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Et Ste//ingwarfs Woordeboek 
?.e kaorties van et woordeboekwark veur de maonden juli 
en augustus bin al weer verstuurd. Inderdaod, iene zen-
ding veur twie maonden, want dathewwe elk jaor nog daon, 
in verbaand mit de vekaansies en zo ... De kaorties hoe-
van dan ok niet weeromme veur begin september. Eerder 
mg netuurlik altied. 
Disse keer eerst een peer luftige riegelties mit uutdrok-
kings en zo. 

kikker(d) 

Et is hier en daor nog al verschillend, de uutspraoke van 
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dit woord. Pattie zeggen an 't aende a5l een ttt, eren 
niet. Et is niet zo daj' now zeggen kunnen dat speciaal 
veur distreekopdidrpen die' uutspraokegelt. Zo geft 
Np op dat pattie altied kikkerd zeggen, mar eren in de 
groep zeggen soms kikker, en dan weer kikkerd. Now es et 
iene, dan weer etere, dat geftNbk okop. Et zol neffens 
de boeketi bi'j diL woord oorspronkelik orn een klaanknao-
boot send woord gaon. 
'Van een (kaele) kikker(d) kuj' gien veren plokken,' - 
et onmogelike vaalt niet te berieken, meerstal: ie kun 
van iene die niks het toch niet wat vangen - Bdie, Dhau, 
Dho, Diz, El, Nt, Np, Op, Pe-Ddl, Spa. Uut Olae-Nlae: 
'Een kikker plokken jow glen veren uutdekont.' 'Kikker-
bloed hebben', van iene die altied koold is-Diz, Np, Sz. 
'Zo koold as een kikker wezen,' - slirnme koold wezen - 
Bdie, Dho, Diz, El, Ld, Ma, Nun, Nbk, Np, Nt, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbl, Spa, Sz. 'Zo naekend as een kikker wezen,' - Op. 
'Je opblaozen as 'n kikker,' - zwetsen - Np. 'Eenopgeblao-
zen kikker,' - eigenwies persoon, opschepper - El, Nbk, 
Wol. 'Net een opgeblaozen kikker, zo lelk is hi'j,' -Dho. 
'Zo kael as een kikker,' 'een kaele kikker,' - van aarme 
kerel - Bdie, Dhau, El, Olae-Nlae. 'Zo vlogge as een 
'zo glad aseen kikker,' -Mun. 'Et is moeilik kikkers te 
krojen,' - Ld. 'Een kikker in de keel hebben,' - drenimen 
moeten-El, Nbk. 'Hi'j wipt as een kikker,' - Diz. 'Hi'j 
kan springen as een kikker,' 	Dho. 'Kikkerogen hebben,' 
- Diz. 'Zo schor as een kikker,' -Bdie. 'As kiender graeg 
een zussien of bruurtien hebben wollen, wodde d'r wel 
zegd: dan moej' een kikker an de deure hangen,' schrift 
Dfo oons, en Ma geft et ok in die geest. 

uutdrokkins mit blauw 

'lene bont en blauw slaon,' -Bdie, Dho, El, Nbk, Np, Obk 
'Een blauwgien. lopen,' - et maegien daj' vraogen, weigert 
je - Dho, Diz, El, Ld, Nbk, Np, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa, Wol. 
Ok: 'lene blauw geven,' - Nbk, 'Hi'j kreeg blauw,' - Ma. 

te blauwbekken,' - buten staon en 't slim koold 
hebben - Nbk, Np, Stegg. 'Blauw zien (toekieken) van de 
koolde,' - Bu, Dfo, Diz, Nbk, Np, Obk,Ow, Pe-Dbl, Spa, 
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Stegg, Sz, Wol. 'le kun niet heksen en blauwvarven/-verven 
toegelleke,' - le kun niet alles in len keer mar klaor 
kriegen - Nt, Ow, Spa, Sz, Wol. 'Et blauw-blauw laoten,' 
- d'r niet op ingaon, d'r niet op reageren, je d'r niet 
drok oinme maeken - Bdie, Dfo, Dhau, Dho, El, Ld, Np, Nbk, 
Olae-Nlae, Op, Stegg. 'Van de blauwe kno(o)p(e) wezen' - 
gehielonthoolder wezen - aig. 'Blauweogen, trouwe ogen,' 
- Mun. 'Argens een blauwe maendag wezen. 'een blauwe maen-
dag duren,' -mar een kotte periode d'r wezen/duren - aig. 
'Blauw bloed hebben,' -van adel wezen. 'As de locht naor 
beneden,komt hebben we allemaol een blauwe musse op ' - Wol. 
'Een blauwe mogge,' - een pelisie - Np, Wol. 't Is blauw 
van derook,' -Nbk, Wol. 'Blauw van ellende,' Bdie, Diz, 
Olae-Nlae. 'Blauw van de draank,' -Stegg. 'Zo blauw as een 
lei (e),' -Bdie, Diz, Dho, El, Ow, Pe-Dbl, Stegg. 't Lat 
me blauw,' -Bu. 'Hi'j lopt blauw an,' -Dho. 'lelachenje 
blauw,' -Dho. 'le kun je wel blauw betaelen,' -Dfo, Nbk. 
'Et wodt me gruun en blauw veur de ogen,' - Diz. 

op 'e reize orn te luustren... 

De Liniversiteit bet me gelegenhied geven am de komrnende 
drie jaor de klaankleer, zeg mar de u'utspraoke van et 
Stellingwarfs, grondig te bestuderen en len en aander in 
boekvorm te publiceren. Daorveur zal o.e. gebruuk maekt 
wodden van et instuurde woordeboekmateriaol; op et heden 
maek 1k daor aenlik al gebruuk van. Om percies te weten 
te koinmen hoe de klaanken in de verschillende woorden (in 
et verbaand daor ze in bruukt wodden) binnen, is et neudig 
dat pattie gevallen nag es goed op 'e baand opneumen en 
sekuur beluusterd wodden. Daoromme zal 1k bi'jkotten graeg 
in de groepen kommen om opnaemen te maeken. De kontaktper-
sonen hebben al een brief van mekregen daor teks ten uut-
leg in geven is. Etisdudelik, dat veur et Woordeboekpro-
jekt op himzels, een appatte studie over hoe de uutspraoke 
percies is -  ok vat de kleinste kleinigheden angaot - van 
et grootste belang is. 
Tot kiek es, zuwwe mar zeggen. 

Henk Bloemhoff 
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Van huus en hiem 
Lui 

D'r bin een protte luie meensken en d'r kommen elke 
dag ni'jen bi'j. Ok vroeger weren d'r luie meensken, mar 
in oonze tied liekt et (onbewust) tot een soort 'rage' 
(mode) uut te gruuien. Luihied is misschien niet et goeie 
woord. In een protte gevallen zoj'.et gemakzocht numen 
kunnen. Et bin dingen, die we liever niet doen willen, 
omdat die oons te ingewikkeld lieken. Et bin dingen die 
langer duren, omdawwe minder muuite doen om ze tot een 
goed aende te brengen. As we oons een betien meer 'in-
spannen' zollen gong alles veule makkeliker. Mar dat is 

now krek, we bin te lui en te gemakzochtig. 
Et was zaoterdagmiddag, ik ston veur de stoplochten, 

aachter de grune volkswaegen. Et stoplocht sprong op gruun 
en ik markte dat we beidend et zelde doel hadden. Toch 
gongen we niet hielendal de zelde kaant op. 1k zocht et 
kielne parkeerpleintien op, een peer menuten van et grote 
of. Hi'j gong wel naor et grote. 1k vun drekt een plak-
kien en leup in drie menuten naor et winkelcentrum. On-
derwegens kwam 1k him tegen, al zukende, dri'jende en 
kiekende naor een leeg plak. 1k bleef even staon en wol 
es kieken hoe as et him lokte. Vier menuten laeter par-
keerde hi'j zien auto. Now ston hi'j gelokkig dichter 
bi'j de winkels as ikke, mar wel veule laeter. Op dat 
tiedstip had ik mien eerste bosschoppen al doen kund. 
Ziedaor et risseltaot van niet een peer honderd meter lo-
pen willen. 

We kwammen beidend toegelieke de zelsbediening uut. 
Zi'j mit een karre vol bosschoppen, ik mit de zelde veur-
raod. We reden tegere mit de karre naor de auto en laed-
den alles in. Doe as 1k mien karre weeronime brocht hadde, 
zag ik heur votrieden. De winkelkarre ston op et plak, 
waor as krek heur auto staon hadde. Et was ornmes heur 
eigen ok niet! 
Auto's bin vaeke slimme makkelik, as we d'r glen pech mit 
kriegen. Ok 1k daenk hiel vaeke 'bliede dat 1k rlede'. 
Dat wil liekewel niet zeggen dawwe dat ding altied bru- 
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ken moeten. Naost 'bliede da'k riede' zoj' ok 'goedkoop 
da'k loop' zetten kunnen, of 'et is raek dat 1k es een 
fietstochien maek'. 
Wi'j bin de laeste jaoren zo lui wodden, dat de haandel 
d'r ok een protte an verdient. Wat is makkeliker om bi'j 
e tillevisie te zitten en van ofstaand over te schae-

kelen van de tros naor de vpro en van Nederlaand I naor 
Duutslaand. Wo'n jow ok zo uiuui van et tanepoetsen mit 
jow eigen hanen. Jow kriegen et zo in de polsen, is 't 
niet? Jow weten zels de oplossing wel, daenk ik 
D'r bin een protte aktieve meensken en elke dag kommen 
d'r ni'jen bi'j. D'r kornmen de hieltied meer verienings, 
cursussen en aktiegroepen. Disse meensken zitten beslist 
niet stille. Mar misschienkuwwedaornaost ok es naodaen-
ken over hoe lul as we vaeke binnen. 

Harmen Houtman 

Veur niks gaot de zunne op 

Aj' an de weg timmeren hej' veul belçieks, zegtet spreek-
woord. Now heb 1k, feguurlik spreuken, nogal es an de weg 
timmerd in mien leven en this ok nogal wat bekieks had. 

Zo was 1k jaorenlang veurzitter van et waeterschop 
Boventjonger en Grootdièp." 

Tussen oons waeterschop en een. naoburig lag een lappe 
laand, dat in gien waeterschop opneumen was. Wi'j stel-
den Dippeteerde Staoten veur, dat stok, veur zoveer et 
op oons waeterschop ofwaeterde, te annexeren. 
Dat wodde goed vunnen, as wi'j bewiezen konnen, dat de 
laanderi'jen belang hadden bi'j oons waeterschop. Now, 
dat wodde uutvoerig bekeken en et slot was, dat de meer-
Ste eigeners bericht kregen, dat heur laand of sommige 
percelen daorvan, inwaeterschopsverbaand opneumen wodden 
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en dat ze waeterschopslasten betaelen mossen. Zo goed as 
allemaol vunnen et goed, mar iene van de ingelaanden was 
bi'j een bestuurslid van oons west. Hi'] hadde nogal wat 
opspeuld: hi'] betaelde nooit en we mossen mar es koinmen 
te kieken. 

Dat wi'j daor op een goeie dag op of. We zetten de fiet-
sen tegen de mure van de schure en gongen et laand in, de 
kaorte bi'j oons. We zaggen algauw dat d'r een sloot van 
zien laand op een waeterschopsloot uut leup en we zollen 
al weeroulme. Mar doe kwam de elgener, een kleine boer, 
mar een grote, briede man, op oons of. 
Hi'] hadde een zwaore bassteinme, een bertaol gezichte en 
zag d'r nogal driegend uut. 
"Now, wat zeggen jim d'r van?" baste hi'j. 
Wi'j zeden dat et dudelik was dat et waeter van zien groot-
ste perceel deur de sloot naor et waeterschop leup en dat 
hi'] dus terechte anschreven was. 

Hi'] sneuf es en zee dat hi'] ofwaeterde op 'e wiek en 
die was vri'] van lasten. En die sloot, daor goolde hi'] 
wel een dam in, dan kon et waeter daor niet langes. 
"Ja," lachten we, "en as et waeter in de wiek wat hoge 
staot, dan stik le die dam effen deur en kriegen wi'j et 
waeter toch." 
"Die dam komt d'r in en daorkom 1k niet weer an," blaf-
te hi'], "wat daenken jim wel van mi'j?" 
"Da]' jow laand niet verzoepen laoten," zee iene van de 
bestuursleden. "Et kan ]a nooit naor de wiek toe, man." 

De man wodde kwaod en brulde: "En ik betaele nooit, 
a]'m dat mar weten, en donder now mar gauw op, aanders 
schop ik jim van et laand of." Now, dat dedenwe dan mar. 
De man kreeg een anslagbiljet en een peer daegen nao die 
tied had 1k him an de deure. 

Hi'] zee nogal'n aovend, mar drekt daornao: "Wat heb 
1k jim zegd: ik betaele nooit. En now krieg 1k zoe'n an-
slagbil]et." 1k zee rustig: "Kom d'r mar in, wi'j hoeven 
hier niet staon te bekvechten veur de buren." 
Prottelend kwam hi'] d'r in. 1k wees him een stoel, waor 
as hi'] wat onwennig op zitten gong. 1k vertelde him, dat 
Dippeteerde Staoten et goedkeurd hadden en dat hi'] dus 
betaelen mos. Hi'] leup rood an en zee mit zien zwaore 



stemme: "Vanzels, demindere man moet d'r de hieltied on-
der deur. Heb 1k dan glen recht meer?"  

zee 1k, "jow kun rikiemeren bi'j Dippeteerde Stao-
ten, binnen veertien daegen." 

Hi'j lachte smeels. "Nan, jow weten wel, dat ik dat 
toch niet klaor kriege. Ikkanbeter mit de schoppe oinme-
gaon as mit de penne. En daor rekenenjimop. De hieltied 
moet de kielne man d'r onder deur." Doe wodde ik lelk en 
zee: "D'r hoeft hier glen iene onder deur, jow kun jow 
recht zuken. En as jow dat niet veur mekeer kriegen kun-
nen, zal 1k wel een brief veur jow opstellen." 
"Mit mien bezwaoren?" vreug hi'j nog aachterdochtig. 
"Ja, vanzels, jow kun et eerst lezen." En 1k pakte mien. 
schriefblok en een penne. 

Hi'j zee niks meer en keek mi'j mit verwonderde ogen 
an, doe ik begon te schrieven. 
Doe 1k klaor was, leut 1k him de brief lezen. "Ja, zo is 
et krek," nikte hi'j. "Hoe kriegen jow et zo gauw veur 
mekeer?" 
"Now," zee ik, "1k wus jow bezwaoren toch. Mar now moej' 
thuus zels de brief overschrieven, eers lopt et in de 
gaten. En zels mit jow naeme ondertekenen. Hejt wel pe-
pier en enveloppen?" 
"Now flee," dat ark bruukten ze aenlik nooit. Hi'j kreeg 
van mi'j een vel briefpepler en een enveloppe en ok nog 
een postzegel. Hi'j keekde hieltied verbaosder. "Wat een 
nuvere kerel bin jaw," zee hi'j. "En a'k now es geliek 
kriege... le warken tegen jezels" 1k zee: "Dan hej' jow 
recht kregen en moej' nooit weer zeggen, dat de mindere 
man d'r de hieltied onder deur moet Dat wi'k niet heuren." 
Hi'j begreep mi'j. "En watkostmi'j ditV' vreug hi 'j nog, 
doe hi'j staon gong. 
"Niks," zee ik, "aj' mar inzien, dat d'r nag recht is in 
de wereld, dan bin 1k tevreden." Doe hi'j schuddekoppend 
naor de deure gong, zee hi'j nog: "Niks Veur niks gaot 
de zunne op" 

Hi'j verleur et, mar betaelde op tied zien lasten en 
1k kon et niet meer bi'j him bedarven. 

H. Vondeling 
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Daegelikse dinkies 

Aachter oons huus, een honderdvuuftig meter et laand 
in, bet vroeger een karke staon. Nit de beeldenstorm in 
de Middelieuwen hebbenzede pastoor votjacht, en de karke 
kot en klein sleugen. Zo gong dat vroeger, mar doe ik les-
send op een zundagaovend op 'e tillevisie zag, hoe ze in 
een peer uren tied een voetbalstadion in Utrecht ofbreu-
ken en kot en klein sleugen, docht 1k: op dat gebied is 
d'r in vierhonderd jaor niet veule veraanderd. 

Et stok laand, daor die karke op staon bet, hiet 'Et 
Karkhofstok', en dat stok laand was mit de laeste dreuge 
zoemer slim indreugd. D'r weren briede en diepe scheuren 
in koinmen, et weren allemaole hoogten en leegten wodden, 
zeg mar slim bulterig, et was niet meer te bewarken, ie 
vullen soms haost van de trekker of. Dr mos wat gebeuren, 
et laand mos ploegd wodden, egaliseerd en weer inzi'jd 
wodden. Slim toevallig weren de heren archeologen van et 
Fries Meseum mien plannen geweer wodden. As ie et stok 
laand toch over de kop zetten willen, willen Wi' .] graeg 
opgrevings doen, waor die karke staon liet, vunnen ze. Now, 
dat was mi'j wel goed, 1k zag d'r ok wel wat aeventuur in. 

Op een morgen kwam d'r een kraene, n een stok of wat 
geleerde kerels uut Liwwadden en Groningen. Ze leuten de 
kraene sleuven greven van zestig cm diepte, en ze vunnen 
niks. 1k zee: "Mannen moej'in es luustren. Jim moe'n 
diaper greven," mar dat wollen ze niet. Mit twie-en-een-
half ure weren de kerels allemaole weer vot. 

Et ienigste risseltaot was, dat d'r een protte botten 
en een stok of vuuf doodskoppen boven kommen weren. Veur 
die doodskoppen was een boel belangstelling, ze weren zo-
mar vot. Et was mi'j wel goed, want ik hoeve gien doods-
kop op mien buro te hebben. Mar mien jongste zeune zee: 
"Heit we moe'n d'r zels ok iene holen heur. 1k maeke 'm 
wel schone, en dan hangen we die kop in de gang, 1k doe 
d'r een electrisch lochien in, en we hangen d'r een bot-
tien bi'j mit d'r op: Dit was de eerste inbreker" 

Klaas van der Weg 



Miemerings 
Van-de-morgen doe 'k an et ofstoffen was en een hiel bold 

koppien en paantien in de hanen hul, gong mien daenken 
even weeromine naor mien kiendertied. Die onbezorgde tied, 
doe 'k een boel bi t j Pake en Beppe kwam, die viak bi' 
oons woonden. 1k gong nog niet naor schoele, dat 1k mien-
de da'k Beppe helpen mos. Middagsnaoet eten bin 'k vae-
ke naor Beppe toestapt. Ze mos mi'j dan mit de bak (een 
"platte boot") over de vaort haelen. Dan weren mien eer-
ste stappen naor 't buunstap, waor as Beppe heur smerige 
eterspannen vaeke nog stonnen. 1k op mien meniere an 
schoonmaeken en mar schrobben mit deheidenbuunder. Beppe 
zal ze laeter wel naobuund hebben, daenk'. 
In et laeste jaor van de Eerste Wereldoorlog doe len en 
aander krap wodde, he'k Beppe wel hulpen blekberblatties 
plokken in de bos. Die dreugde ze dan op en dan zette ze 
d'r thee van. Of de thee ok nog lekker smaekte, kan 'k 
me niet herinneren. 
Mar now even naor dat oolde koppien en paantien, dat te 
pronke staot op oonze kaaste. Doe Beppe sturf, heb 1k 
vraogd as 1k dat hebben moch as andaenken. Dat zit zo. 
As maegien gong ik vaeke uut schoele weg bi'j Pake enBeppe 
an. Beppe zee dan: "Hael je koppien mar uut de kaaste, 
dan krieg le ok wat thee." Et koppien he'k nooit mit een 
oortien kend, dat moet al veur mien tied west hebben, dat 
dat d'r nog an zat. Dus daor kon 'k niet veule an bedar-
yen, as 1k et al valen leut. Et is veerder wel een hiel 
mooi stellegien nog: et koppien van dri'jd eerdewark, en 
veerder mit mooie pastelkleurige bloempies d'r op. Dan 
staotd'rop 'e kaaste oknog een oolderwetse eerpeltiele, 
die 'k bruuk as fruitschaole. Die is ok minstens een ieuw 
oold. Daor had Beppe daegeliks de eerpels in. En zi'j had 
de tiele weer van heur mem arfd. 
As dat oolde goed es praoten kon? Wat zollen ze wel niet 
mitmaekt hebben indie huusholings? Een boel goeds mar ok 
een protte verdriet. Nit et eerste kiend van Pake en Bep-
pe was dat zo. De dokterwusd'r glen raod meer op en wol 
Pake wel naor Grunningen hebben, naor een perf ester. Hi'j 
mos dan 't waeter van 't kiend mar mitnemen. Pake op een 



inorgen in duuster lopende op pad naor Grunningen en aovens 
bi'] duuster weer thuus. Dat is now een ieuw leden. Et is 
haost niet te geleuven en toch het Pake de reize daon veur 
zien kiend. In den egentiger jaoren is Beppe in Grunningen 
oppereerd andeauiandelklieren. Die is' mit 't rietuug hen-
ne brocht en weer ophaeld over poerminne wegen. Ok een 
reizeaj' j  ziekvulen. Wat hebben wi'j et dan al een stok 
beter now. Mar ze wussen vroeger niet beter en 1k daenke 
dat ze doe minder perbiemen hadden as disse generaosie. 

Op 'e giebe 	
Anti en 

Lutske zol naor een aovend van de plattelaansvrouwlu-
den. Ze zollen die aovend een vrommes hebben, dat praoten 
zol over de emancipaosie. Et kon wel es een aorige aovend 
wodden, dat d'rkwam een hiele sjouw vrouwluden op 'e lap-
pen. Et zaeltien van de harbarge zat zo vol as een pottien 
mit pieren en et moet zegd wodden, dat vrommesien kon om-
meraek praoten. Ze kwam uut Liwwadden en ze hiette van 
Lieske. Ze vertelde wat van heur eigen leven, dat ze jong 
trouwd was, te jong naor heur eigen zeggen, en dat et al 
rap mis gaon was, dat hi'j heur sleug. Ze was mit et kiend 
in een Bliefvanmien liefhuus te lane kommen ennowwoon-
de ze bi'j een karnineraodske die ok van de man of was. Aj' 
ze heurden dan hadde ze al hiel wat mitmaekt en een protte 
van de wereld zien, om te kieken hoe as et d'r overal mit 
de vrouwluden veur ston. Denemarken, Ingelaand, Zwitser-
laand. Et was doodstille in de zael. Aj' jezels mar red-
den mossen, zee et vrouwgien, dan kon d'r een hieleboel. 
Et was meer as tied dat de vrouwluden overal meer zeggen-
schop in kregen. De tied was veurbi'j dat maegies mit 
poppen speulden enjongen mit soldaoties. Et zol verem-
peld tied wodden dat de vrouwluden mittelden. Ze mossen 
liekese kaansen hebben, etmosniet meer zowezen dat man-
luden altied mit de beste baenties strieken gongen. Meer 
vrouwluden op leidinggevende plakken en meer plakken waor 
as ze de kiender onderdak brengen koniien. Een stokennig 
vrouwluden in de zael nikten drok. Et vronimesien hadde 
geliek. Et was aenlik jammer dat de manluden d'r vanao- 
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vend niet bi'j weren, zee ze, niet om die now striepse 
te geven, mar dan konnen ze es luustren wat d'r zegd wad-
de en d'r ever naodaen ken, en et kon nog wel es best zo 
wezen dat manluden nog et meerste emancipeerdwoddenmos-
sen. As 't goed was dan mos de boel radikaal over de kop. 
Waararnme zol een man niet op 'e jongen passen kunnen? De 
wereld zat bastende vol mit schaemte en veuroordielen. 
Waoromme zol een man glen sprei haoken meugen, waoronime 
zol hi'j him groot holen moetenas hi'j him mit et timme-
ren op 'e doem sleug. Nanluden mochten best goelen. le 
mossen veur je gevulens uut durven te kornmen en manluden 
en vrouwluden mossen as vri'je meensken leven kunnen. 

D'r wodde ouffneraek kiapt doe 'tvrommes uutpraot was. 
Een aovend uut de keunst, wat kon dat wufien praoten 
"Now," zee Trien van Fedde, "1k vien dat mit die crches 
toch mar niks. Een mem heurt bi'j de kiender, eers is i t 
glen goeie mem." "A'k et weer over doen moch," zee Anne-
glen van Wuben, "dan wo'k straoljaegerpiloot wodden." De 
aandere vrouwluden keken heur vernuverd an. "En le durven 
butendeure niet iens op een stoel te staon mit raemewas-
ken," zee Trien, "dan bi'j' albenauwd dajt  naor beneden 
mieteren zullen." De aanderen lachten mar wat, krek wat 
veur Annegien om d'r zo reer in omme te slaon. 

Et was al bi'j twelven doe Lutske die aovend thuus 
kwam. Lamert was al op bedde. "1k zol op je waachten," 
zee hi'j de aandere morgens doe ze bi'j de broodtaofel 
zatten, "mar 1k wodde am goed tien ure toch zo slaoperig 
dat 1k kan i t niet meer indebienen holen, dat 1k dochte 
d'r kan gebeuren wat d'r gebeurt mar 1k moet op bedde. 
Hoe was 't aanders gisteraovend?" Hi'j smeerde een dun 
laogien botteropzien beschuut. "Meraakels," zee Lutske. 
"t Het best voldaon gisteraovend. le haddend'rbi'j we-
zen moeten. Een vrommes uut Liwwadden hawwe, now die kon 
praoten, daor kan de sthoelemeester nag een puntien an 
zoegen. De hiele boel maet aver de kop zee ze en 1k daen-
ke dat ze geliek het ok. Vrauwluden bin niks minder as 
manluden. We hoeven drekt niet altied veur jim klaar te 
staon aj'm wat willen en Jim kun in 't huusholen ak best 
es een slag doen. 1k hebbe d'r vannaacht nag een schaft 
over naodocht, want 1k kan toch niet in de slaop raeken, 



enikhebbe 't zo esinmezels overlegd mar me donkt a'k in 
't vervoig es een dag vot wil, dan gao 'k, en 1k koke je 
de snert niet weer een dag in 't veuren. le moe'n jezels 
aenlik ok best redden kunnen en eers wodt et de hoogste 
tied daj't leren." 
Lamert zat heur stomverbaosd an te kieken. Wat Lutske 
hadde? "Schink ie nog een koppien thee in," zee hi'j. 
"Kiek dat bin now van die dingen," zee Lutske, "dat numen 
ze now een rolpetroon. Die dingen bin vaasteroest. Waor-
ornme schink ie je zels glen thee in en waororrirne schink 
ie mi'j ok niet een bakkien in? Ikhebbe dattig jaor thee 
inschonken, de kàmmende dattig jaor bin ie an bod. We 
moe'n vri'je meensken wezen zee dat wufien. 1k bin niks 
minder as ieje eniehoeven je ok niet groot te holen om-
daj' toevallig een kerel binnen. Aj' je zels misschien 
een sjale breien willen dan gaoj' je gang mar. 1k helpe 
je wel mit gaoren uutzuken. Enaj' koezezeerte hebben dan 
meuj' gerut goelen." "k Hebbe aanders al vuuf jaor een 
vals gebit," zee Lamert, "en me donkt ie bin aorig op 'e 
giebe." "Ikbinhielemaole niet op 'e giebe," zee Lutske, 
"1k zal 't je aanders vertellen. Ikgao dommiet de geuten 
om huus henne varven, die laot ie toch mar sloeren en dah 
meuj' nog bliede wezen da'k zo dichte bi'j huus blieve 
want Anneglén van Wuben wil nog straoljaegerpiloot wod-
dan" Lamert scheut in de lach. "Jimbinniet goed wies," 
zee hi'j, "om je deur. zoe'n wief uut Liwwadden zo over-
stuur maeken te laoten. 1k zol zeggen ie zuken et zels 
veerder okmar uut enikhoeve glen thee meer." 

Now, Lutske zocht et zels veerder uut. Om een ure of 
tiene sleepte ze buten mit de ledder omme en ze begon de 
geute of te krabben. Lamert ston in huus teschuddekoppên. 
Mar doe Lutske een kertier laeter de ledder verzetten wál 
en naor beneden kommen .wol, ja ie zollen zeggen hoe wol 

zo mal, mar doe verstapte ze heur en verklofte heur 
ankel. Ze lag veur mets in 't gr6s en knastaande van de 
piene. Lamert mos heurin huus Uregen. "Goel mar gerust," 
zee hi'j, "ie hoeven je niet groot te holen." De dokter 
mos d' r an te passe koimnen. "Twie weken mit et bien op 'e 
stoel," zee die, "de banen bin een betien schenneseerd" 

Et is now een weke leden en de boel bi'j Lamert en 
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Lutske is radikaal over de kop gaon. Krek zoas dat wufien 
zee dat et mos. 
Lamertzetde wasmesiene an, hi'j dweilt et gaankien uut, 
schelt de eerpels, gaot naor de bakker om een bolle en 
brengt Lutske een koemegienmitbeschutebri'j. En Lutske? 
Lutske zegt dat ze bliede wezen zal as die veertien dae-
gen omme binnen, dan kan ze es in de keuken kieken hoe 
as 't d'r bi'j staot en ze mos aenlik mit een jurk an 
verstellen en d'r moe'n neudig wat peerties wekt wodden 
want as 't zo gaot dan komt et spul nog verrot van de boom 
of. Wie 't varven daon maeken moet, hebben ze ttnog niet 
over had, mar ik daenke dat Lamertd'rwel veur opdri'jen 
zal. 

Johan Veenstra 

vie ft/en 
ie bin pas vie ftien 
toch hool ik van je 
ie hebben al een vrund 
toch hool ik van je 
ie wonen so veer Vot 
toch hool ik van je 
ie geVen niks om rrii'j 
toch hool ik van jow 
ik wete 't is hopeloos 
toch hool i7< van je 

knillis 

held 

een held is iene die dot 
wat hi'j zels niet durft, 
niet iene die dot 
wat een aander niet durft 

knillis 



woldafhier weren 

oe ik wol daj' hier weren 
dichteras dat 't niet dichter kan 
so wi'k jow hebben 
jow die 'k nog niet ken 
die 'k misschien ok nooit kennen sal 
mar waor as ik van wete daj' d'r binnen 
waor as ik van wete dat aj' d 'r binnen 
daj' van mi'j holen zoas ik bin 
daj' lachen omdat ik bliede bin 
daj' goelen omda'k verdrietig bin 
daj' anvulen hoe as ik mi'j vuul 
daj' mien leven weer sin geven 
daj' maeken da'k weer mit nocht warke 
argens Veur, veur jow, Veur oons 
ik zal je vienen 
jow mit wie 'k mien leven dielen wil 
oe ik wol daj' hier weren 

kni 1 us 



De Frisse Wiend Blaost Him Tot Een 
Storm Die Raost 
(een poer stok Stellingwarver p-oh-wee-zie!) 

I 
De Ste llingwarver tael- 
wodt oold en kael 
et gaot an de hae7 
OP 'e vlocht veur 'tNederlaans 
dat zels ol< zocht 
onder 't jok van versloerng 
de Stellingvarver tael 
brengt haost gien meens meer in vervoering 
ie heuren et de oolden-van-daegen nog wel klaegen 
en een stokmennig eren kun et ok nog praoten 
mar wat mi 'j anbe langt kuj' et daor we 1 hi 'j laoten 
want leg jow oor es te luustren in de straoten 
is wat aj' heuren dan niet om te goelen? 
en dan he'k et nog niet iens had over de schoelen... 
van et gebrabbeZ wat as veur Stellingwarfs deurgaon moet 
woj' as taelgevulig meens pattietoeren niet goed 
et. bin verdri'jde en veri'jde flatties 
de laeste statties 
van een starvende tael 
ie zollen zeggen: 
hoe bestaot et 
mar so gaot et 
so vrgaot et 

II 
Et Ste llingwarver schrieversshop 
hoolt nao inkelde meters op - 
de Ste llingwarver dichterL 'je 
stelt niet meer veur as wat spatties spi'je 
't is tussen et diekien Overtjonger 
en de heer Kuunderwal 
op een molleBultien nao 
iene delle, ien diep dal 
mit an de raand een bluuiende Wilde Roze 
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en een 11'aandvol Fluitekruud 
die geven mit heur qeringe peur en kleur 
an et gehiel een betien fleur 
En de Ste llinqwarver zangkeunst. 
een schraol geluud in It valende duuster 
waor a 'k gelaoten wat naor luuster 
een zocht, 
et schorre gegak 
van een verdwaelde Wilde Gaanze Op 'e Vlocht 
nee van zok gezeur he'k gien verlet 
krek lieke min as van et kabberet 
en van It gereciteer 
want wat is dat meer 
as gestotter, gestaemer 
ge-emmer en ge-aemel 
van een voesien vol vaege vassiesveurdregers 
en een inks ide io.ze prietpraoter 
vol protsig andoende preteensies 
(mit mar een haantienvol femilie 
as goeie refereensies) 
al mit al bepaold niet biester 
nee, geef mi'j mar et geiuud van een Zwatte Liester 
in de Stellingwarver stilte op een vroege zundagmorgen 
dat brengt mi'j niet tot. wanhoop 
dat haeit mi'j uut de zorgen 

(wodt vervoigd) 	 4rp Ernst 

tael 

Wie streektoel slit veur nostalgie 
moet dit verhael niet lezen. 
Et Ste liingwarfs wil potverdrie 
écht niet van gister wezen? 

Jouk 



Heufdinitwarker Pieter Jonker veur de tros-radio uut Else 
weg, inetpergranlme "Toerja, Toernee". Publiciteit is mar 
alles Een protte reakties, bestellings van boekenenuum 
mar op. Foto: N.O.S./Anpakken, M. van Nieuwenhoven. 



Zo gong dat doe 
A]' nog es een oolde kraante in hanen kriegen dan ku] 

daor soms van alles invienen. Wat oolder as hi'] is, wat 
meer kaans vanzels da]' d'r wat appats in tegen kommen. 
Lestdaegs kwam een oolde kunde van oons anzetten mit een 
Oost-Stellingwarver van mele 1900. Et eerste wat opvul was 
een adverteensie dat oonze oolde smid van et Oost, Joh. 
Hedders en Jansje Hellinga die weeks trouwd weren. Veer-
der dienstregelings van een omnibusdienst van Wedevrouw 
L. van der Zee, drie keerinde weke van Oosterwoolde naor 
De Gediek. Weeroinmereize vanDeGedlek nao ankomst van de 
tram daor om 5.10 ure. De Gediek hadde doe zeker al een 
tramverbi.ening. Dan hadden R.G. Hoogenberg en M. Steg en 
Zn. vief keer in de weke een trekschute-dienst (snikke) 
van Appelsche op Assen. D'r weren appatte diensten van 
Appelsche op Oosterwoolde. Steg hadde ok nog een dienst 
van Appelsche op Beilen. 

In dezelde kraante wodde een stok laand te huur anbeu-
den om te weiden mit "liggend vee". Hier wodde mit bedoeld 
dat dit vee naacht en dag in dat laand blieven mos. De 
eigener van dat vee moch dat naachs niet op 'e stal zet-
ten. De elgener van dat laand wol dat niet lieden omdat 
et vee dan zien gras opvreten zol en de elgener van et vee 
naachs de dong in zien stal kreeg. De elgener van et laand 
wol die dong ok ho1en Dan bleef et laand beter in odder. 

Dan ston d'r nog zoe'n moole adverteensie in over et 
taanties kriegen van kleine kiender. Alle meugelike le-
vensgeveerlike ontstekings konnen daor uut vot koinmen. 
Van alle verzaachtende en pieneveurkorninende middels was 
d'r mar len perbã6t middel. Dit weren de "electromoto-
rische tandhalsbandjes" van Robert Holtz in Nijmegen. Ze 
kostten mar 95 centen. Ok doe wodde dus al perbeerd am de 
meensken van alles en nag wat an et gat te smeren. Toch 
zollen we graeg weten hoe as die dingen doe warkten. Een 
bult zullen d'r hier niet van kocht wezen. Omdattaanties 
en koesies kriegen van die kiender wat makkelik te maeken 
hadden ze hier heur elgen middelties wel veur. Een biet-
ring voldee niet zo best. Dan kregen ze iel op et verwurf 
en dan wollen de tanen d'r nog minder deur. Zehadden hier 



uutvunnen dat d'rniks beter was aseen veurpotien van een 
uiolleaneen baantien omdehals. Die veurpoties weren dat 
krabben in de grond wend en konnen ok mooi helpen om de 
taanties en koesies d'r deurtekrabben. Hiel wat kiender 
hier zatten mit zoe'n ding omde hals in de kakstoel. D'r 
weren ok memmen die wel es wat een hekel an die mollepoten 
hadden omdat de kiender d'r vaeke op ornme zatten te sab-
belen. Toch hadden ze dat d'r meerstal wel veur over om-
dat ze dan minder last vandemond hadden (wat aenlik nog 
waor was old). 
Een abonnement op de Oost-Stellingwarver kostte doeder-
tieden f 1,25 inetjaor mit et recht op ien adverteensie 
van hoogstens 10 riegels ommenocht, ok in et jaor. Dat 
liekt een betien mar Heit mos in die tied veur die f 1 31 25  
twie lange daegen op de daghure zonder ziekteverzekering 
aachter de haand. Zollen ze tegenwoordig nog twie daegen 
warken moeten veur 52 Oost-Stellingwarvers? Meerstal lees-
den doe drie huusholings iene kraante. Dat kostte heur doe 
dus 40 centen jaors. 

P. Heida 

Wel en wee in meie 
As 'k zie hoe de redendrons en de sering'en bluuien, 
En hoe al de slotten in de gruuntetuun g'ruuien, 
Dan is et, echt waor, weer veurjaor. 
En de goolden regen tegen de mure-:-seen pronkien geliek. 
Veur 't huus in 't grös iigt poes te zunnen, 
Nao zoe'n lange winter moej' zoe'nbesiendat wel gunnen. 
De protters bin ok drok in de weer en togen heur haost brIek, 
Mit mien pas pote plaanten, zoas tuunkaonties en chrysaanten 
A lies gaot naor heur jonkies, daor boven op 't dak, 
Die kriegen op disse meniere wel heur gerak. 
En as ze doukies uutviiegen en groot binnen, 
Kan ik opni'j mit plaanten beginnen? 

Antien 
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Naost jow 

1k strele jow boek, 
jow,  host, 
de swatte haorties van jow kin, 
ik vuul et weer, 
as kiend, 
da'k hier waarm en veilig bin. 
1k aai jow,  baord, 
jow neuze, 
jow,  strakke zaachte brune huud, 
1k heur mezels, 
jow aosem, 
de kaemer vol mit oons geluud. 
1k rask jow aarm, 
jow haand 
en vuul jow,  vingers op mien bien, 
hoe vask' was 1k, 
as jow, 
tussen meensken toch alliend, 
1k heur jow stemm', 
jow waarmte, 
zie jow oog' dat nar me zicht, 
d'r is gien tied, 
glen plak, 
alliend jow, die naost me ligt. 

Harmen Houtman 
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praot in de ruumte 
in zien ruumtewaegen 
vligt god deur et hielal. 
van lochtjaoren veer 
komt hi'j dichterbi'j. 

hi'j blaost et stof 
van de melkweg of 
en strijt steerns 
as stoefmael om him henne. 

as hi'j veurbi'j gaot 
stikt hi 'j de haand op. 
dan schöt hi'j vot 
aachter een steern. 

misschien is hi'j wat 
schruten, mar nee, want: 
hui.' ropt hi'j, 
hier bin ik wear! 

ha god, zeg ik, 
bestaoj' toch? 
he, ie kennen mi'j nog? 
ja god, ie bin beroemd! 

zeg, luuster es: 
kuj' mi'j helpen? 
ik bin as ruumteveerder 
de weg kwiet raekt... 

now zwarf ik wat omme 
op de bonnefooi., 
mar vraog mi'j de hieltied of, 
as ik so wel goed gao... 

et spiet me, zeg ik, 
graeg zo 'k jow helpen, 
mar ik stao d'r zels 
percies zo veur as ieje... 

iodewiek h. 
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De kae ter an et touwgien 

(Een faabel) 

Een moaikleurdekaeter, zwat, gries, wit enbruun deur-
mekeer, nag jang, lienig en levendig, zat midden op een 
gr6sveltien mit een touwgienomde nekke stevig vaaste an 
een iezeren stikke, die diepe in de grand sleugen was. 
Een vremd gezicht, want zaks daej t  meerstal niet mit kat-
ten. Toch kandekaeter him niet veur de geest haelen dat 
et ooit aanders west hadde. Van etmementafdat hi'j bi'j 
de meensken kairimen was waor as hi'j now bi'j thuushéurde, 
had hi'j de hieltied mit een tauwgien am de nekke lapen. 
In et begin had hi'j him d'r amrneraek tegen verzet, mar 
et hadde niks hulpen. Hi'j had alliend himzels vaeke slim 
piene daan, mar et tauwgien was nietkepat gaan. 

Dag in dag uut zat hi'j flaw, zaachies mauwende, op 'e stat 
in et gras en hi'j vun et leven mar een sambere en muui-
like zaeke, die dehieltied minder de muuite weerd wadde. 
Vliegen, vlinders, hammels enbi'jen daansten him veur de 
agen baven de blaemen in de tuun. Hi'j zal naait an dat 
spul mitdaen, niet vri'j enapeigen risika springen, am-
mevilegenen baldiezen kunnen in de zunne zovule as hi'j 
zels mar wal. Hi'j kan alliend mar kieken naar wat d'r 
veerderap gebeurde. 

As katten uut de buurt et grsveltien veurbi'j kwam-
men leupen ze, mit de neuze in de wiend, mit een grate 
boge am him henne, blaasden tegen him of deden krek as 
zaggenzehim niet. Gieniene van heur wal mit him speulen 
en angaon, amdat hi'j an een tauwgien vaaste zat. Et ge-
beurde nag wel es dat d'r lene een hiel aende van him of 
zitten bleef en him plaagde deur wat amine te janken. Een 
ere keer rallebalde een meertse katte butn zien beriek 
deur et gras en miauwde alderheiselikst. Waest en deur 
alles henne had hi'j doe an et tauwgien rapt, mar et had 
netuurlik weer niks hulpen. De piene was d'r alliend mar 
slimmer deur wadden en die meertse katte was za benauwd 
wodden van zién vremde meneuvels dat ze d'r as een haeze 
vandeur gaan was. 

Op een dag indemeitied, doe hi'j weer de hiele dag an 
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een paoltien vaastebunnen op et grsve1tien zeten hadde 
en deur kienderuutde buurt an stat en oren trokken was, 
brak tegen de aovend inienend et touwgien, deurdat hi'j 
omhogens sprong naor een lege overvliegende voegel. Niet 
te geleuven, hi'j was zomar inienend vri'j Verbaosdbleef 
hi'j evenpies staon, wielsdewild flodderende voegel van 
de kaans gebruuk maekte omvot te kommen. Doe vleug de 
kaeter d'r as een pielke uut de boge vandeur, zo veer as 
hi'] dochte dat neudig was om zien kostbere vri'jhied niet 
vot weer kwiet te raeken. Een stok van et touwgien bongel 
de nog aachter him an, dat was him omde nekke zitten ble-
yen. Mar daor maekte hi'] him niet zo drok over, hi'] was 
eindelik vri'] en kon now hielemaol zien eigen gaank gaon! 

Die eerste fantastische veur]aorsnaacht dekte hi'] drie 
meertse katten. En dat gong zonaachten en naachten aach-
ter mekere, tot groot genoegenenpiezier van beide belang-
hebbende perti']en. De kaeter mit et touwgien wodde op die 
wieze een beroemdhied bi'] alle meertse kattenuutde om-
geving. Om tussen de drokke warkzemheden deur ok nog an 
een betien eten te kornmen, roofde en steul hi'] waor as 
hi'] mar kon. Hi'] wodde stark en pezig, ongriepber en 
viogge, een echte zwarfkatte, die him overal ennargens 
thuus vuulde. 

Mar et touwgien om de nekke kon hi'] mar niet kwiet 
wodden, en dat wodde him op 't laeste noodlottig. Op een 
dag wodde hi'], wiels hi'] aachter een prachtige ]onge 
meertse katte an zat, haost overreden deur een f i ets. Hi'] 
kon nog een ziedsprong maeken, mar et touwgien om de nekke 
vleug tussen de spaeken van et veurviel en bleef daor hao-
ken. Vaastebunnen as op een rad van aeventuur wodde de 
kaeter in de ronte dri']d en kepotdrokt tussen veiling, 
spaeken, spatbod en frame. Nit bebloede kop en breuken 
roggegraot kwamhi'] mit de poten trekkende in de straot-
geute te lane, waor as hi'] binnen een peer tellen de 
geest gaf. Ze leuten him daor liggen, d'rwas gieniene die 
him miste en begreven was d'r niet bi'], dat zol zunde van 
de muuite wezen. Dat was et aende van de kaeter mit et 
touwgien... 

Lodewiek H. 
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Van een vremd mannegien en zien 
haandel 

Et is al zoe'n zestig jaor leden. Ikwas nog een schoele-
inaegien. Et was hiel mooi weer die zaoterdagmorgen. Nit nog 
een stokmennig breurties en zussies hingelden wi'j wat 
bi'j de stookhutte omine. Oonze memwas daor an t pankoeke-
bakken en ie konnen nooit es weten De benauwde baklocht 
kwam naor buten. 
En komt hi'] es weer et pattien daele zetten. Dat kleine 
miswassen mannegien mit een ]utezak op 'e rogge. 	'] had- 
de wat een bochel. Zien vusen te groot heufd ston altied 
zoe'n betien henneweer te wiebelen op zien kotte nekke. 
Zien heufd hadde wel wat weg van dat van een kéboolter-
mannegien. Wat dikke, kwabberige wangeneneen flinke kok-
kerd van een neuze. Zien onderaende was okwat an de kot-
te kaant. Ja, et was een nuver pocherobbesien Hoe hi'] 
hiette bin ik vergeten. Elke keer veur dat et vee van de 
stal kwam, ko]' him grif verwaachten. Zien haandel beston 
uut heidenbuunders. Die wa]' neudig bi'j et stalbunen. 
De vrouwluden bruukten ze op et stap veur de potten en 
pannen die van onderen zwat weren deur et hoolt- en turf-
vuur. Zodoende kon hi'j danokwel een peer bossies buun-
ders slieten. 

Doe oonze mem es weer evenpies et heufd om de hoeke 
van de huttedeure stak, kwam hi'] krek om de hoeke van 't 
huus henne. "Goeje morgen Vrouw Et rokt hierwe1goed," 
zee hi'] mit zien wat vremde, graanzerige steinme. "He]' 
misschien zin an een pankoek?," vreug oonze memdoe. Nem 
was in die daegen vrundelik en meenselik tegen et yolk 
dat bi'j de streek was. Enditmannegienwasdeurdejaoren 
henne een vertrouwd persoon wodden. 

Dat anbodwasnetuurlik niet tegen een dove zegd. Hi'] 
zette zien haandeltien op 'e grond. Doe gong hi'j op 'e 
regenbak zitten. Etwaseen koddig gezicht, want zien kot-
te bienties konnen de grond niet raeken. Een schoffien 
laeter zat hi'] an een waarme pankoek mit stroop. WI'] 
stonnen d'r allemaole omhenne te slikkebekken, want WI'] 



mossen nog waachten tot eterstied. Doe hi'j de pankoek op-
moffeld hadde brocht oonze mem him ok nog een siicht bod 
vol soepengottenbri'j. Ok dat behemmelde hitj rap en zien 
dag was, wat dat anbelangt, al weer goed. 

Hi'j zat nog wat te bekoinmen en doe raekte hi'j an de 
praot en heurden we zien verhael. Ja een vremd verhael was 
et. Hi'j zee, in voile eernst, dat hi'j geboren was mit 
een stat. Wi'j keken him aliegere doe wel wat verheerd an 
en doe zee hi'j dat et beslist waor was. Ja, 't was niet 
zoe'n lange. En doe drit.jde  hi'j him ornme en ko,j' inder-
daod zien, dat d'r him wel wat een vremde knotte aachter 
in de broek zat. Om et te bewiezen pakte hi'.] die beet. 
Hi'] neudigde oons doe uut, om oons te overtugen deur ok 
evenpies te vuien, mar daor hadde noch oonze mem, noch 
lene van oons belang bit]. Et maekte oons ems mar ver-
legen en we stonnen mar zoe'n betien onder mekeer te gnie-
zen. Mar d'r kwam nog meer op 'e lappen. Hi'] vertelde 
dat hi'] zien lichem verkocht hadde an een perfester. 
Doe wodde et zo spannend, dat wi'] al dichter en dichter 
om him henne staon gongen. Hi'] zee dat bit] zien ver-
starven, zeover zien iichembeschikkenkonnen. Daor beurde 
hi'] dan bi'j zien leven wat geld veur. Hoevule en wan-
fleer, dat het hi'] niet verteld. En daor hadde hi'] ok 
nog groot geliek an. 

Wat d'r now percies van waor was, binwi'] niet geweer 
wodden. Hi'] is mittertied niet weer kommen. Mar ik ver-
geet dat buundermannegien mit zien haandel en zien vremde 
verhael nooit weer. 

Lamk]e Hof-de Boer 

Ienzemhied 
1k hebbe fist iene 
zee iene, 
en as teken van leven in oonze verzorgingsstaot., 
stuurde hi 'j himzeZ,'een ansichtkaorte 
Et bleek een laeste groet te wezen 
en doe volgde de begraffenisstoet. 

21 rnasrt 1981 
	

Willem de Vries 

- 97 - 



Krummelties 
1 t Het de laeste tied wat lange stille west om et onder-

warp tegelties mit Stellingwarver spreuken henne. Mar now 
is d'r inienend weer een hiele riegel van ni'je bottles. 
Ze bin in een protte Stellingwarver winkels te kriegen 
(veur f 6,95, of, mit 'n hoolten lissien: I 3,95). En dit 
vaalt d'r op te lezen: "In een hokke mit kiepen bin d'r 
gien twiemiteen geliekese kaom", "Grote huzen en weinig 
laand, dikke koppen en 'n klein verstaand", "Aj' in de 
sloot springen woj' haost altied nat om beide bienen", 
"Bladharken is makkeliker as diepspitten", "De wereld is 
roeg, wie him niet redden kan, is sloeg" en: "le kun zo 
hadde rieden aj' willen, mar de vielen moe'n tied hebben 
om te dri'jen". En vanzels is d'r ok bi'j: "Wie wend is 
Stellingwarfs te praoten, hoeft et bier ok niet te laoten". 
Uutgever is de fa. Acro van Liwwadden, en de heer Jannes 
W. Nijholt van Wolvege keus de teksten. 

Oons documentaosiecentrumkrigt de hieltied meer bekend-
hied, niet in 't laeste plak ok van buten oons gebied weg. 
Zo kon Pieter Jonker lestdaegs bi'glieks een schoelekias-
se uut Oonstwedde welkom hieten en tekst en uutleg geven. 
Oonze mitwarker de beer Lodewiek Hooghiemstra hoolt him 
veural mitetknipselarchief doende. Centraol brein in et 
dokumentaosiecentrum is een uutgebreid kaortsysteem, dat 
vanzels nog de hieltied gruuit. Daor is by. ok in opneu-
men et kaortsysteem van de Perveensiaole Biebeitheek in 
Liwwadden, vanzels veur zoveer et oons gebied angaot. D'r 
bin onderdehaand verschillende kollekties an de Schrievers-
ronte ofstaon. Veur Stellingwarver tael-, letter- en volks-
kunde hewwe behalven een deurverwiésfunktie mit hulpe van 
oons kaortsysteem ok een bewerende funktie, veur geschie-
denis veur een pat allienig een deurverwiesfunktie; in 
Wolvege wodt jaal een boel uut de historie van West-Stél-
lingwarf beweerd, veural in de Ooldhiedkaemer; zoks zal 
docht oons ok meerenmeer gebeuren deur de Ver. Historie 
West-Stellingwarf. Veur Oost-Stellingwarf hewwe de be-
weerfunktie l. 
In oons documentaosiecentrum vien le ok een beeld- en ge-
luudsarchief, en pattie oolde verieningsarchieven. 



• En daorishi'j dan: de Aachterhoek-reize! Een prima op-
volger van de Twente-reize. Daotum: 29 augustus 1981. 
Pries: f 60,00 de man. We zeggenetvo mar., veerder vaalt 
alles mit. Want zie mares: om 8.00 rc vot, uut Wolvege; 
om 10.30 ure koffle, en nog wel twie paaLlties. Om 11.15 
ure gaon we naor et Oorlogs- en verzecsrnuseum Aalten. Om 
12.30 ure hewwe een Gelderse koffietaofel op Erve Kots, 
Lievelde mit veurdrachten deur Aachterhoeker schrievers 
en dichters. Daornao een inleiding deur de heer Henk Kro-
senbrink, bekend van Radio Oost, mar haost nog meer van 
verschillende boeken. Hi'j is now al weer een schoffien 
dlrekteur van et Staring-Instituut, dat him o.e. slim mit 
de tael van Aachterhoeke enLiemers doende hoolt. Om 15.30 
ure bin we in '5 Heerenberg veur een rondleiding op Huis 
Bergh, een pracht van een kesteel. Dan kuj' nog kuieren 
aj' dat willen, en om 17.30 ure gaon we weer naor Stel-
lingwarf. Nog niet vot op huus an, want omdebi'j 20.00 
ure eten we bi'j Jan Dragt in Wolvege. Meer inlichtings 
geft oons kantoor. Formelierenomje op te geven wo'n nog 
stuurd. 
Et bestuur gaot alle meugelikheden bi'j langes om een 

Stellingwarfs radlopergramme te kriegen mit et Stelling-
warfs as voertael. Zoas bekend wil Radio Frieslaand daor 
niet an. D'r het o.e. overleg west mit de pergrammeraod 
van Radio Frieslaand, omroepkonimesaoris drs. N. Dijkstra 
endeheer J. Hoeksema, pergrammeleider bi'j Radio Noord. 
Die het niet hielemaole nee zegd, mar zal ien en aander 
eerst veurleggen an de pergrammeraod van Radio Noord. 
Mocht len en aander niet lokken, dan zullend'rweer ver-
scheiden ni'je stappen zet wodden.. Zoas te verwaachten 
was We holen jim op 'e hoogte. 
• De Schrieversronte perbeertoman 't begin van 't ni'je 
schoelejaor et ni'je kienderboek van Joukop 'e wereld te 
hebben. Ongeveer 160 bladzieden wodt et, mit tekenings van 
H. J. van Veen. Zonder te overdrieven: et wodt een hiel 
mooi boek! 
• De 'Kreenkvuurde Tweantse spraok' en de Schrievers-
ronte hebben lestdaegs weer es even bi'jpraot op 'e Meu-
lehoeve. Veurnaemste punt veur et bestuur van de Twenten 
was: hoe kriegen we et zoveer as jim mit een bureau? Of 



liever flog: hoe konmien we mit ere instaansies tot een 
Twentse Akademie? Vanzels konnen Twenten en Stellingwar-
vers over en weer wel goeie raod bruken. De Twenten vuul-
den d'r wel veur om mit oons te strieden veur de erken-
ning van et Nedersaksisch as dadde riekstael (naost Ne-
derlaans en Fries). De anleidingisaenlik veural dit ci-
taat uut een bescheid van CRN op een brief van oons: "Li-
terair werk geschreven in een streektaal komt in principe 
filet voor subsidiring in aanmerking. U moet zichdanook 
voorbereiden op een negatieve beslissing mijnerzijds." 
Twenten en Stellingwarvers zullen, liefst mit ere Ooster-
lingen, perberen Den Haag op een eer spoor te kriegen. 
• De Schrieversronte het eenAROB-procedure wunnen van de 
perveensie. Et gong om et uutbetaelen van f 3.000,00 an 
subsidiegeld. Et bezwaor van de Schrieversronte dat de 
perveensie zien ofspraoke angaonde verdieling van oons 
jaorliks tekot in drienend (perveensie een dadde, de ge-
mienten elk een dadde) niet naokowxnen was, was danokte-
recht 
• Ni T je boeken bi' de Schrieversronte in veurbereiding: 
herinnerings van oold-wethoolder L. J. de Boer van Berkoop, 
et vervoig op Haarm ("dadde diel" dus) deur Henderk Von-
deling, Johan Veenstra zien roman-debuut Vlinder van zul-
ver (veur de sutelaktie te verschienen), Pake, een schets 
uut et volksleven van Berkoop, deur Klaos Bergsma in de 
bewarking van Zwaantje Kuiters-Keizer, eneenstudie over 
de veldnaemen van Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop deur Ph. 
Bloemhoff - de Bruijn. 
Krek uutkornmen: Advies angaonde de staotus en pesisie 

van et Stellingwarfs (veurbeidegemientebesturen). Sten-
cud. Tegen verzendkosten (1 3,00) te bestellen bi'j de 
Schrieversronte, zo lang we d'r nog wat van over hebben 
• D'r zit weer leven in de Bergveld-pries. Een' knimissie 
uut de Welzijnsraod en de Culturele Raod boddert kiebig 
veerder. PieterJonkeris anibtelik siktaoris van de veur-
bereidingsgroep. 
• De HeerP. Bultsma van Appel schemaektewaopens en vlàg-
gen veur Donkerbroek en Appelsche. Die wodden, mit uutleg 
in 't Stelling.iarfs, ofdroktinet Genealogysk Jierboekje 
1980. 
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• Mr. L.G. Boelens, burgemeester van West-Stellingwarf, 
stop  ankem jaor mit zienwarkzemheden. Et Schriever sronte-
bestuur het een gevuul van spiet hierover in een brief tot 
utering brocht, mar mosen k6n vanzels allienig mar de be-
slissing respekteren. Mr. Boelens het van 't begin van 't 
bestaon van de Schrieversronte of eupen staonveurmuui-
likheden en perblemen i.v.m. oons wark veur et Stelling-
warfs, en de hieltied meer as gewone belangstelling toond. 
• Oonze publiciteitskenimissie komt van 't haast mit een 
ni'je boekekraante (veur de sutelaktie), enhoolt him doen-
de mit veurbereidings veur oons tienjaorig bestaon. Ja, 
ankem jaor is 't al zo veer. 
Op 5 augustus 1981 weer een Stellingwarver Dag in Ber-

koop, naost de bekende Eupen Stal. Organisaosie weer in 
hanen van een 'initiatiefgroep Stellingwarvers mit mekaan-
der'. Veurig jaor een succesendat wodt etnow vast weer. 
Uut et veurlopig pergramme numen we (mar volgde (streek-) 
kraanten goed): Stellingwarver kienderspullegies, lezing 
L.J. de Boer: 'Drp op drift', een dichtersfestival, een 
mini-streek-popfestival, en een pergramme 'Hussemussien' 
mit verschillende Stellingwarver artiesten. De hiele dag 
een boswalle tentoons telling, een Schrieversrontetentoon-
stelling 6n een extra biezunderen iene van de Molukkers 
uut Oosterwoolde (heur uutstallingvulveurig ,jaoropdeur 
een interessaante uutleg; ze kommen ok mit eigen kieder-
dracht en volksdaans). Tot kiek es op 'e Stellingwarver 
dag dus 
Ok de Culturele Raod Oost-Stellingwarf is deur et ge-

mientebestuur van Oost-Stellingwarf vraogd om raod angaon-
dedestaotus en pesisie van et Stellingwarfs. Neffens de 
Ni'je Oost-Stellingwarver wil de Culturele Raod niet dat 
et Stellingwarfs een officile tael wodt, of, om zo te 
zeggen, een 'voertael' in oons gebied, al moetetwel een 
levendige streektael blieven. SpietigdatdeC.R.O. zowil, 
want oonze tael het yule meer kaans om levendig te blie-
yen as de gemienten et gebruuk d'r van anvieteren in et 
officile leven. Een tael het j  meer kaans as die op al-
le gebieden bruukt wodt. Diemoetniet beparkt blieven tot 
de ITeigen  kring", of de kring van Stellingwarfs-praotenden, 
want die wodt toch al de hieltied kleinder. WatdeCultu- 
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rele raod now aenlik percies veur ogen staot is nog niet 
dudelik, mar mit zok soorte van uutspraoken wodt d'r wel 
roekeloos mit et Stellingwarfs ommesprongen. Butendatwil 
de CR0 et Stellingwarfs bliekber ondergeschikt hebben an 
et Fries en 't Nederlaans, taelen die in hiel Frieslaand 
erkenning hebben as Riekstaelen. In et Tusken-rapport Frysk 
yn it offisile forkearwo'nverschillende internationale 
verdregen nuumd, daor diskriminaosie o.e. op grand van 
tael in ofwezen wodt, zo b.v. de "Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens T'. In dat Tusken-rapport wodt 
as konsekweensie nuumd dat een tael zels (die in levendig 
gebruuk is), ok niet aachtersteld heurt tewodden. De Gui-
turele Raod tilt daor bliekber niet an! 
Mar waorornme hebbenzeheurdanaenlik nooit tegen et plak 
vanet Fries in et officile verkeer verzet? Et is daenk' 
lens niet opvalen, of ze vuulden goed an dat ze daor toch 
op glen stokken nao wat tegen doen konnen... Ok al staot 
veur heur Nederlaans boven alles! We hadden bi'j et vol-
kien van de CR0 op beter, diepgrevender en veurzichtiger 
doenenlaoten hoopt, mar daor-omeerlik te wezen - kwao-
11k op rekend. D'r vaaltdusnogetien en aander te doen, 
en dat zuwwe, want we laoten oons niet zomar een stokmen-
nig grondrechten ontnemen. En za is dat. 
• Gelokkig vaalt d'r uut de omgeving van 't gemientehuus 
In Oosterwoolde ok wat aorigs te melden. De ambteners heb-
ben alvast wat doen wild an et Stellingwarfs In 't offi-
cile leven. Dat bin nog esere verhaelen over ambteners 
Ze hebben heur verleningsblad De Wezeboom deupt, eenStel-
llngwarver naeme dug. DeWezeboom (wiezeboomwodtin Stel-
lingwarfenNoord-Overiesel ok zegd) zal de boel wat bi'j 
mekeer holen moeten. D'r was even wat onrust, want pattie 
mienden ok dat et am een echt Fries, of in aile geval am 
een woord gong dat ok Fries is. Onrust is hier niet neu-
dig, want et woord zol veur zoveer et in et Fries veur-
komt (en dat is allienig in 't Fries van de Zuud-Oosthoe-
ke) van oorsprong uut et Nedersaksisch korrimen, nef fens een 
artikel van T. Hoekema in Driem. Bi. 31 (1979), blz. 79 - 
90. Wezeboom, in verschillende uutspraokvarianten, komt 
in een hiel groat pat van Oost-Nederlaand veur. (H.B1.) 
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Een winternaacht en een veurjaors - 
morgen 

't Kalf, een touw om de glibberige veurpoten. Trokken 
ze om et hadst, de knecht, de meid en 't zeuntien van de 
boer. En wiels de baos de gele poties en de snute wat te-
rechte legde, scheut hi'j mit een vaortien de wereld in. 
Glad en bibberig lag et besien naost de gr3ppe te dampen 
in 't schiensel van de stallanteern. Wiedbiens, elk een 
aende van de ni'je wereldburger, sleepten ze 'in over de 
koegaank en mit een zwaai kwam hi'j over de drumpel van de 
hujdeure in 't iene lege hujvak telane, 'n duustere ruum-
te. De eerste melk, de buuist. Poes Moor is van de per-
ti'j. Wus wel een melkstraol op te vangen. 

't Volk gong weer op bedde. De knecht en 't jongste 
boertien, die omdat de koe kalven mos dit keer bI'j de 
knecht slaopen moch in de bedstee die in 't hujvak tim-
merd was, en waor de hujklaampe as een rotswaand over henne 
hong. 't Sleup daor zo lekker. De geluden van de slaopende 
koenen, 't gerinkel van de stattouwen, en zo now en dan 
wat geroffel in de grppe. Veur 't spatten daoroinme de 
deurties mar op een kiertien, vanzels. Zo liggen te luus-
tren naor al die geluden, en weer in slaop soezen. Tot de 
koenen midden in de naacht wat drokte maekten. 
Mar now was dat allemaole aachter de rogge en gong et yolk 
nog even laankuut totdat de boer de pietereulielaampe weer 
opstak en et morgenwark begon. Even een lop ien naor buten 
in de frisse locht en evenpies kieken naor de steerns. Dan 
et gerainmel van de melkemmers en de bussen. Veerder was 
et buten nog stille, mar in de stal kionk een gezellig 
vlut-vlut in 't broes in de melkemmers. 

En as de hujdeure weer eupen gong ston de ni'je al op zien 
poten, bulkend van de honger, of van nocht om de locht uut 
zien longenweg te poesten. Dan mochhi'j over de vingers van 
dé boer henne de buuist uut de nappe slobberen. Zoveule 
buuist was d'r, dat d'r wel een emmertien vol over was 
veur Bet van Pake Wolf die een aentien veerder in Spange-
hoek in een oolde turfmaekerstente woonde. Daor gong dan 
wel iene van de jongen henne. TtOonze  Pokje het kalfd en 
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hier hej' wat buuist." 
Mitterdaegen gruuide 't kaif, de wankele poten wodden 
stark. 't Vleug onime as in een cirkus of vleug uut de 
bochte tegen de hujklaampe. Pattietoeren kwatnmen de kiender 
mit him speulen in 't hol van de schure, in dat briede 
en hoge vierkaant tussen de stielen. Hoge in de schure 
zweefden de spinnewebben in de tocht veur 't dakloek. In 
die diezige stille ruumte koj' je gedaachten zweven laoten. 
Of 'nmiddagslaopien onder een split huj boven op n ni'je 
klaampe. Mar okwel, et boverste schinimelige laogien uut 
mekere schudden. Dan proestte ie van et stof as die grieze 
boel om je henne dwarrelde. Buten weer even op aosem kom-
men. Tjonge, jonge, dat was noflik. Alles was noflik. En 
et kaif gruuide mar deur. 

Op een meimorgen moch et besien uut zien vierkaante 
wereld naor buten, mit wilde drieste sprongen 't grune pa-
radies integen. H1'j scheurde 'm los, vleug dwas deur de 
eerdbeietuun, en dande dam over was hi'] 't stuur hielen-
dal kwiet en kwam mit een rere giesel pardoes in de sloot 
terechte. Zo is 't leven, mit entekros op de kop en mod-
der op de rogge kwam hi'] wel weer op de wal. 

(schreven in Spangehoek, 1926) 	Dirk Kerst Koopmans 

D'r ston een hoompien in de baarm 
en vlal< daornaost ston 6ne Haarm. 

Et liekt me nogal onbescheiden, 
daor wieder over uut te weiden. 

Jouk 

- 104 - 





Oe ovenO 

een uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte 
Postbusse 138, 8430AC Oosterwoolde 
till. 05160-4533 

Red.: Henk Bloemhoff, De Hegen 54, 8431 JR Oosterwoolde 

Bureau-red. en adm.: Pieter Jonker 
bureau Stellingwarver Schrieversronte, Bongheer 1 
8431 GT Oosterwoolde 

,,De Ovend" komt zes keer in 't jaor over de heerd 

bi'j de leden/abonnees van de Stellingwarver Schrieversronte 
Lidm./ab.: f 15,00 in 't jaor (of meer. wie dat wit) 

Et is verbeuden zonder schriftelik goedvienen van de schrievers wark of 

patten uut heur wark uut dit blad over te nemen of opni'j te drokken. 


