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stellingwarf. "De Ovend" komt zes keer in 't jaor. 
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ronte, Meulehoeve, Bongheer 1, Postbusse 138, 8430 AC Oos-
terwoolde, till. (05160) 4533. 
Tikwark: Salomien Venema. 

Veurwoord 

Disse haast bin d'r ai weer een hiele protte aktivitei-
ten van de Stellingwarver Schrieversronte west, te yule orn 
allegeer tot heur recht kommen te laoten in disse Ovend. 
Veur zoveer d'r bepaolde dingen niet in dit noimner kominen 
konnen, zuwwe ze perberen in de volgende mit te nemen. Jim 
hebben trouwens ok al et len en aander in oonze boekekraan-
te Twie pond 'n stuver lezen kund, en de (streek-)kraanten 
toonden ok grote belangstelling. Al of niet toevallig, veur 
een wat groter pat as aanders is dit een prenties-Ovend. 
Wat luf tiger as eers misschlen, mar daor zullenjlmwel niet 
fi'j van wezen. Graeg stippen we nog even drie dingen an 
die de konmiende weken gebeuren: 1) et verschienen van de 
riempiesbundel Van mien kaant bekeken van 'taelbeweegster' 
van eteersteureVrouwLamkje Hof-de Boer (20 nov. a.s.); 
2) etverschjenenyan et Kienderboek van Jouk deur M. Bak-
ker (18 december); 3) de jaorvergeerdeiin van oonze Stich-
ting op 12 december in Hooltpae. (H. Bl.). 
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Et Stelllngwarfs Woordeboek 

Woordeboekaovend 

Op woensdag 9 december inNi'jhooltpae, kef De Schie-
ye Deure, wodt d'r weer een woordeboekaovend hullen veur alle 
mitwarkers uut de drpen, en evt. belangstellenden die ze 
mitnemenwillen. We hopen dat d'r een protte meensken kom-
men, want et dot altied weer blieken, dat d'r deur mit me-
keer te praoten goed op verschillende vraogen die d'r leven 
ingaon wodden kan, en vaeke wo'n d'r nog aorige dingen bi'j 
op 'e lappen brocht ok. Et pergramme zicht d'r zo uut: 
1. Ondergetekendeverteitwat over zienônderzuuk van de 

klaank" van et Stellingwarfs. Zoas jim weten, is hi'j de 
laeste tied drok in de weer mit de bandrecorder. Veerder 
vertelt hi'j ok et ien en aander over et veldnaemeprojekt 
van de Stellingwarver Schrieversronte, daor bi'jkotten et 
eerste dieltien van verschient. 
2. Johan Veenstra lest veur uut eigenwark envertelt daor 

over. Hi'j is de laeste tied slim in et ni'js west. We heb-
ben murken dat interviews mit disse schriever mit belang-
stelling lezen wodden, dat et liekt oons hiel mooi, de 
schriever disse aovend an et woord te laoten. Formelieren 
daor aj' je mit opgeven kunnen, bin stuurd naor de kontakt-
per sonen. 

Veldnaeme-proj ekt 

Verschillende meensken van et Woordeboekprojekt doen ok mit 
an, of hebben mitdaon an et Veldnaeme-projekt. Butendat 
hewwe ok een veldnaeuieeuimissie bi'j de Schrieversronte 
(mit behalvenwoordeboekinfermaantenok ere meensken daor 
in), een ken-imissie die de Stellingwarver veldnaemen bi'j 
mekeer geert, en soms ok historische gegevens die neudig 
binnen om die naemen in et goeie locht zetten te kunnen. 
Al krek as bi'j et Woordeboek: dreeg wark,.mar et eerste 
pat zal now gauwuutkotninen kunnen, want etligt al bi'j de 
drokker. Veur ('netuurlike') leden van de Stellingwarver 
Schrieversronte nwoordeboekmeensken zal dit eerste diel-
tien, over de &3rpenNi'jhooltpae enNi'jberkoop,tegenkost- 



pries (f 7,00) tekoopwezen, allienigaj' dat rechtstreeks 
bi'j de Schrieversronte bestellen. De winkeipries is: 
f 12,50. 

Et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte is slimbliedemit et feitdatet Perveensiaol Anjer 
Foons Fries laand een subsidie van f 3000,00beschikber steld 
het veur de uutgifte van eteerstedielin de Schrievers-
ronte-riegel Veldnaemen van Stellingwarf;graegwies 1k nog 
es op et belangrieke wark van dat Anj erf oons, en de meuge-
likhied om et te steunen. De verzaemeling van Steggerde is 
ok klaor. In de tied dat dit stokkien schreven wodde, we-
ren d'r rneensken doende in Rooltpae, Blesdieke, Berkoop, 
Else en Oosterwoolde. 

klebiender 

Aj' dat woord bruken, wi'j' meerstal wat negatief s over 
een bepaolde persoon uutdrokken. Zo geft Ow op: "Een kia-
blender is een jonge meid die altiedop T e weg is en ok nog 
mit Jan en alleman uutgiet." Stegg. geftdézeldebetekenis 
op. Kiabiender (trouwens de uutspraokevariaant klebiender 
komt minstens zo vaeke veur) betekentokeen "helleveeg", 
een "kwaod wief" (Nbk, Np, Olae-Nlae), dat zo geft Obk op: 
"Die man het niks te zeggen, want hi'j het een klebiender 
van een wief." El geft op: groot persoon, wat onverschil-
hg; "donderstien", "lastige jonge"; "bertaole jonge die 
alles andurft?enmeer zokke beschrievings (soms ok van mae-
gies) wo'n opgeven deur Bdie, Dho, Pe-Dbl, Spa, Stegg en 
Sz: "een klebiender van 'n jonge"  (Bdie). Nt geft: "lene 
die niet zo mak is, die heel. wat andurf t"; Mun: "een vremde 
snoeshaene, aanders as aanders, gaot vaeke zien eigen pad"; 
Olae-Nlae: "iene die goed bij de tied is, een handige bhik-
sem, iene die 'm dekezeniet van 't brood eten laot." Ok 
"lastige kiender", "onder en boven de wet" wo'nklebienders 
nuumd (Np, Stegg en Wol). 

Waor komt klebiender aenhik weg? Ikhebbeet (nog) niet 
voldoende aachterhaelen kund. De veurnaemste woordeboeken 
geven gien uutsluutsel. In A. Sassen zien studie Het Drents 
van Ruinen, Assen 1953, komt et ok veur, en de betekenis 
wodt daorin omschreven as "een ondeugende heks van een 

- 139 - 



vrouw". In D. van der Haar zien Gaellemuun en 'et Gaelle-
munegers (over detaelvan Genemuden dus), Nijmegen 1967, 
komt et niet veur. Et bekende Drentse Woordeboek van H. 
Hadderingh en B. Veenstra (Schiedam, 1979) geft veur zuud-
west Drente kiabienderen (= "daveren, hard lopen": "Die 
roene (= ruun) kun d'r aoverklabienderenassie 't op zak 
had"). Dat is aenlik "klap-bienderen", schrieven ze. Al kun 
we oons wel zowat veurstellen hoe zoe'n betekenis veraan-
deren kan tot zoas die bi'j oons veurkomt,toch blieven 
d'r een peer vraogn over as we oons kie- of klabiender zo 
ofleiden. Benaemens i.v.m. et verspringen van de klemtoon, 
en et kot wezen van de ie. 1k zal daor om de ruumte niet 
op in gaon. 

Et Nedersaksisch Instituut 

et Instituutande veurkaante, van de Westersingel of 
zien. Aenlik twieje onder iene kappe, en kon et aoriger? 
Links et Fries Instituut, rechts et Nedersaksisch 
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ago 

in et Instituut bin 
weer verschillende 

biebeitheken. 
Hiere een kiekien in de 
taelkunde-biebeltheek. 

en hiere een pat van 
mien kaemer; ik bin hier 
doende mit et 
Woordeboekmateriaol 
uut de Stellingwarven en 
mit materiaol van de 
lesselakedemie in 
Kaampen (kaorties mit 
woorden en zinnegies uut 
Noord-Oost-Overiessel en 
angreenzende dielen van 
Gelderlaand) 



Pattie van jim wollen daor wel es wat over heuren. Now, et 
is een instituut dat krek as et Nederlaans, Fries, Engels 
en een boel ere instituten, vaalt onder de 'Fakulteit der 
Letteren' van delJniversiteit. D'rkommenok studenten, die 
kun d'retbi'jvak Nedersaksisch haelen. Aj' bi'jv. docto-
raol examen Nederlaanse tael- en letterkunde doen willen, 
moej' ok twiebi'jvakkenvolgd hebben. Dat kun bi'jglieks 
Nedersaksisch en Keunstgeschiedenis wezen, om mar wat te 
numen. le volgen dan an et Nedersaksisch een stokmennig 
colleges enleggendan tentamen(s) of. Zokskansoms ok et 
schrieven van een scriptie inholen. Nedersaksisch is gien 
'heufdvak' mar dat wodt et misschien nog eskrek as Fries. 
Binnen 'Nedersaksisch' kuj' trouwens ok weer verschillende 
kaanten uutmitje studie: ie kun de naodrok op taelkunde 
leggen, mar bi'jv. ok op volkskunde of historie. Een 'stren-
gescheiding' as bi'j Nederlaans (naoet 'kandidaots') tus-
sen een heufdrichting letterkunde en een heufdrichting tael-
kunde, evt. taelbeheering, isd'r niei. Wat et onder-
zuuk angaot, d'r wodt daon an: dialectologie, zeg mar de 
taelkunde van d Oostnederlaanse streektaelen, waoronder: 
woordeboekwark; naemkunde (femilienaemen en veldnaemen, et 
laeste in de praktiek veural Drente angaonde), streektael- 
literatuur, volkskunde en regionale geschiedenis.Dat liekt 
allegeermooivan de buterkaante, endatis et vanzels ok, 
mar aj' in de materie zels duken wodt et vaeke al gauw wat 
specialistisch. Et warkwodtd'r ommes veurbereid en uut-
voerd daj' vaeke invaktiedschriften of vakbôekenweerom-
me vienen. Vaeke moej' dan al wat in 't len of 't ere yak 
zitten, om et al lezendewat overzien en plaetsen te kun-
nen. 

Om jim wat vanetNedersaksisch Instituut zien te lao-
ten, hier wat foto's die mien vrouw lestdaegs maekt het 
veur de lesselakedemie van Kaampen. 

Henk Bloemhoff 
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Preek van een leek (6) 

Is et vergeefs? 
"Vergeefs heb 1k mi T j muui maekt; veur niks mien kracht 
verbruukt" (Jes. 49:4) 

Pattietoeren hebben wi'j wel es et gevuul dat et oons te-
yule wodt; dat et oons allemaole temachtigis, omreden et 
oons overal en altied beheurlik tegen zit. le zollen de 
hieleboel d'r bi' j daele smieten willen, want dit lokt niet 
en die lat et d'r ok al bi'j zitten. 

Dan heipt et niet zovule as een aander al zegt daj' et 
heufd niet hangen laoten moeten en daj' mar wat meer de 
hakke antrekken moeten. Dan heipt et niet yule om d'r es 
een peer daegen tussenuut te gaon. le zien et duuster in 
en peppillen of stuff kun et wel even verhelpen, mar et 
gevuul daj' jevergeefsmuui maekthebbenkomt in et slim-
Ste geval weeromme; veurniks en zonder risseltaot heb 1k 
mien kracht opbruukt, zegt je lamlendig gevuul. 

Dan is et vaeke ok een schraole troost daj' niet allie-
nig mit dat gevuul zitten. Dataandren d'r oklast van heb-
ben, dat et vroeger - ok in de Biebel zoas we lezen hebben - 
krek liekegoed veurkwam as vandaege-de-dag. 

Mar misschien kun we toch wel wat van aandren en mit 
naeme uut de Biebel leren. Want et is vanzEls niet niks as 
d'r alderdeegst van de almachtige God zegdwodden moet dat 
Hi'j et niet an kan, dat zien knecht, zien zeune, Jiezus 
Christus deur de mislokking henne mos. Dat, wat as hi'j zo 
goed bedoelde, krek verkeerd uutpakte. Et evangelie is an 
de buterkaante glen suksesverhael, mar een treurspel, een 
treurig spel. Mit Israllokt et niet; mit Jiezus Christus 
lopt et langs de weg van et lieden op de dood uut, krek 
as mit de hongerstaekers now in Ierlaand. Aj' veur een ide-
aol staon neem ie vaeke een kruus opjenekke, doe en now. 

D'r bin d'r genog, die et in de maotschoppi'je niet 
meer zo zitten zien en niet zonder reden; 
d'r bin d'r genog, die et in de karke niet langer uut-
holen kunnen en vaeke bin dat de minsten niet; 

- 143 - 



d'r bin d'r genog, die etmitet Stellingwarfs en de 
Stellingwarven duuster inzien en zi'j hebben heur ge-
liek; 
d'r bin d'r genog, die de hope op beter wodden - ok 
in et ziekenhuus - opgeven hebben en daor hebben zi'j  
heur eigen gevuul veur; 
die bi'j de kraante en radio warken, daenken mar al 
te vaeke: waor is et veur neudig, et haelt toch niks 
uut; 
vredesgroepen wo'n overstemd deur oorlogsgeweld; 
Molukkers kun heur ideaolwelin de koelkaaste zetten 
en veur zwarvers as zegeuners is d'r gien plak. 

Mar wat dan? Moe'n we de schoppe en de vrke d'r dan 
mar bit j daele smieten? Et is naor mien besef gieniene kwao-
ilk te nemen die dat dot, mar et hoeft niet. D'r is al-
tied weer locht, d'r is altied weer hope, zolange as d'r 
leven is, al pakt et wel es eers uut as dat we docht hadden. 

As we d'r mar niet van uut gaon dat alies van een lelen 
dakkien gaot, daj' zo wel eventies van devloerop de zool-
der stappen kunnen, dat we et ailemaole wel eventies tussen 
de eerpels en de bri'j maeken zullen. Nee, dat niet. Mar wie 
veur een rechtveerdige zaeke striedt, zal recht daon wod-
den, d'r komt botter op de melk, d'r is loon naor wark, 
now en in de toekomst. As meensken d'r niet veur zorgen - 
en dat doen ze vaeke niet, want ondaank is 's werelds loon - 
dan zal God d'r uuteindelik veur zorgen dat et in odder 
komt, veur wie dat geleuven kan en wil. Hi'j lat et wark 
van zien hanen niet sloeren en sloepen. Dan moe'n wi'j et 
ok mar niet doen. 

De overwinning gaot deur de misiokklng henne; et leven 
gaot deur de dood henne, de genezing deur de ziekte, et 
hell deur et onheil. Et is niet vergeef s daj' je muui mae-
ken, et is niet veur niks daj' je krachten verbruken. Ener-
gie wodt ornmezet in energie en d'r blift altied wat van 
over, somstleden wodt et aiderdeegst uieer as dat et was. 
De Biebel praot over et lene realistisch: et is vaeke ver-
muuiend, alles.waj' ondernemen, et liekt veur niks te wezen 
waor aj' je kracht an spenderen. Waoromme zol et ere dan 
niet krek lieke echt wezen: God zal alles en iederiene te-
rechte konimen laoten; HItj  garandeert elk zien loon. Daor- 
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onime toch mar weer an de slag; daorornmetochmar volholen; 
de muuite wodt loond, et is nietveurniks daj' je inspan- 
nen. 

"Al wodt de wereld ok een hel 
en moe'n we vaeke lieden, 
et heufd d'r veur De Heer 
die wint en brengt oons 
be'tre tieden" 

Toch wodt et zonuner, vandaege alderdeegst 27 graoden. Dan 
kun we aanst wel weer een winterschoft an. 

Oene Bult 
(Hoolderddienst 5 augustus 1981, hullen in Berkoop) 

Krummelties 

• Bi'j et Fries Instituut van de Rieks Universiteit van 
Grunningen kwam een verzaenielbundel uut van besprekings van 
de haand van S.J. van derNolen, zoas die in de Liwwadder 
Kraante van de jaoren 1969 tot en mit 1980 staon hebben. 
Veur de Stellingwarven bin van belang de besprekings van 
M.H. de Vries zien De historie van Weststellingwerf, en 
van G. P. Mulder zienAppelsche. Verscheiden ere besprekings 
bin vanzelsok interessaant, b.v. die van de verschillende 
volksverhaelebundels van Y. Poortinga. Debundel hiet Op 'e 
souwe - sk6ingen fan wurk oer Fryslan, is  no. LIX in de re-
gel "Estnikken", en kreeg een omigprentien mit van de 
bekende Joh. Mulders uut Bull. (H. Bi.) 

Sund I juli bin d'r ok weer wisselings west op et bureau 
van de Schrieversronte. Et bes tuur het of scheid neumen van 
Jelly Haveman en Jan Gorter. Zoe'n jaor is janmiergenoeg zo 
mar weer onime. Op I juli kwam Salomien Venema (Donkerbroek) 
as opvolgster van Jan Gorter eh sund I augustus is Gerrit 
van der Wal (Donkerbroek) ok bi'j oons in dienst. Jelly en 
Jan nog es'bedaankt' en wi'j weensken de beide ni'je mit-
warkers veul succes bi'j heur Schni ever sronte-warkzemheden. 
(P.J.) 
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Kleibollen en zaandkoenen 

As wi'j vrogger een bolse koe hadden, kregenwe et blest 
an et touw en leupen d'r mit naor de dichtst bi'jwonende 
boer, die over een dekboiie beschikte. Enaj' bi'j een aan-
dere boer een kwattien goedkoper terechte konnen, gong ie 
daorhenne, okaset een aentienveerderiopen was. De kwat-
ties weren doe niet zo roem. En een boer en een kwattien 
kun toch al min scheiden, zo as een spreekwoord zegt. Mar 
niks is bestendig bier op eerde en zo veraanderde dit ok. 
Niet dat d'rgienbolse koenen meer binnen... flee, dat zal 
wel zo blieven, daenk'. Mar dewieze van bevruchting ver-
aanderde, doe een toeke veearts uut Berkoop et kiaor speul-
de - lndeoorlogsjaoren, leuf 1k - om zaod van een boile 
op te vangen en dat in te brengen bi'j een boise koe. De 
koe en de bolie zaggen mekeer dan lens niet. Niks meer an, 
zeden de boeren: "Wol ie z6 boile wezen?" En veule meer 
van zok soorte grapples, meerstal niet geschikt om in een 
fesoenlik biad as De Ovend of te drokken. 

Mar goed, die heidere veearts speulde et toch mar kiaor 
en nao de ooriog spande wijien Ir. Witteveen, doe direc-
teur van de Laandbouwschoeie in Drachten, him d'r veur en 
zee tegen de zaandboeren: "Daenk d'r omme, hier iigt jim 
kaans om jim vee-kudde te verbeteren en de kieiboeren op 
de ziede te kommen. Jim kopeneen boiieuuteen eerste kias-
se fokbedrief op 'e  kiei en die kanwel 500 koenen van jim 
bevruchten." Now, dat woioonsweianin de Steiiingwarven. 
Wi'j kwammenmit oonze perduktle de hieitied een stok aach-
ter de kielboeren an. As dat aanders kon, mos et aitied we-
Zen. We richtten verienings op veur K. I.: keunstmaotige in-
semenaosie. InLangedieke begonnen ze d'r eerst over te tun-
telen en nao een vergeerdering in Oosterwooide kwain bier 
zoe'nverieninge van de grond. Wi'j hadden al gauw zoveule 
leden, dat we koenen genog hadden om een boile te kopen. 
Ok in aandere drpen kwammen zokke verienings van de grond. 
lene van oonze leden was d'r klaor veur om de-  boile te stal-
ien, tegen een billik kostgeid vanzeis. 

Doe destreekop om een bolie. Op een adverteensie kre-
gen wi'j hiel watanbiedings. Een stok of drIe goeie vee- 
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kenners onder oonze leden zochten naor heur zin de beste 
adressen d'r uut en doe d'r op of. As veurzitter van de ver-
ieninge moch 1k ok mit. Nao een dag ommezwarven kochtten 
wi'j een bolle uut een beste f okstal. De leden mochten him 
wel lieden. Mar datduurde niet zo biester lange, want nao 
drieweken bleek, datmeeras de helte van de koenen niet 
drachtigwoddenweren. Oproer onder de leden vanzels. Wat 
hej' an een mooie bolle, as je koenen gust blieven. 

D'r mos raodopvunnen wodden. En viogge. Wi'j weer op 
pad, disse keer mit een bekende veekenner-commissionair 
uut Frieslaand bi'j oons. Waachten op een adverteensie 
duurde te lange en die cornmissionair wus wel een stokmennig 
goele bollen te staon. Wi'j reisden verscheiden fokkers 
bi'j langes, mar wat we zaggen, was oons niet naor 't zin: 
de iene mekeerde dit an en de ere dt. Om een ure of drieje 
in de middag hadden we nog niks. En we konnen toch ok niet 
zonder bolle thuus kominen. Doe zee oonze commissionair: "1k 
wete nag een hiele beste driejaorige bolle te staon. As de 
fokker him verkopen wil, dan is dat jim kaans." Wi'j d'r 
henne. Wi'j zaggen een pracht van een bolle, we konnen d'r 
niks verkeerds an vienen. Endeboer, een f link uut de klu-
ten wassen jongkerel mit een scharp besneden, eerlik ge-
zichte, s ton oons ok wel an. Omkotte gaon: etzolmar an-
gaon. De priés vul oons ok nag niet of. De hoer hadde nog 
al len veurweerde: as d'r wat an mekeerde, waordeur wi'j 
him niet bruken konnen, dan mochten wi'j him niet verkopen. 
Dan nam hi'j de bolle weeromme veur dezelde pries. 

Wi'j keken mekeer es an: een nuvere veurweerde. "Dekt 
enbevruchtde bolle goed'vreug iene van oons. Daor gaf 
de hoer een wat diplometiek bescheid op. Ri'j zee: "Twie-
dadde van mien koenen bin d'r drachtig van. De aanderen zit-
ten tedichtein 't bloed." Now ja, wat zollenwe? We rnós-
sen een bolle hebben en deboerkon him de eredaegs leve-
ren. Et gong an. De eredaegs leverde de boer de bolle per-
soonlik of in een vrachtauto en oonze penningmeester betael-
de him. De stalling was him wel naor 't zin. En nao wat 
koffiedrinkeri'je reisde hi'j weer of. 

De bolle was doodmak en de ere daegs zollen we zaod van-
gen. Wi'j hadden gelokkig een bole koeenoonze insemena-
ter kwam d'r mit de bolle an et helster aachter. Mar wat 
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d'r okgebeurde, de bolle verruurde glen spier en ston mar 
doodkalm aachter de koe. D'r wodde al es een aentien mit 
him lopen om huus en hiem henne, en dan weer aachter de koe. 
Mar et gaf allemaole niks. WI'] keken mekeer veraldereerd 
an. lene van oons naor de tillefoon om mit de boer te praoten. 
Doe hi' j weeromme kwam, zee hi 'j: "De boer het ml'] beloofd 
om drekt te kommen. As et goed is, zit hi'] now al in de 
auto en hI'j kan hier over een goed half ure wezen." 
En ja, et duurde niet zo lange, daor was hi'] al,. "Hi'] wil 
niet dekken," zeden we. "Zo," zee deboer, en gong zonder 
veerdere praoties naor de stal, waor as de bolle ston. Hi'] 
praotte wat tegen him en le konnen an de bolle zien, dat 
hi'] een bekende stemme heurde. De boer leidde de bolle 
weer aachter debolsekoe. Een stokmennig boéren d'r omme 
toe, ni'jsgierig, hoe dit of lopen zol. Mar ok now dee de 
bolle niks. "Now moe'n jim allegeer vot gaon, alliend de 
insemenater moet klaor staon," zee de boer. We trokken oons 
weeromme op 'e dele, daorkonnenwe deur de glaezen zien, 
hoe dit of lopen zol. De boer leup mit de bolle aachter de 
koe langes, mar gaf him glen kaans om te springen. Hi'] 
leup een keer omhuusen schure henne, en doe weer naor de 
koe. En ja, man, de bolle sprong en de insemenater vong 
zaod. "Hoe kan dat now?" zeden we. "Now ja," zee de boer 
kaim weg, "een drokke Springer het et nooit west en jim 
moe'n mar rekenen, dat et hier allemaol vremd veur him is. 
Perbeer etmorgenmar es weer." En hi'] weer in de auto op 
huus an. 

Now, de ere daegs weer perberen, mar et was weer et zelde 
lietien: de bolle vul zowat aachter de koe in slaop. Nog 
len keerkwamde boer en doe lokteet weer. Mar dat kon zo 
niet deurgaon. Nee, dat zag de boer okwel in, en hi'] zee: 
"As etjimgoed ishaelik de bol le morgen weer op. 1k kom-
me zels en we rekenen drekt of." Wat mossen we? "Toe dan 
mar," zeden we. De ere daegs kwam de boer mit een kleine 
vrachtauto en haost mit de traonen in de ogen zaggen we et 
prachtlge dier in de auto stappen. 

De boer gaf oons een haand en zee, dat et him veur oons 
slim speet, dat etzo lopen was. Doe staptehi'] ok in. 1k 
was lang niet tevreden mit disse of loop, deeetpertler an 
de aandere kaante eupen en gong naost him zitten. "Is d'r 
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nog wat?" vreug hi'j wat verbaosd. "Ja," zee ik,en keek 
him liek in ziengriesblauweogen. "1k wil weten, wat d'r 
mit die bolle is. Die veurweerde van jow bi'j de koop, dat 
wi'j de bolle niet an een aanderof an de slaachter verko-
pen mochten as d'r wat an mekeerde, en dat jaw in dat geval 
de bolle weeroinmenemenzollen, dat zat mi'j al niet lek-
ker. En now dit: debollewil hier niet dekkenen bi'j jaw 
wel, want iehebben zegd, daj' een groot pat van jow koenen 
d'r drachtig van hebben. Dat vertrouw ik, want ik vertrouw 
jaw. le hebben een eerlik gezichte. Et spietmi'j ofgriese-
ilk dat de bolle weer vot gaot en 1k wil graeg van je we-
ten, zonder smoesies, wat d'r mit et dier an de haand is. 
Die praoties over onwennighied en zo. Dat geleuf 1k niet." 
Hi'j hadde zien ogen niet daele sleugen en keek mi'j liek 
an. Hi'j keek es omhimtoe en dri'jde et pertierraempien 
dichte. Doe zee hi'j: "Zok praot mag 1k, recht op de man 
of. Wi'j bin hierondervier ogen en 1k zal jaw een eeriik 
antwordgeven. Op ien veurweerde: et moet onder oons blie-
yen. Tegen de bestuursieden hool ie et mar op onwennighied. It  

"Dus ikkriegeeen eeriikantwoordvan jaw en tegen de be-
stuursiedenmoe'k liegen? Dat staot mi'j min an." "Ja," zee 
hi'j weer, "dat kan ik mi'j begriepen, mar wat 1k now zeg-
gen wil, moet niet over hiel Frieslaand. Dat begriep ie ok 
wel. Dan is mien bolie weerdeloos." 

Afijn, ikbeioofde et him en doe vertelde hi'j mi'j, dat 
de bolie tekot uutschaachtte. Wat dat betekent moe'n jim 
mar an deskundigenvraogen. En dat dit bi'j de netuuriike 
dekking - enonderzien ieiding - nietzoe'ngroot bezwaor 
was, mar bi'j de K.I. bliekber wel. Et was In de iaeste 
tied bi'j hirnaoriggoedgaonen hi'j hadde d'r een protte 
beste naokornmeiingen van. Dat hi'j hadde docht: a'k him 
goedverkopenkan, dan doe 1k et, marmitde bekende veur-
weerde d'r bi'j. "Zo iigt et d'r henne," zee hi'j."Bi'j' 
now tèvreden?" "Ja," zee ik, "now weet 1k de waorhied te-
meensen. Mar zaletbi'j jaw now goed gaon?" "1k bin bange, 
dat hi'j et de ien of aandere tied zitten lat, mar d'r is 
een kaans, dat hi'j in Utrecht mit succes oppereerd wodden 
kan en dan zien we wel weer. Mar et is jammer veur jim, 
want et is naor mien gevuui op et heden iene van de al-
derbeste fokbolien van Friesiaand." 1k bedaankte him veur 
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zien eerlik antwoord, mar zee nog al tegen him, dat 1k d'r 
tegenop zag om tegen mien maotenteliegen."Ie hoeven niet 
te liegen. le zeggen tegen de bestuursleden, dat de bolle 
mankennig is, en dat is gien leugen. De feiten hebben et 
bewezen." Wi 'j gavven mekeer de haand, ik s tap te uut en hi' j 
ree vot. 

"Jim hebben nogal effen praot," zeden de bestuursleden. 
"Wat zee hi'j?" "Mankennighied," zee 1k, "mar hi'j kon him 
zels wel bruken veur netuurlike bevruchting." En doe in 
huus om teoverleggen, hoe et now veerder mos. lene van de 
bestuursleden, een man mit een goed gevuul veur humor, zee 
nog: "Mankennighied? Gaowegje. Zal ikjowes wat zeggen? 
Die kleibollen bin veul te groots om heur mit zokke aarm-
zalige zaandkoenen in te laoten. Die willen ze niet anzien 
Dat is 't him. Hej' wel es heurd dat een boerejonge hiere 
weg mit een kleiboeredochter trouwde? Nee, hen? Now zo gaot 
et mit de kleibollen ok." Wi'j lachten es en stelden de 
vraogeande odder: hoe now veerder? As s lot kanik jim nog 
wel vertellen, dat die boer - naodeopperaosie -de bolle 
nog een peer jaorbruukthet en mit groot succes. De bol-
le ston bekend in hiel Frieslaand, vanwegens zien rissel-
taoten... 

H. Vondeling 

Sunte Sunte Matten 

Nog even en dan is 't weer 11 november, dan vieren de 
kiender et feest van Sunte-Matten weer. Sunte-Matten, die 
zo goed was veur aarme meensken en de helte van zien maan-
tel an zo mar een aarme man an de kaante van de weg gaf. 
Dat Sunte-Matten feest is eenhiel aander feest as dat aan-
dere grote kienderfeest: Sunderklaos. Daor kuj' rustig veur 
thuusblieven, Sunderklaos komt wel bi'j jDw, mar veur Sun-
te-Mattenmoej' zels in 't spier, dehuzenbi'j langes mit 
lampions, anbellen en je lietien zingen, dan pas kriej' wat 
en daor is 't vanzels allemaole om begonnen. Vuventwintig 
jaor leden leup 1k zels mit de aandere kiender van et d6rp 
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mit lochiesde huzen bi'j langes. le moe'nd'ronwillekeu-
rig an daenken aj t  de kiender van vandaege-de-dag al zin-
gende an de deure kriegen. Vuleliektd'r zo op 't oge niet 
veraanderd in vuventwintig jaor. Krek as doe wil 't now ok 
nog al es mal weer wezenin november. Wienderig en regen-
achtig mit modderige baarms en vroeger vleug dr nog al es 
een lampion in debraanddeur die wiendof omdat d'r klon-
gelig mit onmie slingerdwodde en dat zal ok nog wel zo wezen. 
En aj' dan bi'j alle huzenanwest hadden, dan gong le mit 
mekaander naor de harbarge waor aj' waarme kwast kregen en 
et snoepgoed verpat wodde. En dan laeter naor huus toe mit 
een buse vol zuurties, zoerepepermunties, klaaierige tof-
fees en toverballen. TTMoe.jT  eskiekenMem, dit hewwe alle-
maolekregenenJoukezienlampionis in de braand vleugen, 
Mem .t! En weer verdween d'r een zuurtien in de mond. ITAlles  

nietaachtermekeer opeten je," foeterde Memdan. "le zol-
len jeeenstoppein't lief eten. Aj' watande kaant leg-
gen, dan hej' morgenok nog wat." Mar die toverballen we-
ren zo lekker en ze verkleurden zo mool en ie konnen d'r 
niet ofblieven en now ja, as 't op was dan was 't daon. 1k 
kan meallesnog veur de geest haelen en et lietien dat we 
zongen, ik kenne et nog van buten. Half Stellingwerfs, half 
Nederlaans was 't. Enzoaset meerst mit zok soort vassies 
gaot, wodde et op verschillende plakken weer eers zongen. 
In Ni'jhooltpae zongen we et zo: 

Sunte Sunte Matten, 
Sunt Matten op een stokkien, 
rood, rood rokkien, 
rood, rood reugeltien, 
Sunt Matten op een vleugeltien, 
Sunt Mattinus bisschop, 
roein van alle lanen, 
dat wi'j hier mit lochies lopen, 
is veur oons glen schaande. 
Hier woont een rijke man, 
die veel geven kan, 
veel zal hij geven, 
lang zal hij leven, 
zalig zal hij sterven, 
daar kunnen wij van erven. 
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En as 't uut was, dan begonnen we bi'j de volgende deure 
weer van veuren of an. 

Bi 'j alderhaande kienderspullegies, thuus of op et schoe-
leplein, heurenvanooldsher lieties. Lieties die soms in 
et Stellingwarfs zongen wodden. Een protte meensken kennen 
grif et lietien nog wel dat bi'j et f luities maeken van se-
piepenhoolt zongen wodde: "Sap, sap, piepen, wanneer bin 
jim riepen." In De Ovend, 2e jg. no. 4 en 5 bin indertied 
verschillende variaanten van dat vassien ofdrokt. Ooldere 
lezers zullen op et schoeleplein wel zongen hebben van: 
"Jan, Jan, dikke Jan, hi'jwodthoe langer hoe dikker't, en: 
"Jan, Jan, dunne Jan, hi'wodthoe langer hoe dunder", en 
bi'j et tikkertien van honk tot honk van: "Hedder laot je 
schaopies gaon". 

Mar de kienderspullegies bin deur de jaoren henne ver-
aanderd en de oolde lieties bin verdwenen. Alliend dat ool-
de Sunte-Matten lietien was d'r nog. leder jaor koj't nog 
heuren op de elf de november, as die riegel daansende lochies 
de diek weer langes kwam. Tot veur een peer jaor was dat 
nog zo en doe was 't inienendvot. De kiender kwammen nog 
wel langs dedeurenen de lampions weren mooier as vroeger 
en ze zongen nog as liesters, mar inienend gien Stelling-
warfs meer. De laeste peer jaor is 't een aander lietien 
wat as d'r zongen wodt. Ok mooi, ok oold, mar hielemaole 
in tt  Nederlaans. Een vassien over koenen mit horens en 
karken mit torens. 

le vraogen je ofwaordat oolde vassien zo mar belaand 
is. Hoe komt et dat etuutde tied raektis? Hoe komt zoe'n 
Nederlaans lietien d'rin ienend? Komt et van Nederlaans-
taelige kiender van butenuut? Was de taelmacht van et Stel-
lingwarfs bi'j de schoelej ongen op een gegeven mement niet 
groot genoegmeer? Het een overieverige schoelejuffer of 
meester de kiender misschien een Sunte-Matten-vassien le-
ren wild en niet deur had dat daordeur weer een klein stok-
kien kultuurgoed de vernieling in raekte. Et vaalt niet mit 
om de tied weeromme te dri'jen, wat as ien keer vot is 
kriej' meerstal niet weeromme, mar missehien lezen juffers 
en meesters dit oolde, veur et grootste pat Stellingwarfs-
taelige lietien wel en leren ze et de kiender weer, zoas 
et in heur d3rp vanoolds zongen wodde. Dan zol Sunte-Mat- 
ten weer echt Sunte-Matten wezen. 	Johan Veenstra 
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Daegelikse dinkies 

Lolke warkte op et botterfebriek, hi'j was heufdkontre-
leur bi ' j de meikkontrole, en zat op et laberetorium. Lolke 
en de vrouw hadden in de regel ok een kostganger. Et weren 
meerstal jonge kerels, die op et febriek kwammen te warken, 
en dan mossen ze een kosthuus hebben."Och,'zee Jantsje, Lol-
ke zienvrouwlaot d'r mar iene bi'j oons kommen, ze moe'n 
toch plak hebben, ikkanet d'r wel bi'jdoen, en dan ver-
dien 1k d'r nog wat an." 

Op een middag onder et eten, ze zatten allemaole an tao-
fel, beon Lolke weer te zeuren over et eten, hi'j hadde 
altied wat te janken. Dan was et eten te koold, dan weer 
te hiete, dan tezwatof te bruun, te zute of te zoolten, 
hi'j hadde altied wat. En dat begon Jantsje te vervelen, 
ze hadde et al jaoren anheuren moeten. 

Inienend leup heur de kop omme, dat zekwakte Lolke een 
bod vol soepenbri'j liek in 't gezichte. De bri'j blubber-
de de verbiesterde Lolke bi'j alies daeie. Doe Lolke mit 
de vingers zoveule ruumte maekt hadde, dat hi'j tussen de 
gottekorreis deurkiekenkon, smeethi'j de bri'jpanrie naor 
Jantsje, mar die ontweek 'm, dat de bri'jpanne batste te-
gen de mure. Debri'j spatte tegende zoolder an, de laeste 
karbonade kwam op et dressoir te laande, en de overbieven 
eerpels daansten as haegelstienen over de vloer. Et gong 
d'r zo heiselik omme weg dat de buren kwanunen d'r an te 
passe. 

Doe de kostganger de bri'jpanne deur de kaemer vliegen 
zag, is hi'j d'r mar wieselik uutnaaid. Dóehi'j op et fe-
briek kwam, kon hi'j et vanzels niet veur 'm holen, zoe'n 
wille hadde hi'j dtr  van. Et febriekspasseniel geneut d'r 
mit voile teugen van. Zokshaddenze krek neudig, et ver-
brak et grauwe febriekslevenwt. Een kertier laeter kwam 
Lolke op et febriek,hi'j zag d'r weer fris en monter uut, 
ie konnen van de bri'jslag niks meer zien. 

lene van de febrieksmannen zee tegen him: "Hoe is 't 
thuus, Lolke?" "Best," zee Lolke. "Mooi," zee de fêbrieks- 
II, Tt 	kuj' nog wat opschieten mit de vrouw?" "Nooit een 
woord, heur!" zee Lolke. "Zo," zee de aander,"ze hebben 
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mi'j aanders krek verteld, daj' een bod mit soepenbri'j 
liek in j  gezichte had hebben Dat aovens mos de kostgan-
ger hals over kop nog een aander kosthuus opzuken. 

Klaas vd. Weg 

De Frisse Wiend Blaost Him Tot Een 

Storm Die Raost 

Iv 

En dan hadden we nog de "Vri'je Naosie" 
ontstaon uut de frustraosie 
van een hip oold baosien. 
De Vri'je Naosie Steilingwarf 
zi 'jers van bedarf op eigen arf 
ontspoorde streekgenoten 
die treinen deur disse krieten raozen iaoten willen 
(et zal niet mitvaien om zokken weer op 'e goele baene 
te tillen) 
De Vri'je Naosie 
een protte gepraot 
mar mit de daod. 
gien verdievedaosie. 
nee, d'r kwam niet yule 
van de plannegies van disse mannegies 
die hiele organisaosie 
bleek een ziephe lie zonder glaans 

de V.N.S. 
is op de fiess': 
Stellingwarf het nog een kaans! 
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V 
(Wat is d'r an de haand, staot de horizon in de braand? 
Nee, daTs  ni'jlochtersschiensel in It Stellingwarver laand) 

KEUNSTNERS UUT ET hTESTEN 	 STELLINGWARVERS 

ludiek pesten 6.- 	 aachterdochtig praoten 
uuttesten ( 	 #anrommeZen laoten 
kultuur ofkraeken (— 	 )gremietig kieken 
niks maeken( 	 now valen d'r lieken 

keunst is naomaek is gien keunst is naomaek is gien keunst 
is naomaek is gien keunst is naomaek is gien keunst is 
naomaek is gien keunst is naomaek is gien keunst is naomaek 
is gien keunst is naomaek is gien keunst is naomaek is 
gien keunst is naomaek is gien keunst is naomaek is gien 
keunst is naomaek is gien keunst is naomaek is gien keunst 
an 

(keunst 
is meense like ofgeunst 
op P5  netuur 
goedkope roim'nel 
mar peperduur) 

Arp Ernst 

Grösdunen 

Arp het de zende scharp! 
Dat is goed te marken, 
bi'j et lezen van zien warken. 
Et is E(e)rnst (mit) disse man, 
die him aachter zien naeme niet verschbelen kan! 

Wi1Z-em de Vries 
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Et ni Yste boek van Johan Veenstra is d'r 

Op deensdagaovend 13 oktober wodde in kef De Schieve 
deure (j a, zo hiet dat kefé 6cht, in 't Ste llingwarfs dus) 
et eerste exemplaor vanuut et bestuur van de Stellingwarver 
Schrieversronte anbeuden. Daormit kwamde eerste Tmederne' 
roman in et Stellingwarfs op 'e wereld, mar, zo zee de 
schriever laeter, et aeventuur begint aenlik pas! Dat dat 
aeventuur iniedergeval niet totaol verkeerd of lopen zal, 
bin 'k wel aorig gerust op, omreden mi'j uut reakties ble-
ken is dat devorm daor ditwarkin geuten is, verstaon en 
wardeerd wodt deur een vaaste kern van lezers van de Stel-
lingwarver schrieveri'je. 

Hoewel de uutrikking in kleine kring hiette te wezen - 
dat was ok de weens van de schriever - was die kring toch 
groot genogomop een alderplezierigste meniere mit mekeer 
praoten te kunnen over de Stellingwarver schrieveri 'je, et 
uutgeven van boeken, reakties bitj et lezerspebliek en zo 
wat henne. Vrunden en kunde en ok de woordeboekgroep van 
Ni'jhooltpae (die deur Johan Veenstra cordineerdwodt) we-
ren goed vertegenwoordigd. 

Behalven et uutkommen van et boek was d'r nog een hoogte-
punt die aovend, en dat was de toespraoke van de schriever 
zels. Geern drokken we die hierbi'j of. Enwatet boek zels 
angaot, as et even mit zit wodtet in De Ovend bespreuken, 
mar veurlopig laoten we et graeg over an de lezer. D'r is, 
zo bet blieken daon, veul belangstelling veur. Mar ie kun 
nog wel an een exemplaor kommen. Bi'j oens bureau, of in de 
boekwinkels. De pries is f 13,00, deoplaogeis 986, en de 
dikte is 96 bladzieden. Et omslagontwarp is van Sietske A. 
Bloernhoff. En bier volgt dan, wat Johan Veenstra nao de 
uutrikking zels zee. Toevallig (of minder toevallig.. .)sto'n 
d'r ok een interview mit him in Twie pond 'n stuver, de 
jaorlikse boekekraante verzorgd deur de Warkgroep Publici-
teit van de Schrieversronte. Daor kuj' dus nog meer over en 
van him geweer wodden (H. Bi.). 
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Beste iiiensken, 
Morgen de veertiendeoktoberis et op 'e kop of tien jaor 
leden dat d'r een adverteensie in de kraante ston, dat d'r 
een boekien in et Stellingwarfs uutkommen zol. Degolde 
Poo van Bergveld. Et was wonder, mar doe 'k dat ben-
chien in de kraante staon zagdochtik drekt: Datboekwi'k 
hebben. En 1k was in len keer verkocht. Hoewel et aenlik 
doodgewoon wezen mos, was et een vremde geweerwodding om 
mien moedertael in ienend lezen te kunnen. Stellingwarfs, 
och aenlik was 't alliend depraottael van elke dag west. 
Meer niet. Ik had d'r tot dan toe nooit iene tel over nao-
docht daj' meer mit die tael doenkonnen asalliend prao-
ten. Een brief schrieven deej' oinmes in 't Nedenlaans, dat 
haj t  ja zo leerd. Et stok kultuur daj' van huus uut mit 
kregen hadden wodde, en wodt spietig genoeg, op schoele 
haost gien andacht an geven. Taelschaemte, et oons minder-
weerdig vulen ten opzichte van 't Nederlaans, et bin din-
gen die meenskenbliekber mar muuilik overwinnen. Mar doe 
kwam miens dat boek. In iene rok ha'k et uut en de zao-
terdagsmiddags d t r op docht ik zo es in een slim overmoe-
dige bujje: Wat zol 't aenlik mooi wezen a]' ok zo in 't 
Stellingwarfs schrievenkonnen. Die middag bin 'k stiekem 
naor bovengaonen daor he'k doe een niempien in et Stel-
lingwarfs maekt. 1k hadde nog nooiteen riempien maekt en 
zeker gienend in et Stellingwarfs. Mar ik hul et vanzels 
veur me, niks tegen mien moeder zeggen, zemoches daenken 
da'k etnietgoed veur mekaander hadde. Daoromme maekte 1k 
in 't geheimoknog een verhael. En doe bin 'k d'r een we-
ke laeter toch mar mit op 'e lappen kommen. Now, ze ston 
versteld en ze- vun 't nog mooiok, zee ze. En Haarm vun 
ok mool, zee hi']. Datikkezuver een betien groots en zo-
dóende roegelden de riempies uut de penne. Driest leut 1k 
ze op 't wark lezen en daor zeden ze: "Die moejT  naor de 
kraante sturen", en in een nog overmoediger buj]e stuurde 
'k wat naor de Liwwadder toe. Doe "k  de aandere daegs van 
mien wark thuus kwam zee mien moeder: "Wat he]' now toch 
uuthaeld, Noordmans het held." En zo is 't allemaole be-
gonnen. 
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Op 'e schostienrnaantel kwam op 'e radio, Uut de pul-
trum kwam in de kraante en de meitied d'r op wodde de 
Schrieversronte opricht in de Ulo in Wolvege. Bi'j Haarm 
aachteropdebroinmer d'r henne. Doe wede deure in kwammen 
ston Jannes Nijholt in de gang, dat was vanzels meneer 
Nijholt veur oons, want we hadden les van him had in die-
zelde Uloenal wawwe dan al een peer jaor van schoele of, 
etontzagzat d'r toch nog wel een betien in. Meneer Nij-
holt dus, mar meneer Nijholt praotte gewoon en dat kwam zu-
vernuver an. Die middag zag ikHenk Bloemhoff veur et eerst. 
D'r hadde al een keermennigwat van mitj  in de kraante staon 
en daor haokte Henk die middag op in. Hi'j hadde et over 
een ni'je Bergveld of zo en da'k de Liwwadder al haost al-
liendvolschreef. Henk het grif altied al een betien een 
fantastwest. Mar a'k eerlikbin dan vuulde 'k me hielemao-
le niet zo lekker dat de andacht zo op me vestigd wodde. 
En etslimstewas dat Henk vteug a'k wel even veur et bod 
kommenwol. Hi'j woiwat van de spelling uutleggen en hi'j 
vreugmi'j a'k etwoord luzen wel even op et bod schrie-
yen wol. 1k was ja bombaddeerd as schriever die de Berg-
veld-spelling al onder de kni'je hadde en In de veralde-
raosie schreefiklUZefl mit een s in plak van een z. Pro-
test uutdezael. 1k weet niet aj't nog weten Henk, mar et 
was wel een betien een of gang, temeensen dat vuulde 1k zo. 

Niet zo verschrikkelike lange nao de oprichting van de 
Schrieversrontereden Henk Bloemhoff, Jannes Nijholt en 1k 
op een aovend naor et motel in t Vene. Et Frysk Skriuwers-
bounwol mit oons praoten. Twie schrieverskringen in Fries-
laand? Dat was heur te bot.As we glen sectie van heur wod-
den wollen? Steljeveur as dat angaon was, zollen d'r dan 
in de laeste tien jaor ok twintig boeken in 't Stellingwarfs 
van de drokpasse roegeld wezen? Mar... even weerouune naor 
die reize naor et motel toe. Et zal in de buurt van de 
Kuunderbrogge west wezen doe Nijholt him inienend omme-
dri'jde en tegen me zee: "le mossen aenlik es een roman 
schrieven, dat kun jewel. Watvienie, Henk?" Now, Henk zee' 
vanzels dathi'j dat okvun. "Mar dat is een drege put wark," 
zee 1k, "dat speul 1k zo mar niet klaor. En wat veur ro-
man dan?" "Now een streekroman," zee Jannes. "le schrieven 
now al zokke lekker lopende stokkies in de kraante, now 
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en dan schrief ie aenlik gewoon een hiele viut van die stok-
kies aachter inekaander die over de zelde meensken gaon, now 
en dan hej' een roman." 1k dochte bi'j mezels: Kerel nog 
an toe, as dat zo makkelik is, waoromme doej't dan zels 
niet? We praotten d'r veerder niet over, mar et leut me toch 
niet los. Een meens is naemelik een wonder ding. As Henk 
en Jannes now zeden da'kwel een streekroman schrieven kon, 
ae now je, misschien was 't dan ok wel zo. En 1k bin d'r 
an begonnen. 1k docht bi'j mezels: Now moet et netuurlik 
wel een betien medern, niet zo as al die aandere streekro-
mans en in mien gedaachtenha'k et al zoe'n betien veur me-
kaander dat Annie, de boeredochter uut et verhael, an de 
hael gaon zol mit een Turkse gaastarbeider. Dattig schoele-
schriftblatties he'k vol schreven. Echt streekromanachtig 
heur. Een aorige boerevrouw, een stiefkop van een boer die 
spul mit zien zeune hadde, een kapitaole plaetse, Annie was 
een helder jonk en Hannes de arbeider was verkikkerd op 
heur. Die beidend ha'k aenlik an 't aende trouwen laoten 
wild naodat et mis gaon was mit die Turk. Mar nao dattig 
bladzieden ha'k d'r genoeg van. Ze konnen zeggen wat ze 
wollen. 1k kon glen roman schrieven! An die Turk bin 'k nooit 
toekommen. 

De tied gong wieder. De pultrum gong wieder. 1k beurde 
centen veur riempies die aachterof bekeken die centen aen-
lik niet weerd weren. Wilde Gaanzen kwam en Fluitekruud 
mit langere verhaeien. Een hoogtepunt zeden ze. 1k begon 
weer aheen wat langer verhael. Dan schreef 1k es een stok, 
dan bleef et weer een tied liggen. Intied kwam As de wil-
de roze biuuit en ik breidede weer een tippe veerder an 
et ni'je verhael, onzeker as altied as 't wel wat veurstel-
de. Misschienwas 't okwelniks. Enstokkienveur stokkien 
wodde et een kieine roman. Een vlinder van zulver, Doe 
't in kiad klaor was kwam d'r over de post een brief uut 
Oosterwooide van Henderk Vondeling, die schreef dat d'r 
nef fens hlmverlet was van een Stellingwarver roman en dat 
1k die aenlik schrieven mos. Zoe'n kerweimosik wel kiao-
ren kunnen, dat 1k mos et mar es in me omaegaon laoten. As 
't me niks toeieekmoch 1k zienbriefok wel in de pruile-
maand gooien. Dat is niet gebeurd, Vondeling, en 1k hebbe 
jow doe weeronimeschreven da'k doehde was, da'k et muuilik 
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vun, enda'kwat deschrieveri'jeanbelangt altied onzeker 
bin enda'k vol twief els zitte atk  et welgoeddoe, en daw-
we mar ofwaachten mossen hoe et roman- aeventuur of lopen zol. 

En now zittenwehier vanaovend, et boek is drokt, mar 
et aeventuur is nog niet veurbi'j. Misschienbegint et pas. 
Want watzullende meensken zeggen? Kun ze 't anvulen? Wie-
zen ze et of? Bin zeet iens mit mien keuze en mien benao-
dering? Et is een gok. Een boek is altied een gok. Veur 
mi'j is et een ontroerend verhael en dit verhael hoolt mi'j 
yule meer doende as al mien eerdere verhaelen. 1k hebbe me 
hielemaole in dit verhael verplaetst, verplaetsenkund. Een 
verhael dat zoas zovule verhaelen opbouwd is uut feiten, 
uut din gen die 'k zels mitmaekt hebbe, uut dingen die 'k 
zels zien hebbe en uut fantasie. Een mingelmoesien. Waor-
hied en fantasie, best wel een boelwaorhied, mar toch ok 
weer een waorhied die soms ok weer krek niet op die menie-
re gebeurd is zoas 't d'r staot, waorhied die ok weer mit 
fantasie bi'jkleurd is om et verhael zo lopen te laoten 
zoas etnef fens de schriever lopen mos. Mar de meensken in 
et verhael bin veur mi'j haost levende wezens wodden, zodat 
et zuver een betien zeer dot om ze vanaovend los te laoten. 
Die schoelemeester uut et boek, een jonge die zo graeg ge-
lokkig wezen wil, krek as wi'] allemaole. Mar et wil him 
aenlik mar niet goed lokken. Mitduzend banen zit hi'.i vaas-
te an vroeger. Hoe hi'jas kiend was, wathi'j doe mitmaekt 
het, et oolde huus waor ze woonden, et schoeleplein, zien 
vrundinnegienLieneke, de speulhusies in debos, et verraod 
van zienheit die Griesien slaachttê, Griesien, et schaop 
waor hi'j zien verhaelen tegen ofstak en die hiTj  de eer-
pelschellen brocht, et verraod van Mem, die in de oorlog 
groot was mit Hans, een Duutse soldaot, en in et leven van 
vandaege-de--dag lopt zien vrundschop mit Rob op niks uut 
en gelok liekt veur him niks aanders te wezen as een vlin-
der, die krek aj'm pakken zàllen vot dwarrelt in de zoe-
merse zunne. 

Lao'we hopen dat disse vlinders van zulver vot dwarrelen 
zullen onder de meensken. 

Ni'jhooltpae, 13 oktober 1981 	 Johan Veenstra 
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Sierd Geertsma-kelinder verschenen 

Op vri'jdag 16 oktober verscheen de bi'] mien we ten eer-
ste kelinder in 't Stellingwarfs. In die kelinder bin of-
drokken van wark van de now 85-jaorige keunstschilder Sierd 
Geertsma uut Appelsche opneumen. Bi'j elke prente is een 
(toepasselik) gedicht in et Stellingwarfs ofdrokt. Et gaot 
hier ombestaondwark; veur etopnemendaorvan gavven ver-
schillende dichters heur goedvienen. De keuze van de ge-
dichten is maekt deur de Warkgroep Publiciteit van oonze 
Stichting - die bet trouwens de hiele uutgifte (mit oons 
bureau) veurbereid - en de oplaoge van de kelinder bestaot 
uut 600 ex. Hi'j gelt f 9,50 et stok. Aenlikkon dat laeste 
haost in de verleden tied staon hebben, want doe 'k dit 
stokkien schreef was de kelinder bi'j de Schrieversronte al 
uutverkocht Mar in pattie winkels zullen daenk' nog wel 
goenend wezen. 

Een groot pat van Geertsma zien wark wodt beweerd in et 
streekmuseumvan Smallingerlaand: 'It BleekerhtIs' inDrach-
ten. Oold-conservator C. Sierksma geft op et aachterblad 
van.de  kelinder tekst en uutleg over et opneumen wark, en 
biezunderheden over Geertsma zien leven en wark in et alge-
mien. Et eerste wark van Geertsma daor Serksma weet van 
het, is een schetsboekien uut 1910, daor al een bepaolde 
stijl uut sprekt. Meester Okkinga van Appelsche zorgde d'r 
veur dat Geertsma in Grunningente lane kwam, bi'] Dirk de 
Vries Lam, direkteur van de tekenakedemie Minerva. In 1923 
haelde hi'j daor zien diplome. Geertsma bet in Grunningen 
een schoft in zien onderhoold veurzienmit reclame-tekenen. 
Doe hi' j deur de crisis zonder wark kwam te zitten, is hi' .j 
weer naor Appelsche gaon, en daor bet hI'j veerder altied 
woond. "It Bleekerhfts" zit in et oolde gemientehuus in 
Drachten, Moleneind NZ 14, en is los maendags van 13.30-
17.00 ure en deensdags t/m zaoterdags van 8.30-12.00 ure en 
van 13.00-17.00 ure. le kun d'r dus een groot pat van Geerts-
ma zien wark bewonderen. 

Bi'j de uutrikkingweren Aanwezig Vrouw R. Betten-Pop-
kema (veur dePubliciteitskemmissievan de Stellingwarver 
Schriever sronte), de Heer W. van der Horst (now conservator 
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van 'It Bleekerhfts1), inkelde femilieleden van de Heer 
Geertsma, en een peer bestuursleden van de Schrieversronte 
die de komplementenoverbrochtenen de daank veur de pie-
zierige saemenwarking mit 'It Bleekerhfls' nog es onder-
streepten. 

Et eerste exempiaorwodde an Geertsma uutrikt deur Vrouw 
A. Bergveld-Gorter, die op 't heden in Drachten woont, mar 
veur disse,. gei.egenhied graeg nog es naor kefë Huist in Appel-
sche kommen was. De femilie Bergveld het indertied perbeerd 
om et wark van Geertsma op een vaast, centraoi piak in de 
gemiente (Oost-Stellingwarf) bi'j mekeer te kriegen, dat et 
daor beweerd, en altied bekeken wodden kon. Spietig genog 
is dat niet iokt. Uut Vrouw Bergveld heur toespraokien nam-
men we et volgende over: 

"Wy prate wol altyd Fries mel elkoar, mar ik wol no 
toch perbeare as WY 't ik yn 't Steilingwerfs kenne. 1k 
bin bliede dat ikvandaegean Sierd de eerste, echt Stel-
lingwarver kelinder anbi'eden mag. Zoas een kelinder de toe-
komstige tied angeft, gaon veur mi'j en ik daenk ok veur 
Sierd de gedachten onwillekeurig weeromme in de tied. De 
tied waorin de tekenings van Sierd maekt binnen, en ok som-
mige gedichten van de kelinder ontstonnen. 1k daenke dat 
et een goed idee van de Schrieversronte is om deur disse ke-
linder. de oolde en de ni'je tied mit mekeer te verbienen. 
1k hope dat jongen ooid d'r een protte plezier an beleven 
mag. De eerste kelinder geef 1k graeg an jow." 

Op bi'j gaonde f oto bekieken Geertsma en Vrouw Bergveid 
tegere de kelinder. Heufdmitwarker Pieter Jonker, die veur 
de infermaosie over de mitwarkende dichters op et aachter-
blad zorgde, vertelde 'tien en aander over hoe de kelinder 
d'r kommen was, waor de saemenwarkingmit o.e. "It Bleeker-
hUs" uutbestaonhadde, en al zomeer. Uut zien toespraoke 
nammen we et onderstaonde over. 

"VeurdatVrouwBergveld doukies et eerste exemplaor an-
bdt an de Heer S. Geertsma, wi'k graeg nog even wat ver-
telien over et tot staand kornmen van de kelinder. Et be-
stuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte het 
veur bepaolde warkzemheden kemmissies/warkgroepen insteid, 
die heur belangeloos inzetten veur een dieltaeke. lene van 
die kemmissies is de Warkgroep, Pubiiciteit. Die kemmissie 
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bestaot uut Renny Betten-Popkema, Harmen Houtman, Sietske 
Bloemhoff en Henk Kroese, en het now al een jaor of wat 
perbeerd zoveul meugelik an de weg te timmeren. Ze brochten 
plakplaeties, mouwhemdenentassen op 'e mark, en ze ver-
zorgden twie keer de huus-an-huus-boekekraante van de Stel-
lingwarver Schriever sronte. Ok et "Theaterburo" hebben ze 
uutvunnen. Ze zorgden d'r veur dat deur een firma tegelties 
maekt wodden, en gao zo mar deur. Boekeleggers, foolders 
en al zo wat henne wodden anmaekt om et Stellingwarfs en 
de Schrieversronte wat meer in de belangstelling van de 
meensken te brengen. 

Elk jaor vienen ze wel weer ni'je dingen uut. Zo leek 
et heurmooi toe om een Stellingwarver kelinder te maeken. 
Al gauw kwam doe de naeme van Geertsma op 'e bodden. Mar 
ja, zoks kuj' makkelik zeggen, et moet ok allemaole kunnen. 
Renny Betten-Popkema enikhebben eerst es een reize naor 
Geertsma maekt. We dochten: jonge, as dat now es meugelik 
was, we zollen de keuning te riek wezen!Geertsma leut oons 
van alleszienwat hi'j zoal maekt hadde: prachtige eulie-
varve-schilderi'jen, schilderi tjen maekt van duunzaand en 
een prachtige mappe mit schetsen, mar wi'j weren veur de 
kelinder een betien bunnen an zwat-wit wark. En now weren 
de meerste tekenings mit ink en kwaste, pennetekenings en 
hooltsneden in et Streekmuseum it BleekerhtIs" in Drachten. 

1k kreeg doe de opdracht om kontakt te leggen mit de 
konservator Van der Horst. Now hadde ik veur die tied al 
een peer keer kontakt had mit de Heer Sierksma (oold-kon-
servator), mar ja, 1k zag toch wat tegendereize op, ie we-
ten ok niet percies wat aj' now wel en flier vraogen kunnen. 
Mar. Geertsma wol wel mitwarken en dat was een goeie rogge-
steun. Now, et kontakt mit ttlt BleekerhcIs" ha'k me niet 
plezieriger veurstellen kund. Een enthousiaste ontvangst 
van oons plan! 

D'r wodde hiel wat deurpraot en de warkgroep van de 
Schrieversronte moch uut 23 prenten een keuze maeken. Een 
peer keer he'knog bi'j Geertsma west mit drokproeven. Et 
is een veurrecht aj ' dan bi'j Geertsma, in et atelier zit-
ten meugen. Geertsma bekeek de proeven kritisch en legde 
mi'j van alles uut, percies zo as hi'j et graeg hebben wol. 
De Heer Sierksma, die aenlik de belangriekste kontakten 
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legd het veur et beschikber stellen van Geertsma zien keunst-
verzaemeling an et Bleekerhi3s, hewwe ok mitwarking vraogd. 
De infermaosie over Geertsma zien wark en over de prenten 
op de kelinder is van zien haand. Binnen de kotste keren 
laggen detektenop mien buro. Et bestuur van de Schrie-
versronte stelt et op pries jim weten te laoten, dat ze 
bliede binnen dat Geertsma doedertieden besleuten het zien 
wark bi'jmekeer te holenenin een museum onder te brengen. 
Et bestuur het okaltiedvunnen dat et jammer is dat zoks 
niet deur de gemiente Oost-Stellingwarf daon is, mar et 
bestuur is d'r van overtuugd dat et wark van Geertsma in 
goeie en vertrouwde hanen isbi'j et Bleekerhfls. En Drach 
ten is ok nog niet iens zo veer van Appelsche of. Et liekt 
d'r op dat dit gezaemelike proj ekt van "It Bleekerhfts" en 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte fiat et laeste 
is. D'r wodt now deur it BleekerhtIs" warkt an de veurbe-
reiding van een tentoonstelling van Sierd Geertsma zien 
wark. Een tentoonstelling die in jannewaori 1982 ok naor 
Oosterwoolde komt." (H. B1./P. J.). 

a/wee!' 

gister zag il< joy, 
en keek je nao 
ie stonnen 
weer te kieken 
naor de meensken 
die jow niet 
staon Zaggen 

harme ?-2 
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Kelinderjacht 

Bakkers, baanken, en maelfahrikaanten 
kennen de neudige kelinderklaanten. 
leder jaor opni'j 
blift de vraoge: "Hej' ok sen kelinder veur mi'j?" 
Dag en naacht hang ie an de mure, 
of boven de keunstmestkladden in de schure. 
In alderhaande kleuren 
verlocht ie de staldeuren. 
Overal vuul ie je thuus 
tot op et kisinste huus? 
Van et veurjaor of tot en mit de sni 'j 
hool is veur oons de daegen bi'j. 
Deurgaons blief is amper sen jaor onder 
en dan wodt et stoOkhokke jow ni 'je pla7< 
Tussen oolde kraanten, lekkende leersens en kiompen, 
heur is dan veur goed bi 'j de lonrpen. 
In een karkhoffelike rust 
wor is in slaop suet. 
De paosbulte is jow laeste stee, 
want hier gaot et jaor op  in de viarinenzee? 

Willem de Vries 
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