  langes. Haandelen had him 
altied mooi toe leken. Hij was d'r krek de man veur. Et lag him. Hij 
kon mit meensken omme gaon. 

Sibbe Keuning was altied bil de diek. Dag in, dag nut. Mit mooi 
weer en mit lillik weer. Bil de zoemer deur et mulle zaand, dat hij 
mos zo now en dan es een schoft waachten as d'r weer es een vracht 
huj vaaste zat. En bil de haast deur een vieze modderproeze. 
Verhadde wegen weren zeldzem. De hond hadde et niet makkelik 
mit al die gatten en koelen. Hiele aenden zetten ze zo of. Blesdieke, 
Stienwiek, Buil, De Fochtel. De wereld lag d'r doedertieden wel een 



betien eers bij as now. Twietel had zien meule nog, deur Else pufte 
de tramT en veur een snees eier koj' een schelling beuren. D'r was 
krapte. Kleine boerties konnen et niet meer opredden en raekten in 
de warkverschaffing. Toch stuurden de meerste meensken him niet 
vaeke veurbi'j. D'r was meerstal wel een kleinigheid waj' kopen 
konnen. Een stokkien ziepe, wat kaamferballegies of een 
heidebuunder. Even een praotien bil de deure en dan gong Sibbe 
weer wieder. ,,Vot hond. Dag vrouw." En de karre rattelde et hiem 
weer of. 

D'r was ien adres waor as Sibbe grif in huus nuugd wodde. Dat 
was bil Garriet Schaop en die. Dat verbaosde de meensken want 
Jaanke van Garriet Schaop was een belle. Een kringachtig wief. 
Knieperig en bot. Ze stuurde iederiene die an de deure kwam zo 
weer vot, zonder wat te kopen. Alliend van Sibbe kocht ze altied 
wat. En elke keer kwam hij d'r in huus. Dan maekte Jaanke him een 
roggenbroggien mit smoolt klaor en kreeg hij een koemegien koffie 
van heur mit een klontien d'r in. Sibbe kon d'r bliekber gien kwaod 
doen. Dat was niet altied zo west. Eerst hadde Jaanke him de deure 
ok wezen. Zwarversvolk wol ze niet om de deure hebben te slepen. 
Mar Sibbe hadde volhullen en was d'r de hieltied weeromme 
kommen. Doe had hij op een keer toevalligerwieze gien meenske 
thuus troffen. Dat was wel een betien nuver want de deure zat niet 
op 'e grundel. Mar hoe as Sibbe ok van ,,volk" reup, d'r kwam gien 
iene. Een wondere boel. Garriet kon zels wel es naor de mark wezen, 
mar de aanderen mossen toch thuus wezen. Hij leup es om huus 
henne, loerde es in et varkenhokke, mar d'r was gien meens te zien. 
Zol hij de deledeure nog es perberen? Now, toe dan mar. As daor 
ok gien iene was dan gong hij d'r mar weer vandeur. Hij begreep d'r 
niks van. Et was aanders niks veur Garriet Schaop en die en laot de 
boel zo onbeheerd aachter. Sibbe dri'jde de klinke omme en dee de 
deure eupen. 

,,Is d'r ok volk?"  Een peer tellen ston hij verstuverd in de deure-
eupening te kieken. Doe dee hij de deure weer dichte en keerde him 
omme. Hier had hij veerder niks te zuken. Sjonge, sjonge, wat koj' 
je op de meensken verkieken. Wie hadde now docht dat Jaanke van 
Garriet Schaop groot mit de knecht was ! Krek zol hij weer op 'e 
honnekarre zitten gaon. doe Jaanke om de hoek van 't huus kwam. 
As Sibbe niet even in huus kommen wol. Ze had aenlik slimme 
verlet van een ni'j staelpannegien. Sund die tied was Jaanke een 
vaaste klaant. Altied lieke aorig en op schik. Sibbe profiteerde, at 
zien smooltbroggien, dronk zien bakkien koffie en hul zien mond. 

Vremd dat die oolde baos mit zien ringbaortien en zien kroeme 
pupien d'r now niet meer is. Et dörp is weer wat leger wodden en een 
stokkien aarmer. 
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Henk Bloemhoff 

Bodahenna 

Wat daenkt et meensdom over duzend jaor 
Wat is dan schuld, wat liefde en wat plicht 
Wat is dan waor men 't aldereerst naor zicht 
Wat hoolt et meensdom dan misschien veur waor 

Kom now mar mit, sluut je mar an, 
Want de iewen dri'jen deur 
Vraogje mar of, want dat van gister 
Is de dag van morgen veur... 

In 't woold zit 't volk hiel stille bi'j mekeer 
Ze daenken, vraogen over goed en kwaod 
Wat is 't verschil van miemering en daod 
Wat is 't gelok van jow en allegeer 

Ze waachten daor hiel huterig en koold 
Dat hiele kleine puntien in 't heelal 
As ooit et antwoord bij heur kommen zal 
Dat zongen wodden zal in duzendvoold 

Now vraoge ik nao een peer duzend jaor 
Hoe kan et toch, 't heelal het iens gien greens 
En wat is daor de weerde van een meens 
Ik nek mit zokke raodsels ja nooit klaor 

Kom now mar mit, sluut je mar an, 
Want de iewen dri'jen deur 
Vraog je mar of, want dat van gister 
Is de dag van morgen veur... 

Bodahenna, godinne van et vredewoold 
Bodahenna, godinne van oons woold 
Geef oons jow antwoord, godinne van et vredewoold 
Geef oons jow vrede, godinne van et woold 
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Wube Lwners van de Kuunderwal 

Et verhael van de Pietermannen *) 

Oolde Thies woonde an de Kuunder. In zien jonge tied het hij 
boereknecht west. Doe is hij wat opklommen, en doe kreeg hij een 
stegien. En dat ston bil de oolde Kuunder. In oonze tieden was dat 
doe al een dood gat, mar doe Thies daor in zien jonge tieden kwam 
te wonen, doe was dat nog een wilde rivier. Wil konnen goed mit 
him, en mien heit hadde een grote boerderi'je, en Thies die 
verdiende d'r zo nog wel es wat bil, zo mit plaggestikken. En dan 
stak hij zoemers altieten vuuftig voer plaggen veur mien heit, en 
dan winters, dan rekerden ze daorover of. En, as bil mit zien 
vrouw kwam, dan wodde dat een mooi aovenpien, want bil kon 
allemachtig mooi vertellen, uut zien vroegere tieden. Mien heit was 
doe zoen vuuftig, en hij was doe wel tachtig. Now en dat is now al 
weer zo lange leden, dat ie kun wel gerust stellen dat et wel een goeie 
honderd jaor leden is. Over die Thies en de Pietermannen gaot et 
volgende verhael. 

Doe wil zokke jochies weren, mochten we graeg nog es even 
visken in oolde Kuunderkolken, waor oolde Thies woonde. Mar... 
hi'j wol et aenlik niet lieden. Hi'j leut et dan toch nog toe, mar bil 
wol altied hebben, dat wil zo gauw as de zunne ondergong, daor 
weg gongen. Dat begrepen wil  niet al te goed, en wil wollen dat ok 
niet graeg. Want krek, as 't een betien laeter wodde, dan begonnen 
de aolen daor altied zo te bieten. Et was een oolde kolk, die liggen 
bleven was, want ze hebbende Kuunder vroeger recht maekt en doe 
was 't aenlik een dood waeter. Mar doe Thies daor woonde, doe hi'j 
daor kwam in zien jonge jaoren, doe was dat nog een wilde rivier. 
Wil snapten d'r niks van dat bil aenlik liever niet hadde dat wil 
daor viskten. Mar bil leut et dan toch toe, mar as de zunne tegen 
't ondergaon an was, dan reup bil oons daor weg, en as wil niet 
wollen, dan kreeg bil mit zien starke aarms oons beet en dan zee bil: 
,,Donder op ! Et is hier geveerlik Ie kun nog nooit es weten as hier 
nog niet wat is." 

Doe wodden wil ok al ni'jsgierig, en doe vreugen wil him es op 
'n keer, wat d'r dan toch aenlik was. 

,,Ja," bil zegt, ,,ik weet et niet as't now nog zo is, mar ik vertrouw 
et niet want jim bin hummelties. En de kolk is onmeetlike diepe. 
Mar vroeger weren hier de Pietermannen. Dat heb ik an den lieve 
ondervunnen. Want ik woonde hier nog niet zo lange, en ik was nog 
hatstikke jong, mien vrouw ok, en dan wo'k 's aovens nog wel es 
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even visken, hen. Dan viskte ik in de kolk. En as de rivier niet te 
wild was, dan koj' daor prachtig visken. Altied haj' biet, de korke 
die gong altied onder. Et was dan veur mij ok gien keunst om een 
maol vis te kriegen, en dat was ok wel welkomme. En doe es op een 
aovend, doe ston ik es weer te visken, en et wol eerst niet. Et wodde 
wat laete, en doe begon 't dan aenlik te bieten. Ik viskte wat deur. Ik 
vong zo now en dan es een dikke aol, en et wedde aorig schiemerig 
over 't waeter. lederkeer mos ik al veerder, al veerder mos ik d'r in. 
Dat mien stok was mittertied te kot. Daor 't bieten wol, daor mos ik 
wat veerder in de kolk wezen. Dat ik waogde mij op zoe'n zodde. 

Daor ston ik op, en ik vuulde wel: daor zat waeter onder. Mat, die 
zodde kon mi) krek holen. Ik had biet, ik had nargens arge in, ik 
keek naor die korke, hoe dat gaon zo!. En inienen kwam d'r 
beweging in et waeter vlak bi'j mien bien. En daor scheut een lange 
aarm uut et waeter weg. Wel twie meter lang ! 't Was krek of was hi'j 
van ielestiek. En daor greep mij een haand om iene van mien 
bienen. Et was krek of zat ik in een baankschroeve. Ik kon niks 
meer. Ik dochte: 0e, 0e, now bin 'k verleuren. Want ik had we! es 
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heurd van Pietermannen, mar ik was niet zo bijgelovig. Ik geloofde 
d'r aenlik niet in. Mar doe drong et tot mij deur, dat ik in de 
Pietermannen verzeild raekt was. Ik begon alderheislikst te raozen. 
En mienjonge vrouw die dat beurde, die kwam op 'e sokken d'ran. 
Et had gien vuuf menuten meer duren moeten, of ik was mit naorde 
kelder gaon. Mar mien vrouw die zag dat ok, dat ik niks meer kon. 
En die stak mij mien angelstok toe, die ik doe al votgooid hadde. En 
die greep ik, en mien vrouw die raosde zo verschrikkelik, dat dat 
ding leut mij los. En doe wa'k vrij. En oejongejonge, ie kun weten 
hoe bliede a'k doe was 

t) volks ver/zat! 
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Hendrikje Veenstra 

Laete rozen 

Minke zit in een makkelike stoel in heur kaemer van et 
verzorgingshuus en vragt heur veur de zoveulste keer of as ze et wel 
goed daon het doe ze hier henne gong. Ze had misschien toch beter 
een eigen huus hebben kund. Ze vuult heur hier bij tieden nog te 
jong. Et is heur te rustig en ze mist heur wark. Deur hiele leven gaot 
weer an heur veurbi'j. Thuus as ooldste altied klaor staon veur 
iederiene. Mem bestellen en foeteren. Ze wodden thuus aorig kot 
huilen. Ze was twintig west doe omke Geen kommen was, as ze 
Minke niet kriegen konnen want beppe van heiten kaant kon et niet 
meer redden. Mem had eerst nog al wat bezwaoren had van dat is 
gien plak veur zoenjong maegien. Zels had ze d'r wel nocht an had 
en mem had Joukien wel aachter de haand, dus dat was gien 
bezwaor. Op mem heur zeggen, zoe'n Jong maegien kaii altied niet 
thuuswezen had beppe zegd: ,,We zuilen heur niks in de wege 
leggen. Ze mag op 'e tied vot gaon." 

Daor had ze heurjonge leven had. Beppe heur wieze raod as d'r es 
wat was en heur helpende mit muuihkheden, die d'r in ieder jong 
leven binnen. Ze heurt nog hoe ze zee doe zij, Minke, een schoffien 
verkering had en dat uutraekte: ,,Och dat is niks, nao disse weereen 
frisse," of, ,,d'r is gien haand vol mar een band vol." Omke Geen 
lachte d'r wat omme en zee: ,,Ie moe'n hier omme daenken, een 
verkeerde koe of een verkeerd peerd kuj' vot doen mar af verkeerd 
trouwd binnen, daor zit ie mit." Daoromme was hij zels misschien 
niet trouwd. l-li'j had te veul bezwaoren zien. 

Doe beppe weg was had ze de hiele huusholing in hanen kregen. 
De grote boerkeri'je mit et mooie stamboekvee gaf een protte 
drokte en een hoop anloop. Ze leerde mit meensken omme gaon en 
van et schaemele maegien, dat ze eerst was, wodde ze een vrommes, 
dat mit iederiene praoten kon. Et wark nam heur hielendal in beslag 
en veur dat ze et wus was ze te oold om mit et jongvolk vot te gaon. 
Ze had d'r ok gien belang meer bi'j want ze warkte ommes as veur 
heur zels. Mar dejaoren gongen veerder en omke wodde oolder. Te 
oold veur de boerkeri'je en ze belaanden in et grote renteniershuus 
op 'e streek. Waoromme zollen ze uut et dörp weg gaon ? Ze kenden 
iederiene. Ze had autorieden leerd en ze kannen vat gaan naor 
veekeurings en oolde kunde op zuken. Et weren mooie tieden west 
tot dat ok omke d'r bij weg vul en ze allienig was in 't grote huus. 

Ze had et nog een jaar of wat vol huilen, mar een vrommes 
allienig het niet veui anspraoke meer. De meersten gangen van de 
streek naor een groter plak. Doe d'r in de gemiente een 
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verzorgingsfiat bouwd wodde had ze heur inschrieven boten. Een 
bejaordenhuus kon ze niet kriegen en ze wol gien huus mit een tuurt. 
Ze zag wel in, dat wodde heur toch te veul maans. Ze had et nog 
troffen, et leup eerst niet zo hadde mit de huurders, dat ze kon 
kiezen, een ien- of twie-persoons flat. Ze had et grootste neumen. Et 
was wel wat duurder, mar dat hinderde heur niet. Omke had hiel 
wat nao laoten en dat was allemaole veur heur west... Now zit ze hier 
al een halfjaor, mar goed thuus vuult ze heur nog niet. 't Is krek as ze 
hier altied nut van huus is. De meensken in 't huus, daor kan ze wel 
goed mit opschieten veur zo veer ze d'r mit te doen het. Now ja, ie 
meugen de iene liever as de ere, dat blift d'r toch van over. 

D'r bin een peer vrouwluden, die liggen heur niet zo. Ze bin heur 
te praoterig. lederiene wodt bij heur tot op et hemd nao keken. D'r 
ontgaot heur niks. Vleden weke is d'r een oolde man wegraekt mar 
in plak dat ze mit die oolde stumper te doen hadden was 't drekt: 
,,wie zol d'r now in de kaemer kommen T' Zokke dingen gaon heur 
te veer. 

De eerstkommende daegen was die beide dan ok niks ontgaon en 
ze wussen al gauw dat d'r iene west was om te kieken. 't Was een 
maanspersoon, nog niet zo oold. Minke hoolt heur daor buten. Ze 
zullen vanzels wel zien. Mar doe ze gisteraovend thuus kommen 
was, ze was de hiele dag naor heur zuster west, was vrouw Van Veen 
bij heur kommen. Ze zol et heur mar even vertellen, de ni'je 
bewoner was kommen mit zien hiele hebben en holen. 

Minke nemt heur veur om strakkies es naor de grote kaemer te 
gaon, daor zitten altied wel 'n stokmennig te praoten of te kaorten. 
Jow kun je niet altied ofziedig holen. As ze d'r even beter henne 
gaot zitten de beide ere vrouwluden d'r ok. Ze winken heur. As ze 
bij heur zitten gaot wiezen ze, kiek daor hej' 'm. Ze zicht him zitten 
en zegt: ,,Dan za'k mitien mar kennis maeken, dan bin 'k d'r mar 

Ze lopt d'r henne en zegt as ze him de haand toe stikt: ,,lk bin 
vrouw De Groot en jow de ni'je bewoner zeker ?" Hi'j komt 
overaende. ,,Ik bin Van der Wal. An jow praot te heuren koj' uut 
disse streek." 

,,Ja," zegt ze, ,,ik bin een Stellingwarfse en jow dan T' 
,,Van geboorte ikke ok," zegt hi'j, ,,mar ik heb jaoren op de klei 

woond." 
,,Dus de oolde streek trekt toch nog T' vragt ze. 
,,Ochja mien zuster woont hier in de buurt en die was bange da'k 

me omme kommen leut allienig." 
De kommende tied praoten ze nog al geriegeld mit mekeer. Ze 

vragt him es hoe as et him voldot. Et is him wat te gebunnen. Et eten 
is wel goed en et is makkelik dat ze et veurje klaor maeken, mar wat 
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zo'k toch graeg es zoerstip lussen. Et gaot him krek as heur, hij mist 
zien vrijdom. 

Ze treffen mekeer es in et dörp en gaon argens een koppien koffie 
drinken. Dat gebeurt vaeker en ze wodden al es zien. Staorigan 
gruuit d'r een baand tussen heur van begrip en achting. Zonder dat 
ze et weten wodt d'r over heur praot. In zoen kleine gemienschop 
kul .' niet vule doen of et lopt in de gaten. De beide vrouwluden bin 
d'r dan ok as de kiepen bil as d'r wat te praoten vaalt en ze kun et 
haost niet laoten om d'r wat van te zeggen. 

As ze es weer bil mekeer zitten te koffiedrinken zegt hij: ,,Ik bin 
naor een huus west te kieken, et staot te koop." Ze schrikt d'r van. 
,,Gaoj' hier dan weg T' vragt ze. ,,Waor gaoj' henne T' 

..ln et dörp blieven," zegt hij_  hier 	weer thuus mar zels een 
huus as... jow mit mij gaon." Hij kikt heur an. 

,,Aj' 't mit mij andurven he'we 't mooier as now, dan bin we zels 
weer baos." 

,,ls 't de muuite nog wel T' vragt ze, ,,op oonze oolde dag." 
,,Aj' 't beter en mooier kriegen is 't de muuite altied," zegt hij. 
Ze hebben niet veul tied om heur te beraoden want de 

verkoopdag is over een dag of wat. En een dag of wat laeter kocht 
hij et huus. Dan is de praoteri'je eerst goed los. Wat zollen ze now 
doen vraogen de meensken heur of. Ze besluten om mar zo gauw 
meugelik te trouwen, dan bin de meensken gerust. 

En as ze op een mooie naojaorsdag trouwen gaon zegt vrouw Van 
Veen smeels tegen heur buurvrouw: _Ncw dat bin een peer laete 
rosies heur !" Mar laete rozen kun as ze et weer mit hebben nog hiel 
mooi bluuien. 
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Harm Hou/man 

De dauw 

Gries over 't grös 
mit heldere druppen, 
ligt daor de dauw 
over lanen en gröppen 

Mien lange leerzen 
wodden staorigan nat, 
mien stevige stappen 
macken een pad. 

De wiede wereld 
is inkeld van mi'j, 
de diezige dag 
komt dichterbij. 

Gries wodt gruun, 
de deken wodt dunne, 
schruten en schraol 
komt now de zunne. 

Dan dooft de dauw 
deur een kiewiete-lied, 
dan drinkt de eerde 
zien eigen zwiet. 
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Peggy Klinkhaemer 

Een immigraant 

Op een witte waeterlelie 
in 't vievertien van oonze tuun, 
zit een mooi gestreepte kikker 
en zien kleur is gruun en bruun 

Bin misschien de modekleuren 
veraanderd in oons kikkerlaand? 
Of is dit een butenlaander, 
op duust're wieze hier belaand? 

Hij zit opgewekt te kwaeken, 
al heurde hij hier jaoren thuus... 
Hi'j perbeert de tuun te kraeken, 
dan het hij een prachtig huus 

't Vievertien dat is zien zwembad, 
de lelie is zien zunnestoel; 
de gooldvis wil hij tot vrundinne, 
dat leek votdaolik al zien doel. 

Blief mar rustig wonen, kikker, 
daor tussen rozen en jasmijn; 
mar wodde asjeblief niet dikker, 
want et zwembad is mar klein 

Wij bin wies mit immigraanten, 
mar wij hebben de ruumte niet; 
dat is maklik te begriepen, 
mar ja... zoe'n kikker snapt dat niet. 
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Karst Albert Berkenbosch 

65 jacren 

65 jaoren 
en toch een ni'j begin 
Levens langste reize 
hej' al maekt 
't Wodden now 
dagtochies 
Totdat de iewige 
reize begint 
mit et aende 
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Albert Jaeger 
(Ab Jager) 

Matten Graoperd 

_Heft al heurd van Matten en Siene?" Zo gong et as een lopend 
vuurtien deur de streek henne. ,,Dat is me toch wat mit die Matten! 
Now weer een grote verhuuswaegen veur de deure !" 

De meersten wussen nog wel van zien heit. Die was ok wat nuver 
west. Hij hadde altied op 'e botterfebriek warkt, mar in zien vri'je 
tied was hij altied bi'j pad en weg op zien fietse. Van et iene dörpien 
naor et ere. Slim femilieziek was hij west. Haost mit iederiene was 
hij wel in de kunde. Hij hadde ok een stamboom maekt van zien 
femilie. IIi'j fietste alle gemientehuzen en archieven bil langes om 
dat veur mekeer te kriegen. D'r weren goenend die dat wel es zien 
hadden. Grote stokken pepier an mekeer plakt en dan in de vorm 
van een boom mit et hiele geslacht d'r op. De meersten hadden zegd: 
,,Kan hij niet beter wat meer in zien tunegien warken.' Dat lag d'r 
mar slim min bil 

Twie zeunen hadden ze had. De ooldste was naor de 
ambachtschoele gaon en een goeie vakman wodden mit een beste 
baene; de jongste - Matten - daor hadden ze een protte mit 
mitmaekt. Die hadde in zien jonge jaoren meer in et ziekenhuus 
west as thuus en bleef laeter ok een zwak joongien. Kwam et 
daordeur misschien, dat hij zo biezunder wodden was? Wat hadde 
zien mem wat ofsjouwd naor die ziekenhuzen en wat hadde ze him 
slim verwend ! Een zinnig mannegien was hij doe al west. Van lezen 
hul hij niet en dus mossen et postzegels en laeter munten wodden 
om te speren. Hij gong naor de Mulo en zo wedde d'r veur him een 
kantoorbaentien zocht. 

D'r was gien pottien zo schieve of d'r paste wel een dekseltien op, 
was d'r zegd doe hij an 't vri'jen raekte mit Siene, die al jaoren bil de 
bakker diende en ok in de winkel hulp. Et was een stil maegien west, 
lillik mar wel slim vrundelik. 

Siene was nao een minne jeugd al vrog et huus uut raekt. Nog mar 
een poppien was ze west, doe ze heur mem verleur. Heur heit hadde 
doe een huushoolster neumen mit een wat aachterlik zeuntien. As 
behanger en stoffeerder was hij hielemaole in zien wark opgaon en 
de huushoolster hadde allienig mar andacht veur heur zeuntien 
had. Siene hadde laeter pas begrepen, dat jeloersighied op heur 
gezondhied wel de reden west was, dat ze zo weinig liefde kregen 
hadde. En doe de huushoolster markte, dat d'r van trouwen mit 
heur heit niks kwam, was et nog minder wodden. 

Doe ze mit Matten trouwde hadde heit et hiele huus behongen en 
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veur zeil en klieden en gedienen en nuum mar op zorgd. Riek weren 
ze doe niet west, mar wel slim gelokkig. Zij, dat ze de bienen now 
onder eigen taofel stikken kon en Matten, omdat ze vule andacht 
veur him hadde en zo ommeraek lekker koken kon. Hij wodde d'r 
dikke van 

Dat hij doe ok al wat biezunder was hadde ze mar op 'e koop toe 
neumen. Want biezunder, dat was hij en mit dejaoren was dat nog 
vule slimmer wodden. Vaeke praotte hij d'r al over hoe et toch gaon 
zol as heur helt es eerder uut de tied raekte as de huushoolster. Zij 
mos d'r dan mar niet op rekenen, dat ze wat kreeg! En of Siene now 
al zee, dat die vrouw toch al die jaoren goed veur heur heit zorgd 
hadde en toch ok zoe'n protte verdriet had hadde now ze heur 
ongelokkige zeune verleuren hadde, d'r was gien praoten tegen. 
Naachs lag hij d'r wakker van 

Mar et leup eers. De huushoolster wodde slim ziek en Siene gong 
d'r henne om heur heit te helpen en heur te verzorgen tot et aende an 
toe. Matten was daor slim op tegen west, mar as hij naor zien 
kantoor gaon was gong Siene d'r vaeke naor toe. Heur kiender 
weren dan op schoele. In die weken hadde Siene vule meer begrepen 
van dat verleuren, ongelokkige leven. Doe heur heit kot nao die tied 
ok ziek wodde en sturf wodde Matten slim aktief. Et huus mos mar 
rap verkocht wodden en hij zol zien vekaansie wel opnemen om 
alles te regelen. Doe ze daor op 'n dag weren vunnen ze een 
sleutelbos in et bureau van heur heit. En doe Siene ze perbeerde 
bleek, dat d'r iene bil was van een kaaste, die altied op slot west 
hadde. Doe ze die kaaste eupen maekte, kwam heur een slim 
benauwde locht in de neuze. Wat was dat now? Een kaaste vol stof 
en spinrag ? En de huushoolster was zo schone west ! Ze zette d'r een 
taofel bil en begon veurzichtig de kaaste leeg te pakken. Sieraoden, 
petretten, diggelgoed, kleren... nuum mar op Dat mos allegere nog 
spul van heur mem wezen En doe vun ze breinaalden mit een 
stokkien breiwark, waor heur moeke mit an 't wark west hadde veur 
heur, doe ze ziek wodden was. Et was op dat moment veur Siene of 
ze heur heit in ienend mit aandere ogen bekieken kon. Wat hadde 
hij vule van heur holen. Alles wat van heur west was en wat ze 
dreugen en bruukt hadde, hadde hi'j oppakt in die kaaste, die nooit 
meer eupen maekt wodden mocht! Wat hadde die huushoolster dan 
een min leven had. Te zorgen veur een man - zo langejaoren -die in 
gedaachten altied mit zien jonge vrouw deur leefd hadde... 

Doe ze Matten reup om et te vertellen, hadde hij d'r gien acht op 
sleugen. Et huus mos mar een winkel wodden, zo miende hij. Dat 
kon mooi mit de warkplaetse daor aachter. Dan brocht et een protte 
meer op ! En of Siene now al zee: ,,We hebben al zoen protte geld 
arfd, laot et toch een gewoon huus blieven," Matten wol d'r gien 
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praot van heuren. Hi'j hadde al 'n koper op't oge. Mar de gemiente 
docht d'r eers over. Et mos een woonhuus blieven! Hoe Matten d'r 
ok overjeremieerde en angong, et lokte niet ! Doe et huus verkocht 
was, mos de boel d'r veur een bepaolde daotum uut. Matten hadde 
tegen Siene zegd: „Zij mossen dat kammenet en al dat oolde spul 
mar mitnemen, dan konnen ze heur huus mooi antiek inrichten." 
,,Mar oonze eigen meubelties dan," hadde Siene zegd. 

,,Och meenske, daor hebben wij al lange genoeg mit daon. En let 
es op mien woorden: antiek wodt geld weerd !" 

,,Mar ik bin best tevreden zo en zo mooi is dat spul ok niet meer. 
Moej' die stoelen en die taofel es zien 

,,Dat knap ik wel op. Zeur now mar niet langer. Mien hiele leven 
heb ik d'r naor verlangd. ,,antiek" in huus en now kan eten now wil 
ie niet !" 

Siene hadde doe mar toegeven. Een protte ruzie hadde Matten 
doe nog mit de kopers kregen, doe de boel d'r niet op'e tied nut was. 
Matten kwam et zo krek en hij keutelde d'r zo in omme, dat d'r now 
nao die maonden nog een protte kleingoed lag. Hoolten 
gedieneringen waor vrouwluden borduursels in maekten veur 
schilderi'jgies, lappen stof en nuum mar op. Een stoel hier en een 
taofel of een kaaste daor, Matten kwam tot gien aende. Doe et de 
ni'je meensken de keel uut begon te hangen, hadden ze alles op een 
vrachtwaegen daon en et Matten thuusbrocht! Doe was et huus te 
klein. Waor hij et laoten mos ! En ze mossen d'r mar op rekenen, 
dat hi'j nog te kontroleren kwam of alles d'r wel was! Dat hi'j daor 
de deure niet meer in kwam kuj' wel begriepen en doe hij et praotien 
in de wereld brocht - zo duvels was hi'j - dat hij vast besteulen was, 
zette dat een protte kwaod bloed bij de meensken. 

.Jaoren was hij doe in zien vrije tied en in de vekaansie doende 
west om alles te veraanderen. Schilderen, behangen, meubels 
opknappen, d'r kwam gien aende an. Sienehadde al vaeke zegd, dat 
ze zo graeg es op vekaansie wol. Ze haddenja geld zat. Matten kon 
toch ok wel es wat doen lâéten ? Jaoren hadden ze now al in de 
rommel zeten, ze was d'r mit an ! Mar Matten wol heur wiezer 
hebben. Ie leuten een aander toch niks verdienen af et zels doen 
konnen ! Doe et vuufjaorenplan. zoas Matten et nuumde, veurbi'j 
was, miste Siene heur eigen meubelties niet meer en vun ze dat 
oolde spul ok al slim mooi. Now Matten flink geld om 'e hanen 
hadde, begon hij ok zien munteverzaemeling uut te breiden. In 
't butenlaand, overal kocht hij. En dan tegere naor ruilbeurzen toe 
op de brommer of mit de busse of de trein. Ze weren d'r mar drok 
mit. Siene vun dat op 't laest wel slim wodden. ,,Et geld verdwient as 
snij veur de zunne," zo miende ze, ,,ende kiender geven d'rja niks 
omme." Mar Matten zol de weerde wel opsehrieven, dan wussen ze 
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laeter wel wat ze d'r veur vraogen konnen. En och, et geld was ja 
ommes op 't heden van iaor tot jaor minder weerd 

Doe was Matten zien heit op iene van zien fietstochten van de 
fietse valen en op slag dood west. Zien moeke zal doe mar naor een 
bejaordenhusien. En Matten, die de smaek nog te pakken hadde, 
stelde veur: hij zol alles wel regelen. Mar gien pottekiekers d'r bi 'j of 
goenend die him opjaegden. Zien bruur, die krek de vrouw ziek 
hadde, vreug om alles wat uut te stellen, mar daor vuulde Matten 
niks veur. De bruur vun et doe mar goed. Tegen Matten was toch 
niet op te boksen en ze weren goed ofpraot over ien en aander. Want 
hij hadde ok wel belang bij wat spullen uut zien oolderlik huus. 

En zo verhuusde Matten zien moeke mit de spullegies, die ze 
mitnemen mocht en gong wieder zels an de gang in et oolde huus. 
Doe laeter zien bruur d'r naor vreug, zee Matten, dat hi'j veur al dat 
wark een peer oolde spullegies mitneumen hadde. Mar et meerste - 
oolde rommel - hadde hij votgooid. Of hij d'r nog omme docht 
hadde, vreug zien bruur, dat hij zoen belang hadde bi'j de 
stamboom en alle pepieren van heit. ,,Och heden, dat spul lag op 'e 
zoolder. Dat he'k verbraand, al die oolde pepierrommel !" 

Wat was zien bruur doe duvels west ! Mar zien mem hadde es mit 
him praot en zegd, dat ze nog wat dingen van heit en oolde spulle-
gies mitneumen hadde. Et speet heur ok meraokels, mar et was toch 
de muuite niet weerd om daar ruzie omme te maeken ? Ze wol zo 
graeg de laestejaoren ruit mekeer in vrede leven... Dat hadde zien 
bruur doe ok vunnen, mar vaeker as mit een jaordag kwam hi'j niet 
meer bil Matten. Bil de eerste visite hadde hij al zien, dat die ,,peer 
oolde spullegies" 'n protte mooi goed was ! Schilderi'jen, diggel-
goed, vazen, beelties en nuum mar op. Niet dat hij zo meraokels 
vule om dat spul gaf, mar dit was toch niet eerlik daon deur Matten! 
Ze hadden et toch goed ofpraot. Eerst miende hij nog, dat Matten 
now wel zeggen zol: ,,Zuuk mar wat uut watje wat toeliekt," mar 
nee ! Och, et was ommes altied al zo west: Matten veur en Matten 
nao ! Kwaod wol hij niet, mar hij gong d'r niet vaeke meer henne. 
Zien moeke, die wel markte dat et niet eerlik gaon was, gaf himdoe 
wat geld. Dan hadde hij ok zien pat. En mit wat ze speerd hadden 
kochten ze doe een auto Matten was daor slim jeloers op, en doe 
mem zo praotte over de tochten, die ze mit heur in de auto maekten, 
hadde dat et d'r niet beter op maekt. 

In disse tied kreeg Matten een vremde gewoonte. As hij heurde, 
dat er goenend in een bejaordenhuus gongen, dan gong hij - krek 
as zien heit vrogger - bil die meensken langes. Mar niet om 
femiliegegevens, mar om mit een mooi praotien tussen neuze en 
lippen deur te vraogen, as ze soms ok nog oolde spullegies op te 
redden hadden. Hi'j wol dat dan graeg kopen In 't begin was dat 
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nog wel es lokt en de buren hadden, as hij weer mit een waegentien 
vol oolde spullen ankwam, al es an him vraogd: ,,Matten, moej' de 
timmerman niet es bestellen ?" 

,,Waorveur," hadde hij weeromme vraogd, ,,mekeert d'r wat an 
mien huus ?" 

,,Nee, dat geleuf ik niet, mar ie slepen maran. Moet de boel nietes 
,,stut" wodden T' 

Duvels was Matten in huus kommen. Mar Siene mos d'r stiekem 
wel omme lachen. Et was ja haost 'n museum geliek wodden en ie 
konnen je haost niet meer keren in huus ! Een slim minne beurte 
maekte Matten, doe hij es bi'j een starfhuus anbelde mit dezelde 
vraoge. Et zol toch zunde en sehaande wezen, as dat oolde mooie 
spul votgooid wodde. Mar nog veurdat hij zien mooie praotien 
holen kon, was hij as een hond bij de deure wegjacht. Een goed pak 
op 'e huud, dat kon hij kriegen ! Daor begreep Matten, die et toch 
zo goed miende, niks van. Siene was dit allemaole min naor 't zin. 
Vanzels hul ze heur man de haand boven 't heufd mar de kiender 
schaemden heur over heur heit. In de laestejaoren weren ze ok heur 
vrunden en vrundinnen kwiet raekt. 

Matten bekeek alles wat d'r an oolde dingen in huus ston, as iene 
die d'r een protte verstaand van hadde. En as de meensken dan 
vreugen, kon hij zo nuver zeggen: ,,Ja... ik vien et slim mooi, mar 
niet in een aandermaans huus 

Et was stille in huus wodden. Mar Siene hadde et drok, zo drok, 
dat ze overspannen raekte. D'r wasja gien begin en gien aende meer 
an mit al dat goed in huus. Dat koj' toch nooit schone holen 
allemaole Matten zien mem, mit wie ze et best vienen kon, kwam 
nogal vaeke es langes, mar de kiender kwammen haost nooit meer 
en daor hadde Siene een protte verdriet van. Matten hadde heur 
goed marken laoten - de hieltied zat hi'j dan op 'e stoel te wippen - 
dat hij bange was, dat de kleinkiender wat ommegooien zollen of 
stokkend maeken. ,.Was dit zoe'n offer weerd 7" vreug Siene heur 
vaeke of. Elke rommelmark wodde deur Matten bezocht en haost 
altied kwam hij mit wat thuus. As eren him veur weren was dat 
Matten min naor 't zin. In et stattien waor hij warkte, kuierde hij 
om de middag, en struunde bij de weg as d'r ok nog wat bil  de 
vulnisbakken ston wat hij bruken kon. Hij leup haost altieden mit 
et heufd bil de grond. Vaeke kwam hij mit wat thuus, mar Siene 
was d'r now niet bliede meer mit. Dit vun ze niet meer normaal. 
En ok etzelde gezeur van jaoren weeromme begon weer 
Dat Iepelrekkien, dat nog bil zien mem hong, de oolde koppies en 
paanties en dan niet te vergeten, die mooie porseleinen kiepe Ja.ja, 
die mos Matten laeter ok hebben! Doe scheut Siene uut de sloffe, en 
Zee: ,,Ach, we verzoepen in de koppies en paanties man ! Hooi now 
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es op mit je gezeur! Is et dan nooit genoeg! Waj' zels mar een kiepe, 
dan koj' eier leggen 

Et veraanderde in Matten zien leven: Siene was et zat wodden 
Doe Matten op een aovend een boek pakken zol uut een oold 
boekekassien en doe dat daele kwam op een antieke schiemer-
laampe, doe was et huus te klein ! Hoe haelde ze 't in heur domme 
kop, om zoe'n mooie laampe percies onder dat kassien te zetten 
,.Och kerel, ie kun je gat niet meer keren Ik gao vot ! Stik ie mar 
in je museum !" En... Siene gong Ze pakte heur fietse en ree as een 
raozende naor heur dochter, waor ze knap overstuur ankwam. En 
wat ze nog nooit daon hadde, heur hiele leven laank... ze mos 
praoten, praoten, praoten 1 D'r kwam gien aende an. Zé overstuur 
was ze, dat ze om de dokter gongen. Die hadde eerst wat medesienen 
geven om tot rust te kommen mar niks hulp. Ze praotte en goelde 
de hiele naacht deur. Alles wat ze in heur jonge leven en laeter 
ondervunnen hadde mes ze d'r uut raozen. Ze kon et niet meer 
verwarken. Matten was mar op bedde gaon. Mar slaopen kon hij 
niet, en et wodde al laeter en laeter. Doe morgens de tillefoon gong 
en zien schoonzeune him keten bondig vertelde,dat mem daor slim 
overstuur op bedde lag en dat et heur beter toeleek, dat ze daor een 
peer daegen bleef. vuulde Matten him eerst slim beledigd. Dat was 
hij van Siene toch niet wend En wat hadde ze te klaegen ? Et was 
lijm wel goed 

Zo was Matten al een weke allienig in zien museum. Now d'r niet 
zo lekker veur him kookt wodde, wodde hij maeger. En doe hadde 
hi'j et an tied om es over wat aanders te prakkezeren. Waoromme 
zol Siene toch votgaon wezen? Toch niet om de bruIloft? Waorveur 
zoe'n zuIveren feest te vieren as d'r ja toch gien iene op 'e receptie 
kwam? Of om de vekaansie? Mar ie kennen toch gien drie weken 
op vekaansie gaon mit een huus vol antiek ? le mossen d'r niet an 
daenken mit al die inbrekeri'je. Nao een goeie weke was Siene weer 
thuuskommen. Slim veraanderd. Ze zat marwat stille veurheur uut 
te kieken. En hoe Matten ok perbeerde om heur an 't praoten te 
kriegen, ze nikte mar wat en gaf gien antwoord. Matten miende, et 
zol wel overgaon. Hi'j zocht zien vertier mar wat inde munten, op 'e 
zoolder en in de schure. Mar nocht hadde hij nargens meer an, now 
Siene niet meer mit him praotte. 

Zo kwam mem heur tachtigstejaordag. Vanzels hadde mem best 
markt dat d'r mit Siene wat an de haand was. De kleinkiender 
hadden heur ok wel et ien en aander verteld. Mar Siene hadde toch 
zegd, dat ze wel mitgaon wol. 0k dat was misgaon. Mem hadde 
graeg de kiender en kleinkiender een daggien mit uut nemen wild 
mit een busse en dan laeter op 'e dag een etentien Mar et was weer 
Matten west, die daor niks an vun. Doe hadde mem op't aende mar 
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zegd: ,,As et zo muuilik is om alle koppen in iene zakte kriegen, dan 
gaot et mar over." 1-leur vrundinnen en kennissen hadde ze morgens 
op 'e koffie had. Nao 't eten hadde ze een posien rust, want aovens 
as de feniilie kwam wol ze goed allat wezen. Doe ze d'r weren en 
Matten as altieden et grootste woord hadde en Siene d'r mar wat 
stillegies bij zat, doe docht ze: ik zal him mar evenpies begaon 
laoten. 

,,lk wol," zee Matten, ,,dat ik mit pensioen was mit 'n protte geld. 
Ik hebbe 't altied zo drok." 

,,Hej' dan gien protte geld, Matten T' zee mem gremietig. 
Daor wus Matten gien antwoord op. Wat hadde mem now? 

,,Somstieden zeg ik ok wel es," dreunde Matten weer deur, ,,as een 
meenske dood is wet hi'j nargens meer van." 

,,Ja, dat bin jow praoties," zee mem, ,,dat hebben we vaeker 
heurd. Mar ie bin nog niet dood ! Ie mossen je wat schaemen !" 

Matten wodde stilte. Was disse aovend mar veurbil. En Siene 
was ok zo veer vot, leek et wel. Eers hadde ze altieden wel een gezel-
lig praotien had. De kiender hadden him wel de haand geven, mar 
tegen him praoten deden ze niet. Ze trokken hielemaole perti'j veur 
beur moeke 

,,Zo," begon mem, doe ze an een glassien zatten, ,,now heb ikjim 
wat ni'js te vertellen. D'r is een plakkien vrij kommen in et grote 
bejaordenhuus en daor gao ik anker» weke henne." 

,,Wat vertel ie oons now," steuf Matten op, ,,gaot dat zo mar! 
Dat moej' toch eerst mit mi'j overleggen?" 

,,Mit jow? Ik hebbe 't mit jow ooldste bruur en mien ooldste 
zeune bepraot. Ie hebben ja zorgen genoeg mit Siene ? Ik bin nog 
goed bij mien verstaand Matten, ik hebbe dit now es zels regeld en 
ik zette deur 

,,Dan zal ik overal wel veur zorgen, mem," zee Matten en zien 
ogen gongen al graoperig deur et kamertien henne. 

,,Nee mien jonge, disse keer regelt mem dat zels ! Kiek es, de 
veurige keer bin ie mij wat over 't mad kommen. Ik was doe nog 
slim in de warre, doe je heit zo onverwaacht wegraekte. Ik wil gien 
oolde koenen uut de sloot haelen, mar goed gaon is et doe niet. 
Daoromme, now we veur de laeste keer mit mekeer in mien husien 
binnen, now maek ik de dienst uut 

.26 wodde d'r naor mem luusterd en keken, dat ze heur glassies 
haost vergatten. 

,,Jonge meensken bin gek op dat oolde spul. En ik bin d'r op uut 
keken. Ik haele geld van mien boekien en kope ni'je rneubelties. Dat 
mij, hebben ze mij verteld." 

Daor was Matten weer. ,,Dan zorg ik wel veur disse oolde 
spullegies." 
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Nog hul mem heur in, mar heur stemme trilde wel doe ze zee: ,,le 
bin niet allienig, Matten. Ie hebben de veurige keer zowat alles 
mitneumen. Now is je bruur aa de beurt en de kleinkiender." 

,,HPJ geft d'r niks omme," sneerde Matten, ,,en mit de 
kleinkiender heb ik niks te maeken." 

,,Mar ikke wel ! Et is mien spul en daor bin ik de baos over. 
Bij 't leven weggeven mâg en et moet disse keer niet weer in 
't stiekeme gebeuren. Ankem zaoterdagmorgen verwaachtte ik je 
ooldste bruur en zien vrouw en mien kleinkiender om koffietied. 
Dan dielen we de boeien dan heb ik d'r nog wat wille van, mit, naor 
ik hope, now es bliede gezichten." 

Matten wodde zo duvels, hij zat te trillen op de stoel. Dat nam 
hij niet. Mem schonk nog es de glassies vol. Doe vertrokken de 
kleinkiender. Dat hadde ze zo regeld, want ze wol nog evenpies mit 
heur eigen kiender praoten. 

,,Dus ie weten 't now wei goed, Matten. Wat d'r now is, is veur 
jow bruur en veur de keinkiender. Ie hebben, dat wi'k now es eerlik 
zeggen, je hiele leven lang te veule had. Dat het jow gien goed daon 
en et spiet mii, ok veur Siene, meer as da'k zeggen kan. En now 
hoop ik mar, dat et tussen jim beidend ok weer goed komt, mien 
jonge." 

De ooldste zeune was slim bliede. Nog niet iens om et spul, mar 
omdat et now es eers toegong. 

,,Mar ik wil in elk geval die kiepe hebben," raosde Matten. ,.En 
dat rekkien met lepelties en de koppies en paanties 

En doe klonk stillegies, haost goelend, veur de eerste keer die 
aovend, de stemme van Siene deur de kaemer. 

,,Daor hej' de kiepe weer. Hebben jim et al heurd ? Matten is 
haost zels een kiepe, mar hij kan nog nooit eier leggen." 

De eren schrokken d'r van. Dat kwam niet goed nut Siene 
,,Ok dat is now es gien spekkien veurjow bekkien," hakte mem de 

kneupe deur. ,,Et blift zoa'k zegd hebbe. En aj' now nog es over die 
kiepe beginnen... !" 

,,Och geef him die kiepe now mar, mem," kwam de stemme van 
de ooldste zeune. 

Zo raozend wodde mem doe, dat ze de kiepe van de kaaste pakte 
en die uut alle macht op de grond smeet! Wel an honderd stokken. 

,,Mem... wat dot mem now toch..." staemerde Matten, ,,die 
mooie kiepe..." 

,,Etzelde wat ie mit jow Siene daon hebben," raosde mem now ok. 
,,Mar die kiepe is mar van porselein en wat ie in Siene kepot 

maekt hebben is vule slimmer !" 
Daor hadde Matten gien antwoord op. 
,,Eers niks als gelok het dat maegien jow anbrocht. Een protte 
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spullen en een barge geld. Van héir kaant, begriep ie dat now es 
goed? le hebben daor mit daon, waj' zels wollen ! Hef wel es an 
Siene vraogd wat zij wil? Bi'j jow is et altieden: ikke, ikke, ikke, dan 
een hiele tied niks en dan weer ikke 1" 

Dat zien mem, die him altieden zien zin geven hadde, dit tegen 
him zee, versleug Matten. 

Ze gongen op huus an en dreks op bedde. Siene sleup al gauw, 
mar bil Matten wol dat niet lokken. Wat een âovend... Hadde hij 
dan alles verkeerd daon ? Siene hadde et toch altieden goed 
vunnen ? In zien hatte wus hij wel beter. Et meerste geld hadde hij 
d'r deurjacht mit zien munten en antiek. Wol hij Siene kwiet ? Dan 
hadde hij eers niks meer as munten en antiek. Doe zede ere morgen 
an de koffie zatten en Matten et ongelukkige hopien meenske zag. 
dat Siene op 't heden was, pakte hij heur hanen. 

,,Siene, kiek mij es an. Zullen we now es doen wat ie altieden 
graeg wild hebben ? Zeg mar hoe af et willen.., ik wete et ok niet 
meer." 

Eerst bleef et evenpies stille... zo stille, daj' alle klokken in de 
kaerner tikken beurden. Doe kwam et zaachte stemmegien van 
Siene. 
,,Veur de eerste keer in mien leven mag ik zeggen hoe ik graeg 
veerder wil T' 

Een peer weken laeter kwam d'r dan die grote verhuuswaegen bij 
Matten en Siene veur de deure. Alles wat Siene wel missen wol gong 
naor de veiling en et brocht een protte geld op. Doe gongen ze vier 
weken op vekaansie en maekten een meraokels mooie reize deur 
Europa. waor Siene goed van opknapte en ok Matten slim van 
geneut. Siene woonde weer in een huus en niet langer in een 
museum. De kiender en kleinkiender kwammen weer vaeke. En 
Matten? ... Och, wat nuver bleef hi'j, mank tuun was now mooi, et 
huus hoefde niet ,,stuf' te wodden en naojaoren hadde hij et es an 
tied om te warken mit en te genieten van zien munteverzaemeling. 
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Ha-es 
(Het/t Stekna) 

De Bore 

De schoele ston midden in et dorp. Van heinde en veer leupen de 
jongen en de maegies morgens mit et broodtrommegien an een 
baantien om 'e nekke naor schoele. Zi'j mossen overblieven. As ze 
naor huus lopen zollen, kwammen ze nooit meer op 'e tied in 
schoele. De kleintjes hadden langer middagschoft, want de juffer 
gaf et laeste ure van de morgen breiden an de maegies van de 
bovenmeester. Veur et kleine spul was de reize naor huus te veer, dat 
zij bleven bij schoele. As ze de broggies op hadden, huilen ze nog 
een hiele tied over. 

Bij de overblievers dielde Haarm de laekens uut. Hij was al wat 
oolder. Hij was zitten bleven in de eerste en zat now ok veur de 
twiede keer in de twiede klasse. In et leren, mit naeme et rekenen, 
was hij niet zo toek. Praoties had hij genoeg, over alles en tegen 
iederiene. Et was meerstal losse praot en ie konnen d'r niet veule op 
an. 't Was aenlik ok gien liegen, meer fantaseren. 

Mit de mond was hij niet bange, en misschien hadden de 
timmerlu him daorom mit een ,,practical joke" op pad stuurd. Sund 
jaor en dag misbruken oolderen de onwetens en de argelozens van 
kiender. Dan wo'n d'r bosschoppen uutvunnen en daor wo'n 
onneuzele kiender mit op pad stuurd. Et mooiste is et, as iederiene 
vulen kan, dat et niet klopt. De dichte gattiespanne is een klassieker. 
De bulteschere en de gröskamme hebben et altieden ok goed daon. 

Die dag zee Haarm veur schoeletied al tegen Gosse, iene uut de 
eerste klasse en nog mar een half jaor op schoele: ,,Gaoj' nao et 
kertier mit ? 'k Moet een bosschop doen veur de timmerlu van de 
plaetse van Ni'jboer. 'k Kan d'r een stuver mit verdienen. 
'k Moet bil de smid een soortement bore haelen 

Naor de smid was een hiel aende, en Gosse wol niet. Pas doe 
Haarm beloofd hadde bil de bakker veur die stuver zuuthoolt te 
kopen en dat Gosse d'r dan ok van kreeg, gong hij mit. En zo 
gongen ze op pad. De klompen knarpten in et bazaltgruus van de 
stoffige dörpsweg. 't Was hiete en et aende vul of. De smid, een 
jonge vent, die altied veur een grap te vienen was, keek eerst wat 
verheerd, doe hi'j Haarm zien bosschop heurde. Doe trok d'r een 
twinkeling om zien ogen, en hij zee: ,,lk hen mien gereedschop 
liever niet uut, mat ik zal es kieken, a'k him ok vienen kan !" Hij 
gong de zoolder op, mar kwam nogal gauw terogge. ,,'k Geleuve, 
dat ze him liend hebben en nog niet weeromme brocht. 'k Zal es even 
kieken. En kwaanskwies keek hi'j in zien boekien. Ik daenke, dat 
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Durk van Joukien him et Iaeste bruukt het. Daor moe'njim mar es 
vraogen." Daor gongen ze weer. 't Was waarm en veer. 

Om kot te garni: ze wodden van de iene naor de ere stuurd. Ze 
zwietten beide, dat et zo wat dee. Mar ze gavven et pas op, doe 
Lanierts Sibbegien, die niet op heur montieri valen was - pattie 
zeden ok wel ,,Lamerts Snibbegien" - doe die zee: ,,Een boekbore? 
Jonges, ze hebben jini bij de bok daon. Jim tnoe'n mat tegen die 
halfwieze smid zeggen, dat as hij him minder bruukte, hij now niet 
zoe'n koppel kiender hadde 

Haarm het de ere daegs wel de banen van de fietsen van de 
timmerlu leeg lopen laoten, mat Gosse het zien zuuthoolt nooit 
kregen. 
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Henk Bloemhoff 

Ik bin vrij 

De zeevoegel zwalkt en hij zaait over 't laand 
Zie hij drift op 'e wiend, boven een kiend, 
Dat speult op 'e raand van et straand in et zaand 
En mar meer schelpen vient, onder de wiend, 
Ik bin vrij, ik bin vrij 
Ik bin vrij, oe ik vuul me zo vrij, vuul me zo vrij 

Et raekt mij niet langer, 't gezeur en gezanger 
Al knapten ze haost, 't het nii'j niet verbaosd 
Al was 't een geaemel, al was 't een gestaemer, 
Al hebben ze raosd, al stikte ik haost, 
Ik bin vrij, ik bin vri'j 
Ik bin vrij, oe ik vuul me zo vrij, vuul me zo vrij 

Dreugstoppels, sloegkoppels, snorkvarkens, kiek uut 
Et zit jim niet glad, 'k bin jim zo zat, 
Eigen eer lokt jim meer, eigenwies as een petries 
Deur dit en deur dat, krieg van mij wat 
Ik bin vrij, ik bin vrij 
Ik bin vrij, oe ik vuul me zo vrij, vuul me zo vrij 

Pas mar op, kiek mar uut, 'k heb d'r veur waorschouwd. 
Daenk mar om mi'j, ik vuul mij vrij 
Middelmaot wor mar kwaod, 't geft gien baot, de wiend wijt 
En ik vuul mii  vri'j, ik zing opni'j: 
Ik bin vrij, ik bin vrij 
Ik bin vrij, oe ik vuul me zo vrij, vuul me zo vrij 
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Henny Rooks- Veenstra 

Hij wodde benauwd 

(Waor gebeurd) 

Roelfien van Klaos Aalders 
Was schone as de braand 
Had veurjaors al bi'jtieds 
Et hemnie!en an de kaant. 
0k dit jaor was dat ZO. 
Was de eerste van de streek 
En was ok aorig wies 
Doe ze heur wark bekeek. 
Mar ien ding vun ze wel, 
Et was wat haeveloos 
Een likkien varve d'r op 
En 't kon weer mit een poos. 
Jan Hofster had de varve 
En 't schilderen begon 
Een oolde broek van Klaos an 
Omdat et motten kon. 
Mar iensklaps klonk d'r ,,Vollek", 
Bij de deure sten 'n man. 
Ze reup: ,,Even de broek uuttrekken 
En dan kom ik d'r an." 
Et duurde mar 'n klein posien 
Ze rept heur wat ze kan. 
Mar hij was al verdwenen 
Waor lag dat toch we! an 7 
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Peggy Klinkhaemer 

In Grootvader's tied 

Folkert en Sjoertien woonden om 1900 henne in de omstreken 
van De Hoeve. Ze weren mit hadde warken wat tegen de wal 
opklauwsterd en ze hadden now zeuven koenen, wat jonkvee, drie 
varkens en wat kiepen en knienen. Schaopen wol niet goed, die 
wodden altied in de kotste keren gallig. Dat naor de begrippen van 
die tied was Folkert een aorig goeie boer. Mar d'r weren daor, krek 
as overal vanzels, ok vrij wat aarme luzebossen. Kiender hadden 
Folkert en Sjoertien ok, twie, een jonge en een maegien, Jan en 
Stiene, negen en tienjaor oold. Jan en Stiene sprongen ok niet ome 
bulten, om 'e deivel niet, die mossen heur pat ok inbrengen in de 
huushooldpottemennee. Naor schoele gongen ze alliend in de 
winter, as et pad temeensen een betien begaonber was. Zoemers 
mossen ze eerpelwieden, koehuden, knienevoer zuken en zorgen, 
dat de biggen in de loop bleven. Ze hadden ok wel es een protte wille 
heur, veural as bi'jveurbeeld de biggen en de knienen toegelieke op 
'e reïze weren. Zo raekte d'r ok wel es een knien vot, mar dat was 
't slimste niet, ze vunnen ok wel es iene weer. Marde biggen niet, die 
mossen allemaole altied weer in de varkenloop brocht wodden. 
Aovens was 't machtig gezellig in de kaemer, lege onder de balken. 
As 't wat hadde wilde, knarpte en knisterde 't op 't zooldertien en 
dan was 't krek as daor ok een huusholing mit kiender woonde. Mar 
dat was niet zo, hoogstens een koppeltien katten. In de heerdstee 
braande een klein turfvuurtien, de zwatrookte keuperen ketel hong 
d'r boven en zong zien hoogste lied. Om 'e taofel zatten Sjoertien en 
de kiender op 'e knopstoelen. In de grote rieten pakestoel zat 
Folkert dan een uurtien te pieperoken. Sjoertien las wel es wat veur 
nut de kraante. Ze hadde dan de brille op et puntien van de neuze en 
de kraante hul ze vlak naost de grune-eulielaampe. Folkert 
luusterde, die kon niet lezen of schrieven. Jan zat van een stok hooit 
poppies te snieden, wat 'm aorig ofgong, en Stiene mos beslist heur 
tien naoties breiden. 

Zo zitten S op een wienderige aovend weer rustig bil mekere, as 
ze buten inienen een vremd geluud heuren. 't Is krek as pieptd'reen 
kroje... En even laeter gaot et van bonk... bonk... Alle viere kieken 
ze mekeer an... Wat is dat now om huus te spoeken ? 

,,Niks je," zegt Vader Folkert, ,,gewoon een peer katten 
,,Now, mar dat gepiep dan ?'t Heurde krek as 'n kroje..." 
,,Ei nee je," bromt Folkert, ,,wie is d'r now zo laete nog 

butendeure en dan nog wel mit een kroje ! 't Zullen misschien wel 
muddejaegers wezen... die gaon de kaant van de Wetering wel op." 
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Stiene breidet weer veerder, de oren wied eupen ! ,,t-leur Va... 
daor heur ik et weer... heur. 

,,Now, dan za'k henne te kieken, eerder bi'j'm toch niet rustig." 
Folkert zuukt de kiele op, trekt de klompen an, pakt de kuierstok 
nut de hoeke en stottelt in 't halfduuster butendeure. As hi'j een 
betien an 't donker wend is, kuiert hij et pattien naost huus langes, 
naor de hof toe. Daor staot hij een posien te luustren. En ja... now 
beurt hij et dudeliker... bonk... bonk... rrrt... rrrt... ! Mar dat is bij 
de eerpelgatten, daenkt Folkert. Verroest, wie zit me daor bij de 
eerpels ! ... Mit een peer grote stappen is hij bij de eerpelkoele... 
Daor is een maegerachtige man drok doende een kroje vol te 
scheppen. 

,,Ofblieven !" raost Folkert, ,,wat zuwwe now hebben 7' En mit 
gript hij de man in de kraege van zien bonkerd. Mit zien starke 
knoesten dri'jt hij de kerel in ien keer omme. Mar dan is 't 'm al 
krigt hi'j een klap veur de kop...! 

,,Bin ie dat Aoldert... alle meensken, maot... bin ie dat ? 
, 	

!" 
,Ja... Folkert... ja... et is zô bedroefd... wij hebben niks meer 

jong," snokt Aoldert, ,,en now docht ik... och, et is hielemaole 
verkeerd vanzels... mar ja..." 

,,Stao daor niet te janken en te snotteren, vertel 't now mar !" 
Aoldert is een klein betien bekonirnen as hij zien verhael dot... 

Een daelder in de weke van de aarrntneester.., dat is krek genoeg 
vent wat branige en een peer klompen veur de kiender. Hij het al in 
gien weken wark en now is de vrouw ok nog ziek wodden. Eten is d'r 
niet in huus, gien krummel... 

,,Aoldert, now moej' goed luustren, ie gooien die eerpels weer 
in de koele en ie gaon naor huus Morgen kom ik bij jim nut 
eerpels. Je hoeven niet te betaelen. Ik bin bliede da'k je hier over 
't mad kommen bin, want ik wil niet hebben, dat Aoldert en 
Meri'jgien steulen eerpels eten. Ik wete grif, dat zejirn ok niet lekker 
smaekt hadden..." 

,Nee Foikert..., nee... dat hoeft niet..., dat..." 
:,Stille... naor huus gaon... morgen kom ik bij jim.... 
As Folkert weer in huus komt, gaot hij rustig zitten. ,,Wat was 't, 

Va T' 
,,lk hebbe niks zien heur, 't zullen wel katten west hebben. Mar 

moe'n jim nog niet op bedde T' 
Ere daegs vienen Jan en Stiene et wel wat vremd, as Va een peer 

zakken eerpels op 'e waegen zet en ok een poede mit rogge. Moe 
gaot op 'e zoolder, naor de wieme. Zo komt weeromme mit twie 
wosten en een stokkien rookspek. Een kladde vol zute appelties 
wodt ok in een tasse pakt, en uut de taofellae grabbelt ze nog een 
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haandvol aepeneuten. D'r liggen ok al een peer korapen op 'e 
waegen. 

,.Waor gaoj' henne. Va T' 
Mar de waegen ridt al, en Moe wet et ok niet. Va zal aanst wel 

weer kommen. Jan en Stiene bin et al geweer wodden, mar dat was 
wel twintig jaor laeter. D'r is nooit gien praot van west. 
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Harm Houtman 

vaalhelm 

op 	een 
brommer tu sen 
Ni'jhooltpae en Wolvege 
bescharmd eur 
e n vaalhelin 
is dit 	edicht 
onts staon 
doe et vul 
op t pe pier 
is et basten, 
omdat 	heims 

vaal 

zokke heufdzaeken 
ni et keren 
kun nen. 
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Henk Bloem hoff 

douk knappen de kettens 

de naacht rept 
deuk knappen de kettens 
as wij in de regen staon 
een ruumte vol mit kleuren 
zaachte en geel 
zal een ofscheid wezen 

je leven zuken an et aende 
van et eilaand of 
an 't aende van et waeter 
of in de ogen van een ideaal 

toch zullen de kettens breken 
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Anton Spoe/stra 

Opholen mit roken 

Alle was al een posien niet van rechten in odder. Of en toe had 
hij last van de maege en van wat neerzighied op 'e bost en hij zat ok 
wat te lange in 't hoekien an 't aende van de gang. 

Veural op antrunen van zien wief is hij op 'n goeie dag naor de 
huusdokter gaon. Nao 't onderzuuk zee die, dat et d'r allemaol nog 
wel nuver goed uutzag en tuit een deusien pillegies in de buse is Alle 
weer op huus an zet. Mar 't wedde niet vule beter en omdat de 
huusdokter niet veur lange ommemeisteren was, mos Alle mar es 
veur onderzuuk naor 't ziekenhuus. 

't Was de eerste keer in zien leven dat kim dat overkwam en hij 
zag d'r weleen betien tegenop. Mat 't vul slim tuit. De dokter bij wie 
hij daor wezen mos, was een aorige kerel en tuit de zusters had hij 
ok gien last, al was d'r wel een wat ooldere onderdie, docht Alle, wat 
nokkig was. Mat toemar, dat kwam ok veur onder 't vee, as ze wat te 
lange in 't zelde stok lopen hadden. 

Doe 't allemaol veurbi'j was Zee de dokter, dat de huusarts wel 
bericht kreeg en dat Alle mit een weke of viere nog es terogge 
kommen mos. Kennen ze de boel nog es bekieken. We) kreeg hi'j 
drekt de bosschop mit, dat hij d'r beter an dee et roken te laoten. 

,,Jonge, dat wee'k niet Dokter, dat kon wel es een hiele toer 
wodden," schrok Alle. 

,,Kom-kom," zee de man in de wittejasse, ,,as 't onderzuuk now 
uutwezen het dat et beter veur jow gezondhied is om et roken te 
laoten, dan moej' dat toch opbrengen kunnen." 

,,'t Kan allemaol best wezen," was Alle zien bescheid, ,,mar ik 
speul et niet klaor, Dokter. As ie in mien plak stonnen zo! 'tjow net 
zo gaon. In dit stok van zaeken bij' niks meer maans dan mii. Now 
kuj' zeggen waj' willen." 

De dokter wodde deur dit antwoord een betien niètelig, mar zee 
niet veule meer. f-Ii'j wus bij onderviening dat et now ienmaol niet 
makkelik is om de meensken van 't roken of te kriegen. Mit dit 
mannegien zol et wel niet aanders liggen. 

,,Ze!s mar weten, ik kan je niet dwingen en ie bin oold en wies 
genoeg docht mij," besleut de dokter. 

,,Dan nog graeg iene raod," vreug Alle, en dat wol de dokter wel 
doen. Mit een ondeugend twinkeltien in zien ogies vreug Alle doe: 
,,Dokter, aj' de laeste twintigjaor nooit rookt hebben, hoe kuj't now 
dan laoten..." 

Stom toch, docht Alle, doe hij weer aachter et stuur van zien auto 
zat op weg naor huus, waoromme vreugde man mii now eerst niet 
6f ik ok rookte. En doe gniffelde hi'j een betien veur 'm henne. 

43 



Ti. Dijk 

't Ontwaeken 

Mit letters, grepies, woortis bin 'k wat an 't schrieven, 
Mien penne wil nog wel, dus za'k him mar wat drieven 
Een letter hier, een woortien daor en nog een lettergreep 
Zo mitmekere wodt et toch nog wat, veur 'k streep. 

Rk wakker bin, dan heur ik niet te dromen 
Mar mien gedaachten gaon vaeks wel wat overstag 
Dan bin 'k hier niet, soms soeze 'k deur de bomen 
Krek as de voegels trekt mij dan et ongekende 
En dan zie 'k dingen. die 'k daegeliks niet zag 
Mar waor ik graeg 't geheim van onderkende. 

Zo in de sleur van alle dag 
Maekt men van zokke dingen gien gewag, 
't Leven is gien droom, mar 't hoolt oons in zien greep. 
Now hooi ik op, hier onder komt de streep. 
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Lamkje Hof-de Boer 

Stoppelkattien 

Klein poekien 
in 't hoekien 
van 't schuurtien 
wegkreupen. 
Wat zit ie te trillen 
zeg mij toch waj' willen 
of bi'j' misschien bange 
dat ik jow douk vange 
of hej' soms gien moeke 
mien aarme poeke. 

Miel veul stoppelkatties, 
van die kleine zwatties, 
die zitten in 't hoekien 
as dit kleine poekien 
zo schruten te waachten 
in duustere naachten 
op een betien gelok, 
mar wij hebben 't zo drok. 
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Jan van Overt/onger 
(Jan van der Meulen) 

De warkloze 

I-Ji'j kon gaon en staon 
waor hij wol, 
mar deur de zwaorte 
van zien zorgen 
bleef hij vaasteplakt 
op zien stoel bij et raem 
dat him elke dag 
wat minder uutzicht gaf 
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Harm Houtman 

Michiel zag et 

Doe zij mit 'n drienend de coupé van de trein instapten, had et d'r 
al legen. Een briefien van honderd gulden. Michiel Adriaensz. de 
Ruyter keek heur strak an mit zien krullende snorregien. Hij lag 
daor zomar tussen twie baanken. Ze hadden him alle drie zien; de 
schoelejonge mit zien dikke boeketasse, de huusvrouw mit heur 
körfien en de arbeider mit zien rutense pette op. Zij zaggen niet dat 
de oolde zeeheld zo gremietig keek. 't Was doodstille in de coupé, d'r 
wodde gien woord zegd. Heur gedaachten weren alliend bij et 
briefien, wat as daor zo veur 't griepen lag. An 't ofgeven an de 
conducteur dochten ze niet. Doe hij kwam om de kaorties te 
knippen, zette de arbeider de voete d'r veur, tot grote oplochting 
van de ere twie, die liekewel niks blieken leuten. Scharp hadden ze 
om de arbeider docht, hij kon et es aachterover drokken,nietwaor! 

Et bleef stille, doe de vrundelike conducteur al weer votgaon was. 
Ze perbeerden wat naor buten te kieken. Dit duurde mar een peer 
seconden, iederiene mos in 'e gaten huilen wodden. Et briefien hul 
heur in de macht. 't Was krek as Michiel zeggen wol: ,,Bin d'r nog 
meensken die mij hebben willen?" D'r kwam een soorte van baand 
tussen de reizigers, die men eers nooit vaeke zicht. Een baand tussen 
een groep meensken mit etzelde doel. Of dit doel now goed of slecht 
was, dat deed'r niet toe. Ze weren d'r alledrie van overtuugd, dat et 
briefien d'r veur heur alliend lag. 't Was een kwestie van waachten, 
waachten op wie as 'r as laeste uutgong. 

Niet iene maekte anstalten om uut te stappen, doe et volgende 
station in zicht kwam. Ze bleven doodstille zitten, mekere 
scheuwend. De huzen van de stad vleugen veurde raemen langes, et 
briefien bleef liggen as een blad op een wiendstille dag. De 
schoelejonge pakte doe inienend een stok kauwgom uut de mond en 
wol et onder zien tasse plakken. Now komt et, docht Michiel. De 
huusvrouw zag et en zee: ,,D'r bin askebakken om kauwgom in te 
doen." De schoelejonge schrok ofgrieslik en dee wat as him zegd 
wodde. 

't Was weer stille wodden. Zij zatten daor, de ogen dwingend tot 
uterste bedochtzemheid. Niks mocht heur ontgaon. De huus-
vrouw pakte een blad en begon te lezen. Zollen de ere twie heur 
in de gaten hebben? Zollen ze misschien daenken, dat zij de stried 
opgeven had ? Dan was dit heur kaans om tot aktie over te gaon. Ze 
leut et blad inienend, mit de bladzieden eupen, op de grond vaten. 
Michiel zag niks meer, alles lag over zien neuze henne. Now kwam 
hij grif bil de huusvrouw in de buse te lane. De arbeider beug him 
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veurover, evenpies eerder as de huusvrouw, en pakte et blad op. 
Vrundelik en glimkend gaf hij et weeromme. Ze wodde kel en 
scheurde et him bi'jkaans uut de hanen. Et veurnaemste was 
liekewel, dat et briefien d'r nog lag. Et briefien dat heur uutdaegend 
ankeek, dat niet meer van iene, mar van drieje wodden was. Van 
drie meensken, die altied eupenlik verklaord hadden, dat ze niks 
van oneerlike meensken hebben mossen. De huusvrouw was weer 
an 't lezen en de schoelejonge pakte een leerboek uut de tasse. Ze 
weren allebeide versleugen deur de aander, auiend waachten en nog 
es waachten kon heur geld opbrengen. 

Doe inienend gong de arbeider weer veurover en greep naor zien 
veters. De ere beide, die niet zo aktief meer weren, schrokken 
,,wakker" en zaggen wat as de arbeider van doel was. Michiel keek 
even verheerd naor de grote griepende haand. Dit aol zeker zien 
aende betekenen ! ,,Lokt et," zee de jonge smeels tegen de arbeider. 
,,Watte... o, ja heur," zee de arbeider en kwam weer overaende. Now 
hadden ze alle drie heur kaans verspeuld. Et briefien lag daor mar en 
keek anstikkelik, de nullen gleensterden op et doffe pepier. 

De twiede keer dat de trein stopte, kwam d'r een juffer in. Ze had 
lang zwat haor en was aorig mit de varfkwaaste behaandeld. Ze trok 
ofgrieselik de andacht. Alle drie keken ze wat verheerd en weren 
even ofleid van heur gemienschoppelike gedaachten. Wat een 
vremd ding, dochten ze. Dejuffer gong zitten en zette de tasse die 
op de grond staon had, naost heur daele. Nog even keken ze heur an 
en doe weer naor de grond. Et briefien was vot... Et was nargens te 
zien, de menuten van opmarkzemheid weren veur niks west. Weer 
keken ze mekere an, d'r kwam 'n benauwde spanning te hangen. De 
heufden wodden rood, ze begonnen wat brommend te hoesten. lene 
van de aanderen had dudelik misbruuk maekt van de situaosie, mar 
wie van de drieje was dat now west, speulde heur alle drie deur 
't heufd. Of was et briefien misschien de gang opwi'jd, doe as de 
juffer d'r in kommen was. Nee, wisse niet ! D'r zat een dief in de 
coupé, een smerige, lillike dief en allemaole vuulden ze heur eerlik. 
Kreeg de huusvrouw niet genoeg geld, zat de schoelejonge min bil 
kas, kon de arbeider d'r nog wel wat bil bruken? 

Bil et dadde station mossen ze d'r alle viere uut. D'r kwam 
bewegingen ze schosselden, al kiekend naorde grond, de coupé uut. 
De juffer leup, niks vermoedend, veurop. Zij kwammen d'r 
aaehteran, de huusvrouw mit heur niedige gezicht, de schoelejonge 
onverschillig, de arbeider hielemaole versleugen. D'r mossen nog 
meer meensken uut, zoen tiene in getal. De conducteur ston bil de 
deure. Doe inienend vul d'r een briefien van honderd gulden op 'e 
grond, onder de tasse van de juffer weg. Michiel zag d'r glad en 
kleverig uut, zien gezicht zat vol mit sjerp. Die ondeugdelike 
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verpakking ok van tegenwoordig, docht hij. De conducteur pakte 
et briefien van de grond en vreug de juffer of et briefien van heur 
was. Ze gaf ontkennend antwoord. Niet iene eiste et op doe de 
conducteur veerder vreug. Niet iene zee wat, ze lachten wat om de 
juffer, die verschrikt de pot sjerp uut heur tasse pakte. De 
conducteur dee et briefien in zien diensttasse. 

Teleurstekt, mar wies op heur eerlikheid, stapten de drieje de trein 
uut. De onderlinge baand was d'r niet meer. Ze gongen naor huus as 
drie eerlike oneerlike meensken. Michiel zat in de tasse, zien 
snorregien krulde. Hij gniesde wat om et vremde veurval, want hi'j. 
Michiel, zag et. 
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Fokke van Lute 
(Fokke Middendorp) 

Meitied 

De vrouw regeert mit 'n natte dweil 
(Aanders regeert ze d'r zonder). 
Ik smeer cm gauw de deure uut, 
Eers he'k een hoop gedonder. 

Mien zeune kweekt een wilde baord 
Hij zal 't wel even maeken. 
Dit knullige benepen spul... 
De wereld die moet kraeken 

Mien dochter, och dat lieve kiend, 
Heur vriend stuurd' een gedichien. 
Ze lopt op wolkens deur et huus 
Mit een dromerig gezichien. 

De katte ziej' ok niet meer thuus. 
Speult in de jazz van 't buurtien. 
Hij gunt, as eerste sax'fonist 
Mij naachs gien rustig uurtien. 

Mar ik as oold en eernstig man 
Weet wat dit moet beduden: 
Ik zet de schoppe in de bouw. 
De Meitiedklokken luden. 
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Wube Lamers van de Kuunderwal 

Een oold vertellegien over de Kaele Dunen *) 

Aj' es inde Kaele Dunen kommen, daor bij Oold-Appelsche, dan 
ziej' nog wel es wat, daor aj' in vremde lanen vaeke omme zuken 
moeten. De grote hoogten en de leegten en et stoefzaand en de 
mooie veergezichten op de bossen die d'r omme henne liggen, et is 
allegere biesterbaorlike mooi. En niet te vergeten de heide, die in 
augustus en september zo prachtig bluuit. En dan even bekommen 
onder zoen oolde sparreboom die zo geheimzinnig roest, krek al 
vertelt hij je wat uut oolde tieden. 

Wat een mooie stee, en wat hebbende kienderdaoreen wille. Dan 
kuj' zien dat ze niet veule speulgoed neudig binnen. Daor hebben ze 
genoeg an et stoefzaand, en ie beuren ze niet tot aa de laete 
zoemeraownd toe. En wat kun ze dan slaopen van de muuihied 
van et baggelen in et zaand. De wiedhied en de machtige ruumte 
maekt van ieder daor een aander meenske. Ik heb ok nog es een 
saege heurd over die stee, dat die wok disse keer graeg aa jim 
vertellen. 

In de tied doe d'r nog reuzen weren, woonde d'r een reus Ulbe in 
Diever. Daor was hij een machtig grote bouwboer. Zien breur 
Brommert was een kiebige mulder. Die hadde in De Haske een 
allemachtig grote roggemeule. Die Brommert was nogal vaeke 
brokkelig en bromstig, dat daoran hadde die zien naeme te 
daanken. Veural as d'r de iene keer weer wat te veule, en de ere keer 
weer wat te min wiend op de meute was, dan was de man nauw te 
hikken. 

As Ulbe de rogge döskt hadde, mos hij vaeke mit 'n grote zak vol 
naor zien breur te maelen. Dan nam hij de weg over et dreuge 
Appelsche, en dan kreeg hij daor een boel zaand in de leerzen. As 
hij dan dichte tegen Else an kwam, mos hij even bekommen, en dan 
dee hi'j zien grote leerzen uut en schudde dan stromen zaand d'r uut. 
Zo kwammen daor deur de jaoren henne die allemachtig grote 
zaandbulten, en vandaege aa de dag bin ze daor nog... 

Vanzels, 't is mar een vertetlegien van meensken, mar de kiender 
vienen et mooi. Lao'we hopen, dat dit prachtige stee veur altied 
beweerd blift, en laoten we d'r es henne gaon te kieken, as et mooi 
weer is. le vienen, zo 'kat zee, ok in vremde lanen gien mooier plak 
as die Kaele Dunen daor bi'j Oold-Appelsche. 

) &n pal uur dit slok is bekend as volksverhae/. 
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Oene Buit 

Iaot mij mar gaon 

dokter, 
bot mij 
mien gaank 
mar gaon; 
ie hebben mi'j 
- goed bedoeld 

vanzels - 
zoveule verbeuden, 
dat ik 
liever 
nog even 
gao, 
dan as een 
STAANBEELD 
vol pillegies 
staon te 
staon 

pastoor, 
laot mij 
mien gaank 
mar gaon; 
ie hebben mi) 
- goed bedoeld 

vanzels - 
te veule 
in godsnaeme 
verbeuden 
om as 
een vrij 
MEENS 
- of christen 

zoas ie dochten - 
links en rechts 
deur de bochten 
van et leven 
te gaon 



Lamk/e Hof-de  Boer 

D'r ligt een doodbrief in de gang 
tussen de kraanten 
en reklamespullen 
Wie zol et wezen... 
0e, wat spiet mij dat 
wij weren a!tied zo groot 
mar ik weet, da'k heur de !aeste tied vergat 
En weer opni'j wus ik 
dat de dood gien reek'ning hoo!t 
mit al oons zuilen. 
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Peggy Klinkhaemer 

As de kamperfoelie bluuit 

Heur dat levend en reboelie, 
een liestervrouw die voert heur grut 
tussen dichte kamperfoelie; 
't is de wiensel, die beschut. 

Fupen staon de gele bekkies 
en moeder liester propt mar raek. 
Roepen, moggen, pieremspekkies, 
een ontieglik drokke zaek 

't Vrije leven van moe liester 
start om vier ure 's morgens al. 
Eerst veurzichtig, mar dan driester 
klinkt meesterlik heur fluitgeschal. 

Wat een levend en reboelie, 
de wilde wiensel die beschut. 
Raoze stringelt kamperfoelie 
zien raanken om et gruuiend grut. 

Over hegen, bloemen, struken 
vligt weer een jonge liester nut. 
Hij kan zien starke vleugels bruken... 
Aanst klinkt zien jubelend geluud 
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Fokke van Luie 
(Fokke Middendorp) 

De Turfschipper 

Dit verhael begint mit een zeeman. Een zeeman, die 16 jaar van 
zien levend zwalkte over de zeeën as matroos op een kofschip mit as 
thuushaeven et Friese Harlingen. Hij was niet zojong meer, doe hij 
uuteindelik veur vaaste an de wal kwam. Mit zien 32jaor was hij in 
die tied al een aorig oolde vent. Een oolde ongetrouwde vent. Gien 
wonder, want welk maegien wol now een zeeman hebben, die 
geregeld wel een jaor aachter mekeer van huus was en waor aj' dan 
ok nog altied over in zatten of hij wel ooit weeromme kommen zol. 
As hij now an de wal warken wol, dan was d'r nog te praoten west. 
Mar bij een zeeman was de zee ommes altied starker as de rokken, 
die him vaaste bienen wollen. 

Op de dag veur Sunderklaos van etjaor 1878 leup de kof morgens 
in alle vroegte de haeven van Harlingen binnen. tJi'j hadde d'r een 
lange reize naor de Westindische eilanen op zitten. Ze weren krek op 
'e tied. Over et wad hadden ze de vloed mit had en veur een stieve 
noordenwiend of weren ze onder vol zeil op honk an steuven. Ze 
weren nog mar goed en wel binnen of et weer wodde minder. De 
wiend dri'jde naor 't oosten op enet wodde koolder. D'rzat een best 
pak snij in de locht. Tegen de middag kon et volk ofmoonsteren tot 
nao Ni'jjaor en een schoffien laeter zat de matroos al in de trein naor 
Liwwadden, om daor over te stappen op 'e trein die him naor Wol-
vege brengen zol. Van Wolvege of wol hij dan nog over de Sas en 
Ooldemadc lopen naor Kaelenbarg, waor zien volk woonden. In 
Wolvege leek et niet best. De hadde oostenwiend dreef een dichte 
sni'jbujje raozend veur him nut. D'r was gien deurkommen an. Et 
begon ok al te schiemeren, dommiet koj' mit dit weer gien pad meer 
zien. Gien spraoke van dat hi'j vandaege nog in Kaelenbarg 
kommen kon. Gelokkig hadde hij in Wolvege nog een oolde 
kammeraod wonen, die es een peer reizen mit Mm veerd hadde. 
Deur de vrouw was die an de wal raekt en hij hadde wark kregen op 
'e hooltzaegmeule an de Schipsloot. Hij was welkom. De kachel 
ston roodgloeiend, d'r was nog koffie en ok nog een lekkere prakke 
kool en eerpels. Op 'e zoolder ston een ledikant en daor kon hij wel 
slaopen. 

Mar et was sunderklaosaovend en dan was et in Wolvege de 
gewoonte, dat ze de diek op gongen. In de bakkerswinkels was 
sjoelen en schieten om mooie priezen ! Now, de zeeman wol best 
mit. Centen genoeg in de buse nao zoen lange reize. Mit 
'n drienend trokken ze d'r op uut de winkels bij langes. Tegen een 
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ure of tiene, doe alle pronktaofels versjoeld en verscheuten weren, 
zetten ze weer op huus an mit grote plakken taoi en aander 
sunderklaosgoed, dat ze wunnen hadden, onder de aarms. 

In de loop van de aovend hadde de dochter vande buurman heur 
bi'j et ploegien ansleuten. Ze was de dochter van de koster van de 
ni'je geriffermeerde karke an de Karkelaene. Et was een kreerze 
jongemeid, die beur brood verdiende as huusni'jster bij et deftige 
volk van Wolvege. Mit die bulten snij endie hadde wiend was et een 
normale zaeke, dat de zeeman et maegien een stevige aarm gaf en 
heur pakkies dreug. Noffelik dronken ze mit mekeer thuus nog een 
koppien koffie mit best wat in de linkerhaand. D'r was ja genoeg! 
Naoderhaand mos et buurmaegien nog eventies thuusbrocht 
wodden. Volgens zeggen hebben ze over die vuuf meter zowat een 
half ure daon... 

Op sunderklaosdag was et weer aorig opknapt en doe is de 
zeeman mit zien plunjezak op 'e rogge deur de sni'j op Kaelenbarg 
anzet. Bij de koster hadde hij eerst nog een koppien koffiedronken 
en doe hadde hij et ni'jstertien twie grote schulpen op Sunderklaos 
geven. Die weren opdeuken in de Caraibische Zee, vertelde hij d'r 
bij. Wat hij niet zee, was dat hij ze aenlik mitneumen hadde veur 
zien moeder in Kaelenbarg ! Mar veurdat hij d'r arge in hadde, 
hadde hij ze al an et rnaegien geven... 

In et veurjaor van 1879 bin ze trouwd. Disse keer hadden de 
rokken et wunnen van de zee. Ze hadden allebeide wat waeter bi'j de 
wien daon, want ze kochten een schip. Een turfschip, en ze gongen 
mit turf en kleimodder veren. Veur de zeeman wedde de horizon wel 
wat kleiner, mar tegere op et schip en dan de wiend in de zeilen... 
jonge, dat was 6k wat weerd !. Wolvege wodde de thuushaeven. 
Jaoren laeter wedde et turfschip een beurtschip en doe kregen zeeen 
huus an de wal. 
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De tekening bil dit verhael is maekt deur Dirk Kerst Koopmans, 
destieds bekend as de schilder van de Scheene. An die Scheene, vlak 
bil et oolde slusien naor de Helomavaort, zat mien grootvader 
Geert van der Hoef - eerst zeeman, doe turfschipper en nog laeter 
beurtschipper op 't Heerenveen en 'e Jouwer - as et ienigszins kon, 
daegeliks te visken. As hij daor zat in zien oolde zwatte 
bonkerjasse, et schipperspettien op 't heufd en de onofscheidelike 
piepe op 'e lippe, dan was hij as 't waore een diel van die wondere 
stille wereld van de Scheene. 

Veur et visken hadde grootvader Van der Hoef alles over. 
Morgens in de vroegte leup hij mit zien boeltien op 'e rogge naor de 
botterfebriek int Tuundörp. Een melkrieder nam him dan mit naor 
de Ooldtrienster brogge. Een aentien lopen bil de Helomavaort 
daele brocht him dan op zien vaaste stekkien. In oktober 1937 
wodde hij an de waeterkaant niet goed. Ze brochten him thuus in de 
auto. Wil zaggen et, de keerze was haost opbraand. Doe de hiele 
femilie al om et bedde ston, beleefde hij nog een visdag. In zien 
laeste gedaachten hullen zien hanen nog de angelstok beet. Op zien 
gezichte lag nog ien keerde spanning van et biet hebben. Hij sleug 
vaaste en haelde op... Doe inienen verslopte zien haand. De laeste 
vis was d'r ofvalen. ,,Verrek," kwam d'r zachies van zien lippen. Een 
dag laeter begon hij an zien laeste reize. Et was een goed meenske 
west en een geweldige schipper. Over et levend van disse man gaot 
mien verhael... 

As 32-jaorige zeeman trouwde mien grootvader Geert van der 
Hoef in de meitied van etjaor 1879 mit de dochter van de koster van 
de ,,kleine karke" van Wolvege, de huusni'jster Reintsje Visser. 
Achtenvuuftigjaor bin ze trouwd west. Ze hebben goeiejaoren had 
en minnejaoren. Doe ze trouwden kochten ze een hoolten tjalke van 
goed 20 ton en daor mossen ze et mit verdienen. Af dan heuren, 
hoe zoe'n schipper as kleine ondernemer doedestieds vrotten en 
scharrelen mos om et heufd boven waeter te holen, dan riezenje de 
haoren te barge. Geeft van der Hoef was open top schipper. Dat zat 
d'r vanzels in, mar dat hij van zienjongstejaoren of mit et waeter te 
maeken had hadde zal ok wel van invloed west hebben. Want hij 
was midden in et waeterlaand geboren. In Kaelenbarg, in de kop 
van Overiesel. Dat ston temeensen in zien geboorteakte. Mar in 
warkelikheid was et nog veerder de wildernis in. Zien echte 
geboorteplak was Nederlaand, een gehuchien onder Kaelenberg. In 
dat gehucht ston midden tussen de lege veententen, hoe is 't mogelik 
zoj' zeggen, een huus mit een bovenwoning Een rieke veenbaos 
hadde dat daor daele zetten laoten, omdat hij es wat aanders wol en 
niet op geld kieken hoefde. Van die bovenwoning nut kon de 
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veenbaos in zien laeste levensjaoren roem uutkieken over al de 
pettens waor de turf nut kommen was, die zien arbeiders kroem en 
himzels nek maekt hadde. Doe de veenbaos veur altied uutkeken 
was, wodde et grote huus verhuurd. Jan de Dood huurde de 
benedenwoning en de meulemaeker Matten van der Hoef trok as 
lenigste in vere omkrieten in een bévenwoning En daor wodde 
Geen van der Hoef geboren. 	 - 

,,lk hebbe d'r mien levend een hoop gemak van had, da'k boven 
de Dood geboren bin," zee grootvader Van der Hoef altied, ,,want 
as et d'r op zee es reer om weg gong en et scheelde niet veule of we 
weren pierewiet, dan was ik veMr de dood niet bange, want ik hadde 
him ommes altied as onderbuurman had en ik kon best mit him 
overweg." Geert mos naor schoele in Kaelenbarg. Mit de punter, 
want meerstal was et pattien over de haegen bij de Wetering langes 
niet begaonber. As joongien van een jaor of zesse punterde hij dan 
ok al as een grote kerel En mit twaelfjaor, doe hij van schoele 
kwam, hulp hi'j al in de turf. Et was dan ok niet zoe'n wonder, dat 
hi'j, doe hij trouwd was en vracht zuken mos veur zien schip, in 
de turf terechte kwam. 

In die jaoren was Niklaas Sickenga nog an 't vervenen bij de 
Lende, op Kontermaans an. Daor konnen Geert en Reintsje heur 
eerste vracht turf laeden veur Liwwadden. Op de weerommereize 
kwam d'r kleimodder in 't schip. Dat was doe de keunstmest veur de 
zaand- en veenlanen hier in de buurt. De eerstejaoren hebben ze op 
disse meniere heur brood verdiend. Dag en naacht weren ze in 't 
touw. Meerstal mossen ze de turf van de bulten op 'e wal et schip in 
krojen. Grootmoeder an de kroje, Grootvader in 't roem om de turf 
op te loegen. Dat mos wel, want aanders konnen ze de dattigduzend 
turven, die ze mitnemen mossen, nooit holen. Et opzetten van de 
deklast was weer een vak appat, want ie mossen de turf vanzels niet 
overboord veren ! As ze laeded weren hadden ze veur zoe'n honderd 
gulden haandel an boord. Doedestieds gul de turf om de drie gulden 
de duzend. As ze dan mit heur vracht te plak weren, dan mossen ze, 
ok weer tegere, eerst lossen en dan zorgen dat de turf op 't stee 
kwam. En dat alles veur een peer gulden vracht. Et beroerde was 
dan ok nog, dat de gulden, die de schipper beurde, gien honderd 
centen mar krap-an zestig weerd was. Dat kwam, deurdat de centen 
veur de broggewaachter en de sluuswaachter d'r nog of mossen. Dat 
weren wel centerse kwesties, mar deur et tal leup et aorg op De 
warkers in de turf zatten trouwens allemaole an de krappe kaant mit 
et verdienste. En d'r mos allemachtig hadde veur warkt wodden. Et 
gebeurde wel es, dat d'r in de aovend nog een schip veur de wal 
kwam om te laeden. Dan wodden de turfmaekers deur de veenbaos 
optrommeld en die mossen dan zorgen, dat ze ere morgens, bi'j 
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't opkommen van de zunne, mit de eerste bokvol turf naast et schip 
laggen. Dat betekende, dat ze naachs om twaelf ure d'r op nut 
mossen om een bokvol uut et venelaand te haelen. Bij et schip 
wodden de bokken lost. De turven wodden in de maande teld, 70 in 
de körf. Ze telden iene veur twie, dat bij vuuftig zatten d'r honderd 
in et schip. As dan de zunne onder gang dan was de warkdag ten 
aende. Eerder niet, want o wajemier as ze uutscheidden en d'r was 
nog een repien zunne te zien! En dan hadden de turfmaekers zoe'n 
dag 80 centen verdiend... 

Gelokkig is et laand, waor 't kiend zien moer verbraant. Dat 
riempien leerden wil vroeger op schoele en d'r wodde oons uutlegd, 
dat ,,moer" kwam van et woord ,,moeras" en dat nut et moeras vene 
kwam en dat van vene turf maekt wodde. En et kiend dat betekende 
dan de meensken, die in dat turfiaand woonden en warkten. Mar 
hoe meer a'k laeter over et turfmaeken en de turfmaekers te weten 
kwam, hoe meer et me toeleek, dat et gelok van de meensken, die in 
de turf warkten, now niet zo biezunder groot was. Want waacht 
eventjes, ie hadden doe nog de gedwongen winkelnering. Nargens 
zo slim as in de turfmaekerswereld. En van de 80 centen, die een 
turfmaeker op een dag verdiende, gangen d'r nog een mooi prottien 
naar de veenbaos weeromme ! Gelokkig is et laand... Mar de koffie 
was bitter, want d'r zat niet veule suker in 

,,Reintsje, Reintsje, wat hej' je toch anhaeld..." Dat zee Niklaas 
Sickenga, grootboer en vervener, die op et deftige Lindenoord in 
Wolvege woonde, tegen mien grootmoeder Reintsje van der Hoef, 
doe hi'j heur op een morgen in zien veenderi'je bil Kontermaans, 
antrof aachter een kroje vol turf. ,,Maegien, ie hadden et ja zo best 
as huusni'jster in Wolvege. Altied wark en schoon wark, ie 
verdienden een knap daggeld en de kost haf nog toe. En now staoj' 
hier in de turf te vrotten. Ik kan me zoks niet begriepen !" 

• ,,D'r bin d'r meer, die dat zegd hebben," zee Grootmoeder en ze 
gaf heur eventies daele op de boom van de volle kroje. ,,Toch zo'k 
niet aanders willen, want Geert is dag en naacht in 't touw en dan 
wi'k him helpen zoveule a'k kan. En et is toch mien eigen keuze 
west? Haost om te trouwen was d'r niet heur. Oonze ooldste is now 
krap-an drie jaar en we bin ankem meitied al vuufjaor trouwd. Gek 

• opdat veren bin 'k niet, want ik blieve altied wat bange op et waeter. 
• Mar om zo hadde te warken tegere, dat vien 'k niet slim. We 

scharrelen al aorig veuruut en wie wet kriegen we op 'e duur nog wel 
es een husien an de wal. En dan kan Geert mit 'n knecht veren... Mar 
kom, ik zal Geert disse kroje vol nog gauw even brengen. En as 
Menheer dan even mitlopt, ik hebbe et koffiewaeter zo an de kook, 
dan kun we eerst koffiedrinken." 

Doe Niklaas Sickenga him even laeter mit Geert van der Hoef in 

wol 



de roef zakken leut, ston de koffie te pruttelen. In een hoekien 
speulde de kleine Grietsje mit een lappen poppe en Menheer mos 
eerst even de kleine Trientsje bekieken, een lief poppien van nog 
gien jaor, dat lekker in heur kribbegien lag te slaopen. Doe schonk 
ze de koffie in. De mannen stakken onder de bedrieven een piepe 
tebak in de braand. Ze vergatten even et wark en in de praot over de 
kiender kwammen ze even wat naoder tot mekeer, de schipper van 
et 20,.tons turfschippien en de deftige bewoonder van Lindenoord, 
dat grote huus mit et grote park en de theekoepels an de visvievers. 
Aanst op 'e wal zollen ze mekeer weer in 't haor zitten over een 
dubbeltien meer of minder vracht de duzend. Hier bij de koffie en 
de kiender paste ere praot... Veurzichtig wodde de koffie 
overgeuten uut et koppien in et paantien, en zo, al blaozende, 
dronken ze et op. Nao et dadde koppien keerde Menheer Sickenga 
zien koppien omme op et paantien, ten teken dat hij genoeg had 
hadde. Ja, hij wus hoe et heurde En doe kwam ok drekt weer die 
onrust over disse meensken. Buten waachtte weer et iewige wark. 
Grootvader keek al es schieve naor de glimmende wekker mit de 
beide grote bellen. Die ston in et eupen kassien tussen Grootmoeder 
heur mooiste pronkstokken: de twie schulpen uut de Caribische 
Zee, heur eerste kedo van Geen 

Een half ure laeter was de vracht an boord. Doe trok Grootvader 
in de liende muuizem et schip tegen de wiend in. Tegen de aovend 
leuten ze heur schutten en doe hadden ze gelok dat de wiend aorig 
krompen was. Zodoende konnen ze Et Wiede bezeilen. Et was al 
duuster doe ze veur de ilelomasluus ofmeerden veur de naacht. 
Naachs was de wiend naor et noorden roemd, dat weer kwam de 
liende d'r an te passe, weer stap veur stap bij de vaort langes mit et 
zwaore schip aachterje an. Mit eterstied wodde d'r gauw een panne 
mit potstro maekt, een stokkien spek uutbakt, wat sjerp d'r over 
henne en... klaor Ze konnen d'r weer tegen. 

Et laeste aende naor Echtenerbrogge wol Grootmoeder in de 
liende. ,,Dan kun ie even wat bekommen Geen," zee ze. 

Zo gebeurde 't. Grootvader stak de piepe an en gong op't helm-
hoolt zitten. Mit de bienen kon hij et schip wel de baos. 
Grootmoeder leup in de liende as een jongkerel. En vanzels mos ze 
weer twie dingen toegelieke doen. Praoten en breiden nuumde ze 
dat altied. Onder et lopen in de liende zochte ze om mooie 
knieneblatties. Want in een hokkien op 'e veurplecht hadden ze een 
peer dikke knienen. Veur de Kastdaegen ! Hieltied as ze een mooi 
pollegien staon zag, beug ze heur even en dan dee ze de oogst in de 
schölk, die ze om de middel opbunnen hadde. Van lieverlee hadde 
ze de schölk al zo vol kregen, dat ze as een trommeslaeger mit de 
tromme veurde boek inde liende leup. Een peer honderd meter veur 
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de brogge ston een boerin 't laand te dongstri'jen. Grootmoeder zee 
him goeiedag. Hij zee ok goeiedag mar hij keek heur niedeliedzem 
art Doe begon hij inienen uut te pakken tegen Grootvader, die 
rustig zien piepien zat te roken. 

,,Smerige luie rotschipper !" raosde de boer, ,,schaem ieje niet en 
zetten een vrouw in disse toestaand die al wiet niet hoe veer henne is 
in de liende ! En zels mar mit de luie kont op 't roer zitten Ze 
mossen je verzoepen !" 

Even was Grootvader verbiesterd. Doe leut hij et schip mit de 
kop in de wal lopen en zo' nut de pikhaoke de boer op 'e huud 

Mar Grootmoeder hul him tegen. ,,Geert, Geert!"  reup ze, ,,wees 
toch wiezer, pas toch op. Moej' strakkies weer veur de rechter 
Moet et je weer een gulden kosten !" 

En Geen wâs wiezer. Hij foeterde nog wat van stomme 
strontboer en zo, mar doe Grootmoeder de schölk leegschudde, doe 
lachte hij al weer hadder as de boer. Die lachte ok wel, mat krek as 
iene die koezepiene hadde... 

Ja, die rechter en die gulden, die him dat kost hadde. Dat was een 
gulden boete west, die hij mit een bloedend hatte betaeld hadde en 
die him zien hiele levend dwas zeten het. Want die boete was him 
onrechtveerdig oplegd, daor was hij heilig van overtuugd en dat 
kon hij niet van him ofzetten. Vleden jaor was et west, op iene van 
die daegen dat alles soms tegenlopt. Et was morgens drekt al 
begonnen. Ze hadden turf laeded op 'e Scheene aachter de sluus. 
Doe ze morgens in de vroegte Iosmaekten om op 'e bestemming 
Liwwadden an te gaon, lag de sluuswaachter nog op bedde. 
Grootvader hadde bil die kerel de ruten zowat inhouwen moeten 
om him d'r uut te kriegen. D'r ston een dik stok wiend, recht uut et 
noorden, dat in de Helomavaort mos hij weer as een peerd in de 
liende hangen te scheuren. Bil et Tjeukemeer was de wiend nog 
anhaeld, mar doe hadde hij et zeil d'r bil zet en krap an de wiend 
was hij dwas over et meer op 'e Scharsterrien ofsteuven. Et was zo 
mal gaon, dat Grootmoeder hadde ei heufd uut de roef steuken en 
him waorschouwd. De beddegedienen weren al nat wodden deur et 
buuswaeter, dat over de laeding turf henne et bek van de roef in 
spatterde. 

,,Hool je stille !" grauwde Grootvader, ,,gao-r-ie mar onderuut, 
ik redde mij hier wel 

Wat konnen vrouwluden ok begriepen van dit veren, as et schip 
ondervol tuug et gangboord an de li'jkaant hielendal onder waeter, 
over et wilde waeter steuf ! Op zokke ogenblikken koj' gien geaemel 
van vrouwluden om de kop hebben ! ben keer op 'e Scharsterrien 
mos de boom d'r weer an te passe kommen. D'r vul ok een drup of 
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wat regen en over koffie hoefde hij niet te prakkezeren, want 
Grootmoeder mos eerst de boel in de roef weer allemaole te plak 
zetten... Et zol nog wel even duren veurdat ze 't koffiewaeter an de 
kook hadde. Vlak veur de brogge leup et weer tegen, want de 
broggewaachter wol eerst de stoomboot van de lijndienst 
Groningen -Amsterdam d'r deur hebben. Dat turfschippertien kon 
wel eventies waachten. Een betien schieve laggen ze daor veur de 
brogge, want et schip was haost niet te holen mit die hadde wiend. 
En deur die verhipte stoomboot zeug et waeter ok nog van wonder 
en geweld. De brogge dri'jde en de stoomboot gong d'r deur. Veul te 
hadde, dat het Grootvader altied volhullen. Mit zien boeg drokte 
hij et turfschippien tegen de kaant, mar et minste was, dat de 
stuurman zoe'n stok kracht op 'e schroeve zette doe hij deur de 
brogge kwam, dat et turfschippien een hiel aende de wal op scheuf! 
Grootmoeder in de roef dochte dat de boel vergong en raosde et 
uut Grootvader hadde gien kenon bil de haand, aanders was de 
stoomboot op 't stee de grond in boord. Mar wat bil wél hadde dat 
was turf! De eerste twie weren mis mar de dadde raekte de kapitein 
recht veur de kop ! De vierde en de vuufde weren weer missers en 
doe was de vi'jaandelike vloot buten schotsofstaand raekt. 
Grootvader dreigde, as hij die kerel ooit weer tegenkwam, dan zol 
hij him dit en dan zol hij him dat. Mar et dri'jde d'r op uut, doe ze 
weer in Wolvege kwammen, dat hij de pelisie op 't dak kreeg, die 
him vertelde, dat hij veurkommen mos bij et kantongerecht in 
t Veen. Lopende is hij d'r doe henne west, van Langweer of, waor 
bil krek een laeding turf lost hadde. De bewuste turf, waor hij de 
kapitein mit raekt hadde, lag veur de rechter op 'e taofel ! En Geert 
kon hoge springen of lege springen, hij hadde gien eigen rechter 
speulen mocht en hij mos een gulden boete betaelen. 

In 1902 nam schipper Geert van der Hoefde beurtdienst van 
Wolvege op 'e Jouwer en 't Heerenveen over van Henderk 
Schaafsma. En doe kreeg zien vrouw Reintsje dan heurhusien an de 
wal ! Drienentwintig jaor hadden ze op et turfschip zeten, eerst 
tegere, laeter mit de kiender. Et was gien makkelik levend west, mar 
ze weren d'r goed deurkommen. En Geen van der Hoef hadde in die 
tied een goeie naeme kregen as schipper. Dat kwam deur de sekure 
meniere, hoe hij zien zaeken altied behaandeld hadde. Dit maekte 
him ok zo biezunder geschikt veur  zien ni'je beroep. 0k dat was eers 
gien makkelik vak en veur de schipper lange gien riekmaekeri'je. Af 
de boel versloeren leuten zat ie in de tied van 'n ogenblik an de 
legerwal. Doe Geert van der Hoefde beurtdienst kreeg, wodde veur 
een zak mael uut De Jouwer nog een dubbeltien vracht berekend en 
daor mos dan die zwaore zak vaeke ok nog veur op 'e maelzoolder te 
plak brocht wodden ! Et beurtschip was een tjalke, een skütsje, zoas 
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ze in Frieslaand zeggen. Een jaor of tiene gong et allemaole naor 
weens, mar doe begon de boel zachiesan minder te wodden, want de 
moter kwam. De tied van de zeilveert raekte veurbi'j. In Wolvege 
het nog lange jaoren een schipper west, die van dit ni'jerwetse gedoe 
niks weten wol. Dat was schipper Duizendstraal. Die blééf zeilen 
Mar as hi'j dan in Wolvege veur de wal kwam, dan ston de jeugd al 
op 'e kaant te zingen: 

,,Alles gaot mit 't motertien 
Alles gaot mit stoom 
Behalven 't schip van Duzendstraol 
Dat gaot nog mit de boom !" 

De mooiste vekaansiedaegen, die 'k me nut mien jongste jeugd 
herinnere, hek deurbrocht op et beurtschip van mien grootvader. 
Elke vekaansie mocht ik een keer of drie, viere mit. Morgens op 'e 
tied d'r of, want om een ure of zesse gong et schip al vot. 
Slaopdronkend kwaj' dan op 'e wal bi'j de Schipsloot en daor was et 
in de vroege morgen al een drokte van belang. Een voerman brochte 
een waegen vol keze van de botterfebriek in Oppers, karren vol leeg 
goed, zakken, flessen, kruken en nuum mar op, alles wodde an 
boord brocht. Tegen zeuvenen zat de boel d'r in en dan konnen de 
loeken dichte. Op et veurdek wodden nog een peer kisten mit 
knienen daele zet en een geite vaaste bunnen. Doe wodde mij een 
plakkien in de bollestal anwezen, naost et roer. Deur de Schipsloot-
dri'j wodde et zeil bijzet en doe gleden we staodig bi'j de Schipsloot-
bos langes op 'e Ni'jlaemster brogge an. Bij de brogge woonde een 
bakker en daor wodde een plokke stoevende lege maelzakken an 
boord gooid. Op 't aende van de Schipsloot ston een kroegien en 
daor wodde zeker nog al hiel wat aachterover wipt, want de vracht 
lege flessen, die we mitkregen, was wel de muuite weerd. An de 
Engelenvaort ston hier en daor ok nog al es een husien van hool-an. 
Allemaole gavven ze et lege goed mit.en dan rekenden ze d'r op dat 
Geert ere daegs weer ni'je veurraod mitnemen zol. Tegen de middag 
weren we in 't Veen. Eerst wodde d'r eten en doe begon et lossen. De 
keze mos naor een koopman en et lege goed kwam op een karre. D'r 
wodden bosschoppen rondbrocht en bestellings daon. Morgen zol 
alles an boord brocht wodden, daor kon de schipper op rekenen. 
Nao et broodeten kwam dan et mooiste. In de bollestal wodde 
koffiedronken en van lieverlee kwam d'r dan al es iene een praotien 
maeken. Mittertied zat de wal veur bil  de roef vol manluden, de 
bienen bil de kaante daele. En dan kwammen de verhaelen los, et 
iene al mooier as et ere 

As ik aovens dan naor de kooi mos omdat et al weer veer over 
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mien lied was, dan kwam ik te lane in waj' et beste vergelieken kun-
nen met een lae van 'n groot kammenet. Tussen de zoolder en mien 
heufd was niet meer as een goeie haandbrette ruumte. En omdat 
Grootvader laeter op 'e aovend ok in diezelde kammenetslae 
slaopen mos, mos ik stief tegen de waand van 't Schip liggen. 

,,Aj' niet slaopen kunnen," zee de oolde man, ,,dan moej' de 
klinknaegels mar tellen van 't bek, dan bi'j' zo vertrokken." Mar et 
waeter klotste zachies tegen de plaanken van 't schip en mit die 
meziek in de oren hal ik et gien vuuf menuten vol of ik sleup as een 
marmotte. Om zes ure leup de wekker al weer of en van lieverlee 
kwam alle goed binnen. Om twaelf ure gongen de loeken 
onherroepelik dichte, want om tien menuten over twaelven gong de 
spoorbrogge eupen. En dan mossen je maeken daf d'r deur 
kwammen. Tegen de aovend kwam Wolvege dan weer in 't zicht. 
Onderwegens was d'r hiel wat lost en wat dezelde aovend in 
Wolvege nog vot kon dat wodde nog te plak brocht. De rest 
brochten we ere daegs naor zien bestemming. En dan kon Wolvege 
weer eventies veuruut... 

Geen van der Hoef verruilde zo omtrent 1920 zien skûtsje veur 
een moterboot. De tjalk belaande bij een schipper, die d'r een 
opdouwer aachter gooide en zo het die d'r nog jaoren een stokkien 
brood mit verdiend. Doe de man oold wodde bleef et schip veur de 
wal en was et him nog een hiele tied een noffelike woonstee. In de 
oorlog vunnen onderdukers d'r een onderdak in en doe die 
vottrokken, dochten wij, dat et now veurgoed gebeurd was. Et 
schip zol wel veurde sloop verkocht wodden moeten. Mar we weren 
mis ! Want de amateurschippers kregen in de gaten, dat d'r van 
zoe'n oold stok vakwark nog hiel wat te maeken was. Want de 
konstruktie van dit soort schippen is zogoed, dat ze bi'j een geregeld 
onderhoold nog jaoren mit kunnen Via een haandelsman in 
Meppel kwam et schip op 't laeste hielendal in Bazel in Zwitserlaand 
te lane. Hiel toevallig kreeg ik et adres van de eigener en doe he'k 
him es een keer opzocht. In een Rijnhaeventien lag daor et skûtsje 
van Geert van der Hoef Et was hielendal vertimmerd as twiede 
woning van een dokter uut Bazel. ik hebbe daor nog ien keer in de 
bollestal zeten, nog ien keerde haand op et roer had... Et was mien 
ofscheid van et beurtschip van grootvader Geert van der Hoef. 
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Zwaantje Kuiters-Keizer 

Noordenwiend 

't Is winter, de bomen staon kael 
Over 't laand vlaegt regen 
Dreven deur de Noordenwiend 

't Is winter, an de neutepollen 
Bluuien al de katties 
Giezeld deur de Noordenwiend 

't Is winter, mar bluuiende katties 
Bin een veurjaorsbosschop 
Zongen deur de Noordenwiend 
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Beter een parreplu opsteuken 
As de hieltied klaegen over de regen 

Oene Buit 
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Aofien-muj 
(Albertje Bloemhoff-Seinstra) 

Bloempies plokken 

In een oold, van zaandstiender optrokken arbeidershusien, 
herwertsjaoren leden, woonden Matten-Om en Femmegien-muj. Et 
husien wodde ok wel vaeke ,,De Keet" nuumd. Waoromme, dat is 
mij een raodsel, want een ,,keet" is altied een van hoolt optrokken 
husien of hokke. Misschien dat et eerst van hoolt west het. Mar as et 
now een arbeidershusien of een keet nuumd wodde, dat is et argste 
niet. Matten-Om en Femmegien-muj woonden d'r gelokkig en 
tevreden, al weren ze zo aarm as Job. Et husien ston tussen 
Oosterwoolde en Makkinge, vlak bil et ,,Diep", tegenover et 
bossien, dat et ,,Lochtenrikke" nuumd wodde. Dat wodt et 
trouwens donkt mij nog, as ze d'r nog gien Hollaanse naeme veur 
bedocht hebben, temeensen. 

Matten-Om hadde iene koe, en veerder gong hi'j zommers wat 
nut mi'jen bil de boer, en ok wel es wat helpen bil de hujjeri'je. Mar 
hij meisterde wat mit de maege, dat hij was ok wel gauw es thuus. 
Aanders kon hi'j warken as een peerd; tillen dat de man kon, now, 
daor was et aende van weg. Mar as zien maege weer begon, dan was 
't hielemaol mis. Laeter is hi'j d'r ok an wegraekt. Zi'j hadden vief 
kiender, dat jim begriepen wel, dat et niet zo roem omme kwam. 
Jan, de ooldste zeune, was vieftien jaor en nog niet zo lange van 
schoele of. Die hulp zommerdag al wat bil de boer. Hasems wat 
plaggestikken, want ze hadden een peer geiten en die mossen 
winters toch ok dreuge staon. Mar winterdag dan wodde d'r nog een 
klein betien bil verdiend St streupen. Veural Jan moch graeg es 
een strikkien zetten. Matten-Om hadde ok nog een geweer, mar 
daor moch Jan niet ankommen. 

Op een keer hadde Jan weer een peer strikken staon bil 't Loch-
tenrikke. Mar... doe hij d'r henne zol om te kieken as d'r wat in zat, 
vuulde hij him niks lekker, en hij zee tegen Matten -zien heit dus-: 
,,Ik wete 't niet. Ik vertrouwe mi'j niks. Die kri'jen bin zo roer daor 
boven 't Lochtenrikke !" 

,,Now," zee Matten-Om, ,,hoe aj' daor mit an moeten weet ik ok 
niet, mar stel dat d'r een dikke haeze in zit, die kuj' toch niet 
verrotten Iaoten !" 

Jan docht nog es goed nao, en zee: ,,As ik oonze Jantien es 
vraoge. Die wil misschien wel even kieken." 

Mar, kleine Jantien van acht jaor was ok niet gek; die zee: ,,Ie bin 
een mooie. Zels durf ie niet, en now mij d'r henne sturen zeker." 



„Och maegien,” zee Jan, ,,dat is hiel eers. Ie doen mar krek aj' an 
't bloempies plokken binnen. D'r staot wel van alles in 't laand." 

Zo zegd, zo daon. Kleine Jantien diedelde et laand uut en plokte 
hier en daor een bloempien. Mardoe ze bi'j et bossien was, daor Jan 
de strikken staon hadde, begon ze wat hadder te plokken, want as 
Vogelzang, de veidwaachter, d'r was... dan mos et toch wel écht op 
bloempies plokken lieken ! En... ja. heur! Daor, omde bocht, in een 
diepe inham in de bos, daor lag Vogelzang Jantien schrok 
netuurlik wél wat, mar ze zee toch: ,,Dag, Vogelzang." Die Zee: 
meisje. Ben jij aan het bloempjes plukken ?"„Ja, Vogelzang," zee 
Jantien wat schruten. Ze plokte nog gauw een stokmennig 
bloempies en huppelde weer op huus an. As Vogelzang et ok in de 
gaten had het, dat wet gien iene. Mar hij zal d'r wel niet lange meer 
legen hebben, daenk' 



Johan Veenstra 

Gezang 14 

De Heer is mien Huder 

(naor psalm 23) 

De Beer is mien Huder; 
ik vraog niet om meer. 
Ik loop an zien hanen 
deur poerbeste lanen. 
Hij brengt mii naor waeter 
zo stille, zo veer. 

De Heer is mien Huder; 
is 't pad soms wat mul, 
dan wist Hij mij wegen 
van goedens en zegen. 
Hij stut as ik stroffel, 
Hij dreegt as ik vul. 

De Heer is mien Huder; 
en komt iens mien tied, 
dan kan 'k Jow vertrouwen, 
een huus op Jow bouwen. 
Jow stok en Jow staf bin 
hodlvaaste altied. 

De Heer is mien Huder; 
al longert de dood. 
Hij geft mij ni'j leven 
want rij is zien geven. 
Hij brengt mij op krachten 
mit wien en mit brood. 

De Heer is mien Huder; 
kot bij en veer vot. 
'k Hoop bij Him te wezen, 
zien mieldheid te lezen. 
Veur altied en iewig 
in 't huus van mien God. 
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Baulçje Bruggen 

Argens. 

Argens bin altied wel meensken bhede, 
Argens op eerde wodt d'r wel lacht 
Want overal bluuien wel bloemen 
En overal straalt d'r wel pracht 

Argens daor speulen ja musken in 't waeter, 
Argens daor hangen wel druppels an 't blad. 
Argens daor fluiten wel voegels beur Netjes 
En argens daar wiemelt een hond mit zien stat 

Argens bin altied wel meensken bliede 
Om de wiend die soest deur et riet 
Of de zunne die straalt an de lacht, 
Of de steerns, de wolken, de maone, 
De ode die zweeft in zien vlocht 

Om alles wat leeft en wat gruuit hier op eerde, 
De kiender, de zwelvers, de iek, 
Veur zoks klopt ja ommes je hatte 
Et maekt je inwendig zo zaachte en wiek. 
Gien waoperis. mar 't hatte, ja dat moet et doen. 
Dât kan ja zorgen veur vrede, mit schik en fesoen 
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Jannes W. Nijholt 

Et ontstaon van de Lende *,, 

lederiene uut West-Stellingwarf en ok wel zowat iederiene nut 
Oost-Stellingwarf beschouwt de Lende as de Stellingwarver revier 
bi'j uutstek. En toch is die Lende van ooldsher over een grote 
ofstaand aenlik nooit meer west as een greensrevier an de 
zuudkaant, mit Overiesel. Mar et is krek of de Lende vule meer 
thuus heurt in et Stellingwarver laand as de revier an de 
noordkaant, de Kuunder, of, mit de Friese naeme, de Tjonger. Die 
was ok over een grote ofstaand greensrevier, mit et Friese 
Frieslaand. Mar de Tjonger heurt lange niet op zoen meniere bij 
Stellingwarf as de Lende. Of dat altied zo west het zo'k niet weten, 
mar laeter zal dit wel kommen wezen deur de meniere, hoe disse 
beide revierties anpakt binnen om ze in te passen in et laand, doe dit 
hoe langer hoe meer klaor maekt wodde veur et belang van de boer. 
Van de Tjonger hebben ze gewoon een kenaal maekt, zonder reuk of 
smaek, mit staolrechte aenden van kilometers lengte en mit baokse 
bôchten. An et Wiede toe, bil de Driesprong, is van et oolde 
kronkelreviertien niks eers over bleven as een peer zodderige 
slingers hier en daor in 't laand. De Lende het dit aeventuur vrij wat 
beter overleefd. Die hebben ze ok wel anpakt om 'm beter geschikt 
te maeken veur de waeterofvoer, mar lange zo grof niet. De Lende 
het een groot pat van zien oolde glorie overhullen. Et is nog altied 
waor, wat de Stellingwarvers over 'm zingen: 

,,Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok 
In de vremd wispelturigste bochten..... 

En daor komt nog bij, dat d'r bil de Lende an beide kaanten hiel 
wat van et oolde vergreven turfiaand liggen bleven is. De meerste 
pettens bin al veraanderd in rietlaand en wiekhooltbossen, mar op 
sommige steden gleenstert d'r nog waeter mit scherens en paampels. 
Mooi is dit Lendelaand en misschien komt et daor wel van, dat de 
Stellingwarver zo wies is mit zien Lende. 

Mar al kent hij dan zien Lende, al is hij d'r wies mit ok nog, af de 
Stellingwarver vraogen, waor zien mooie Lende wegkomt, waor en 
hoe as hij begint, dan trekt hij et veurheufd in reenfels en dan 
schuddet hij van nee. Nuver, want aj' 'm vraogen waor as de Rijn 
begint, die hij misschien nog nooit van zien levend zien het, dan wet 
hij et wél: de Rijn ontspringt op de Sint Gotthard in Zwitserlaand! 
Dat het hij op schoele leerd, van die Sint Gotthard, mit gletscher en 
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al. Want dat is belangrieke kennis ! Mar zien eigen Lende... dat 
schietreviertien... wel nêê, dat hoef toch zeker niet te leren. Dat is 
toch gien belangrieke kennis ! Oelokkig beginnen pattie meensken 
in oonze tied daor een betien aanders tegen an te kieken. D'r vliegen 
in de vekaansie nog wel een protte om 't hadste en 't veerste et 
butenlaand in, mar d'r bin zachiesan ok verscheiden, die in de gaten 
kriegen, dat d'r in oons eigen laantien ok nog wel wat te ontdekken 
is. Vremde geheimzinnige dingen, zoas de oorsprong van de Lende 
bi'jveurbeetd. En dat is een puur Stellingwarfs geheim, daor hoef 
niet veur naar de Sint Gotthard te vliegen mit et gas op 'e plaanke! 
Zuwwe d'r es op nut om 'm te ontdekken, de oorsprong van de 
Lende? 

We kun oonze ontdckkingsreize op twie inenieren anpakken. De 
eerste meniere tol wezen om an et onderaende te beginnen, in De 
Kuunder en daar van of de Lende op te veren, hielendal an 't bever-
aende toe. Dan moej' wel een licht botien nemen, want ie kommen 
onderwegens nog al es een obstaekel tegen in de Lende, een oold 
slusien en een stuw en zo. En daar moej' de boot dan over 't laand 
omme henne slepen. De twiede meniere is wat makkeliker mat lang 
zo mooi niet. Dan moej' op 'e fiets of mit de auto naor Berkoop 
rieden, naar de Bekhoftille. Daor hij' parkeren en dan moej' wieder 
mit de billewaegen, bij de kaant van de Lende langes. Lao' we 't mar 
op 'e twiede rueniere doen, want niet iens zo hiel veerde Bekhoftilte 
veurbi'j Icuj' mit goed fesoen toch niet meer mit een boot deur de 
Lende veren. Daor wodt hij al gauw zo smal en zo schol, daj' d'r niet 
meer in veren kunnen. Niet vule meer as een sloot, waor aj' mit een 
anlopien wel over henne springen kunnen. Je kun je aenlik haast 
niet begriepen, dat die sloot now de Lende is, dezelde Lende, diej' 
even an de ere kaant de Sas as et Wiede zien ! En aj' dan nog een 
aentien veerder lopen, dan wodt et nog smalder. Dan wodt de sloot 
een slotien, et slotien een gröppe, de gröppe een gröppien en dan... 
dan ziej' inienen niks meer. Dan lapt dat gröppien zomar dood. 
Zornar tegen een hogien daar middenin 't laand van Tronde... Ncw, 
dan bi'j' d'r ! Dan staoj' an de ôôrsprong van de Lende. Misschien 
vaalt et wel wat of, want d'r is gien bron, d'r is gien gletscher... d'r is 
anniend mar een gröppien, dat doodlopt tegen een hogien in 
't laand... 

Hoe dat kan? Ncw, dat zit ziezo. Hiel vroeger ston d'r hier op dit 
hogien in et laand van Tronde een huus. Et was hier doe nog 
allemaole heide en dat hogien was doe een heidehoogte. En op die 
heidehoogte ston dat huus. Et was niet een groot huus, aenlik mar 
een hiel klein arbeidershusjen en daar woonde Bettus, Bettus van 
Ties. Aachter dit husien ston een oold hokke en daar hadde Bettus 
zien vee in. Et ienigste vee, dat op die heidehoogte zien kossien 
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opscharrelen kon: een geite. Daegs ston et beest butendeure an de 
lange ture, aovens haelde Bettus 'm in. Dan brocht hij him in 
't hokke aachter 't huus en daor gong de geite dan drekt rustig liggen 
te weerkauwen. Al hiel gauw roegelden d'r dan an de aachterkaant 
wat knikkerties uut. Mar dat niet anniend, hij flutterde ok de 
hieltied an. En niet zoe'n klein betien, want aj' de hiele dag niks eers 
daon hebben as sappige heidespruties opsmikkelen, dan hej' vanzels 
hiel wat nattighied in de boek. En al die straolties aachter uut die 
geite die sieperden dan deur de stri'jige naor beneden en zakten zo 
naor et leegste hoekien van et hokke. En laot now krek op dat lege 
plakkien in 't schut van 't geitehokke een gattien zeten hebben ! Dat 
was misschien wel een moezegattien, of misschien was et d'r in de 
loop van de jaoren ok wel in rot. Mar hoe dan ok, deur dit gattien in 
't schut sieperden de geitemaolties mooi butendeure... elke naacht 
weer an. Zo kwam d'r zachiesan zuver haost een geutien tot et 
geitehokke uut, waor hieltied mar weer de kleine bosschop van de 
geite van Bettus van Ties deur leup. En aj'je now even veurstellen 
kunnen, dat dit aenlik nooit ophul, dat dit alle naachten deurgong, 
dan kuj' je vanzels ok wel indaenken, dat dit geutien staodigan 
brieder wodde en dieper. Et geutien wodde een gröppien, et 
gröppien een gröppe, de gröppe een slotien, et slotien een sloot...! 
Krek ! Die sloot wodde de Lende! Dat geutien uut et geitehokke, 
dât was de oorsprong van de Lende ! Of nee, aenlik is dat niet 
hielemaole waor, want aj' et hiel sekuur bekieken, dan lag de echte 
oorsprong van de Lende vlak onder de stat van de geite van Bettus 
van Ties in Tronde 

En wat mij now nooit goed an wil, dat is waoromme as de Rijn 
mit zien Sint Gotthard en zien gletscher in Zwitserlaand veur de 
kiender op schoele wél belangrieke kennis is en de Lende mit zien 
geite van Bettus van Ties in Tronde niet... 

Op de veurgaonde bladzieden staot te lezen, dat de Lende, de 
Stellingwarver revier bij uutstek, zien oorsprong hadde in Tronde 
en dat de eerste étappe een geitehokke was. Mar neffens mij komt 
dat niet goed. Ik bin van oordiel, dat de man die dat uutzocht het, 
niet veer genoeg in de geschiedenis weeromme gaon is. Want ik 
hebbe in een hiel oold schriftuur -  wel meeras duzend jaor oold -een 
totaal aandere beschrieving vunnen van et ontstaon van de Lende. 
As ik dat goed ontcieferd hebbe, dan zit et hiel aanders. Dan gaot et 
ontstaon van de Lende vule wieder weeromme as dat geitehokke in 
Tronde. Dan gaot et weeromme tot veer in de prehistorische tied! 
D'r weren doe al wel meensken op 'e wereld, mar nog niet vule. Dat 
is ok wel te begriepen, want de Biebel was doe nog niet uutvunnen 
en daor staot ommes in: ,.Gaat heen en vermenigvuldigt u"! In die 
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prehistorische tied weren de meensken wel vule meer maans as 
tegenwoordig. In Drente daor staepelden ze doe ommes aliemaole 
van die grote balstiender op mekeer en dan kregen ze hunebedden. 
Daor bruukten ze gien aander ark bij as heur blote banen en aj' wel 
es zoen hunebedde zien hebben, dan kuj' wel begriepen, dat de 
meensken doe ommeraek stark weren. D'r hebben in Drente nog 
lange jaoren een peer ofstammelingen van die reuzemeensken 
ommestruund, een vader en een zeune. Dat weren fllert en 
Brammert. Wel es van heurd zeker niet? Now en doe al, in die 
prehistorische tied, doe is de Lende d'r al kommen. Van die oolde 
prehistorische meensken, die hebben de Lende maekt ! Uutgreven 
mit et schoppien. Of aenlik niet mit een schop-pien, mar mit een 
hiele groten iene, een soortement batse, stel ik me veur. 

Op 'n dag bin doe twie van die prehistorische reuzekerels 
begonnen te greven mit de Lende. An de kaant van De Kuunder. Ze 
warkten mit et gezichte naor et westen, dan konnen ze zien as de 
zunne ondergong, want dan was heur warkdag oflopen. Ja, een 
gelosie hadden ze vanzels nog niet en luderskiokken weren d'r ok 
nog niet. Et warkte op die meniere wel wat lastig, want et gong 
aachteruut, mar ja, d'r weren doe ok al veurdielen en naodielen 
overal an. Ze stonnen tegere naost mekeer te greven en ze warkten 
mooi hek op. En zo greuven ze mar ,  kiebig deur, dag in dag uut,jaor 
in jaor uut, ieuw in ieuw uut. Mar deurdat ze doedertied nog niet 
van die rood mit witte uutzetpaolties hadden én ok deurdat ze 
âachteruut warkten, konnen ze min de rechte lijn anholen. Dat ze 
slingerden mit heur greveri'je nuver deur 't laand, dat hij' wel 
begriepen. Vandaor dat de Lende zo bochtig en kronkelig wodde, 
zie. Daor kwam nog bij, dat de beide kerels ok nooit es tegere 
overlegden, want ze zeden nooit een woord tegen mekeer. 
Misschien konnen ze nog wel niks te goed praoten of misschien 
zaggen ze et nut d'r niet van in, daor is nooit recht aachter te 
kommen. En elk geval, ze greuven zonder woorden. 

En doe gebeurde d'r op een dag wat reers. lene van de beide - et 
was degene die op 'e noordkaant sten te greven - die verzinde 'ni. 
Die gooide mit ongelok de spitte grond, die hij op 'e schoppe hadde, 
de verkeerde kaant op en zien maot kreeg him hek veur de kop! Et 
kwam hielemaole mit ongelok, mar de maot wodde d'r wel kwaod 
omme. Hij nam ok een schopvol grond en die donderde bil de ere 
ok vlak veur de kop! En doe was et hielemaole mis. Slâénde ruzie 
kregen ze ! Ze bouwden mekeer mit de schoppe op 'e huud en ze 
joetsten mekeer onder de modder.., man, et naaide d'r een koers nut 
van jewelste! In 't laeste bekwammen ze een betien en doe huilen ze 
op te vechten. Mar ze weren nog zo duvels op mekeer, dat ze niet 
meer naost mekeer staon wollen te greven. Ze greuven wel deur, mar 
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ze spitten hoe langer hoe wieder van mekeer of. Doe wodde de 
Lende vanzels hoe langer hoe brieder. Zo is et Wiede van de Lende 
d'r kommen, begriep ie wel ? Mar eenjaor of zeuventig laeter wol de 
iene et weer bi'jleggen. Dat was die, waor et mit begonnen was, die 
an de noordlcaant ston te greven. Hij keek es dwasover naor zien 
maot in de veerte en zo kwaanswies begon hij weer op him an te 
warken. Dat kuj' tegenwoordig nog dudelik zien, want de 
noordkaant van et Wiede gaot eerder weer naor de midden as de 
zuudkaant. Want de zudelike die gaf gien sjoeche, die was zo veer 
nog niet. Die was nog niet over zien lelkens henne, dat die warkte 
nog een posien op ofstaand deur. Mar hi'j beti'jde in 't laeste toch ok 
en doe greuf hij ok mar weer op 'e midden an. En vlak bij de Sas 
kwammen ze weer naost mekeer en doe greuven ze tegere weer 
wieder, krek as d'r niks gebeurd was. Dag in, dag uut, jaor in jaor 
uut, ieuw in ieuw uut... 

Een honderd jaor of wat laeter - ze weren al in de kontreinen van 
Berkoop kommen - wodde de greveri'je d'r niet beter op. Ze telden 
d'r onder de bedrieven deur ok al hiel wat jaorties henne, dat ze 
kregen now en dan wat last mit de rogge. De schoppe gong hoe 
langer hoe minder diepe de grond in, de spitten wodden hoe langer 
hoe kleiner en hoe langer hoe minder veer de kaant opscheuten. En 
zodoende wodde de Lende hoe langer hoe smalder en scholder 
vanzels. Doe ze nog veerder kwammen wodde de grond ok nog hoe 
langer hoe dreuger. Ze stonnen soms zuver haost in 't losse zaand te 
vrotten en et leit veur de haand, dat et op zoe'n meniere iens gien 
revier meer leek wat ze greuven. Et leek meer op een sloot. Zo 
klongelden ze nog eenjaor of vuuftigdeur, tot aachter Tronde. Mar 
och here, et léék d'r niet meer op. Ze konnen iens gien stoot meer 
haelen, et wodde mar een slotién meer. En doe op een goeie dag-of 
aenlik was et een minne dag - doe zakte iene van de beide grevers 
deur de kni'jen. Hij stoekte zomar in mekeer mit de schoppe nog in 
de hanen. Dood! Hij vul omme en bleef liggen waor hij lag. De ere 
grever keek wel even op'e kaant, mar hi'j deed'r niks an, hi'j bleef an 
't greven. Now ston hij d'r anniendig veur, dat now kwam d'r 
vanzels hielemaol niet vule meer van te lane. Hij krummelde nog 
een jaor of tiene omme en in die tied kreeg hij d'r nog al 'n gröppe 
uut. Mar in 't laeste kon et niet iens meer een gröppe hieten. et  was 
mar een hiel smal schol gröp-pien meer... En doe... ja, doe het de 
laeste van de beide et ok zitten laoten. Hi'j roegelde ok omme en hij 
bleef ok liggen waor hij lag. Daor laggen ze dan allebeide. D'r steuf 
zachiesan wat zaand over beur henne en zo kwam daor een hogien 
in 't laand. Daor begon al schielik es een heidepollegien op te 
gruuien en zo kreej' daor een heidehoogte. De heide is d'r now niet 
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meer, mar et hogien nog wel. In et laand van Tronde. En onder dat 
hogien leit grif nog wel wat van de bonkeboel van de beide stoere 
Lendegrevers in de grond. 

Aenlik wel zielig, dat zokke hadde warkers zo an heur aende 
kommen mossen. Mar goed, de Lende was klaor kommen en dât 
was et veurnaemste. 

*) El eerste pal van dit ver/lat/is ok bekend as volks ver/wet 
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Roelof J. Oosterhof 

Roekersgoed 

Een dure meneer 
wit 'n slim grote stad, 
kocht 'n husien in 't dörp, 
dat leek 'm wel wat. 

Hi'j knapte et op, 
kompleet mit 'n heerd, 
en nao een peer maonden 
was 't et dubbele weerd. 

Mar... ien ding dat was 
him niet naor de zin; 
de locht in die streek, 
die was 'm te min. 

Et reuk seins naor mest 
en meer van dat spul; 
van de reden daorvan 
had hij gien benul. 

Hij schreef doe 'n brief 
naor 't gemientebestuur; 
dan zol 't wel veraanderen, 
hij miende 't: sekuur. 

Hiel gauw kreeg hij antwoord 
en dat was slim kot: 
,,Kniep jow neuze mar dichte, 
of gao aanders mar vol 
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Wube Lamers van de Kuunderwal 

Et zigeunerinnegien 

De boerinne kreeg ei wat drek. Ze begon ok al tegen de vuuftig te 
Lopen en alle kiender weren ei huus uut trouwd, en woonden veer 
vot. Ze ston aflienig veur et wark, en ze keek al es uut naor wat 
hulpe. Een buundeïvrommesien kwam meitieds altied langes, en 
Jantien kochte dan een bossien of wat veur et busse- en pottegerei. 
Ze kwam hielemaol lopende nut de Cotnpeni'je en ze kwam altied 
even in huus en kreeg dan een koppien koffie om wat op te knappen. 
't Was een hemrnel wiefien mit een hiel donker opzicht. Zo d'r zegd 
wedde was ei aenlik een zigeunertypien. 

Hiel vroeger mossen zigeuners heur daor daele zet hebben. D'r is 
wel wat van waor west, want ze hadden zwat haor en donkerbrune 
ogen. 0k weren d'r goenend bi) die ok wat donker vel hadden. Hiel 
eers as de nieensken van hier bij omme. Ze hadde een koppel 
kiender, en zo gebeurde et vaeke dat een lief maegien de bestelde 
buunders dan nog naobrocht. Ze kwam netuurlik ok bij Jantien in 
huus om of te rekenen. Dat kiend had ze wel nocht an, en doe heur 
mem weer kwam om buunders te verkopen, begon Jantien d'r es 
over te praoten mli bent. Ze kwammen overien dat Rieka - zo hiette 
ei maegien - mar bij heur besteed wodden mos as meid op de 
boerkeri'je. Dat zal dan mit ingang van de komntende weke al zo 
an gaon. 

En ja heur, al vroeg ston ze maendagsmorgens veur de deure mit 
een schaemel boedeltien bil heur. Jantien was bliede dat ze d'r was, 
en onthaelde heur al was et heur eigen dochtertien. Ze gong de 
dienst in en ze konnen 't al aoriggoed vienen mittertied. Eerst was ei 
wat licht wark, mar bi) et eten was et een toer. Now moej' weten dat 
ze nog nooit gien vet bil et eten had hadde; altied eerdappels mit 
zwarte koffie. Hiel staodigies an eerst een theelepeltien vet en zo 
gaondeweg wat neer. Ei duurde wel een goed half jaor, en doe at ze 
gewoon mit, net as de boer en de boerinne. Ze kreeg een mooie 
glaans op't vel, en Jantien pronkte heur hielemaol op. Ze hadde nog 
mooie jurkies van heur dochters die nog lange niet of weren, en die 
ze niet veule dreugen hadden, en ze kochie vaeke een lappien goed, 
en tegere maekten ze dan rokkies en bloesies. Ei ston hein altied 
lieke goed. As ze dan et mooie zwatte haor mooi uutkamd hadde en 
mooi opmaekt, was ei krek ei zigeunermaeien van 't schilderij uut 
de winkel. Zo gong ei al een peer jaor. 

As ze zaoterdags naor huus gong, keken de meensken heur nao, 
en ze hadden et d'r drok over dat ze zo in heur veurdiel veraanderd 
was. Een winkelwiefien kreeg zoe'n zin an heur, dat ze al es 
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stiekempies verneumen hadde, zo mit een slim praotien, wat ze bij 
de boer verdiende. Et kiend, dat nargens gien euvelmoed in hadde, 
zee et ok nog, en doe beud Sjoukien, zo hiette et winkelwiefien, 
heur de helte meer in de weke. 

Doe et weer meie was, schrok .Jantien wel slim, doe Rieka zee dat 
ze heur now es veraanderen wol, en heur besteed hadde bij 
Sjoukien. Mar niks an te doen, Sjoukien was heur te liep of west, en 
zo gong Rieka vot. 

Et duurde misschien een weke of zesse, en op een morgen kwam 
winkelierster Sjoukien bil Jantien wat vraogen. Bil een koppien 
koffie zee ze zo mar: ,,Het Rieka wel es wat van jim steulen, 
Jantien?" 

Jantien schrok wel even, mar mos hier wel op zeggen: ,,Nog 
nooit, Sjoukien, nog nooit bin wil hier wat kwiet raekt." 

,,Et liekt wel vremd," zee Sjoukien, mar wil bin een hiele boel 
lepels en vörken kwiet, en ok mien zuIveren melklepel is vot." 

Jantien zee nog: ,,Wees veurzichtig en beschuldig niet te hadde." 
Onvoldaon gong Sjoukien weer vot. Et was misschien nog weer 

een maond laeter, en op een morgen, al hiel vroeg, ston Rieka veur 
de deure van et boerehuus. Ze vleug naor binnen en vul Jantien om 
de hals. Mit traonen in de ogen vertelde ze dat ze heur eupenlik veur 
dief uutmaekt hadden, en as ze wel weer bil  heur kommen mocht 
om te dienen. 

Jantien was bliede dat ze d'r weer was en et leventien gong weer 
zien oolde gaankien. Et was weer een half jaor laeter, en op een 
middag dôe ze mooi zatten te breien bij een koppien thee kwam 
Sjoukien anfietsen. Ze reup bil de deure van volk, en Riekâ leut 
heur d'r in kommen. Hielemaole overstuur zee ze, dat ze wat goed 
maeken mos. De kleine jonge die viere was, hadde stillegies een 
lepeltien in de regenbak plompen laoten, mar heur man hadde et 
zien. Dat hadde heur an et daenken brocht, en de aandere daegs 
hadden zij en heur man tegere de regenbak mar es goed schone 
maekt - wat ok wel neudig was. En wat vunnen ze op de bojem ? Alle 
lepels en vörken die ze misten en ok de zuIveren melklepel. 1-leur 
man was duvels op heur wodden en hadde heur hier henne stuurd 
om et recht te zetten. Dit was wel te veule veur et lieve maegien, dat 
ze vleug aacijter nut en wol Sjoukien niet meer ankieken. 

Nog jaoren hetze bil Jantien diend, en doe ze d'r weg trouwde bin 
Pieter en Jantien d'r ok mit opholen en naor et dörp gaon te 
rentenieren. Nog vaeke hebben ze et d'r over had. En zo kuj' mar 
zien, daj' iene niet te gauw wat in de schoenen schoeven kunnen, en 
daj' ok niet te gauw verkeerd over iene daenken moeten 

E:iC 



Een twiede huus 
een dubbeid kruus. 

Oene Buit. 
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Lamkje Hof-de Boer 

Et oolde klintien 

Een knik in de oolde rogge, 
et dak verrinneweerd, 
de deuren hongen schieve, 
de ruten glad verweerd. 
Onder de oolde daoke 
het men minne tieden kend, 
't was vrotten om te leven 
men was niet vule wend. 

Aj' now dat oolde klintien 
es weer zien nog een keer, 
dan wi'j't haost niet geleuven, 
ie kennen 't ja niet meer. 
Want viiie van die husies 
bin now een twiede huus 
veur volk - vaek' uut 'e stad, 
ze numen 't ,,weekend-huus". 

As zoe'n husien nog es praoten kon 
dan zee et vast: ,,Och heden 
wat is de tied veraanderd - 
mar bin de meensken now tevreden ?" 
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Harm Houtman 

de sprong 

doe hij op 'e raand 
van et balkon ston 
vreug hij himzels of, 
welke sprong 
as hil et beste doen kon, 
die bij dattien 
betonnen balkons langes 
of de sprong 
die ontelbere onzekére 
jaoren 
duren kon. 
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Johan Veenstra 

Hoe bestaot et 

Ik hebbe gien auto, 
ik bruke gien draank, 
ik hebbe gien verstaand 
van voetballen. 
En toch bin 'k een 
tevreden meenske. 
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Zwaantje Kuiters-Keizer 

De klokke 

Ziezo, et was beschript. De soep was kookt, twie kiepen en een 
rollade braoden, cake, appeltaart en botterkoeke bakt. De eerpels 
weren scheld, de peerties stoofd, via en pudding ston in de ieskaaste. 
Alles was veurmekeer. De gaasten konnen morgen mar kommen. 
Fleur zeune Roelf mit de vrouw en 't kleine joongien, Afke, heur 
dochter, mit de man en beide kiender, Griet, heur zuster, die ok 
wedevrouw was en de beide breurs van heur man mit de 
vrouwluden. Et huus zol aorig vol wodden, mar dat was niet zo slim. 
Ze was in 't laeste mar ien keer in 't jaorjaorig en as dat dan ok nog 
op zundag vul, dan kon iederiene kommen en daor was ze bliede 
van. Koken, bakken en branden kon gien kok heur verbeteren en d'r 
was heur gien mooier as ze mit mekeer om de grote uuttrektaofel 
lekker zatten te eten. 

Ze leup naor de douche, even een nat washaantien om 't gezichte 
en een kam deur 't haor. 

Op 't zelde ogenblik dat ze in de kaemer et locht andee, sleug de 
oolde statklokke negen ure. Ze schrok en leup mitien naor 't grote 
glas an de wegkaant om de gedienen dichte te doen. De oolde 
klokke! De hiele tied dat ze drok in de keuken an 't wark was had ze 
d'r niet omme docht. Mar now, dat ze him slaon heurde, kwam 
't weer op heur of. De klokke, een arfstok van Jehannes zien volk. 
Een arfstok daoras zij oppassen mos en dat zij beweren mos veur 
Roelf. De klokke daor as Jehannes zo wies mit west was en die mit 
zien staotige tik heur leven begeleid had van de tied of dat Jehannes 
zien heit en mem kot nao mekeer wegraekt weren. De kiender weren 
bij him opgruuid, morgens stuurde hi'j ze mit acht kotte slaegen de 
deure uut naor schoele, aovens weer mit achte op bedde. Van kleins 
of wussen ze dat hij niet in vremde hanen kommen mocht. Dag nao 
dag van heur leven had hij vottikt, daegen die rustig en 
geliekmaotig veurbi'j gongen. Daegen van onbeschriefelik verdriet, 
doe heur jongste Albert mit zien brommer verongelokte. Daegen, 
maonden, die ze niet begreep hoe as ze ze deurkommen was. 

Mar de klokke tikte deur, et leven gong veerder. Jehannes had et 
niet verwarken kund en doe Roelf een peerjaor laeter trouwplannen 
had, weren ze van de plaetse gaon naor dit huus in 't dörp. De 
klokke hadden ze mitneumen, die kreeg Roelf laeter wel. Mit 
Jehannes was 't staodigan aachteruut gaon. Et harte was niet in 
odder, zee Dokter. Op een middag dat ze him haelen zol 
te theedrinken had ze hint in 't bedde eerdbeien vunnen. Et was al te 
laete, Dokter kon niks meer doen. 



Weer weken, maanden van ofgrieslik verdriet. Mar de klokke 
tikte deur, et leven gong veerder. Afke, die ok trouwd was, kreeg 
twie kiender en bij Roelf was d'r een kleine Jehannes, de volgende 
an wie de klokke overdreugen wodden mos. Ja, ze was wies mit de 
klokke en mit toegedaonens poetste ze de wichten, wreef ze et 
hooitwark en waste, stiefde en streek ze et berduurde klietien. Mar 
de beste tied keek ze niet alliend meer mit toegedaonens naor de 
klokke. Soms was ze bange, bange dat ze heur opdracht om him an 
Roelf en kleine Jehannes deur te geven niet volbrengen kon. 
Ze mos him bewaeken, zorgen dat d'r niks mit gebeurde ! Ze dust 
haost niet meer van huus te gaon. Een peer daegen naor Stienwiek, 
naor Griet, of een weke vekaansie zo as ze eers wel dec, dust ze 
hielendal niet meer. As ze aovens de laampe andee, gongen de 
overgedienen mitien stief dichte; as d'r iene anbelde, schrok ze. 
Want et ston ommes alle weken wel een peer keer in de kraante. Dan 
was hier weer een klokke steulen, dan daor weer. 

,,Ik moet et van mij ofzetten," zee ze bij heurzels. ,,Nog mar even 
de tilievisie an en niet te laete op bedde, et wodt morgen een drokke 
dag." De klokke tikte rustig veerder en doe hij tien ure sleuggong ze 
op bedde. Ze was mu en vul gauw in slaop. Hoe lange as ze slaopen 
had wus ze niet, mar inienend wodde ze wakker. D'r was wat Even 
bleef ze liggen te luustren. Ja, d'r was wat in huus. Ze gong van 
bedde en veurzichtig dee ze de slaopkaemerdeure eupen. De 
kaemerdeure ston eupen, in de kaemer braande locht. De klokke! 
Zonder heur te bedaenken leup ze de gang in naor de kaemer, waor 
as op 't zelde ogenblik een kerel uutkwatn mit... de klokke! Hij zag 
heur en vluukte. Een ere die bij de veurdeure ston, kwam op heur 
an. Ze wol raozen, vuulde een klap op 't heufd... en doe niks meer. 

't Was al lochtig, doe ze bijkwam. Ze was deur en deur koold en 
heur heufd boonsde. Ze perbeerde in de bienen te kommen, mar ze 
kon niet. Ze had zoe'n piene in de schoolder dat ze weer buten 
westen raekte. Doe ze weer bi'jkwam lag ze op 'n vremd hedde in een 
vremde kaemer. Afke zat naost et bedde. „Afke, hoe kom ik bier?" 
Afke vertelde dat de overbuurman, die henne te visken zo!, zien had 
dat de veurdeure eupen ston en de gedienen nog dichte weren. Hi'j 
vertrouwde dat niet, was henne gaon te kieken en had heur in de 
gang vunnen. Daolik had hi'j de dokter, de pelisie, Roelf en heur, 
Afke. opbeld. Dokter had zegd dat ze de sehoolder breuken had 
deurdat ze tegen de trappe valen was en een hassenschudding had. 
En now was ze in 't ziekenhuus. Alles kwam heur weer veur de geest, 
de kerel nut de klokke, die vluukte doe hij heur zag, en die ere die 
heur die klap geven had... 

,,De klokke," zee ze. ,,Afke, de klokke is vot. Wat zal Roelf wel 
zeggen." 
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„Da'k bliede bin dat ie d'r nog binnen, Mem, en daj' gauw weer 
beter wodden moeten.” 

Dat was Roelf zien stemme, die zat an de ere kaant van et bedde. 
Mit muuite dri'jde ze et heufd naor zien kaant. 

,,Marjonge, de klokke van jow pakeen beppe, die laeter veurjow 
was. Ik was de laeste tied al zo bange dat dit gebeuren zo]. Ik dust al 
haost niet van huus te gaon en now is et toch gebeurd, hij is vot..." 

Traonen gleden op 't kussen. Afke en Roelf keken mekeer an. 
Dus daoromme wol Mem de laeste tied haost niet meer van huus, 
niet een dag naor iene van heur beide, niet een aovend naor de 
vrouwenverieninge, niet een peer daegen naor tante Griet, niet mit 
vekaansie. Allemaole dingen daor as ze eers wel aorighied an had. 

,,Mem, Mem toch," zee Afke. ,,Waoromme hej' daor nooit mit 
oons over praot 7" 

,,As ik. dat weten had," zee Roelf ,,Mar et is now veurbi'j, de 
klokke is vot en now ik wete en begriepe wat ie d'r omme uutstaon 
hebben, now bin ik d'r haost bliede omme dat hij vot is. Want bezit, 
daor aj' zo omme in de piene zitten moeten, kuj' beter kwiet as dek 
wezen. En geef je now mar lekker daele: aj' weer beter binnen, gaon 
we allemaole mit mekeer een hiele dag vot om je verjaordag nog te 
vieren." Weer gleden traonen op 't kussen, mar om heur mond 
kwam een lachien. 

,,Mien kiender," fluusterde ze. Even laeter lag ze mit dat lachien 
op 'e lippen rustig te slaopen. 
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Harm Houtman 

Verleuren 

Bezuukure, kwat veur twie 
Daor komt hi'j weer, 
hij dot de deure eupen, 
ze kent him niet meer. 

Ze zicht him wel zitten, 
mat vragt niet over thuus, 
niet naor de kiender, 
ze wil ok niet naor huus. 

Ze glimkt niet meer 
zo as ze kon, altied, 
zels heur eigen naeme 
wet ze hielemaole niet. 

't Is kwat over drieje, 
Een ure kon hij heuren 
naor die onbekende stemme. 
Hij het heur al verleuren. 
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Klaas van der Weg 

Een lappiespoezenverhael 

Ik bin wies mit katten. Meerstal hebben we d'r ok een stok of 
vufe, in de regel allemaole driekleurigen. Ze wo'n ok wel 
lappiespoezen nuumd. Ik kan gien katte veurbi'j kommen, of ik 
praote wel even tegen 'm. Mien vrouw zegt wel es tegen me: ,,Wat 
praotte ie toch mooi mit de katte omme, dat doej' nooit zo tegen 
mi'j." Dan zeg ik tegen heur: ,,Ja mien maegien, et praot zo 
makkelik tegen een katte, ze praotenje nooit tegen. Ze stikken drekt 
de stat in de hoogte, en beginnen te spinnen. En ze zeggen nooit 
tegen je van ,,Klaas wat hej' weer een pepierrommel op de 
schostienmaantel liggen." Now, zoks moej' toch in zokke beesten 
warderen." 

Mar et katteleven gaot tegenwoordig niet over rozen, veural niet, 
af an een drokke verkeersdiek wonen; ze reden oons lestdaegs 
twieje in iene weke dood. Prachtige glaanzende lappiespoezen 
liggen dan zo mar dood bij de weg. Wat hebbe ik al een katten 
begreven moeten, en elke keer vien ik et weer slim begrotelik. We 
hebben de katteziekte ok wel es onder de katten had. Aj' daor niks 
an doen, dan gaon ze d'r an. 

Een jaor of wat leden lag iene van oonze katten ziek in de stal. 
Mien buurman kwam bil me om melk, hij keek et zieke kattegeval 
es an en doe zegt hij tegen me: ,,Aj' die katte holen willen, dan zuj' 
d'r mit naor de veearts moeten." Ik zegge: ,Ja, dat zal moeten, mar 
now is de veearts ok nog krek mit vekaansie, dan za'k hielemaole 
naor De Kuunder moeten." Onder melken kuj' altied mooi 
prakkezeren, want melken, ok al doej' et mit de haand, et gaot 
automatisch, dus ikke prakkezeren, en zo opiens scheut me een idee 
deur 't heufd. Ik hadde in die tieden bronchitis had, en ik hadde alle 
penicillinecapsules niet opbruukt. Ik reup mien jongste zeune, ik 
zegge tegen him: ,,Hool die zieke katte es goed vaaste, en doe 'm de 
bek eupen." Ik drokte'm een capsule in de keel, en we hadden gelok, 
hij slokte 'm deur. De aandere morgen mit et melken, gien katte te 
zien. As katten doodgaon kroepen ze in de regel weg. Ik dochte bil 
me zels: dat liekt niet zo best. Doe ik om een ure of half tiene 
butendeure kwam, kon 'k mien ogen haost niet geloven; oonze 
lappiespoes kwam bil de buren uut et laand, hi'j hadde al weeran et 
moezevangen west. In iene naacht weer klaor ! ,,Dat is wel 
meraokels best spul," zee ik tegen mien vrouw. ,,Ja," zee ze, ,,ie 
weren ok zomar weer van die bronchitis klaor 

Laeter, doe Dokter es bil oons was, hebbe ik 'mde geschiedenis 
verteld. Hij lachte wat boere-koezepieneachtig en zee: ,,Et is een 
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mooi verhael, mar de veearts hadde ok wel goeie spullen veurjow 
katte had." Ik krege stark de indrok, dat hij et hielemaole niet zo 
mooi vun, dat ik de katte mit zien medesienen genezen hadde. Mar 
oonze lappiespoes dot et mar best, et is intied al weer vuuf jaor 
leden, hij het nooit weer ziek west, hij gaot alle daegen op de 
moezevangst, en een rotte is hij ok niet vies van... 
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Johan Veenstra 

Dromen 

Honderdduzend kleine dromen 
had ik indertied as kiend. 
Elke aovend kwammen ze stiekem 
op de maote van de wiend... 
Vassies van een boskebooiter 
op de bruiloft van de preens. 
D'r vul een steern naor beneden, 
alle gaasten deden een weens... 
Honderdachtentachtig reuzen 
atten d' hieltied meer en meer. 
Mar... dan dee 'k mien ogen eupen 
en d'r *eren gien reuzen meer... 

Een zwan die trok een toverboot 
over 't waeter van de zee. 
En een dwargien mit een kôrfien 
plokte kruden veur de thee... 
'k Roetste langs de regenboge 
in een gooiden lochtbelon. 
Langs de zunne en de maone, 
'k wol dat ik ze plokken kon... 
De grote draek die spi'jde vuur, 
'k seulde fluite mit een beer. 
Mar... dan dec 'k mien ogen eupen 
en d'r weren gien draeken meer... 

Honderdduzend kleine dromen 
bin veurbi'j, ik bin now groot. 
Preensen, effies en keboolters 
gongen d' ien nao d' aander dood... 
Dwargies dat bin now soidaoten, 
vrede is alliend een woord. 
Toverboties... onderzeeërs 
mit atoomkoppen an boord... 
Ik bin groot, ik bin volwassen, 
'k was bij 't leven in de leer. 
'k Leuve niet in kiendersprokies, 
dromen doe 'k... al lang niet meer... 
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Anton Spoeistra 

De Klap 

Een jaor of wat leden speulde de gebeurtenisse him of. De 
huusholinge waor 't omme gaot kwam van buten Oosterwoolde, nut 
de stad, zoas dat de laeste jaoren meer veurkomt in oons dôrp. 
In 't hier bedoelde huusholen was, naost een stokmennig aandere 
kiender, ok een dochtertien van roem drie jaor, de jongste van 
't spul, mar goed bi'jdehaand en een slim rap dinkien. 

Ze woonden an de raand van et dôrp in de ni'jbouw, votbi'j een 
lappe gruunlaand, waor een koppel koenen in leup; koppels, dat zal 
jim ok wel es opvalen wezen, die de laeste jaoren al mar groter 
wodden bij een terogge lopend antal boeren. 'k Vraoge mij wel es 
of, waor ze doukies mit al die melk henne willen, want... Mar nee, 
dat ligt buten et ,,kader" van dit stokkien. Terogge dus naor oons 
verhael waor ik mit van 't aende zet bin. 

Mit de kiender en dus ok mit dat kleine maegien, kuierden helt en 
mem nog al es bij dat gröslaand langes, dat ofvredigd was mit een 
elektrische ofrastering. Jim kennen die wel, zoen draod, die, aj' him 
anraeken, een venienige klap geft. 

Kleine Klaosien, zo zuwwe heur mar numen, kon aenliks niet van 
dat mooie gladde draotien ofblieven en ze begreep d'r hielemaol 
niks meer van doe hek en mem heur iederkeer mat weer 
waorschouwden, dat ze d'r beslist mit heur vingenies ofblieven mos, 
vingerties die toch zojokten om now mar hiel eventies dat draotien 
an te raeken. 

,,Mag niet," zee heit, ,,want dat wil de boer niet hebben." 
,,Mar," zee Klaosien, ,,die is d'r ommes niet iens en dan kan hijet 

ok niet zien." 
Rek weer: ,,Nee, dat is wel zo, mar dan zicht God et wel, die zicht 

alles, dat weet ie en aj' 't toch doen, dan krieg ie een beste klap." 
Veerder wodde d'r niet meer over praot. Klaosien luusterde naor 

heit. 
Een dag of wat laeter kwam ze, zwaar in traonen en hielemaol op 

'n biester, in huus vliegen. Doe mem heur wat tot bederen brocht 
hadde en vreug wat d'r now toch an de haand was, doe zee Klaosien 
tussen et snokken deur: ,,'k Hebbe een beste klap van God had t" 



Harm Houtman 

mittertied 

had as een stien 
kot veur 't gat 
hatstikke zat 
een trap van zien bien 

blauw van kleur 
een oolde kroeg 
nooit een keer vroeg 
en doe.., zag hij heur 

de zunne kwam op 
maekte van zien kwaoie 
een eerlike kop 

d'r wilde  wat stof 
want ok hadde stien 
brokkelt mittertied of 
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Jan van Overtjonger 
(Jan van der Meiden) 

Lendevaflel 

Bij de vergeten poele, 
waor ik nao roezige jaoren 
een schoffien schoele, 
trilt et leven neffens 
een ritme zoas et iewig 
veur de netuur is orneerd, 
is niks nog van slag raekt 
of slim in de tieze, 
bij de vergeten poele 
bin 'k in de stilte 
en vrede van et oolde honk 
weerommekeerd. 
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Pattie dörpskarken bestaon 
van toeristen naost God. 

Oene Bul:. 
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Lamkje Hof-de Boer 

Bloemen veur Foekje 

Doe Foekje an 't glaezewasken was, zag ze him ankommen. Een 
jongkerei mit een bloeme op 'e aarm. Die zei wel bij de buren wezen 
moeten- Mar nee, hi'j kwam bil heur deur 't hekkien. Ze gong naor 
de veurdeure en zee: ,,Bin jow hier wel te plak T' 

,,Ja wis wel, 't staot dudelik op 't kaortien. Kiek mar, Liester-
straote 35," zee de jonge man. 

Een betien veraldereerd nam Foekje de bloemen an. t Was 
een prachtige gloxinia; wat een bloemen en wat zatten d'r nog 
een protte knoppen in ! Ze gong d'r mit in huus en zette de pot op 'e 
taofel. En doe gauw even kieken wat d'r op et kaortien ston. 
Heremetied ! Zag ze dat goed? ,,Weet je nog wel" ston d'r op en 
veerder niks. Now, dit was een nuver spul heur Ze vun 't aenlik mar 
wat sneu. Hij was wel hiel mooi, mar op disse meniere had ze d'r 
niet de rechte aorighied an. Ze kon mar niet beprakkezeren, wie 
zoks now toch doen kon. ,,Weetje nog wel !" Mar vot mar. As ze 
doukies de glaezen daon hadde, zol ze 'm toch mar op 'e 
veensterbaank zetten. 

Mar dan daenkt ze inienen: ,,Wat zol Bouke wel zeggen, as die 
mit eterstied thuus komt. 1*, ze schaemde heur d'r zuver haost wat 
veur. Et wark wol heur hielendal niet meer van de haand. Mar ze 
mes de hakke wel een betien an-trekken, want zo daolik kwam 
Henkie thuus nut de kleuterschoele. Dan kreeg hij altied een 
koppien drinken en een stokkien koeke. En dan mos ze 't heur even 
an tied doen, want et kleine mannegien had dan altied wel wat te 
vertellen. 

Ze was zuver bliede doe hij d'r nao een schoffien anhuppelen 
kwam. Et eerste wat hi'j zee was: ,,Wat staot daor een mooie bloeme 
veur 't raem. Waor het Mem die weg?" 
Daor haj' 't al Wat mos ze now zeggen ?!,, Vint Mem hint niet 
mooi? Mem kikt hielemaole niet bliede. D'rhangt ok een kaortien 
an. Wat staot daor op, van wie is ie?" Ze was d'rglad mit an, mar ze 
mes et now toch mar zeggen. Ze vuulde dat ze een rooie kaom kreeg, 
doe ze 't zee. 

,,Na, wat gek," zee Henkie, ,,wie zol dat now daon hebben? Ik 
weet et Misschien de keboolterties wel." 

,,Ja, dat kon wel es wezen," zee Foekje gauw. Wat geiokkig dat 
een kiend zo onschuldig is,docht ze. Mar now Bouke nog. Ze schar-
relde doe wat mit de eteri'je omme. En doe ze de klokke twelf ure 
luden heurde, wodde ze hoe langer hoe onrustiger. Mar dan docht 
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ze weer: Och, wat kan 't mij ok schelen, ik hebbe ommes niks op 
mien geweten. Marja... ze kende Bouke mar al te goed, die kon in 
zok soorte van dingen op 'n stuit zo rimpen wezen en d'r reer wat 
uutspi'jen. 

Doe ze de aachterdeure heurde, wodde 't heur zuver reer in 't lief. 
Ze dri'jde heur gauw omme, dat ze mit de rogge naor him toe ston, 
as hij d'r in kwam. Hij klopte heur zo in 't veurbi'j gaon even op 'e 
schoolder, doe hi'j ,,goeje" zee. Een schoffien laeter, doe ze zatten te 
eten, zee Henkie inienen: ,,Moet Heit aanst es in de kaemer veur 
't glas kieken, Mem het een hiele prachtige bloeme kregen Vast van 
de keboolterties." 

,,Och jonge, wat zit ie me now toch wies te maeken." 
,,Now, 't is waor heur, kiek zels mar !" 
Doe mos Bouke wel overaende. Doe hij de bloeme staon zag, zee 

hij: ,,Now, now, Foek, dat liekt d'r op. Wie is d'r zo mal mit jow T' 
Mar doe hij op et kaortien keek, gong de wiend omme. ,,Wat veur 
halfwiezighied is dit ! Wie haelt zoks uut 7" 

,,Ja, wus ik et mar," zee Foekje van nut de keuken. 
,,Oooh, dus ie weten et niet 7 Now, dan ha'k him ok mar niet 

anneurnen. En dan zo'k de bloemist mar es bellen, waor as hij 
wegkomt." 

Och heden ja. Daor hadde Foekje niet an prakkezeerd. 
Mar doe zee Bouke: ,,Ik zal die kerel wel even bellen." Hij keek 

op 't kaortien en zocht doe et tillefoonnommer op. 
Foekje was intied an 't taofelofwasken, mar ze luusterde mit twie 

peer oren. En doe Bouke gremietig de tillefoon op 'e haoke gooide, 
wus ze, dat hij niks wiezer wodden was. Doe hi'j bij heur in de 
keuken kwam, snauwde hij heur toe: ,,Wat bin me dat hier veur 
vremde fratsen! Ie beweren, daj' d'r niks van of weten, mar dat liekt 
mij reer toe !" 

Foekje zol wat zeggen, mar Bouke was d'r al nut. Hij smeet de 
deure mit een hadde bats aachter him dichte. Henkie wus niet wat 
h'j d'r an had. Mem een mooie bloeme kregen en Heit lelk. 

,,Ik viene Heit niet lief heur." En doe drokte hij zien kleine 
koppien tegen Mem an. 

,,Och mien kereltien, ik hope niet, dat ie laeter ok zo kwaod-
daenkend wodden." Ze wol nog meer zeggen. Mar ze bedocht 
heur nog op 'e tied. Zo wol ze ok niet. Gelokkig gong Henkie even 
lacter weer naor schoele en doe was ze alliend mit heur 
prakkezaosies. Hè, ze wol wel veur wie wet wat, dat ze die smerige 
bloeme mar niet anpakt hadde. Zol ze de bloemist zels nog es 
bellen 7 Och nee, ok mar niet doen, et was heur al in 'e wege dat 
Bouke zo notsk daon hadde veur de tillefoon. Ze zag d'r now zuver 
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al tegenan, dat bil vanaovend weer thuus kwam, want dan zoi de 
bujje nog wel niet over wezen. 

En zo was 't ok. D'r wodde onder 't broodeten niet vule zegd. 
Alliend Ijenkie praotte in zien onschuld as of d'r niks gebeurd was. 
Mar doe ze 'in laeter op bedde brengen zol en bil zien heit een 
naachttutien geven zol haj' de poppen weer an 't daansen. 

,,}Ieit, waoromme bil' toch niet bliede, dat Mem zoe'n mooie 
bloeme van de keboolters kregen het 7 Ik vien et lief van de 
keboolters." 

Lief! Ja, zok spul zol d'r wel aachtet zitten. De ien of de ere stilte 
anbidder. 0, dat hadde hij nooit van Foekje docht ! Doe zij laeter 
weer in de kaemer kwam, zat hij aachter de kraante. D'r woddegien 
woord zegd. Inienen wodden ze beide zo kei doe de tillefoon gong. 
Bouke gong in de bienen. Een peer woorden zee hij mar. En dan: 
,,'t Is veur jow." Een stemme an de aandere kaant zee: ,,I-Iej' de 
plaante al kregen, Buurvrouw 7" En doe klaorde Foekje heur ge- 
zicht hielendal op. Wat 'n verroeming ! Ze hadde et goed heurd. Et 
was buurvrouw Mine, uut Rotterdam. Zowat drie vorrelsjaor was 
't leden dat ze verhuusd weren. Ze hadden nooit meet wat van 
mekeer heurd nao die tied. Foekje hadde heur indertied hulpen doe 
heur kleine maegien geboren was. Dat was gister krek een jaor 
leden. En daorom dus die bloeme mit et kaortien dat zovute 
overstuur maekt hadde. 0db, wat een verrassing ! Doe ze de 
tillefoon weer op 'e haoke legd hadde, kwam Bouke overaende. I-li'j 
keek heur schuldig an en streek heur: zachies deur et haor. ,,Ja, wat 
zoe'n verhipte bloeme al niet te wege brengen kan. Mar afijn, ik heb 
d'r weer wat deur teerd." 

Ere daegs kwam bil middags thuus mit een hiele mooie begonia 
veur Foekje. D'r hong een kaortien an en daor ston op: ,,Van een 
grote en een kleine keboolter." 
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Johan Veenstra 

Redens 

Op de lange baene 
van et leven 
koj' niet veer 
mit stompe redens... 
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Pieter Veenstra 

Liesterstrikken 

Van veur da'k naor schoele gong kan ik me niet veule meer 
herinneren. Et weren allemaole zaandwegen tot vlak bij 
Oosterwoolde, Appelsche en Makkinge. Wi'j messen overal zo wat 
een ure lopen eer dat we de hadde weg kregen. Een hoop bos, 
boswallen en heide - et was een prachtige wereld. 

Vlak veur et huus hadden we een grote bos en naost (mus een 
bossien St veenderi'je. Ik hebbe d'r nog wel hulpen baggelen. As ze 
dreuge was koj' ze wel St de körf thuus haelen, zo kot was et bi] 
(mus. Wij hebben as jongen daar hiel wat ofviskt en cierzocht. 
Mooier plakkies weren d'r niet as rondom Langedieke. Mar we 
kwammen niet vaeke mit dreuge voeten thuus, want leerzens weren 
d'r niet veur die kwaojongen. Ik weet nog best, dat we es een keer 
aachter Legeduurswoold een hiele dikke snoek vongen hebben. Ik 
Zee tegen mien kammeraod: _Ikke die dikke en ieje die aanderen, 
die we vongen hebben." En dat gang akkoord. Ik hadde de snoek an 
een stok op 'e rogge, de stat hong zo wat op 'e grond. Jonge, jonge, 
wat wa'k wies doe 'k thuus kwam mit zoe'n dikke snoek ! Mar in de 
panne vul bi] niet mit, d'r mos ok te veule vet onder en dat was d'r 
doe niet veule. 

gr weren ok veule meer voegels as tegenwoordig, dat kwam 
deurdat ze beter terrein hadden veur beur nusten. Vlakbi'j (mus 
hebben wij wel es korhenne-eier vunnen. Slangen en adders haj' do6 
ok bil et bossien, dat goed ha'k altied mar een hekel an. Doe ik in et 
laeste naar schade gang, gangen we bi] 't haast liesterstrikken en 
dan moj' in de naozommer liesterbeien zuken. Sommigen 
beweerden ze in de grond en ie kannen ze ok op 'e zoolder beweren, 
mar dan dreugden ze hielernaol op. Et gebeurde ok wel es, dat d'r 
gien liesterbeien weren; dan moj' zien daj' bulzebeien of keutelbeien 
vienen konnen, mar die hadden de liesters zo lief niet. Dan mos ie 
beugels maeken om de liesters in te vangen. 

Die weren van sepiepenhoolt. En dan een drelle maeken, dat was 
van peerdehaor en dan liefst van een ruun. Dan kwammen d'r in 
zoe'n beugel twie drellien, dat was gedreugd peerdehaor. Daar 
kwam een oge in. Onder in de beugel kwam een toppien beien. Die 
beugel wodde in de bos ophongen en dan gebeurde et vaeke dat 
liesters die beien oppikken zollen en dan kwammen ze mit de kop in 
de strikken of drellen. 

Dat struupte dan an en dan zatten ze vaaste. Et gebeurde ok wel 
es dat ze nog leefden. Temeensen as ze d'r mit de pete in zatten. D'r 
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weren hiel wat soorten liesters. De meersten weren geelvlëugelties 
en roodvieugelties 1).  De iene soorte was geel onder de vleugel en de 
aandere rood. Laeter kwammen de schatliesters. Ei begon mii t 
oktober tot omdebi'j half november. Ik heb ok wel es een pestvoegel 
vongen, dat weren prachtige voegels. Een inkelde keer zat d'r een 
hooltakster in, mar meerst was de boel dan kepot. Et gebeurde ok 
wel dat ze een liester verscheurd hadden, want et bin aenlik 
roofvoegels. Mii die liesters gongen wi'j meerst aovens naor 
Oosterwoolde naor de poelier. In et eerste kostten ze ongeveer een 
dubbeltien, mat as d'r een bulte vongen wodden, dan wodden ze 
gauw goedkoper. Op et beste he'k wel es twintig op iene dag vongen, 
dat was in die tied een beste daghure... 

1) gee/vleugeltien - Ned. zanglijster; roodvleugelizen - NS. koperwiek; 
sehatliester- Ned. kramsvogel. 
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Lamkje Hof-de  Boer 

November 

't Is weer gebeurd 
mit alle uutbundighied van kleur en fleur. 
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee 
te snuulen langs de kaant 
de laeste gruunties op te zuken. 
De sloden bin zo goed as dreuge. 
Ja disse haast zal oons nog lange heugen, 
want, 't is haost half november onderhaand. 
De meerste bomen bin al kael. 
Et blad ligt overal, 
now bruun van kleur 
en 't ritselt al mar deur 
tot ok de laesten vaten. 
't Is zo heur tied 
en wij geloven et haost niet, 
mar 't is al half november onderhaand. 
Die lochten - zo massief 
in grauw en gries, 
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne ondergaot 
en dan nog even mit een glundig gooiden raand 
zien best dot oons wat waarmte ruit te geven, 
want 't is al half november onderhaand. 
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Karst Albert Berkenbosch 

Voetballen 

Een transfer en traktement 
Stadion en sterren 
Hysterie en Heineken 
Wat bloed en botbreuken 
en argens nog een voetballe 
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Johan Veenstra 

Chef 

In zien diensttied had Sietse Jaanke kennen leerd. Ze was een 
helder jonk nut de grote stad. Jaanke was een dame. Ze had ei nog al 
hoge in 't heufd. Daordeur was Sietse de meerste zaoterdaegen en 
zundaegen in de stad bij Jaanke heur volk. Hooguut ien keer in de 
maand kwam Jaanke mit naor ei kleine dôrpien waar as Sietse zien 
oolden woonden. Mar daor kon ze ei niet hadden, zee ze. Ze snapte 
niet, dat Sietse et in zoen bekrompen wereld, zoen gat, zo lange 
uuthullen had. De meensken vun ze d'r ni'jsgierig en kletserig. Ze 
hul d'r niet van dat ze heur van aachter de gedienen naoloerden, en 
dat deden ze, ze vernam et as ze de diek daele leup. Veerder vun ze 
dat et in et dörp naor dong enjarre stank. Netuurlik bruukte ze dat 
soort woorden niet, ze zee ,,mest" en ,,gier", mat dat kwam vanzels 
op 't zelde daele. 

Toch wedde et wat tussen die twieje. Jaanke was een kreers 
maegien, vunnen Sietse zien oolden. Zij hadden gien bezwaoren. 
Sietse hadde wel mit minder op 'e lappen kommen kund. En Jaanke 
heur oolden zaggen in Sietse een hadde warker mit een knappe kop. 
Die kon 't beheurlik veer brengen in disse wereld. Daor kennen ze 
Jaanke tuit een gerust harte an toe vertrouwen. Sietse was ok beslist 
een hadde warker. Op schoele was hij de hieltied iene van de besten 
west. Nao de schoele had hij een baentien kregen bij een grote 
bouwonderneming en bil was deur aovendstudies hogerop 
kommen. Hij had beslist een knappe kop, daor hadden ze bil 
Jaanke thuus geliek an. 

Zo trouwden ze dan op een mooie dag in juni. Jaanke was in 
't wit en Sietse in zoe'n pakkien mit een zwelverstat en een hoge hoed 
op. D'r wedden foto's maekt in et Steernbos bil een oolde knoestige 
ekkelboom. Allemaole slim romantisch. Aovens was d'r receptie 
veur de femilie en de kunde. De gaasten kregen een happien en een 
slokkien en dan kennen ze weer vet gaon. 't Was koold, kael en 
deftig. De huweliksreize gong naor Zuud-Limburg, waar as ze 
kaemers bespreuken hadden in een klein hotellegien. De naosten 
kregen kaorten toestuurd uut Duutslaand. Dan leek et wat veerder 
van huus. 

Weer thuus kreu pen ze in 't ni'je huus, een flat art de raand van de 
stad. Acht hoge, driehonderdvuuftig gulden hure in de maond. 
't Was niet ommenocht, mar wat woj' vandaege-de-dag. Ze hadden 
't mooi in huus, daor had Jaanke wel veur zorgd. Ze kon iederiene 
de ogen uutstikken. Et had dan ok nog al een peer centen kost. Now 
had Sietse flink speerd gelokkig. 
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Sietse gong weer an 't Ieren. Hij wol zien dat hi'j et S.P.D.-
diplome haelde. Eerst zat hij aovens nao 't wark in de kaemer, mar 
staorigan wol Jaanke meer naor de tillevisie kieken, dat daoromme 
verhuusde Sietse de hieltied vacker naor iene van de slaopkaemers, 
die doe as studeerkaemer inricht wodde. En doe ze nao krap een 
jaor een poppien kregen zat Sietse d'r haost altied. Want et was 
ommeraek vervelend, dat gegoel an de kop. Hij mos rust om him 
henne hebben as hi'j leren wol. En hi'J mos leren, een kwaj' niet 
hogerop. En hij mos hogerop kommen Zo leefden ze deur, langs 
mekeer henne as 't waore. Mekeer aenlik alliend ziend bij 't eten, 
dan wodden de dingen van alle dag zoe'n betien bepraot. 

Toch gong et best mit Sietse zien leerderi'je. Hij haelde et 
diplome glaansriek. Hij was nao de tied wel een posien 
overspannen west, klaegde nog al es over een gevulige huud en zo, 
mar hi'j was d'r deur, dat was et veurnaemste. 

Op een aovend kwam hij mit een bos bloemen thuus. 
,,Js d'r wat bezunders T' vreug Jaanke, doe ze de bloemen 

anpakte. 
,,Raod es," zee Sietse. 
,,'k Weet niet," zee ze, ,,misschien bi'j' wel chef wodden." 
't Was waor, Jaanke had et in ien keer raoden. De oolde Van der 

Meer was een dag of wat leden mit pensioen gaon en de direktie had 
besleuten dat Sietse zien plak kriegen zol. Hij was nog wel wat an de 
jonge kaant west, mar ze wollen et mit him perberen. 

Now was Sietse dan waor as hij wezen mos. Chef van de 
administraosie. D'r wodde een klein fesien van geven veur de 
naosten en op de volgende aovend van de personeelsverieninge van 
et bedrief zatten Jaanke en Sietse bij de ,,hogere" warknemers, vlak 
in de buurt van de direkteur en zien vrouw. Jaanke had et slim naor 
't zin. 't Was al die jaoren van leren enje dingen ontzeggen wel weerd 
west 

Now konnen ze 't d'r wel es van nemen gaon. Now ze wat weren in 
de wereld. En nao een schoffien mos Sietse dan toch nog mar es om 
him henne kieken as d'r ok nog studies weren om nog hogerop te 
kommen. Misschien kon hij !aeter wel direkteur wodden. Wie wet? 

Et zal zoen vorrelsjaor laeter west hebben doe d'r op een morgen 
om een ure of tiene held wodde. Jaanke was drok in huus doende. 
Wie kon dat now wezen ? Ze dee eupen. De direkteur ston veur de 
deure, as hij d'r even in kommen mocht. Jaanke mos mar niet 
schrikken, mar heur man hadde zo hek een hatanval had. Zo mar 
in ienend. Ze weren mit him onderwegens naor 't ziekenhuus. l-li'j 
zol heur d'r ok drekt henne brengen. Et kon allemaole nog wel goed 
beteren. 
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In et zielcenhuus reuk et naor ether. Fleur stappen weerkaatsten in 
de lange, lege gang. 

..Hi'j het een aorige klap had," zee de dokter. ,,D'r gaat een flink 
schoft over henne veurdawwe him weer in de bienen hebben. En 
inspannend wark is d'r veurlopig niet meer bij. Dat moej' 
goed begriepen." 

Ze mocht even bij lijm kieken. Daar lag hij dan in 't witte 
ziekenhuusbedde. Sietse Jansma, chef van de administransie. Hij 
had bliekber te vule huj op 'e vörke neumen, d'r kon een meenske ok 
zo mat wat overkommen. 
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Roelof J. Oosterhof 

Rusten 

In de klasse is et rustig, 
Ieder kiend is hadd' an 't wark, 
Vlak veuran zit kleine Geertien, 
Een aorig ventien, niet zo stark. 

Iniens legt LIII  de penne daele, 
En zit dan rustig, hiel bedeerd, 
Meester het 't gauw in de gaten, 
En vragt zachies: ,,Wat is er, Geert T' 

Geert zegt dan een betien schaemel: 
,,Meester het laest zels es zegd: 
Bil 'n komma moe'n we rusten; 
Dus he'k de penne daele legd." 
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