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STELLINGWERFSE RIEMPIES! 
4E KONING ERIC DE NOORMAN 

• Koning Ene, ,tob'le held, 
Stoere strieder Deur de Vrede, 
Onderdrokker van geweld, 
Groots wea je bezwoard verleden! 

Toonbeeld - van de duurste trouw, - 
Eerlik, striedber, onveekrokken, 
Op de bres voor ktend en vrouw, 
-Eo' 5' het kwoad de kop indrokken! 

Overal wordt van je proat. 
Ieder eert je grote doaden. 
Ieder wet woar Ene goot. 
Ene 	altied vaastberoaden! 

• Jonk en old le.eèt dag en dag 
Ni'jje, - grootser avonturen. 
't Is je  deag'liks reisveslag, 
Dal j' 0*5 uut het Noorden sturen! 

Koning Ene, grote Held, 
lAat De Zwarte Ruter even 
Hem, verieken mU jouw geld, 
NOu-  al bin zien deagen teld! 
Ten keer aal ie Deur 't geweld 
Van de -Grote Ene beven!! 



JOUK., stellingwerfSS riempies Kri'iien. 

In: Heerenv, Koerier 7.1.1952 

,, 	 r-•. 1. 

STELLINSWERESE RIEMPJES 
flfljEyq 	Ik , 

Om do olde karktoren wi'jjen 
wi2dweg een koppel kri'jjen; 
zÖ,nar, zonder doel of wat, 
krek woar de 'wiend ze Anne slat; 
hoge om het heantien en dan tiogge 
een sirkej over het karkh.of en tot0 gge; 
zwarte plakken tegen de grieze Zocht; 
ekaarp deur een bocht, 	- 

een wijde vlocht; 
vleugels, die amper bewegen; 
wiend en wolk~ en regen; 
das om de klaankborden steil noar 

ot~ør dc Zegersteden; 
ex dan weer hoge, 

your 't ego - 
wordt de ,saalde van 't dak 
een .rustplak; 
tIce 05 tiMe zilten de kri'JJen 
en: rusten «ut;
r4lskien een menuut; 

ij tot de buiJos ze verder wi'JJen. 
.4 . 	

JOUH 



STELLINGIJERF, JEHANNES., Een Proatien uut de Oosthoek; 

Over een oold verhaaltien en nog wat. 

In: Stellingwerf 11.1.1952 

Een Proatien uut de Oosthoek 
Over een old verhaaltien en nog wat 

Dat olde verhaaltien het veur de oorlog eens 
in de kraante staon. Jim zullen het wel niet meer 
weten daenk en daoroni vertel, ik het nog even 
weer. Het was zo :' 

,,Naor ons disser daegen ter ore kwam, is 
een Amerikaanse autotebriek van plan de 
straotweg Noordwokle—Frederiksoord as 
proefbaene te gebruken. Dit holt in, dat men 
dus in het vervolg de ni'jste soorten auto's, 
die de febriek otlevert, hier integen kommen 
kan. 

Het wekt miskien even verwondering, dat 
men het zo ver van huus zocht het. Deskun-
digen wusten ons te vertellen, dat het hier 
een.spesiaal onderzuuk van de gering betreft. 
De febriek het vertegenwoordigers over de 
hiele wreld an 't waark zet, om deeskiktste 
wegen hierveur uut te zuken. Ueskiktste wil 
in dit' geval zeggen slechtste. En tenslotte is. 
men tot de slotsomme kommen, dat een auto, 
die het op de Ni'jjeweg goed doet, het overal 

'goed doet. 
Een hiele ere veur ons dorp en onze Ge-

meente ...... 

Tot zover dat kraantebericht. 
Intussen is de Ni'jjeweg ni'jje-weg worren. Mis-

kien het die Amerikaanse febriek d'r een strop an, 
omdat ie nou -een ni'j terrein opzuken mos. Wij 
veur ons hemmen er niet aandes as gemak en ge-
not van. Temenen nou Ooststellingwerf van Linde 
naor Tjonger, en Vledder an de aandere kaant De 
Friese Brogge veur mooie anslutings zorgd hem-
men.  Daor is inderdaod een knap stokkien waark 
naor veuren brocht 

Mar nou is d'r van de weke iene bij me west. 
Dat gebeurt elke dag netuurlik, dat er iene bij me, 
komt. Mar dit was iene van de kraante. Een korres-
pondent numen ze dat, wee' j' wel. Die mannegies 
staon altied mit de neuze veuran. Wied hoe vule 
berichies slingeren ze de wereld in. Moe' j' de 
kraante mar eens deur kieken, hoe vaeke as er 
(corr.) boven de ni'jgies staot. Daor skrieven ze 
't mit een c zie. Mar ze zeggen ok een k heur, 
krek zo goed as wij. Nou goed dan, die man kwam 
bij me. ,,Jehannes," zegt ie, ,,hè' J' 't ok al heurd 7' 

::Mar ?" zeg ik, ,,wât heurd ?" 
,,Mar kerel 1" zegt ie, ,,die Amerikaanse auto-

febriek komt weeromme 1 Ze gaon het nou prebe-
ren tussen de Hellingbrogge en de hoek van de 
Jokweg 1 Over die gele stienties deur de S-bocht T" 

,,Hm T" zeg ik. ,,Ja, ie kun me nog meer ver-
tellen." 

,,Dat kan 'k zeker," zegt ie, en hij slat mit de 
voest op de taofel. ,,Hè' j' wel eens van amfibie-'1 
vôertugen heurd? Dat bin waegens, die kun op 't 
taand rieden, mar ie dukelen er ok mar zo mit in 
een sloot, dan is 't een skip. En waor docht' ie 
nou, dat ze die gingen peberen ?" 

,,Nou," zeg ik, ,,miskien in 't Kenaal tussen 
Frankriek en Engelaand T" 

,,Mis, Jehanes," zegt ie, ,,glad mis T Bij Klaas 
Bisschop in 't Oosterse veld II" 

Jehannes Stellingwerf. 



BAKKER, M., Friezen en Stellingwervers. 

1n: Aanpakken 11.1.1952 

INGEZONDEN. 

Friezen en Stellingwervers.: 

Toen we op de Legere Skoele de-koarte 
van Friesland 1eerden, was dqar bi'j al 
die neamen 6k die van een klein rèviertien. 
,,Kuinder of Tjonger" ston er mit Bene 
lettertjes bi'). Dat was de Zundesç neame. 
want as we d'r henne gingen te visken 
zedenwegewoon: .,'kGoanoar ' Kenaal." 

Dé meester vertelde ons, dat het-eanlik 
mar een hiel klein reviertien was..... 

ja, bi') het ons grif niet mit opzet wat 
wIesneakt, mat we-- hemmen leater toch 
wel bégrepen, dat het even aanders uut-
kwam! Dat dat. Kenaal in werkelikheid 
o zo bried was! Omdat het een grens is 1 
En die bit in de regel breed en - diepe! 

Friezen benoorden, Stellingwervers be-
zuden dat weater. 

	

Mar -beide in Friesland. 	- 
Appels en peren an dezelde boom! 

Ja, het bottert niet zo bezunder tussen 
die twie bevolkingsgroepen.! De Friese 
Aksie wordt 'op het ogenblik mit alle 
vebetenheid voerd en de Steltingwerve± 
moet doarbi'j wel veake de indrok krie-
gen. dat ie absoluut niet mitteld wordt. 

Kom trouwens mat eens op een 
vegadering in Leeuwarden! 

Is het doarom het beste, om Friesland 
mat los. te baten, en ansluting bi') het 
Zuden te zuken? Lees mat eens, wat 
,.Frysk en Fry" van 13 Juli 'St skrift: 

,,Wolle de Stellingwervers bar streek-
eigen karakter biwarje en fuortsterkje, dan 
sille hja yn It Noarden bounsmate fine." 

En verderop: 
,.En Ik It safler komme, troch onder-

wils en bisef van mienskiplike strijd dat 
de Stellingwervers bar - alteast yn pas-
sive sla - it Frysk sâ eigen meitsje, dat 
It brokt wurde kin op gearkomsten ensfh, 
dêr't minsken fan wjerskanten de Tijonger 
elkoar moetsje." 

Gien gekke redenering. Mat 't venien 
zit In de start! 1 

Gelokkig bin er ok aandere geluden. 
In zien hoofdartikel in de ,,Heerenveense 
Koerier" akreef Fedde Schuter op 6Juli '51 

Ons is niet bekend, dat ooit enige per-
sonen of instanties het de Stellingwervers 
kwalijk nam, dat zij hun eigen taal hand-
haven en liefhebben, Een Fries. die dat 
deed, zou daarmee de tak doorzagen, 
-waarop hij -zelf zit." 

Dat Schurer, die deur Tetman de Vries 
uutbeeldet wordt as de midveur van de 
Friese Beweging, dit skrift, kan ons nog 
hope geven. 

In elk geval hè' we !en groot ding an 
de Friezen te daanken: DAT ZE ONS - 
WAKKER SKLIDDET FIEMMENI 

En as wi'j nou mat zorgen' da' we 
niet weer indommelen, dan kommen we 
d'r wel; ôk wel a' we bi') Drente of 
Overiesel en ôk wel a' we bi') Friesland 
heuren 1 	 - 	' 	- 



Uit het Raadsverslag. 

In: Steil. 18.1.1952 

te  
4' 41-  aaet? 	 t  

/ 

Leeuwaraen om een jaar-
van t 0.01 per inwoner der 
er EIJOELAAR nog de vol-

genae cri ne coeur. 
In deze tijd nu de Friese beweging in en buiten 

de provincie alle aandacht heeft, lijkt het mij goed 
er op te wijzen, dat de Stellingwerven in het 
Friese -land een eigen plaats innemen. Het wordt 
tijd, dat ook in Friesland wordt beseft, dat de pro-
bleemstelling inzake het Fries als voertaal hier in 
de Stellingwerven anders ligt. In taal en cultuur 
sluiten wij meer aan bij de Saksische inslag van 
ons volk en ik zou het zeer betreuren als de Stel-
lingwerven zonder meer als 100 % Fries zouden 
worden beschouwd. 

Het wordt tijd, dat ook hier in Weststellingwerf 
wordt beseft waar het in wezen om gaat. Wij heb-
ben steeds welwillend gestaan tegenover de Friese 
belangen en verlangens, maar wanneer men iets 
dat elders gewenst wordt: Fries op de scholen, 
openbare instellingen, kerken enz., zonder meer in 
Weststellingwerf wil invoeren van bovenaf, dan 
willen wij hiertegen protesteren. 

Sinds eeuwen hebben de Stellingwerven een 
eigen karakter behouden en ik acht het van belang, 
dat ook dit streekkarakter behouden blijft. 

Een oplossing zoals door de Friese beweging 
wordt voorgesteld acht ik minder juist en ik hoop, 
dat de raad van Weststellingwerf als één man be-
reid is zijn mening bekend te maken, opdat èn de 
provinciale- èn de landsrege-ing weten hoe hier in 
Weststellingwerf gereageera wordt op de Friese 
beweging. Ook Weststellingwerf moet in deze wak-4 

hucj worden en weten 
tkter, eigen dialect en 
voor alles nationaal wil 

• Het. heeft spreker bijzonder verheugd te 
constateren, dat B. en W. van plan zijn een 
op te stellen, oor deinde toekomst voorg 
Verbetering der zandwegen. 

Nu weten wij uit ervaring, dat de zan 
ten Zuiden van Noordwolde en Boijl in e 
slechte staat verkeren. Deze wegen liggen ju 
waar vele kleine boerenbedrijfjes gevestigd ,  
laatste tijd nu, gaat men vrijwillig steeds t 
centralisatie van deze te kleine bedrijfjes o 
verschijnsel, dat wij niet anders dan toe 
juichen. En hierom verheugen wij ons, dal 
plan wordt opgemaakt, waar de toekomstig 
wegen kuilen komen te liggen. Immers, de 
hebbend'en kunnen hiermede dan rekening 
n zal zich de centralisatie kunnen voltrekl 
langs deze wegen, met alle voordelen van d 

Wij hopen, dat deze-verbeteringen zo 
mogelijk tot stand zullen komen, al spijt 

modderwegen bij Noord 
proefterrein voor haar 
misschien weet Jehannes 
ander geschikt traject. 

,zann../azx'e 

• ______ J
vanhetFrie 

 heid, •en Ta 
lijkse bijdral 

9 



JOLiK., Ste].1incwerfse riempies; Lusel'es... 

In: Heerenu. Koerier 24.1.1952 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
LtISEF'EH. ..:. 

VSmd, da' 'k er nou zo 1*5 s*øle atoa; 
eerder dacht' Ik er nooit over nee 
a' 'le ze over het de4zjen streek 
en naar 't ttammegien keek. - 

Vroeger ?iet een boom weet 
In -Zweden of In Noorwegen; 
lis'j eten er mooi en grujde best, 
snor de meensken hammen hem 

oinmeslegen 
en een grote snesiene dec de rest; 
die het hem in atokkies kleufd; 
en toen stopten ze elk heufd 
in een groot vat, 
Waar geel spul in zat; 
ja, dat was bar benauwd; 
en toen bbs ze in deuzles douwd, 
vuuftip of zestig bI'j snekaander, 
de iene bovenop de aander; 
en al die deuzies worden len groot pak; 
dat kwam op een sklp, 
dat de Zee overstak; 
toen worde 't losknipt 
en ze lappen op een vremd plak; 
snit een auto gingen ze doe 
noar een winkel toe; 
daar bleven te een poslen stoan 
tussen levertraan 
en hagelslag; 	- - 
mar op een goeie da; 
gaf de winkelier te en mCi; 
ik betealde en ging vat-t....../ 

Och, wat Is dat pennegien nou al kort; 
vie gge de sigerette dr bVj. 

lOVE. 



STELLINGUERF, JEHANNES., Een Proatien wit de ûoshoek; 

..... En wat er an vaaste zit 

In: Steil. 25.1.1952  

Prao tien wit 4 de Oosthoek 0 
En wat er S vaaste zit 

Toeï*éliet in ons Paotien van 29 Des. 1950, 
meer Hdan een jaor leden dus, hadden: over de 
kwestie van de straotnamen in Buil, een onder-
,waarp, .dat toen nog al wat om de hakken badde, 
heileuten we dat stokkiSmit de woorden: 

,,Bn het M gelokkig niet meer zo; dat alle 
•'.t- naemen ,,vetaald" worren moeten, dat zien we 

an de Meulepolle. Ebn woord van lof veur de 
• Qemeenteraod, die .disse Stellingwerfse naeme 
:$tellingwerfs leut bliçven t" 

Wi'j drongen er toen pp an, om de Lijkweg of-
fisiëel Liekweg te numen,-wat ovrigens niet gebeurd 
is. Netuurlik speet ons dt. Mar in ieder geval was 
de Meulepolle Meulepolle, bleven t En we mochten 
dat wel beskouwen as een .hiele hael, omdat er 
nut bleek, dat het ,,Steljingwervers wees Stelling-
wervers" ok tot de Rao&zaak deurdrongen was t 

Het was hieran, da' we terogge dochten bi'j het 
lezen van het verslag van de Raodsvergadering op 
14 Jannewaori. En wel bi'j dat gedeelte, waor het 
gaot over de subsidie-anvraoge van het Friesch Ge-
nootschap van Geschied., Oudheid- en Taalkunde 
te Leeuwarden. Het is allerminst onze bedoeling, 
ons bier nut te spreken over het veur en het tegen 
van de betaeling van die twintig gulden. Het zol 
ons ok onmogelik wezen, om dat te doen, want 
4aortoe zo' we op de hoogte wezen moeten van het 
waark van dit Genootschap. 	/ 

Mar ofgezien daorvan, moen de woorden van de 
heer Eijgelaar iedere Stellingwerver uut het harte 
grepen west hemmen t 

Spreker Zee om. : ,,Sinds eewen hebben de Stel-
lingwerven een eigen karakter behouden en ik acht 
het van belang, dat ook dit streekkarakter behouden 
blijft t" 	 - 

Dat is, donkt ons, kort en krachtig 
t Dat betekent in dit verbaand, dat we' ons niet 
in een hoekien laoten zetten! 

Dat betekent, da' we' van plan binnen, om de 
Tjonger as graens te verdedigen en gien doembried 
te wieken. 

Mar dat betekent niet, la' we d'r een stiekeldraod 
bi'j langen trekken. We willen eupen staon veur 
aanderen, mar baos in eigen keuken blieven t 

Is er dan reden, om bange te wezen veur een 
anslag op onze vri'jdom? 

Oçh, a' 3' zo zien, dat het boeIien ,,De Stelling-. 
werveiren hun dialect'! en uutgaove is vait de - 
Fryske Akademiy, dan zeg ie :,,Hm, 't vaalt mit t" 

'En as hier opnemers van diezelde Akademy kom-
men, om eens te heuren, wa' we d'r nou aenlik 
uutbraoken, dan zeg ie :,, Nou, nou t" 

•Mar a' j' dan op een vergadering in Leeuwarden 
kommen, en je beuren niks aandes as 'Fries en nog 
eens Fries, dan zu' j' wel weer zeggen ',,,Nou, 
nou t" Mar dan klinkt het hiel aandes.... 

A' j' dan toevallig Ok nog in ,,Frysk en Frij" le-
zen, dat ze je daor graeg helpen willen in de stried 
om het behold van je Stel1iigwerfse taol, mar da' 
j' toch eerst mar eens zorgen moeten, da' j' be-
heurlik mit het Fries overweg kunnen, dan daenk 
ie bi'j jezelf 

Als de vos de passie preekt, 
Boer pas op je ganzen t.... 

De heer Bij gelaar ging verder: 
,,Een oplossing, ±oals door de 'Friese be-

weging wordt voorgesteld, acht ik minder juist 

en ik hoop, dat de Raad van Westatellingwerf 
• als één man bereid is zijn mening bekend te 
maken, opdat S de provinciale- S de lands-
regering weten hoe bier in WeststeIilngerf 
gereageerd wordt op de Friese beweging. Ook 

• Weststellingwerf moet in deze wakker geschud 
worden en weten dat het een eigen volkska-
rakter, eigen dialect eg eigen verlangens heeft 
en voor alles nationaal wil blijven  -in Neder- 
landse zin." 	- 

Lao' we hopen, dat niet allient de Râod van 
Weststelingwerf disse woorden verstaon en begre-
pen het, mar 4e: hiele bevolking van de beide Stel-
lingwerven! 

Jehannes Steuingwerf. 



K., Stellingwerfs en Fries. 
In: Steil. 25.1.1952 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie.) 

• SteWngwerfs en Fries. 
Naar aanleiding van het raadsverslag in de ,,Stel-

lingwerf" van Vnjdag 18 Januari, dat de heer Eijge-
laar, zoals hij in de-raad verklaarde ,,bang" was 
voor ,,verfriezing" van de Stellingwerven, het vol., 

De heer EijgelaaF hoopte, dat de raad van West-
stellingwefl als één man zou staan tegenover de 
Friese beweging. Alsof de Friese beweging niet 
achter de belangen van onze eigen gemeente zou 
staan. Hiertegen moeten wij als Stellingwervers 
protesteren als deel van Friesland. 

Fries op school zou hier nuttig kunnen zijn. Denk 
maar eens aan de vergaderingen boven de Tjonger 
en ook hier in onze eigen gemeente. Enige uren 
Fries per week op school zouden hier verhelderend 
kunnen werken. 

De heer Eijgelaar verklaarde verder, dat de Stel-
lingwerven een eigen plaats innemen in onze pro-
vincie, nu is dat wel in een zekere zin waar, maar 
dat de Stellingwerven meer Saksische invloeden 
zouden hebben dan Friese, is m.i. niet waar. Voor-
beelden zijn te over, slechts enkele wil ik noemen, 
bv. het Friese toneel, boerderijtypen, namen en 
de grote invloed van de Friese taal in het Stel-
lingwerfse dialect 

De heer Eijgelaar dient te begrijpen, dat het 
Fries hier groter invloed heeft dan hij denkt in zijn 
betoog en ik had verwacht, dat een volksverte-
genwoordiger betermet deze zaken op de hoogte 
was geweest 

Als nu de heer Eijgelaar er in de raad op wijst, 
dat men ook buiten Weststellingwerf moet weten 
wat men aan onze gemeente heeft, meen ik er goed 
aan te doen een ander geluid te laten horen. 

U, redaétie, dankend voor de plaatsruimte. 



TWEE OPPERVLAKKIGEN., Slechts wegen. 

In: Steil. 25.1.1952 

Mh ee r de -redacteur,  
Gaarne wilden wij dat U onderstaand artikeltje 

opnam in Uw eerstvolgende nummer Van Stelling- 
werf. Bij voorbaat dank 

Slechte wegen. 
Dat ,,spreken zilver en zwijgen goud" is, is een 

oude waarheid, die ook heden nog opgang doet. 
Echter, er kunnen omstandighedenziju, dat men -dit 
zwijgen ,,moet" verbreken, omdat zwijgen, en altijd 
maar wéér zwijgen, ook noodlottig kan worden. 

En hierbij denken wij speciaal aan de gehouden 
begrotingsdebatten, incl. de algemene beschouwin- 
gen van de gemeenteraad van Wolvega en Noord- 
wolde en andere gedeelten, met uitzondering van 
De Blesse en Blesdijke. 

Bij deze debatten heeft één der Vroede Vaderen 
naar voren gebracht, dat alléén de oppervlakkigen 
zeggen dat in Wolvega alles kan en in Noordwolde 
niets (vrij weergegeven naar Stellingwed). Welnu, 
wij twijfelen er niet aan of bedoelde spreker zal, 
wat zijn tegenspraak betreft, voor Noordwolde wel 
gelijk hebben, doch vergeet deze spreker niet, dat 
hij ook lid v/d gemeenteraad is voor De Blesse en 
Blesdijke? Ons dunkt, wanneer hij zich hiervan op 
het moment van zijn spreken bewust was geweest, 
hij zich nog wel een keer bezonnen zou hebben 1 

Want is het niet • diep treurig, ja erger dan dat, 
dat de ..modderzee" tussen hoek Eikenlaan eindpunt 
Lijsterbeslaan nog steeds in al zijn S verschrikkingen 
bestaat ? Ook hier wonen ingezetenen vaij de ge- 
meenteWeststellingwerf die zelfs nog. .--., 0. schrik 
niet. 	.. straatbelasting betalen ook. 

Ons zijn de pogingen van dorpsbelang Blesse 
1
en 

Blesdijke bekend, wij weten van de houding die 
ééii of meerdere eigenaren van landen, aangrenzend, 
aannemen. Wij weten echter ook, dat het gemeente-
bestuur,  een weg kent om bedoelde eigenaren tot 
rede te brengen, ook al beseffen wij volko*pen, dat 
dit een niet gemakkelijke weg is ..... 

Maar het ,,ergste. is beter dan dit. En dan te 
denken dat iedere morgen en avond schoolkinderen 
deze ,,brei-poel" moeten passeren. Dat iedere da 
weer :  de zakenman, de dokter, vee-arts, de predi- 
ken, de burger in het algemeen, een zucht van 
verlichting slaakt,. wanneer hij t e v 	n d dit moeras 
is doorgekomen ..... 

En dan te weten, dat een andere Vroede Vader, 
die deze toestand zich heel goed bewust is, durft 
beweren dat hij blij  4s heelhuids op de vergadering 
van de gemeenteraad te zijn gekomen. Zeker, vre- 
selijk is de to.estand v/d Markéweg/doch was deze 
spreker met zijn bromfietsje het eerder omschreven 
Modderbad .gepasseerd, welnu, wij weten zeker dat OïiitWijIeiFi 	téiFéiiide. Wifliöür4rhîiîd 
éérst, vÔôr zijn passeren, reddende handen op de iliet meer. Wij erkennen de moeilijkheden welke 
aangrenzende weilanden hadden moeten staan om hier te overwinnen zullen zijn. Doch zonder Strijd .  
de zinkende ,,brornfietsende-Vroede-vader" van de geen Kroon, zonder werk geen vreugde. Dit is 
Modderdood te redden .....En toch spreekt deze ,,onze eerste Cri de coeur". Men moge ons ,,opper- 
E.A. niet over deze toestand, terwijl niemand toch vlakkigheid" verwijten, wij durven zeggen. 	,,opper- 
deze toestand béter kent dan hij. vlakkiger zijn z ij, die dit durven beweztn, .want zij 

En dus poneren wij .de stelling opnieuw, ze geven blijk slechts lid van de Raad te zijn voor het 
moge dan oppervlakkig genoemd worden of niet 
(ze is waar). Ons, 'op het voeteneind der gemeente, 

dorp (Straat) waarin zij  wonen en zich verder voor 
de belangen der rest niet al te ,,sappel" te maken". 

telt men niet. Wij hebben alléén maar plichten om- . Reeds het vorig jaar is door dokter Vos van De 
wille van Noordwolde, Wolvega en andere delen. Blesse op deze toestand geattendeerd. Zonder resul- 
Ons r e c h t is alleen ,,zwijgen". Zwijgen en aan- taat. Ook wij verwachten geen resultaat van dit 
vaarden. Alleen als straks de duizenden moeten schrijven. En toch hebben we niet kunnen zwijgen, 
worden betaald om de schulden af te lossen welke want het lijkt ons toe dat we de gemeente-kolos 
de ,,verfraaiïng" van Wolvega en Noordwolde e.a. net zo lang in zijn (gevoels-) neus moeten kietelen 
gekost hebben zal men ook ons wel weten te vinden tot hij (een betere weg) niest 
deels niet drastische belastingen, anderdeels wel 
misschien met ,,burgerzin-leningçn 	of meer van die Nogmaals dank voor de plaatsing. 

Twee „Oppervlakkigen". 



K., Stellinguerfs en Fries. 
In: Steil. 8.2.1952 

'5 INGEZONDEN. -- - 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) 

Stellingweis en Fries 
Er is over het artikel ,,Stellingwerfs en Fries" het 

een en ander voor of tegen geschreven. Nog één-
maal wil ik hierop terugicomen. 

Stellingwervers, wij kunnen onze gemeente die-
nen door haar culturele belangen te verdedigen, 
door voor haar op de bres te staan. Doch door 
alles, wat uit Friesland komt, te beschouwen als 
on.Steftingwerfs meen ik, dat oYize Steîlingwerfse 
zaak niet gediend wordt. 

Daarom neem ik. stelling tegen de suggestie 
,,Als één man tegen de Friese beweging" en zeer 
velen zullen dit laatste evenmin goedkeuren. 

In de loop der historie is er een nauw cultureel-, 
familie- en gevoelscontact gegroeid tussen de Stel- 
lingwerven en Friesland, dat niet te verbreken is. 
Het streekeigene van onze gemeente onderscheidt 
zich in niets van Friesland Dit komt wel zeer sterk 
tot uitdrukking in het landschap met inbegrip van 
boerderijtypen, waarvan de Saksische invloed 
practisch te verwaarlozen is. Een uitzondering 
vormt de taal. Deze taal is evenals overigens de 
Friese taal een teer en kostbaar bezit waarvoor 
gewaakt moet worden. Maar het is niet nodig de 
alarmklok te laten luiden voor Friese inmenging, 
te propaganderen tot verbreking van de culturele 
samenwerking met Friesland. (Fries Genootschap.) 

Deze gang van zaken is ten zeerste te betreuren. 
Dit komt neer op zelfbestrijding en keuren wij niet 
goed. Zij allen • die in deze verantwoordelijkheid 
dragen, ik bedoel speciaal,het gemeentebestuur en 
de pers, laten zij voorzichtig en met tact te werk 
gaan, opdat er geen verwijdering, noch een kloof 
ontstaat tussen de Friezi onderling, die het ge-
meenschappelijke doel nareven, de culturele ver-
heffing van ons gewest. } 

Gelukkig zijn er ook açlere woorden geschre-
ven, als open staan en satenwerking. 

Deze weg van samenwerking moet bewandeld 
worden en wanneer wij biervan afwijken komen 
wij op een dwaalspoor, di4 op eigen aderlating uit-
loopt. 

Mijn liefde voor de Stellingwerven kan niet min-
der groot zijn, dan welke ander ook, maar ook 
Friesland is mijn heitelÊtn. 

De redactie dankend vorde plaatsruimte. 
K. 



VOS, A.W., Eenlasta porder. 
In: Steil*  1.2.1952 

Een laete pot 
Het deed de heer A. J. v. d. M. te Utrecht, oud-

Wolvegaster, weliswaar goed de klare taal van de 
heer Eijgelaar in de laatste raadsvergadering over 
het Stellingwerfs dialect- en streek-eigen maar hij 
meent dat van een gezonde dorpsgemeenschap en 
dorpssfeer allang niets meer is overgebleven en dat 
er allang sprake is van dialectverwatering, zowel 
door de Hollandse als door de Friese infiltratie. 
Schrijver kan het niet eens zijn met z'n betoog, 
waarin de heer Eijgelaar stelling neemt tegen de 
Friese beweging, omdat ,,sokke riddenaosies 
(het ingezonden stuk is in het Stellingwerfs ge-
schreven Red.) niet getugen van ienig begrip om-
trent de tael- en dialektproblemen van Friesland en 
de Stellingwerven". 

Mijnheer de Redacteur, 
Gaarne nog enige plaatsruimte voor het volgende. 

De Blesse, 28 Januari 1052. 
A. W. Vos. 



ST., JETSO D. VAN., Fries en Steilingwerfs. 

In: Steil, 1.2.1952 

INGEZONDEN. 
Fries en Stelllngwerfs. 

Naar anleiding van de beide stokkies van vleden 
weeke, schreven deur Jehannes en K., zo'k wel es 
wat willen zeggen. Jehannes nuumt 'n peer geval-
len op, waoruut zal blieken, dat 't Friezen dç,ende 1 
tinnen oons heur tael op te willen dringen, en ok - 
de heer Eijgelaar is daorover met «ernst.  En as we 
rouw lezen, wat K.  schrift, dan is er wel reden 
veur om ze geliekte- geven. We kunnen echter ge-
rust annemen, dat het Friese genootschap gien 
wardering het veur dargelikke uutlaotingen. 'Ii Vien 
dan ok dat de iaod hem op 'n gezond staandpunt 
stelde, doe hij een subsidie toekende an die ver- » 
eniging. 

K. schrift: Fries op school zou hier nutttig kun-
nen zijn. 'k ZoL niet weten.waorveur. Ik spreek gien 
Fries, mar kan 't •goed verstaon en beheurlek le-
zen. Wanneer ik in 't Fries sprekende deel kom ge-
bruuk ik het Nederlaands, zoas we dat op schoele 
leerden en ku'j daormit overal' in Frieslaand te-
rechte. Wat K. schrift over de vergaderingen in 
eigen gemiente, is niet juust. Daor heur ik gien 
Fries. Veerder zegt ie dat het niet juust is, dat de 
Stellingwarven meer Saksiche invloeden hebben dan 
Friese en haelt ie dan verschillende dingen daor-
veur an. Het Friese toneel. Wat dat mit oons dia-
lect te maeken het is mi'j niet duudelik. 

Boerderi'jjetypen. 'k Hei) altied mient dat er een 
Fries en een Saksisch tiepe beston. Het leste kwam 
vroeger ok veur in 'n strook an 4e Noordkaante 
van de Kuunder, mar zol, volgens de schriever S. 
J. v. d. Molen daor misschien een gemengde be-
vôlking woont hebben van Friezen en Saksers. 
Noordelekker dan Heerenveen is 't alles Frie& 

Naemen. Wat naemen bedoeld K. daormit. Mis-
schien persoonsveurnaemen? As dat zo is, dan 
moet ie daor verzichtig mit-wezen, waant dan moet 
ie 'beschikken over hiel ooldegegevens en niet al-
lirn van Friese mar ok an de Stellinivarfse en dat 
lietwiefel ik ten staarkste. Dan het ie •het over de 
grote invloed die de Friese taci zol hebben op het 

wei wat van wari zeggen, ai Kiiflxt aai uesunmge 
misschien wel wat eigenwies. In de loop van zo'n 
40 jaor he'k zo genoegzem het hiele dialect bi'jme-
keer gadderd. Van al die duuzende woorden bin er 
zon 500 die as ,,eigen tael" kunnen worden be-
txhouwd. Al die aanderen bin in een Nederlaands 
woordenboek oh te vienen, allienig is de uutspraok 
niet geliek. As we dan nog die 500 gaon schiften 
blieven er misschien een honderd van over, die ok 
in het Fries veurkommen.- Dan blift er nog. 	vrao- 
ge eupen of wij die van de Friezen of zi'j die van 
c.ons overneumen hebben. 't Liekt me toe daw'we 
dat mar an deskundigen overlauten moeten om nut 
te pluuzen. 	- 

Jetso D. van St. 



WOLWAGHA, HAJO VAN., Da's een bedankien weerd•  
In: Steil. 1.2.1952 

Buiten verantwoordelijkheid der redactie. 
\ 	Da's een bedaniden weert 

Ik bin bliede, slimbtiede, dat Eijgelaar de tromme 
1 reurd het in de gemeenteraad, wat betreft oonze 
spreektaal en alles wat dit veerder anbelangt. De 
wekker is aflopen, de belle het luut in 't Witte 
Huus daar op 'e hoek. 

Weststellingwervers, he' jim de slaap aow uut-
kregen, of sloemeren jim nog mar doodgemoede-
reerd deur? Ku' jim stok veur stok onderskrieven 
de woorden die Eijgelaar spreuken, het of bin die 
tot dovemaansoren zegd en al lange weer verweid 
op de wiend? Zeker, we bin Friezen, File-
zen én Nederlanders, mar vergeet ok jim 
eigen ofkomst, niet. Tussen die begrippen be-
staat in warkelikheid gien wezenlik verskil. 
't lene hoeft 't aandere niet nut te sloten, en van 
contradictio in terminis of zoks is hier hoegenaexnd 
gien spraoke. Maekt 't oons wat uut, dat & een 
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde bestaat? Diezelde kaant moe'n wij ok 
nut, zo'k zeggen. Niet om oonze maoten in alles 
Sao te aepen of daartegen in te gaon. 0k niet om 
ze te bestrieden en de herrie van tegenworig nog 
groter te maeken, mar om skoolder aa skoolder te 
staan in iendrachtige saemenwarking, in 't belang 
van -oonze -gemeente, oons 'laand trr oonrgewest-
Jini zullen es zien hoevule goeds daoruut gruien kan 
en wat er nut teveurskien komt, as dat gebeurt. 

Hoe oonze buren aa de Oostkaant daarover den- 
ken? 'k Bin ok beneid, in hoeverre Eijgelaar bijval 
kriegen zal van zien kornuten en de bevolking van 
Weststellingwerf. In elk geval is oons de goeie 
richting now wezen 

Eijgelaar, mien komplement. Jow bin mien man 
en op mij kuj rekenen, veur dit ogenblik zo goed as 
veur laeter. 

HAJO VAN WOLWAGHA. 



HET BESTUUR "NUT EN GENOEGEN" 0E BLESSE. "Twee OPperviakj4.. 
en". 

In: Steil. 8.2.1952 

»Twee Oppervlakkigen". 
• In verband met het ingezonden- artikel van ,,Twee 
Oppervlakkigen" in de Stellingwerf van Vrijdag 25 
Januari, menen ondergetekenden een paar opmer-
kings te moeten maken. De schrijvers van dat arti-
kel zijn • toch niet zo oppervlakkig, of het is hun 
bekend, dat de dorpsvereniging van Blesdijke en 
De Blesse reeds meermalen pogingen hebben aan-
gewend, om de beruchte aansluiting Eikenlaan—' 
Lijsterbe laan tot stand te brengen. Die pogingen 
stuitten 

slaan 
 af op de onwil van het gemeentebe-

stuur, maar op die van de eigenaren, die geen grond 
wilden afstaan. En de man, die vooral voor deze 
aansluiting ijverde, is 4e voorzitter. van Dorpsbe-
lang te Blesdijke, het raadslid Van der Vegt. Wax> 
neer-de schrijvers zelf belaaghebbendan zijn  wisten 
zij ook wel dat de beer Van der Vegt steeds voor 
deze weg • op de bres heeft gestâan en hadden zij 
dit niet zo oppervlakkig moeten neerschrijven. liet 
is ondergetekende bekend, dat het gemeentebestuur 
oog heeft voor het belang van dit weggedeelte en 
van ganser harte mee wil helpen, het tot stand te 
brengen. Zij  het dan niet op een wijze, die mis-
schien tien jaar geleden meet kans van.slagep had 
gehad. Zij hopen dan ook, dat met medewerking 
van de eigenaren, alle belanghebbenden spoedig 
van een goede weg gebruik kunnen maken. 

Met dank voor plaatsing. 
Het bestuur ,,Nut en Genoegen" 

De.Blesse. 



î1UOIJ, 30W., Aan twee "Oppervlakkigen", 
In: Steil. 8.2.1952 

• Blijft hameren. 
Onder deze vrije vertaling van ,,frappez, frappez 

toujours" moge ik, M. de R. gevolg geven aan de 
lust, die mij bekroop bij 't lezen van het ,,lngezon-
den-stuk" der ,,twee oppervlakkigen", ook weer. 

Twee zakn echter vielen mij bij' t lezen op, 
waaraan de ,,oppervlkkigen" jammer genoeg, niet 
gedacht hebben. 	 . 	 . 1 

Bij het noemen van de mensen, die uit hoofde 
van hun functie wel gedwongen zijn van de ,,mod-
derpoel" gebruik te maken, verzuimde" zij te :noe-
men de wijkverpleegster, een vrouw n.b;,die haar 
werk met toewijding doet en vooral moet kuijnen 
doen, iemand, die uit hoofde van haar beroep en 
roeping eenvoudig niet kan weigeren haar hulp te 
brengen, waar die dan ook gevraagd wordt 

Al is het een symptoom van deze tijd van sociale 
hervorming, dat zij, op wie de 'uitvoering van de 
sociale taak voor een zeer groot deel neerkomt, 
t.w. verpleegsters en artsen, mensen die hun werk 
meer dan wie ook uit een moreel besef moeten ver-
richten, niet erg ontzien en steeds minder gehono-
reerd, worden, het is toch niet nodig, dat dit, .symp-
toom in deze gemeente eer tot Les ziekte uitgroeit, 
dan dat men juist van Weststellingwerf zou kannen 
zeggen : ,,Daar komt een ieder aan zijn trek". 

Het andere punt is 'dat zij juist weer schrijven 
• over het beruchte ,,straatje", dat inderdaad het 
beste voorbeeld is van ,,slechte-wegen" in het onbe-
strate land van héél Zuid-Weststellingwerf, echter 
ook de grootste moeilijkheden biedt uit administra-
tief-juridisch oogpunt. Daarom, ware het wellicht 
beter geweest de aandacht te vestigen op eenvoudi-
ger objecten, al ten ik het direct eens met de scri-
benten, dat, waar een wil is, ook een weg is en 
hier een weg kan komen. Hoe eerder deze doorn uit 
het vlees van. Burgerij en Bestuur wordt getrokken, 
hoe beter het is.  

Ik bezocht verschillende functionnarissen van Wa 
terschap en Gemeente en mag ovel beleefdheid 
waarmee ik te woord werd gestaan werkelijk niet 
klagen. Toch kreeg ik, op één uitzondering na, altijd 
het gevoel, dat ik als een onredelijk mens werd be-
schouwd als ik over het onderwerp ,,wegen en wa-
terafvoer" begon. Men voorzag mij altijd van argu-
menten waarom ,,iets" nu juist niet kon gebeuren, 
waarmede men - moet ik bekennen - tegenover 
mij gemakkelijk spel had. Eén ervan herinner ik 
me zeer goed t.w. ,,zij 'doen niets, dus wij doen ook 
maar niets. . . . 11 1" 

Het voorstel om - met mij - eens te plaatse de 
(on)mogelijkheden te gaan opnemen of de belofte 
de zaak zélf eens krachtig ter hand te nemen..? ? 

Ik zal mij, M. de R. onthouden van het rhetorisch 
toespreken van welke E.A. dan ook, maar wil in het 
algemeen schrijven komt U eens kijken in het hoog 
(water) seizoen, het water staat op het land en. 
op de wegen en het gras groeit m de sloten.... 

En gaat U speciaal eens zien hij het Overijsselse-
einde van de Lijsterbeslaan (ook genoemd ,,de 
Nieuwe weg"), de Bovenweg in Peperga en let 
U eens op de officiele afvoeren van de bovenge-
deelten naar Noord en Zuid. 

Enfin, voor wie er meer van wil weten, sta ik dag 
en nacht (liefst niet al te letterlijk) klaar om voor 
mijn rekening en diens eigen 'risico belangstellen-
den over enige allercharniantste paadjes te voeren, 
waarop ik het sportieve genoegen geniet mij bij dag 
en nacht te oefenen in ,,Motor-cross-country" 

Diegene zal dan toe moetengeven dat er nog 
wel ,,iets" meer kan gebeuren dan tot heden ge-
schied is en dat, als het water maar wordt afge-
voerd, de rest eenvoudig wordt' 

Aan twee ,,Uppervlakkigen". 
Jullie kennen dus de' moeilijkheden die er zijn, 

om tot verbetering van wegen te komen in Bles-
dijke. Pogingen gedaan door instantie's uit eigen 
omgeving hebben nog geen succes, inderdaad 
Ook pogingen in het werk gesteld door ondergete-
kende, en niet in het minst door het raadslid met 
het bromfietsje, haalden jullie en zoveel anderen, 
niet uit de modder. Slechte wegen in Blesdijke, 
langs de Gracht in de Westhoek enz., meer dan 
eens attendeerden wij daarop in de Raad van onze 
Gemeente. En steeds konden wij daarop rekenen 
op de hulp van de man met het bromfietsje, die wij' 
sinds 1919 kennen als een warm voelend sociaal 
mens, ook voor hen die aan het voeteneind wonen 
in Westste1lineerf 1 

Als Burgemeester en Wethouders Iraks meFkun 
voorstel komen, tot verbetering en aanleg van 
nieuwe wegen, worden zeker de mensen van het 
voeteneind met vergeten t 

Jullie zwijgen is ten einde, lezen wij - gelukkig 
het land waar men niet behoeft te zwijgen -- noem 
daarbij ook gerust jullie namen, die behoeven ook 
niet verzwegen te worden t 

Met 4nk voor de plaatsing F 
Hoogachtend, Joh. Mooij. 



JOUK., Stellingwerf'S9 riempies; Het wonder. 

In: Hesrenv. Kperier 25.1.1952 

- Cezenta_c ,tflt.. ,52ZT2.- 

SULLINGWERFSE RIEMPIES 
-- 	 Is. 

HET WONDER 
Êujjen mft reen en natte sni'j 
.Teagen on& dag an dag vebVj. 

Meake* de kiek wereld 2
Weater en tnoddr ophe

Meenaken kroe pen In kgen van. 
Donkere naaehten, de dag is kort. - 

Mar in Holted, In de tuun van Vos, 
Brokken de sni'Jklokkies al weer las! 

IAaehter het heggien - wis en teer - 
J.Xlingcïen te sao/ties kenneweer. 
1 Klingelen te sao/vies, «Wed meer. 

f-UiZIrZtegenen natte snl'j...... 
 Iewpe Wonder buIt ajtied 

«i'5. 
- 	Jouk. 



JOUK., Stellingwerf'se riempies; Het "Baby—Orgel". 

In: Heerenu. Koerier 5.2.1952 

STELLÏNGWERFSE RIEMPIËS 
HET„BABY-ORGEL” /4'7 

• 't Ston di.sser deagen in de kraante7 
Wij hemmen bébie-orgels keur! 
Niet duur, vanzelf weer Volop keuze, - 

• En alles werk'lik eerste keur! 

Toen Piet die aveteansie leesde, 
En nôg eens Ieeèd' en nôg eens weer, 
Begon ie mit zien heufd  te akudden? 
Dit cordde heni toch 41 te reer! 

,,O", map perd' le, ,,wat toch een wereld? 
• Wie vindt nou zokke rommel uit? t - 

De bébies me<zken zônder 0,-ge? 
Toch donkt me al genoeg geluud .... " 

JOITK 



ST.., JETSO D. VAN., Loat ze mar opkommen. 
In: _Aanpakken _28.3.1952  

INGEZONDEN 

Loat ze mar opkoniwen! 
In 'n Fries dagblad lees 'k lesdeas een 

veslag van 'n vegadering, die huilen is 
in Leeuwarden. De dirrekteur van de 
Friese akkademie het doar o.a. ok aa 
't woord west en onder aanderen het 
volgende zegd; De Friese Beweging is 
uit het defensief tot het offensief overgegaan, 
waarvan men zelfs in Het Bildt en de 
Stelliogwerven de gevolgen ondervindt.. 

spreker te mogen zeggen dat het Stelling-
werfa over '25.â.5G.jaren, zal zijn ver-
dwenen en, dat .Izet:daar de, komt van' 
Fries opgaat.. 	. '. 	.. 

Hieruut moeten, we donkt me wel 
.kegriepen dat 't 'r min mit oonze gat 
veutstoat (wit oons oogpunt dan bekeken) 
waant 't zat wel . ha(r)dhaandig moeten! 
toegoan, om oons diëlect in zo'n ko(r)te 
tied om hals te brengen. 't Liekt me 
trouwens ok niet arg dlmmecratlsch. een 
stok cultuur van 'n aanders proatende 
bevolking nut te' willen ruujen. Jammer 
veur die man, dat ie 'in bli 	nieakt 
mit 'n dooie muske. Hoe ie r toekommen, 
is dargelekke onzin nut te kroamen It 
mi 'j 'ii roadsel. 't Bliekt .dat ie tewal 
niks, war dan ok hielendal niks van de. 
Stellingwarven ofwet. Dat et Stellingwarfs 
nos veloop van tied zal verdwienen is 
wel vrl'j zeker. Deur et meer:uutgebreid, 
onderwiel blieven de jonge meensten veul 
langer . in anreaklog wit de Nederlaanse 
teal dan vroeger en zal dat,zodoende Op 
de duur zien uutwarking niet missen 

Wat het Fries 'betreft, hierveur vuult 
de bevolking niks S zal zogoed as 
glenlene 'r over denken disse teal te leren. 
Won en van wie zollen ze 't moeten 
leren? Van de Friezen soms? Ik bedoele 
dan niet het leren van 'n mondtien vol 
Fries. een stokkien In die teal te leren.: 
lezen, war ok om 't te kunnen schrieven. 
Zolange dat misschien niet meer dan 100/, 
van de Friezen dat zels kunnen, moeten 
ze-eest in beur eigen gebied de verweer-
loosde boel war es onder haanden nemen 
en beur niet wit aandermans zeaken 
bewuujen. Ten overvloede wi'k nog wel 
es au die meneer dudelek meaken dat ie 
't glad noast is. We wonen aow zo al 
'n .dueL joar. in de Szellingwarven en 
schat 'k dat 'r misschien teworreg een: 
10119  Fries proatenden wonen. Dat zol 
dan 'n anwinst wezen van 'n len 1/ 
zowat in elke honderd jaar. Volgego 
Bartjens kan hetgene de spreker zee, niet 
hielemoale' kloppen of 't moeten ere 
maatregels neumen wodden. 't Zal dan 
wel moeten uutdrijjen op 'n 'grote volks. 
verhuzlng waant 't Fries hier op schoele. 
in te wijlen voeren zal niet goan. We 
kun gerust annemen dat gien iene regering 
dat In zien heufd zal healea. 

Verder nog de groeten van Jan Stuggink. 
'k Mos war zeggen dat ie 'm bl'j 't oolde 
za) holen. 'k Trof 'm op de scheerwinkel 
en hadden ze 't doar over dat stokkien in 
de kraante. 'n Mooie grap hawwe doar 
nog en moe'k je dat nog effen vetellen. 
Douwe Dekker wol onder t Inziepen er 
ok wat tussendeur zeggen, mat doe ie 
zien lompe gaffel eupen dee plompte de 
scheerkwaste in dat gat en begon le te 
bellebloazen. We heuiden nog 't begin. 
Loat ze sti. . . . .. Nee mooi. was 't 
niet meer, maar iederiene machte. - 

Doe we dan zoveer wassen, dawwe 
allemoale oonze miening zegt hadden,: 
begon Jan Kretiek over kleikers en een 
peer stoeleboassies over bokkies en 
daampies. Twie koopluden hadden 'tover 
een kwene en 'n kalf mit 'n pee(r)dekont, 
die ze kocht hadden, An 'n toafeltien 
zat Johannes Stellingwarf en was doar 
drok aa 't séhieven. Denkelek kriew'we 
eerdeags wel 'n u.utgebreid veslag van 
disse bi'jlenkomst in de kraante. 

JBTSO D. St. 



Naamgeving wegen. 

In: Steil. 21.3.1952 

- Naamgeving wegen. 
Naar aanleiding van het voorstel van B. en W. 

inzake het geven van namen aan wegen, waarin 
o.m. voor De Hoeve de naam ,,Ratellaan" genoemd 

-. 	wordt, deelde de heer DAMMERS (Prot. .Christ.) 
,L. • 	mee, dat de mensen daar meer van ,,lClaterlaan" 

spreken, en als Stellingwervers natuurlijk van 
,.j ,,lQaeterlaene." 
$ 	Wethouder KRUIPER (RK.) lichtte toe, dat hij 

het vaststellen van de naam gedacht is aan de 
7-. 

	

	omzoming van de weg door ratelpopulieren, omdat 
rijen van ,,Klaeter" spreekt als men deratelpopulie- 

s 

	

	ren bedoelt. Het woord klaterpopulier bestaat ech- 
.,ter niet. 

De heet BIJL (P. v. d. A.) kwam even met een 
ondeugende suggestie uit de boek, om de weg een 

r Stellingwerfse naam te geven. 
De heer SNIJDER (P. v. d. A.) verhoogde de hila-

riteit nog een beetje met te beweren dan ook in 
plaats van ,,Konijnenbergen" ,,Kenienebarg'n wel 
mooi te vinden. 

Het voorstel van B. en W. werd overigens zonder 
Ç* aaugknornen__ 



Klaeterlaene in De Hoeve. 

In: Aanpakken 21 .3.1952 

11i...4:rI ,1M44L4_' lj4t'tL. 
door d konijnenbergeâ krijgt nu officieel. 
de naam ,,Konijnenbergen". Eveneens In 
Peperga krijgt de zandweg, die vandaar,  
loopt naar de Hanebos, de naam .,Engelse-, 
steeg". In Blesdijke heet de zandweg van 

.de Eikenlaan tot de Paasloregel .,Friese 
Veldweg" en voor de woningen aan de, 
waterloop nabij de Paasloregel is het adres: 
nu ,,Aan de Regel". Op. De Hoeve zal. 
de Klaterlaan voortaan heten ,,Ratellaan". 
Dammers bracht de wens van omwonenden 
naar voren, om de oude naam te hand-
haven, maar wethouder Kruiper - die 
de voorgestelde namen . steeds ten doop 
houdt - betoogde dat de naam zijn 
oorsprong vond in de aanwezigheid van. 
bepaalde bomen. Officieel kent men in de,  
bomenfamilie geen ,,klater" naam. maar: 
wel ,,Ratel" en daarom heeft hij deze: 
naam genomen. 

Zeer zeker in tegenstelling van het 
Friese verzoek merkte Bijl nog op 
,,laten wij de Stellingwerfse naam houden 
,,Kleaterleane". Maar niet alle raadsleden: 
bleken in staat om zo maar direct de 
goede klank te pakken te krijgen bij  hun 
proberen en daarom lieten ze 't maar zo: 
(Wij vinden in ander verband ,,kleateren' 
vriendelijker dan ,,reatelen". maar misschien 
denken de Hoevenaren er wel anders 
over. Veral,) De ,,Oude Jokweg" op 
De.Hocyijanaf• de. koek Hoeveweg.—J 



vi 
Het karakter van de Stellingwerven (N.a.v. een stem uit de 
raadzaal.) 1 

In: Heerenu. Koerier 30.1.1952 

et kürakteir i'an Ue SteUhifwerven 
(Naar aanleiding van, een stem uit de raadzaal) 

II 
(Van onze X-medewerker) 

Toen in de jongste raadsvergadering 
van Weststeuingwerf een verzoek om 
steun aan het Fries Genootschap in 
behandeling kwam, greep het lid de 
heer Eijgelaar deze aangelegenheid aan 
om een beschouwing te wijden aan de 
cuturele, zo men wil ethnologisc,sc 
(volkenkundig) status van de Stelling-
werven in en ten - opzichte van het 
Friese geheel. Daarbij zeide hij het te 
betreuren, Indien de Stellingwerven 
zonder meer als honderd procent Fries 
zouden worden beschouwd en wees nij 
er op, dat de Stellingwervers steeds 
welwillend hebben gestaan tegenov3r 
de Friese belangen enverlangens. 
Maar - zo ging hij  voort - wanneer 
men iets, dat elders gewenst wordt: 
Fries op de scholen, openbare instel-
lingen, in kerken 'enz. in Weststelling-
werf wil invoeren van- bovenaf, dan 
willen wij hiertegen protesteren. 

Wie bekend is met de opvattingen, 
zoals die !even In de Friese Beweging, 
zou' de heer Eijgelaar onmiddellijk 

• kunnen geruststellen. Uitgaande van 
de gedachte; wat gij niet wilt, dat ii 
geschiedt enz., denkt niemand er aan 
• in een niet-Fries sprekcndgebied ,,van 
bovenaf" bijvoorbeeld Fries op de 
scholen te willen voorschrijven, afge-
zien nog van de onmogelijkheid van 
'zulk een voorschrift. In dit verband 
herinneren- wij graag aan de toch wel 
;'gezaghebbende" uitspraak van het 
Fryske Radio-forum, ten aanzien van 
dat andere buitenbeentje Het Bildts 
een paar weken geleden in een uit-
zending van de VARA. 

Maar de heer Eijgelaar heeft be-
langrijker dingen naar voren gebracht 
dan deze ongemotiveerde vrees. Hij 
zeide ook, dat de Stelingwerven sinds 
eeuwen een eigen karakter hebben be-
houden en hij achtte het van belang, 
dat dit streekkarakter behouden bleef. 
Daarom maande hij Weststellingwerf 
aan wakker te worden en te beseffen, 
dat het een eigen volkskarakter, een 
eigen dialect en eigen verlangens 
heeft. Dit nu • zijn woorden, waarmee 
niet alleen iedere Stellingwerver, maar 
ook iedereen, die het goed meent met 
de volkscultuur, graag accoord ni 
gaan, althans behoort te gaan. 

SAKSISCHI. OF FRIES? 
Het is ons niet bekend, of de heer 

Eijgelaar op de een of andere wijze 
practisch wil arbeiden aan een krach-
tiger Stellingwerfs bewustzijn. In wel-
ke richting hij dit zou willen zoeken 
blijkt echter wel uit zijn woorden: In 

'taal en cultuur sluiten wij meer aan 
bij de Saksische inslag van ons volk, 
zoals hij  het volgens een persverslag 
formuleerde.  

• Dit is ongetwijfeld  een algemene, zo 
niet populaire opvatting, waarop wij 
straks nog terugkomen. In ieder geval 
kan zonder meer worden vastgesteld, 
dat inderdaad de Stellingwervers in 
menig opzicht zich onderscheiden van 
hen, die ten Noorden van de Tjonger 
wonen. Het taalverschil (dat natuurlijk 
niet geldt voor de jonge kolonie Nieuw-
Appelsga en het eveneens met Fries 
sprekende veenarbeiders ,,verjongd&' 
oorspronkelijk agrarische Oosterwolde) 
speelt daarbij uiteraard de grootste rol 
en nu de Friese beweging meer en 
meer om zich heen grijpt, rijzen  dik-
wijls moeilijkheden op vergaderingea 
van provinciale Friese organisaties, 
waar tot ongenoegen van sommige, 
Stellingwerfse vertegenwoordigers gc-
heel of gedeeltelijk in het Fries gedis-
cussieerd wordt. Aan de andere kant 
blijkt het ook weer niet zo te zijn, dat' 
de Stellingwervers het Fries als Spaans 
in de oren klinkt: voorstellingen van 
Friese toneelgezelschappen hebben ook 
bezuiden de Tjonger succes, al schijnt 
wel te gelden, dat - hoe dichter men 
bij de provinciale grens komt, hoe' 
moeilijker het contact tussen spelers 
en gehoor wordt. Tenslotte: de Stelling-
wervers plegen bij gelegenheden het 
,,Frysk bloed tsjech op!" met niet min-
der gloed te zingen dan de ,,volbloed-
Friezen". 

Natuurlijk is dit ,,aangeleerd" en di-
teert de groeiende bekendheid met de 
Friese taal eerst uit de tijd, dat er van 
een georganiseerd Fries cultureel leven 
gesproken kon worden. Dat dit cultu-
rele leven aanvankelijk vrijwel een 
zuiver agrarisch karakter droeg - het 
gaat, maar vooral ging in Friese boe-
ken en toneelstukken doorgaans over 
boeren en dorpsmensen - zal de weet-
klank in de eveneens agrarische Stel-
lingwerven zeker wel bevorderd heb-
ben. 

Met dit al zitten we nog steeds met 
de vraag naar het karakter- van de 
Stelling-werven. De heer Eijgelaar heeft 
gewezen op de ,,Saksische' inslag en 
daarmee is dan het etiketje op het 
laatje geplakt en kan dit rustig in de 
grote, in architectuur nogal uiteenlo-
pende Nederlandy ethnologische kast 
worden geschoven. 	 - 

Naar onze smaak is deze methode 
echter wat al te gemakkelijk, eenvou-, 
dig al, omdat er nog nooit eens moeite 
gedaan is de verschillende elementefl 
van volk 'en cultuur te bestuderen en 
te determineren. 

30. t Iqvz 



H. J. Popping over de prae-historie en { 	EEN STELLINGWERFSE WERK- de vroege historie van de streek. die 
GEMEENSCHAP? echter wel duidelijk hebben gemaakt, 

Wie zich interesseert voor de Stel- 1 dat de zandgronden van de Stelling- 
tingwerven - ook al is hij 	de. taal, werven reeds vroeg 	bewoond 	waren 
waarin Jouk zijn aardige en soms bij- (evenals 	trouwens het 	aangrenzende 
zonder geslaagde riempies schrijft, niet ii Drentse 	en 	het 	noordelijker 	gelegen 
machtig - komt al heel gauw tot de 1 Friese diluvium: die geven elkaar wei- 
weinig verheugende conclusie, dat er nig toe op dit stuk). Deze vaststelling i over alles wat door de heer Eijgelaar alleen reeds moet tot voorzichtigheid 
als eigen-Stellingwerfs de moeite van manen, wat betreft, het hanteren van 
het 	behouden 	waard 	wordt 	geacht, de .term Saksisch. 	Immers, 	wanneer 
bitter 	.weinig 	literatuur 	bestaat. 	Dit][ prof. dr A. E. ,van Giften in het hand- 
kan niet anders betekenen, dan-dat eri boek Drente de rekening opmaakt vai 
van •dat eigene 	niet 'ot 	onvoldoende een mensenleven bodemonderzoek in 
studie is gemaakt. Pas de allerlaatste rente en eens nagaat welke voorva- 
tijd is daarin enige verbetering geko- deren, de huidige Drentse bevolking 
men. De Fryske Akademy - verre van i bezit, dan komt, hij 	tot een lijst van 
iets te willen opleggen! 	— 	gaf 	een acht in aard en tijd sterk uiteenlopen- 
goed werkje van H. J. Bergveld uit: t de ,,lagen", beginiende 'met de jong- 
De Stellingwervers en hun dialect, ter."j palaeolithische 	rendierjagers 	van het 
Wijl dezelfde nuttige instelling plannen i Cromgoonras (15000 tot 8500 v. Chrj 
heeft voor een door 	beide 	Stelling- en eindigende met van de kust af 'af-. 
werf se gemeenten 	gesteunde uitgave komstige immigranten, behorende tot 
van drs T. H. Oosterwijk, getiteld ,,De de 	(Angel)Saksische 	volksverhuizers 

j vrije 	natie 	der 	Stellingwervefl". 	We der vijfde eeuw. Uit de nakomeling- 
denken hier ook aan de dissertatie van schap van deze, nooit volkomen gea5- 
dr 	B. 	Oosten ,,Een 'Veenpolderbevol-,J simileerde oer- en latere bevtilkings- 
king" 	(Weststeuingwerf) en aan S. J. elementen Is, vermengd met nieuwko- 
van der Molens studie ,,Het Saksiscite mrs 	in de historische 	tijd 	(bedoeld" 
boerenhuis in Z.O. Friesland". worden: 	Friezen. 	Groningers, 	Joden), 

Natuurlijk héef t ook het werk van de 	nog 	steeds 	zichtbaar 	heterogené 
3. H. Popping, die reeds in 1903 een Drentse bevolking samengesteld, aIduè 
verzameling van' oudheidkundige aan- Van Giften. 
tekeningen over 	Ooststellingwerf 	het ! Het zou wel eens kunnen zijn, dat 
licht deed zien, betekenis, 	maar 	het een uitvoerig onderzoek van de Stel- 
biedt 	weinig 	ter 	determinering 	van 

1 het 	Stellingwerfse 	volkseigene. 	Dit lingwervers tot eenzelfde conclusie zou 

geldt eveneens voor de publicaties van 
leiden,die ,,het Stellingwerfse volks- 
karakter" al 	even 	illusoir 	maakt als 
,,het" Friese of ,,het" Drentse. In ieder 
geval kan het geen verwondering ba- 
ren, d$ prof. dr Slicher van Bath met 
'verwijzing naar het kennelijk zo wei- 
nig talrijke Zee-Saksische element in 
de bevolking van Oost-Nederland dé 
term Saksisch als een product van de 
tijd der Romantiek voor de 	weten- 
schap in het algemeen als onbruikbaar 
heeft verworpen. Op. welke wijze men i tot een bepaling van het wezen der 
Stellingwervers 	en 	hun 	cultuur 	zou 
kunnen komen, hopen wij in een vol- 
gend artikel uiteen te zetten. Wij wil- 
len dit artikel evenwel besluiten met 
te wijzen op het belang van een Stel- 
lingwerfse werkgemeenschap, die dit 
onderzoek zou moeten uitvoeren. Het is 
niet onmogelijk, dat bij de oprichting 
daarvan steun zou 	worden 	verleend 
door het Fries Genootschap en de Frys- 
ke Akademy en misschien zou bij de 
Organisatie 	een 	opzet 	als 	-van 	het 
,,Geakundich Wurkforbân" 	tot 	voor- 
beeld kunnen strekken, ook als zon 
werkgroep geheel ,,onafhankeljk" zou 

1 willen blijven wat de organisatie be- 
treft. Men 'zou namelijk moeten wet- 
ken met specialisten op onderscheiden 
terrein 	(taal, volkskunde, psychologiè, 
agrarische historie, voor- 	en 	vroeg- 
historie, geografie e.d.) en daarbij voor 
het verzamelen van het nog ontbreken- 
de materiaal de medewerking van dè 
streekbewoners kunnen inroepen. Voor 

t 
dialect 	en 	vojkskunde 	kan 	men de 
vragenlijsten van de Koninklijke Aka- 
demie te Amsterdam gebruiken. 

Het hoeft geen betoog, dat zulk een 
studie zich niet geïsoleerd kan voltrek- 
ken en dat zowel de invloeden over en 
weer ten aanzien van Drente en' Over- 
ijsel als van Friesland in het onderzoek 
betrokken moeten worden. 



Antwoord op: Lant ze mar opkommen. 

In: Aanpakken 9.5.1952 

CORRESPONDENTIE. 
Van 	Dr W. Kok, directeur van de. 

Fryske Akademy, kwam een stuk binnen 
als antwoord op het enkele weken gele- 
den geplaatste artikel van Jetso D. v. S.; 
,,Loat ze maar opkommen". 

Natuurlijk zouden wij gaarne aan het 
verzoek van inzender om,hem plaatsruimte 
voor een wederwoord te verlenen voldoen, 
maar wij hebben tegen het nu ontvangen 
overwegend bezwaar: het is in de Friese } taal geschreven. .. en die taal kan zeker 
van onze lezers niet meer dan 20/4  lezen • - en begrijpen. 

Wanneer de geachte inzender zijn we- 
derwoord in de Nederlandse taal. die als 
binding 	tussen de verschillende stammen 

Ç juist van zo groot belang is, gebruik wil 
maken, zullen wij dit gaarne plaatsen. Zoals 

t' het 	er 	nu 	ligt riekt het ons teveel naar 
sommige, bijeenkomsten, waar wij als geo- '-r graphisch bij Friesland behorenden, soms 
moeten verschijnen en daar dan gedwon- 
gen worden om niets dan het voor ons 
grotendeels 	onbegrijpbare 	Fries aan 	te; 
horen en de gastvrijheid(?) soms zover gaat, 
dat men ons in het Nederlands niet eens 
wil aanhoreij. Laat staan, dat men dat wil 
wanneer wij spreken zoals o n z e moeders 
ons dat leerden... 

Aan Dr Kok hierbij nog de viogerwlj! 
zing 	dat 	het 	juist 	verzet 	is tegen deze 
manieren, die honderden de ogen heeft: 
geopend en die Jetso D. v. St. deed zeg- 
gen: .,Loat ze maar kommen." 

Redactie. 



1. 
Het karakter van de Stellingwerven. Naar aanleiding van een 

stem uit de raadzaal (II). 

In: Heerenv, Koerier 5.2.1952  

Het karakter van de 
tF S t qe 11 á nL w e r v e n 

Naar aanleiding van een stem uit de raadzaal (11) 

(Van onze X-medewerker) 
Hebben wij in het vorig artikel gewezen op het belang van een! 

Stellingwerfse werkgroep, die zou moeten komen  tot een vaststelling 
van wat typisch-Stellingwerfs is, wij willen ditmaal eens nagaan wat 
bijvoorbeeld bestudeerd moet worden om conclusies te kunnen trek-
ken. Het zal daarbij duidelijk zijn, dat vooral aandacht moet worden 
geschonken aan het historisch gegroeide, het complex van uiterlijke 
en innerlijke eigenschappen van mens en omgeving, bodemgebruik,  
en gemeenschapsleven, zoals dat in de Steuingwerven valt waar te!:  
nemen en dat niet de vrucht of het product van vandaag of gisteren 
is, maar grijpt door de eeuwen. Het zijn ongetwijfeld ook deze fac-
toren, die de heer Eijgelaar de moeite van het behoud zozeer 
waard achtte, dat hij opwekte tot activiteit in deze. 	 - 

Bewaren we de Stellingserver men-
sen - al evenzeer gecompliceerd als 
alle mensen en zeker niet allemaal te 
,,biflappen" onder één formule! -; 
voor een deskundige behandeling en 
beginnen we eens met de bodemg e-
s teidheid. Drukt die misschien ook 
een zeker stempel- op de geestelijke 
mens, die op deze bodem leeft, onge-
twijfeld is de gesteldheid van de grond 
van invloed op de ligging der neder- '  
zettingen, op hun gedaante en op de 
vormen van het boerenbedrijf. In het 
algemeen Is de zandgrond het eerst be-
woond geworden en vinden we daar 
de oudste dorpen, terwijl de veengron-
den eerst In de middeleeuwen neder-
zettingen hebben ontvangen, terwijl 
tenslotte inn, de jongste eeuwen de 
hoogveenkolonies zijn onstaan. 

Verschillen tussen 
veen, en zandgrond 

Verflhijlct men de voorlopige bodem-
kaart van prof. Edelman met de ge-
wone aardrijkskundige kaart, dan 
blijkt het grootste deel van Weststel-
ljngweri bewesten de spoorlijn te be-
horen tot de restveengronden en de 
laaggelegen veeninosveen- en zegge-
veengronden, met uitzondering van de 
streek zuidwestelijk van Wolvega, die 
tot de hoge vochtige zandgronden en 
tot de hoge heideontginningsgronden 
wordt gerekend, terwijl langs de bene-
dçnloop van de Linde klei-op-veen-
gronden voorkomen,, welke klei-afzet-
tingen . natuurlijk zijn ontstaan bij 
overstromingen van de voormalige 
Zuiderzee. 

Duidelijk hebben daarbijde Tjon-
ger en de Linde gefungeerd als in-
valspoorten voor het zeewater, zo- 
als dat destijds ook bij de Boom 
en 4e Middelzee het geval is ge- 
weest. 	 - 

De verkaveling van deze Westhoek 
is dezelfde die 'men alom in de middel-
eeuwse laagveenkoloniën vindt: de 
rechtlijnige smalle, door 	sloten be- 
grensde percelen, doorgaans weren ge-
noemt Hierbij valt voor de Westhoek 
nog op te merken, dat de Scheene 
(welk woord wel scheiding zal beteke-
ûen) als grens heeft gefurtgeerd, daar 
er ten Noorden en ten Zuiden daarvan: 
een andere richting in het beloop der 
perceelascheidingen valt waar te ne-
men. Deze verkaveling is ongetwijfeld 
een product der_pïddeleeuwen en 
werd door Nederlanders al vroeg toe-
gepast bij  ontginningen in Duitsland' 
en Vlaanderen. 	 - 

Hiermee hebben we tevens' een ze-
kere tijdgrens bepaald voor de bewe-
ning van de Westboek. Oldelamer en 
Nijelamer, Munnikeburen en Scherpen-
nel, Nijetrine en Langdliule zijn In de 
middeleeuwen ontstaan als typische 
streekdorpen-langs-de-weg. 

Hier zitten dus de WeststelUngwer-
vers zo omstreeks 1100, 1200; in verge-
lijking met de Stellingwervers van de 
zandgronden maar een korte tijd. Bo-
vendien schijnt in deze koloniserene 
middeleeuwse bevolking een  Frie 
element aanwezig te zijn geweest. 
Niet alleen kreeg bisschop Godebald in 
1118 door ruiling een ,,swechus (verge-
lijk het Friese swaech voor weiland) 
met een boerderij aan de Kuinder, 
maar in 1165 geeft zijn opvolger God-
fried aan ,,de Friezen van Lammer-
broek" een terrein, gelegen tussen Ru-
terilcusdole en Wibernessate en tussen 
de Oude Linde en de Tjonger of Kuin-
der. Bij dole denken we onmiddellijk 
aan het Woudfrlese dôle voor dobbe 
(gegraven waterkuil) en ook dat Wi-
bemnessate ziet er erg Fries uit. Maar 
de doorslag geeft wel, het feit, dat de 
bisschop de bewoners van Lammer- 



- 

zo 

Over iet boerennuis . van te Lwil.
oosthoek is in dit blad uitvoerig. ge-
schreven en de strijd over Saksisch of 
niet-Saksisch is nog lang niet be-
slecht. Toch verdient de opvatting ver-
melding, welke de' huistypen ,,veel 
meer dan een uiting van een bepaalde 
ethnische verbijzondering als een aan-
paseing aan de uit de vormen van bo-
demgebruik voortvloeiende bedrijfs-
stijl" beschouwt (Keuring), al behoort 
ongetwijfeld het oude Stelliugwerfee 
huis meer bij het Drentse en Noord. 
overijselse complex dan bij de Friese 
huisvormen. 	. 

in geheel Oostelijk Nederland gevonden 
worden op die gronden, waar goten 
geen water kunnen houden. 

Slicher van Bath heeft da door-
gaande plaats als aanwijzing voor 
Friese kolonisatie in N.O. Nederland 
opgevat, waartegen dr Postma zich te-
recht heeft verzet. Het gaat dus niet 
aan om op deze gronden te besluiten 
dat Weststellingwerf door Friezen In 
cultuur is gebracht. 

De essen van Oosistel- 
lingwerf niet Saksisch 

Maar het is evenmin verantwoord 
om de essen, die we uit Drente zo 
goed kennen en die ook in Oost-
stellingwerf werden gevonden (Tronde, 
Oosterwolde, Weper, Schrappinge, Jar-
dinga, Buttinge, Prandinge enz.) als 
Saksisch te betitelen, teneinde daar-
uit zekere conclusies met betrekking 
tot de Stellingwervers te trekken; 

Veeleer is de afwijkende vorm 
van het bodemgebruik, een aanpas-
sing aan de bodemgesteldheid, mo-
gelijk geworden, doordat de zand-
ruggen tussen Tjenger en Linde 
zich hier verbreed hebben totgro-
te vlakten en niet meet van een-
zijdig hellende gebieden kan wer-
den gesproken. 

Bovendien is de marke-organisatie, 
die hierbij behoorde en waaraan in de 
Stellingwerven nog herinneringen le-
ven, betrekkelijk jong gebleken en 
wordt zij door prof. Keuning ,,als een 
uitgroei van de op economisch-geo-
grafische grondslag ontstane buurt-
schapsverhoudingen" beschouwd. (It 
Beaken, Oct. '51). Zo biedt dus de ver-
kaveling met de oude vormen van 
landgebruik geen betrouwbare aan-
wijzing om het ethnische karakter der 
Stellingwervers te bepalen. 

Kunnen plaatsnameri 
licht brenqen? 

Wel van belang zal . 4e studie der 
plaattnamen blijken,' waaraan op het 
ogenblik door het Toponymysk Wurk-
forbân zo ijverig gewerkt wordt. He-
laas hebben de Stellingwerven nog 
geen toponyxnici opgeleverd, terwijl het 
voor niet-Stellingwervers moeilijk zal 
blijken het materiaal t8 verzamelen 
en.... te interpreteren. Toch willen 
we niet onvermeld laten, dat dr P. 
Sipma zich heeft beziggehouden met 
de verklaring van de naam Tronde en 
van Appelsga (alsof het schade zou 
betekenen) en in de uitgang het Frie-
se ga (parochie, kerkdorp) wilde lezen, 
heeft Sipma aangetoond, dat .Appelsga 
gelijkgesteld moet worden met het En-
gelse appleshaw (appelbosje) en dus 
met ch moet worden geschreven, waar-
bij hij herinnert aan de plaatselijke 
uitspraak Appelsche. Daarmee is Ap-
pelscha gelicht uit de rij  der. Fries-
talige plaatsnamen, waarin ook Mak-
kinga en Jardinga niet thuishoren, 
daar zij  als Makkinge en .Tardinge 
gelezen moeten worden en dan ver-
wantschap uitdrukken met de persoon-
namen Makke en Jarde. Met Wolvega 
en Sonnega digt de zaak natuurlijk 
iets anders en.. moeilijker! 

Met nadruk willen wij er ten-
slotte op wijzen, dat het geen zin 
heeft - zoals Popping destijds ge-
daan heeft -. overeenkomstige 
plaatsnamen uit de omgeving van 
Qsnabrück, Hameln en. te verza-
melen, om daarmee de afkomst der 
,,Stellingen" aan te tonen. Onge-
twijfeld kunnen de toponymen uit-
sluitsel geven, maar daarvoor is 
In plaats van een oppervlakkige 
vergelijking gedegen studie nood-
zakelijk. Hier ligt volop en mooi 
werk voor de vrienden, van .de 
boeiende streek tussen Linde. en 
Kuinder! 	, 	. 
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DIal.ct.ond.rzu.k. 
(vorige week door plaatsgebrek vervallen) 

D'r is in Grunnigen aa de 1-logeskoele 
un ofdielung, woar ze heuren bemeuin 
mit ut onderzuken van de onderskeiden 
streektealen, zou die in ut noordelike die! 
van -oons laand spreuken wodden. om  
dooruut wittertied un algemien -Saksisch 
woodenboek seamen te stellen. - 

Un hiele soot helpers en helpsters. 
nut grote en kleine plakken en ok van 
boerestreken. die dijk gien name hecnmen, 
waarken mit om deur ut opgeven van 
neamen, zegswiezen en uutdrokklngen nut 
w deagelikse leven de meensken, die doar 
hun waark van meaken. zovule meugelik 
op streek te brengen. Veskeiden bin ÔF 
a!liend ôf in kleine koppelties al us un 
keer in Grunningen west om veur de 
mikerfoon hun eigen teal ok te baten 
heuren. Dat wodde dan mitien op gram-
mefoonpleaten vaaste legd.: zodat de 

- meensken leater altied nog zullen kunnen 
noagoan hoe wij in disse tied hier onder- 
menaander proat hemmen. 

Zoaterdagmiddag kwammen wij mft, un. 
hiele koppel manluden en vrouwluden 
bijmeoaander op. de zoolder van- Blok au 
de maarkt te Stienwiek vent un contact-
middag. Prof. van Es, de boas van iii 
labbertorium mit sien assistent, de heer 
Sassen, hebben oons4oar op grote koaten 
en lanteerupleaties baten zien hoe ze don 
in Grunningen waarken. om  vaaste te 
leggen woar en hoe oonze Saksiese teal 
spreuken wod. Jonge, jonge, wisdat tin 
groot stok. Da kujje haast niet veustellen. 
— omdaj d'r niet bij stille staan. Al in 
ut Gelderse, ut Overjesseise, ut Drentse 
of ut Stellingwarfse Jaand kommen, de 
teal Is overal Saksies en de oard ok. 
Dat leste koj ok zo just anvuulen, doe 
!ene van de vrommesen aa de heer Sassen 
zee, dat hij d'r op rekenen kon, dat, as 
ie weer langes kwam, un plakke wittebolle 
wit un gebakken elgien veur bom kloar 
stoa. — Zoks doen ze niet overall 

Oarig was, dat ze van veskeiden 
van oons stokkies op grammefoonpleaten 
ofdreiden van wat ze in Grunningen venr! 
de mikerfoon speuken hadden. Ze konnen 
ut aow allemoale nog us heuren. 

0k disse keer was d'r vent iederiene 
weer de gelegenheid om wat te zeggen 
en ze.deden allemoale mli, de lene kot, 
de aander wat langer. De vrouwlu4en van 
Pit zongen zels een eigenmeakt lied over 
Stienwiekerwold in heur eigen teal — en 
't was oarig.  

— en d'r zit wat in. De meensken, die 
doar bijmenaaoder wadden, hadden alle-
moale nocht aa die tealbewegong. Ze bio 
d'r foei op om te zuuken non zegswiezen 
en neamen dle vroeger algemien wadden, 
maar in de leste joaren wel us wat vegeten 
binnen omdat ze soms niet netties of 
fesoenlik vunnen wodden — deur aanderen 
veake. Ut gemoedelike, onderoonse van 
ut plattelaand het doar onder leden. Dat 
kuwwe weer ophealen awwe mitmenaander 
besluten zoas mevr. v.d. H.—B oons un 
pear deagen later vetelde in de leste 
riegels van Un riempien: 

,,Loaten we aow seamen overleggen 
Om aaltied dialect te proaten. 

,,En lachen ze in Hollaand oons dan nut 
,,Of begriepen ze oons vekeerd. 
::Welaan, dan goan wij Hollaands proaten; 
Dat wewwe op skoele ok wel leerd." 



Stellingwerf in oude tijden. 
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Stelling-werf in oude tijden. 

'4 

t 
4 

In een goedbezochte bijeenkomst van 
DorsbeIang" te Steggerda hield de oud. 

plaatsgenootKapelaan De Vries Maandag-
avond een goedgedocumenteerde voor-
dracht over oude historie van zijn vroegere 
woonplaats en de daaromheen liggende 
dorpen en landouwen, die samen de land-
streek Stellingwerf vormen. 

Kapelaan De Vries, die al jaren het 
naarstig musea afstroopt en oude papieren 
doorsnuffelt om al passend en wetend 
een Inzicht te krijgen in het doen en laten 
van hen, die bier vele eeuwen geleden 

• hebben geleefd en de aldus verkregen 
• gegevens toetst aan de merken, welke 

daarvan in de natuur zijn achtergebleven, 
bleek een onderhoudend causeur te zijn, 
die zijn gehoor wist te boeien van begin 
kot eind. 

Nadat hij zijn vroegere dorpsgenoten. 
waaronder, zoals hij veronderstelde, wel 
enkçlen zouden wezen waar hij nog in 
de schuld staat voor het stelen van appels 
en dergelijke vergrijpen, in zijn jeugd 
gepleegd, gelegenheid had gegeven daarvan 
alsnog de rekening in te dienen, begon 
spreker met een kort overzicht vat! `de 
heel oude historie, de tijd direct na de 
ijsperiode. 

Gelegen op de hoge zandruggen tussen 
en naast de toen machtige rivieren Linde  
en- Tjonger, die de nomaden der oudheid  
alles boden • wat zij voor hun bestaan 
nodig hadden, behoorde onze omgeving 
tot, de çerstbewoonde delen van ons land. 
Spreker toonde dit aan door te wijzen op 
de talrijke bodemvondsten, die hier in de; 
laatste jaren zijn ~u en die.oagetwijLeld 
nog aanmerkelijk uitgebreid kunnen worden 
wanneer Ieder zijn ogen in. de vrije natuur  
goed open houdt en aandachtig de stenen 
bekijkt die alshetware voor het oprapen  
liggen. Dan zal blijken, dat de blote  
natuur het uitgebreidste museum ter wereld  
Is. een boek dat steeds interressantec en 
gemakkelijker te lezen wordt. 

Van die eerste bewoners, duizenden  
jaren geleden, sprong spreker in gedachten 
over naar de tijd, toen de dorpen gevormd 
werden. Aan de hand van bordtekeningen 
toonde hij aan, dat niet, zoals vaak 
verondersteld . . wordt, de Bovenweg de 
oudste weg is die zuidelijk van de Linde 
ligt, maar dat er behalve de tegenwoordige 
straatweg eertijds nog een parallelweg 
dwars door de daarachtergelegen weilanden 
gelegen heeft. Aan deze laatste weg. 
uiteraard een zandweg en. misschien zelfs 
weinig weer dan een goed pad hebben 
de eerste huizen en ook de kerken gestaan. 
Later Is de ontginning voortgezet en dat 
onze voorouders een goede verkaveling 
In toepassing wisten te brengen, spreekt 
nu nog uit de kaarsrechte sloten, die 
alle Zuid-Noord naar de Linde liepen en 
het laad In evenwijdige stukken verdeelden. 

TDi oude 'gegevens tonèn aan, aldus 
Kapelaan De Vries. dat onze voorouders 
Wet zujke erg gemakkelijke broeders 
waren. Zonder te willen beweren dat 
het-communisten - waren. hadden zij toch 
In hun vroegere woonplaats Saksen zodanig 
huisgehouden, Jat de grond hen daar te 
heet onder de voeten werd en zij zich in 
deze streken als buren van de Friezen 
gingen vestigen. Zij waren zeker voor die 
tijd echte democraten en regeerden hun 
nieuwe vaderland op een aparte manier 
door drie z.g. Stellingen, die telken jare 
in een ander dorp hun zetel hadden. 

1-Toe de grenzen van dit gebied precies 
hebben gelopen is nog niet met zekerheid 
te zeggen, maar er zijn aanwijzingen dat 
de oorspronkelijke grens aanmerkelijk 
verder naar het noorden gelegen heeft 
dan de Tjonger, die veelal als scheiding 
tussen Friesland en Stellingwerf aange-
nomen wordt De naam Schoterwerf en : 
misschien zelfs Doniawer(f)stal kon daarom. 
trent wel eens een aanwijzing zijn. Dit 
temeer. om4at, wanneer er gevaar dreigde. 
de bevolking van genoemde streken 
gezamenlijk met de Stellingwervers 
optrok ten strijde. 

Ontelbare oorlogen zijn in de loop der 
tijds door de bevolking van Stellingwerf 
gevoerd; Hoewel in de regel geen over-
winning kon worden bevochten en telkens 
weer de opstanden vernield, geplunderd 
en verbrand werden, men verzaagde. niet 

uit zijn uitgebreide gegevens boeide 
Kapelaan De Vries zijn gehoor toen hij 
aantoonde hoe na keizer :4e Grote diens 
zonen-Europa verdeelden en deze gehele 
streek als een smalle strook tussen. Dults 
land en Frankenlaad vanaf: de .Noordzee 
tot Sicilië toeviel aan, Lotharius, aan, wie 
hulde en- belasting. verschuldigd was. Dit 
laatste ging -blijkbaar ook toen al. even-
min als nu aan Lieftink, niet van harte 
en -in- de wetenschap- dat .4e -keizer ver 
weg was liet men het, hier -na&- op zijn 
beloop en. geloofde het wel. 	- - 

Het werd er - niet beter op toen 
Lotharius verdween en de gehele boedel 
overgiiig aan de Duitse keizer. Die ver 
deelde alles in gouwen en Stellingwerf 
werd ingedeeld bij de gouw Trlenta, 
waartoe eveneens het tegenwoordige 
Drenthe behoorde. Hij beleende dit gehele 
stuk aan de bisschop van Utrecht en 
bracht daarmede de schuldeiser aanmer-
kelijk dichter bij. Onze voorouders ver-
anderden echter blijkbaar nit van houding. 
Zij bleven achterstallig, verzetten zich 
alleen of met Drenthe samen tegen de 
troepen - van de bisschop, - verloren als 
regel en deden boete, maar vervielen-
telkens in hun oude verzet. Met dorsvlegels 
en vorken versloeg men ook vroeger niet 
- zo gemakkelijk een geoefend leger. 



de sprejezedT 
dan eens mede ten oorlog in Drenthe. 
dan eens op een strooptocht naar het 
kasteel Vollenhove. Wij brandden samen 
een groot gedeelte vanSteenwijk af wanneer 
4e bisschop ons verveelde sust .jja eetwig 
gezeur overtienden en wij -verwoestten in 
gedachten de sterkten op de Ene en Kuinre; 
Maar daartussendoor telden wij het aan- 
tal inwoners van Steggerda en Vinkega 
in vroeger tijd aan de hand van het 
aantal kippen dat opgebracht moest wor-
den voor belasting aan de Kerk van 
Steenwijk. Wij maakten ook kennis met 
machtige gezeten boeren. die gewichtige 
stukken tekenden met hun zegel en op-
kwamen voor hun rechten, wanneer die 
door vreemde overheersers in gevaar 
gebracht waden. Wij rilden bij het 
bedenken van de ellende die er geweest 
moet zijn. wanneer wraakgierige of stro-
pende benden het land onveilig maakten. 
Maar- wij voelden ons ook trots wanneer 
ons gewezen werd op dit doortastende 
Vrije volk, dat in zijn landouwen geen 
overheersing duidde zelfs niet van eigen 
volk. Want wel zeer treffend is dat inde 
Stellingwerven nergens een adellijk huis 
is te vinden, waarmede voor ons gevoel 
vast staat dat de Stellingwervers nimmer 
deel zijn geweest van naburige gewesten. 

Toen kapelaan De Vries. dag. ook zijn 
voordracht besloot met de opwekking om 
eigen aard nimmer te verlöochenèii en 
zich eendrachtig te verzetten tegen het 
streven der Friezen om ons in 1  te delen 
bij Friesland en hier op de scholen Fries 
te onderwijzen. onderstreepten de •aan 
wezigen dit met een luid applaus. 

Het was een machtige avondi die naar 
wij hopen In meerdere dorpen herhaald 
wordt; 	 . 

Uiteraard moest in dit verslag, veel 
bekort worden en konden onmogelijk 
alle facetten en gegevens verwerkt worden.. 
Het zal ons een buitengewoon genoegen 
zijn wanneer kapelaan De Vries bereid 
gevonden kon worden het ontbrekende 
aan te vullen. Zijn verzoek aan de bijeen-
komst om eens te snuffelen in oude 
papieren en deze aan hem ter Inzage te 
zenden ondersteunen wij gaarne. Wij 
zullen ons ook gaarne met doorzending 
belasten. 



JETZO., Stellingwerfs of Fries. 
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INGEZONDEN. 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) 

Steøingwarîs of Fries. 
Op dat twiede stokkien van K. zo'k nog wel wat 

willen zeggen. Hij schrift 	,,Deze gang van zaken 
is ten zeerste te betreuren". Ja, kiek es K., as er 
dan al wat te betreurën is, dan moet 't mij van 't 
harte, dat jow veurstel om hier op schoele het 
Fries in te voeren, dat te wege brocht het Dat 
het 'n slechte indrok maekt. Veerder hij niks daon 
dan 't Fries ophemeleh, zo hoge ai'j mar kennen. ,.. 
As ,,Fries" (niet as Frieslaandbewoner, bedoel ik) 
schien ie je niet te kunnen indenken, dat wij er ttC 
as Stellingwarvers in sommige dingen eere denk- 
beelden op nao hooien as ie. Ie laoten deurscheme- 
ren da'j eens graeg willen opnemen in de Friese f 
,,sfeer", maar schiep ie niet te begriepen, dawwe 
van Saksische oorsprong binnen en as zodaonig 
mit de Friezen niks uur staande hebben? Mar, 
angezien ie nao je schrieven te oordelen, niks van 
de vroegere geschiedenis van Stellingwarf weten, 
zak je daor es wat van vertellen, misschien da'j er 
dan een eere kiek op kriegen. 

Zo ongeveer et jaor duuzend had Stellingwarf, 
doe as eerste in Frieslaand,. al zien wappert, of be- 
ter zegt, zien zegel. 't Was ieuwenlaank een klein 
laandtien 	op 'm zelf, 	mit 'n bestuur, 	dat beston 
nut 'n aantal personen, die de naeme Stellingen 
dreugen. 	Angezien 	er doe 	nog gien 	geschreven 
wetten bestonnen, was de ,,rechtspraok" die in het 
eupenbaor en in de eupenlocht hooien wödde, wel 
het belanariekste waor de Stellingen mit te maeken 
hadden, bit komt ok tot uuting in het raodsel- 
aachtige dier dat op 't zegel stapt. 't Zol mij te 
veer voeren om dat now •hier nut te leggen. 

Pas in begin 1400 is in dat zelfbestuur een ende 
kommen en is doe een Orietman insteld. Dat is 
doe nogal hardhandig gaon en mosten de inwoners- 
een groote boete betaelen, waant tot op dat lied- 
stip hadden ze as ,,vri'j volk" telkens weigerd om 
Keizers en Bisschoppen de opgelegde belastingen 
an beur te betaelen, uutgaonde van 't staandpunt, 
dat die 1-leeren daorop gien recht hadden. 

Bij 't anleggen van de Riekstraotweg is 'n groot 
deel van Stellingwarf in 't aachterlaand kommen 
te liggen en geleidelek an in de weerlaege kommen. 
In plm. 1860 is et Kantongerecht en de gvapgenis, 
waorvan de zetel Ooldeberkoop was, overbrocht 
naor 't Veen en verdween daormit vrijwel de leste 
glorie van de Stellingwarven. Nog enkele monu- 
menten herinneren an die vroegere daeen, zoas 
Bekhofschaans, 	de 	klokke 	van 	Langedieke 	(de 
ooldste in Eurbpâ) een peer karken en huuzen. En 
dan hebben we nog oons diëlect. Low'we zorgen, 
dit as 'n kosthaer cultuurbezit trachten te bewaerea 
veur 't naogeslaacht. Dit was ok de bedoeling van 
oonze volksvertegenwoordiger, over wiens woor- 
den K. zo slecht te spreken was. Kiek es K., wij 
hebben altied deur de ieuwcn henne meraokel best 
mit de Friezen over weg kunt en liekt 't me toe 
dat et prebeersel van jow en van 'n peer aanderen 
beter aachtërwege kon blieven. 

Jetzo. 



Frisse kwestie. 
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&a-j. Zz 't-A,!çz Veaq. tUEL 
Dè heer EIJGELAAR kreêg vervolgens 

het woord over de Friese kwestie. Welke 
de vorige maal in de raad door genoemde 
heer naar voren werd gebracht, Inverband 
met subsidie Fries Genootschap. Spr. zei, 
dat de door hem op de vorige vergadering 
gesproken woorden veel beroering hadden 
gewekt. Hij had niet dè bedoeling gehad• 
en heeft die nog niet de Weststelling-
wervers tegen de Friezen op te zetten. 
Pc Friese beweging heeft op duidelijke 
wijze aangetoond, dat ervoor de minder ! 
heden geen oplossing. Is.. Spr. ging verder, 
dat de Stellingwervers een eigen 
plaats In Friesland Innemen, afwijkend 
van, het Fries, zowel in spraak als in 
cultuur. Saksische inslag overheerst en dit 
is veel sterker dan het Fries. Hij wil dat 
de belangstelling hiervoor in het leven 
wordt geroepin en acht het Fries (op 
scholen) niet gewenst in de gemeente. 
In Leeuwarden en Den Haag moet men 
weten wat hier leeft. Spr spoorde de Raad 
aan hierover stappen te ondernemen, opdat 
men niet zonder ons beslist. - 

Men loopt hier niet spoedig warm 
voor iets, ging spr. verder, maar het kan 
ook te.  ver gaan. Men moet wakker geschud 
worden. Maar laat men hier niet overdrijven, 
daar dit kan schaden. In Friesland Is een 
bevolkingsgroep aanwezig die niet Fries Is 
georienteerd In taal en gewoonte afwijkend 
van het Fries. Dit zijn de Stellingwervers 
en deze behoren tot de Nederlandse natie. 
W4 verlangen, zei spreker, van de Friesen, 
dat onze taal en gewoonten worden erkeqd. 

De . heer SNIJDER was In blijde 
afwachting van een motie. Was verwon-
derd over het ontbreken hiervan. Hij is 
het :niet overal mee- eens, maar voelt er 
wel .sqor. Stelt voor het voor kennisgeving 1 
eant-te neaçn.  

BURG. wees erop, dat er een onder-
houd had plaats gehad aet de minister 
In Leeuwarden. Er waren ook personen 
uit het openbaar leven van Weststelling. 
werf aanwezig die daarop geattendeerd 
hebben. Spr. vond, na een onderhoud 
met de heer Eijgelaar inlevering van een 
motie wel nuttig. Maar er kwam geen motie. 

EIJGELAAR. Ik wenste wel een motie 
in te dienen maar B. en W. vonden dit. 
niet nodig. Om misverband te voorkomen 
wil hij nog wel een motie Indienen. 

BURG. Heeft het welnut? 
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De heer EIJGELAAR (Prot. Christ.) voelde zich 
geroepen even terug te komen op hetgeen hij in 
de vorige raadsvergadering heeft opgeworpen over 
de Friese beweging en wat de Stellingwerven daar-

-mee- uitstaande- hebben. Het zou slechts een zake-
kelijke mededeling zijn. Deze luidde aldus 

,,Wanneer ik het woord vraag, dan is dat omdat 
ik graag even terug wil komen op het gesprokene 
in de vorige raadsvergadering, naar aanleiding van 
de toegestane subsidie voor het Friesch genootschap 
voor taal en oudheidkunde; 

Het door mij gesprokene -heeft nogal enige dei-
ning verwekt. Van verschillende zijden ontving ik 
bewijzen van instemming en ook in de plaatselijke 
pers hebben voor- en tegenstanders van hun ge-
voelen doen blijken. 

Nu geloof ik, dit te kunnen zeggen, dat de 
schrijver van de artikelen in de ,,Heerenveense 
Koerier" mij -het best heeft begrepen. 

Immers, het gaat er mij niet om, om de Stelling-
wervers tegen de Friezen op te zetten. Ik wil geen 
tegenstellingen scheppen die daar niet zijn, maar 
ik acht het wel van belang in het kort uiteen te 
zetten, wat wel de bedoeling van mijn betoog is 
geweest. 

Wij weten allen, dat er momenteel is de Friese 
kwestie", Ik behoef hierover niet in details te tre-
den. De Friese beweging. heeft in een urgentie-
program, duidelijk gemaakt, wat de doelstellingen 
zijn van deze beweging. 

En nu is het mij opgevallen, dat voor de minder-
heden in deze minderheid geen oplossing aan de 
hand wordt gedaan. Men zit hiermee en weet hier 
geen weg mee. 

Het is nu eenmaal een feit, dat de Stellingwerven 
in ons gewest een eigen plaats innemen en in taal 
en cultuur afwijken van het Friese volkskarakter. 

Hoewel ik dit zelf menigmaal heb kunnen consta-
teren werd ik daarin gesterkt, door kennisneming 
van het academisch proefschrift van Dr. B. Oosten 
over "Een veenpolderbevolking", waarin hij duide-
lijk aantoont, dat in deze streken het Saksich over-
heerst en dat in de loop der eeuwen bier een ge-
mengdebevolking is ontstaan, waar het Saksisch 
element en het Saksische volkskarakter sterker is 
dan het Friese. 

Ook de Fryske akedemy gaf een boekwerkje uit 
geschreven door H. J. Bergveld, over de Stelling-
wervers en hun dialect terwijl ook anderen, om. 
wI. J. H. Popping •n andoren zich met de studie 

.StS _ttr ttzLJrL 

over aard en wezen van de Stellingwerven hebben 
bezig gehouden. 

Het is mij niet mogelijk, om op deze plaats dieper 
op deze zaak in te gaan. Ik hoop, dat de belang-
stelling, welke voor deze zaak gewekt is er toe zal 
leiden, dat ook in de Stellingwerven een orgaan 
in het leven wordt geroepen, dat in staat is, om dit 
alles nader te bestuderen. 

Het is mijn bedoeling niet, om wat de Friezen 
wensen en verlangen dat tegen te werken, maar ik 
stel hierbij voorop, dat men rekening moet houden, 
dat datgene, wat in andere delen van onze pro-
vincie gewenst wordt, niet gewenst is in onze ge- 
meente. 	- 

Er is - mij wel eens gezegd, wat heeft de ge-
meenteraad hiermee nu te maken Ik ben van me-
ning, dat nu de zaak een politieke inslag heeft ge-
kregen, de raad wel terdege met deze zaak te 
maken heeft. 

Nu de zaak aanhangig gemaakt is bij de rege-
ring en een drietal ministers enige dagen in Leeu-
warden zijn geweest om besprekingen te voeren 
met vertegenwoordigers uit alle delen van ons ge-
west, nu acht ik het nodig, dat ook de Stelling-
wervers van hun inzichten en van hun verlangens 
getuigen. 

Wij weten piet, wat nu door Regering en de 
provinc!alë instanties zal worden gedaan om aan de 
verlangens van de Friese beweging tegemoet te 
komen. Ik acht het van belang;  dat èn -Den Haag 
én Leeuwarden weten, dat hierbij rekening wordt 
gehouden met datgene wat in het verleden is ge- - 

- groeid en wat heden hij de Stellingwervers leeft. 
Ik zal gaarne van het college van B. en W. ver-

nemen, wat het in deze wil -doen. Het lag in mijn 1 
voornemen om een motie in te dienen, waarin de 
gevoelens der Stellingwerverstot uitdrukking is 
gebracht. Van de zijde van B. en W. vernam ik 
echter, -dat onder de gegeven omstandigheden geen 
behoefte wordt gevoeld aan een dergelijke motie, 
omdat ook uit Weststellingwrf vooraanstaandk 
burgers, van hun gevoelen bij het onderhoud met de 
ministers uiting hebben kunnen geven. 

Op de ingezonden stukken in de bladen kan ik 
vanaf deze plaats moeilijk ingaan. De belangstel-. 
ling voor deze zaak is nu gewekt en dat is in 
wezên ook mijn bedoeling geweest. Het moet -niet 
zijn dat in deze zaak over ons zonder ons zal 
worden beschikt. 

Het ligt niet in de aard der Stellingwervers, om 
- met de grote trom te slaan, om in grote protest- 
vergaderingen in felle bewoordingen hun zaak te 
bepleiten. Men loopt in deze streken niet spoedig 
warm voor een zaak. Men is bang van drukte, maar 
de gerhoedelijkheid kan ook tever gaan. Wanneer 
door het zwijgen onzerzijds aan de zaak van de 
Stellingwerven schade wordt gedaan, dan is de 
grens van de lijdelijkheid bereikt en moet men wak-
ker geschud worden. 



- DhiiÏl moeten brT1ettteekgebifdë 
inwoners wortel heeft ja dan neen en zullen wij 
op de vragen die ons gesteld worden en waarvoor 
wij ons geplaatst zien een bewust antwoord moe-
ten geven. 

De heer E. 8 Folkertsma heeft op het studenten-
congres te Franeker gezegd ,,ln elke beweging 
zit een tikje overdrijving. Zonder overdrijving ko-
men wij er niet". Ik ben echter een andere me-
ning toegedaan en ik sta op het standpnt dat over-
drijving schade kan doen aan de zaak. 

Indien wij vrij van overdrijving de zaak nuchter 
kunnen bezien en opkomen voor gerechtvaardigde 
verlangens dan geloof ik, dat van hogerhand de 
billijkheid van onze verlangens zal worden erkend. 

Ik hoop, dat' deze uiteenzetting duidelijk heeft ge-
maakt, dat er in Friesland een bevolkingsgroep aan-
wezig is, die taalkundig en cultureel niet als zuiver 
Fries zal moeten worden beschouwd, 

dat ten aanzien van die inwoners moet worden 
vastgesteld, dat hoewel wonend binnen de gren-
zen van de provincie met andere maten moet wor-
den gemeten en rekening moet worden gehouden 
met de verlangens van deze inwoners 

dat deze inwoners andere verlangens hebben dan 
genoemd in het urgentie-program der Friese be-
weging 

dat met name de Stellingwervers geografisch wel 
hij Friesland behoren, maar in taal en gewoonten 
afwijken van Friezen wonend aan de andere zijde 
van de Tjonger 

dat de Stellingwervers van gevoelen zijn te be-
horen bij Friesland, waarmee zij door economische 
en organisatorische banden zijn verbonden 

dat de noodzaak wordt gevoeld dat ook door de 
organen van Rijk en provincie met het eigen karak-
ter rekening wordt gehouden 

dat de Stellingwervers zich bovenal gevoelen te 
behoren tot het Nederlandse volk, dus behoren tot 
de Nederlandse natie en anders dan de Friezen hun 
nationaliteit aanvoelen 

en tenslotte dat zij ingedeeld bij de Friese pro-
vincie van de Friese overheid verlangen, dat ook 
hun taal, hun cultuur, hun organisatieleven en in 
hun geestelijke uitingen ten volle worden erkend. 

Dan alleen kan ook in Friesland een harmonische 
samenbundeling mogelijk zijn. 

De heer SNIJDER (P. v. d. A,) was zeer ver-
wonderd, dat de beer Eijgelaar op dit ogenblik zo 
uit de hoek kwam. Hij stelde de raad voor het eerst 
voor kennisgeving aan te nemen. Dit plotselinge 
was hem wat te cru. 

De VOORZITTER verduidelijkte, dat de heer 
Eijgelaar na de laatste vergadering een motie •had 
ingediend bij B. en W. Toen kwam daar het be-
zoek van de drie ministers aan Leeuwarden, waar-
bij ook de afgevaardigden van Weststellingwerf 
tegenwoordig waren en konden spreken. 

Op een vraag van B. en W. vond de heer Eijge-
laar het toen niet doelmatig de motie in behande-
ling te brengen en vroeg hij op de volgende raads-
vergadering een zakelijke mededeling te mogen 
doen. 

Maar deze bevatte verschillende punten, die 
discussie-elementen zouden kunnen zijn. En vond 
dit tijdstip, evenals de heer Snijder, niet direct 
aannemenlijk. 

De heer EIJOELAAR repliceerde, dat hij gaarne 
bereid was alsnog op een volgende vergadering op 
de kwestie terug te komen als andere raadsleden 
dat wensten. 

De VOORZITTER stelde echter aan de heer 
Eijgelaar de vraag of het nut had om deze zaak 
in een volgende vergadering weer te berde te bren-
aen en zo ja, of hij dan zijn mening schriftelijk bij 
9. 

 
en W. wilde indienen. 



Oud Steggerda iriûud Stellingwerf. 

In: Stel!. maart 1952 

ST OGERDA. (Corn) Maandag 3 Maart hield 
Kapelaan M. H. de Vries te Utrecht, afkomstig van 
Steggerda, voor de vereniging Dorpsbelang een 
lezing over ,,Oud-Steggerda in Oud-Stellingwerf". 
Een goed bezette zaal luisterde aandachtig naar de 
uiteenzetting van de spreker. 

Kapelaan De Vries begon zijn beschouwingen in 
de prae-historische tijd, toen verschillende reeds 
lang uitgestorven dieren in deze omgeving leefden, 
waarvan nu nog fossiele resten zijn en en worden 
teruggevonden. Evenals in Drente, waartoe de Stel-
lingwerven geografisch trouwens gerekend moeten 
worden, zwierven ook hier in de late prae-historie 
de nomadische volksstammen langs de langzaam 
terugtrekkende ijsgletschers met hun rendieren- en 

Uit de Oermaans-Romeinsé tijd is niet erg veel 
bekçnd, maar toch hebben b.v. Romeinse munten, 
gevonden in de buurt van Steenwijk, bewezen, dat 
Xomeinen op doorreis, waarschijnlijk naar het land 
der Friezen, af en toe in de Stellingwerven pleister-
den. Pas nadat de Volksverhuizing de volkeren van 
Europa door elkaar had gehutseld en het Christen-
dom tot deze breedte was doorgedrongen, kwam 
er enige tekening in de bevolking van de Stelling-
werfse landouwen. Als oorsprong der Stellingwer-
'vers gaf de spreker de volgende visie tijdens de 
regering van koning Lotharius over het rijk tussen 
Oost- en West-Frankenland (Duitsland en Frank-
rijk) brak dieper in Saksenland een opstand uit van 
lijfeigenen en horige boeren tegen hun landheren. 
Toen de mare van deze geslaagde opstand ter ore 
kwam van koning Lothadus maakte deze zich op, 
om de opstandelingen te straffen. Dezen wachtten 
echter het leger van de vorst niet af en eclipseerden 
in Noordelijke richting, waar ze zich metterwoon 
vestigden in de streek, die wij bij benadering thans 
de Stellingwerven noemen, In deze oorsprong vond 
spreker zijn verklaring voor het diep-democratische 
gevoelen van de Stellingwervers gedurende de ge- 
hele historie. Men weet b.v. dat in Friesland het 
kasteel met al zijn adellijke  bewoners het land in 
de omgeving volkomen beheerste, maar het is 
merkwaardig, dat nergens in de Stellingwerven iets 
gevonden kan worden, wat wijst op een over-
heersende rol, welke de edelen hebben gespeeld. 
Als uitzondering op deze regel moet beschouwd 
worden, de farn. Lycklama â Nijeholt op de ,Liem-
burch" te Nijeholtpade, welke fam. dan o,Ic pas 
tijdens de regering van Karel V als beloning voor 
oorlogshulp aan de Bourgondiërs, in de adelstand 
werd verheven. 

Was dus het karakter van de Stellingwervers met 
hun democratische.  bestuursvorm, bestaande uit 
aanvankelijk de 3 elk jaar bij toerbeurt door de 
dorpen gekozen Stellingen, later •uit de door elk 
dorp afzonderlijk verkozen Stellingen, volkomen 
afwijkend van dat Verder naar het Noorden, foch 
heeft de historie bewezen, dat de Stellingwervers 

i zich de eeuwen door als Friezen hebben gevoeld 
en gedragen. Tengevolge van hun ligging aan de 
Zuidrand van Friesland, waren het steeds de Stel-
lingwervers, die de eerste klap opvangen. Of liet 
nu waren de Bisschoppelijke troepen, die uit Gelre>  
dan wel de Hollanders, te allen tijde traden de 
Stellingwervers hen in de weg om een vijandelijke 
invasie in Friesland zo mogelijk te verhinderen. 
Tot bij Sneek en Warns streden de Stellingwervers 
in de voorste gelederen van het Friese verzet tegen 
vreemde overheersing, tot het Bisschoppelijke ka-
steel bij Vollenhove strekten ze hun achtervolgingen 
uit, wanneer de binnengedrongen vijand was ver-
slagen en teruggejaagd. Dat ondanks het zich vol-
ledig inzetten voor Friesland vanaf het begin van 
zijn vestiging in de Stellingwerven dit volk zich 
niet heeft ,,verfriest", maar tot op de huidige dag 
zijn eigen karakter en zijn eigen taal heeft bewaard 
pleit in voldoende mate voor de geestkracht van 
de bewoners' van Stellingwerf. 

3iiiing, die sommige, naar onze streken ge-
immigreerde ,,echte Friezen" durven verkondigen, 
t.w. de mening dat heden ten dage de tijd rijp zou 
zijn op de Stellingwerfse scholen aan de Stelling-
werfse jeugd de Friese taal aan te bieden,  wees de 
spreker, gezien de specifiek Stellingwerfse historie, 
als volkomen absurd, met verontwaardiging af. 

Tussen deze algemene beschouwingen door be-
lichtte spreker nog het ontstaan van de dorpen 
in Stellingwerf vanuit hun bases, de oude water-
gangen Linde, Schene en Tjonger. De oudste ne-
derzettingen bevonden zich dichter bij de genoem-
de wateren dan de huidige. In de loop van de eeu-
wen heeft zich de cultivering van de grond be-
wogen in een richting loodrecht op deze stromen. 
Voor zover dat Steggerda betreft, zijn van de Linde 
af in Zuidelijke richting, telkens stukken van de 
hogere heidegrond, stap voor stap en volgens een 
vast schema in cultuur gebracht. Daardoor is de 
structuur van de Stellingwerfse dorpen een geheel 

andere, dan die van b.v. de Drentse dorpen. 
Dat de overstelpende hoeveelheid materiaal, 

welke de spreker had verzameld, hem verhinderde 
in de historie verder te komen dan ongeveer het 
begin van de 16e eeuw, was aan de ene kant jam-
mer, aan de andere kant verheugend. Immers nu zal 
Kapelaan •  De Vries zeker gelegenheid worden ge-
boden voor de inwoners van Steggerda de ontwik-
kelingsgang van hun dorp verder te schetsen al 
zal dit waarschijnlijk uitgesteld moeten worden tot 
de volgende winter. 	 1 -- 



De Stellingwerven waren vroeger zelfstandig. 
In: Aanpakken 29.2.1952 

? Stellfngwerven war•n 
vroeger zelfstandig. %i 

Dezer dagen hield drs T. Oosterwijk. 
een oud-ingezetene van Oosterwolde, 
aldaar een lezing voor de culturele ver-
eniging over de geschiedenis van de 
Stellingwerven. 	- 	- 

In een zeer interessant betoog kwam 
spreker tot de conclusie dat deze streken 
tot de eerst bewoonde delen van Neder. 
land behoren en oorspronkelijk nôclr bij 
Çrenthe nach bij Friesland waren lage- 1  
dèeld. Zij vormden een geheel zelfstandig 
gebied en als zodanig werden zij in ;ele 
oorlogen gewikkeld en hierdoor is, het 
land telkens zo grondig verwoest, dat 
van de oorspronkelijke bebouwingen eigen-
lijk geen steen op de andere gebleven is. 

De meeste nu bestaande dorpen zijn 
reeds 700 of 800 jaren oud en daarnaast 
zijn sommigen nog beduidend ouder, aldus 
drs Oosterwijk. 

(Het is zeer interessant om 'dergelijke 
uitspraken te horen van personen, die 
van deze materie studie gemaakt hebben, 

• Meer , en meer blijkt dat het onprettige 
gevoel wat ons bekruipt bij « sommige 
bijeenkomsten in Friesland. waar van ons 
soms gevergd wordt om ons anders voor 
te doen dan wij 'ons voelen, een gezpnde 
ootsprong heeft, die niets met opportunisme 
of drijverij te maken heeft; wij zijn anders. 
Dat dit nu eerst meer naar buiten blijkt. 
komt, omdat de inderdaad meer trage 

• Saksische geest van de Stellingwèr4ets 
een bepaalde stoot moest krijgen om zich 
te doen gelden. Wij hopen, dat de 
uitingen der laatste weken in pers en 
raadzaal de bewustwording van de bevol-
king zullen stimuleren. Red.) 



JOUK., Stellirigwerfse riempies; Dood.... 
In: heerenu.  Koerier 6.2.1952 

- 	 Z4wCae 	 - 

/ 
(Advertentie). 

ZIEKENAUTO'  
Fa JAGER & WIERDA 

Tel. 2212 - Heerenveen 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
DOOD.... 

HI'J ridt mar zacMes, de sjej!eur. - 
Tien ure - donker is 't. 
De laam pen doet keur beste, mat 
D'r hangt een dichte mist. 

Dear komt een tegenligger en. 
Hi'j dempt - wiekt even uut... 
Een flits - een lichte skok - de rein.. 
En verder giën gelwud. 

Twee kiender en gien vader mee... 
Een moeke en gien man... 
En een sjefeur, die breuken is... 
lii') reed een meeneke en .... 

Hettelde lees ie kieltied weer. 
Is 't eanlik niet wat reers? 

LOOP 'S OAVENS LINKS! 
LOOP VAN TOCH LINKS! 

WEES TOCH NIET ZO HARDLEERS! 

JOtI}C. 



JOUK., Stellingwerf'se riempies; Stoffel en de postzegelauto-
maat. 

In: Heerenu, Koerier 19.2.1952 

STEWNCWERFSE RIEMPIES 
STOFFEL EN DE POSTZEGEL(tf 

AUTOMAAT. 
Stoffel die moe your zien tante 

-. Noar de brievebusse toe. 
Eerst moe hi'j een zegel kopen, 
Onze Stôffel wust wel hoe!... 

tangzem gooide Iii'j zien geldstok 
In de automaat en kreeg... 
Juust! Zien dubbeltien terogge! 
Want het wonderding was leeg! 

Ei'j pebeerde en pebeerde. 
..Nou alla", besleut ie dan! 
Smeet de brief zô in de busse; 
't Dubbeltien d'r aachteran!... 

Toen een man de busse leegde, 
Mompeld' ie: ,,Aha! Da's mooi!" 
Stak het geldstok in zien fikkien. 
Dat was zo mar Hen sent fooi! 

De ontvanger van de brief zee; 
.4e het nou nog mooier wordt!" 
En betealde aa de bode 

- Brommend twintig senten port. 

Stoffel in zien groot vetrouwen 
Zee: ,.Mar dat .doe' 'k wél eens weer. 
D' automaat? 'k Zal wiezer wezen! 
Nou hè' 'k niks gien drôkte meèr! ..... 

JOUK. 



JOUK., Geslaagde "dialectenmiddag" te Steenwijk. 

In: Heerenv, Koerier 25.2.1952 

Geslaagde ,,dîa1ectèn: 
middag" te Steenwijk 

1 Ergens bi het grote gebouw van de 
Rijksuniversiteit te Groningen, klopt 
de hartslag van het dialectonderzoek In 
de provincies Groningen. Friesland, 
Drente, Overijsel en Gelderland. Ron-
derttallen vragenlijsten zijn en worden 
van dit punt uit aan de talrijke mede-
werker toegezonden vragen beant-
woord, Ingevulde formulieren gerubri-
ceerd na. enz. 

Het Is ongetwijfeld een goede ge-
dachte geweest van Prof. v. Es en zijn 
assistent de heer Sassen, het persoon-
lijk contact met die medewerkers te 
vergroten door het beleggen van zgn. 
contÂctmlddagen. Zaterdag was Steen-
wijk aan de beurt en de grote opkomst 
wijst er op, dat men' dergelijke bijeen-
komsten Inderdaad, op prijs stelt. 

Professor Van Es sprak in Zaal Blok 
er In zijn openingswoord dan ook zijn 
dank over uit een zo groot gezelschap 
welkom te kunnen heten. ,,Dit is", al-
dus spreker, ,,de laatste, doch ook de 
best bezochte middag van het seizoen. 
Het liefst zouden wij wijlen, dat U al-
len eens ons werk in Groningen zelf 
kon komen zien. Doch waar dit na-
tuurlijk onmogelijk is, hebben wij  de 
rollen omgekeerd en komen wij bij U. 
Om 15 althans enig inzicht te geven in 
onze wijze van werken en 15 te laten 
zien wat er nu ejgenlijk met de door 
15 verstrekte gegevens gebeurt." 

Aan de hand van een serie lantaren-
plaatjes gaf Prof. Van Es, nu en dan 
afgewisseld door de heer Sassen, een 
interessante beschouwing over het ge-
bruik van bepaalde benamingen in een 
bepaalde streek. Van het begrip ,,var-
ken" bijvoorbeeld, zijn in het werkge-
bied van Groningen drie benamingen 
bekend, namelijk het Friese ,,barg", het 
Gronings-Drentse ,,zwien", en voor het 
overige deel het gewone woord ,,var-

1 ken". Al komen er dan natuurlijk af-
wijkingen voor wat betreft de klank, 
o.a. de variatie varken-verken.vaarken. 
Eenzelfde drieledigheid treffen we aan 
in: famke, wichtpea,gien. 

Interessant is in dit verband 
de benaming van ,,spreeuw". We 
kennen hier de vormen van protter, 
sproa, sprotter. Het laatste wordt bijv. 
gebruikt in Groningen. Hoewel dit niet 
absoluut vaststaat, is het toch waar-
schijnlijk zo, dat in Groningen het oor-
spronkelijke woord ,,protter" is ge-
weest, evenals in Friesland. Door het 
opdringen van het Saksische ,,sproa" 
kan toen uit de combinatie van die 
twee de vorm ,,sprotter" zijn ontstaan. 
Aardig Is nu weer, dat in Oldemarkt 
alle drie vormen voorkomen: protter-
sproa-sprotter! Men ziet: al met al een 
zeer ingewikkelde materie! 

Het zou ons te ver voeren nader op 
alle ,,proefwoorden' in te gaan. Ver-
melden we nog slechts de benaming 
,,00ievaar" met een typisch verschil in 
naamgeving. Bekende vormen zijn: 
ooievaar, eiber, heileber, die alle bete-
kenen: gelukdrager. In Twente en de 
Achterhoek echter heeft men het woord 
,,stork", dat in betrekking staat tot de 
stijve poten van het dier. 

Naae pauze werd een bezoek ge — 
bracht aan het laboratorium van Prof. 
Van Es, zij  het dan op de film. De aan-
wezigen kregen een duidelijk beeld 
van de opname-apparatuur, zoals die 
telkens wordt gebezigd, wanneer proef-
personen naar Groningen komen, om 
hun taal-op de plaat te laten vastleggen. 
Deze apparatuur maakt het tevens 
mogelijk, de intonatie van een dialect 
In een curve op een beroete plaat aan 
te duiden en kan het gesproken woord 
ook vastleggen op ,,de draad". 

,,Dit conserveren van het gesproken 
Woord", aldus de inleider, ,,is zeer be-
langrijk. Het stelt ons namelijk in staat, 
op ieder willekeurig ogenblik ieder 
willekeurig dialect te beluisteren, ter-
wijl het verder van groot belang kan 
zijn voor ons nageslacht. Wat zouden 
wij blij zijn,  als wij nu nog de juiste 
spreektaal konden beluisteren van vijf-
tig of honderd jaar geleden. Bovendien, 
de plaat geeft alles zuiver weer, wat in 
de schrijftaal met onze lettertekens 
nooit wel mogelijk  is." 
• Een kaartje gaf nog een overzicht 
van de plaatsen, waar momenteel 
wordt medegewerkt aan het samenstel-
len van een woordenboek voor de Sak-
sische dialecten in het algemeen. Deze 
medew,kers krijgen niet de gewone 
vragenlijsten toegezonden, doch moe-
ten bijvoorbeeld alle gereedschap dat 
op de boerderij voorkomt, of alle din-
gen die men in een buis kan tegenko-
men benoemen. Een zeer moeilijk en 
tijdrovend werk, waarvoor spreker dan 
ook nog eens zijn hartelijke dank ,uit- 

daarna was de beurt aan het oor! 
luidspreker bracht verschilende 
tukken ten gehore van de zgn. 

aan het laboratorium geauuuvsa, 
nu en dan hartelijk om gelachen kon 
worden. Interessant was ook de. verta-
ling van een vijftal zinnetjes, die alle 
gelijkluidend waren. Ze werden achter-
eenvolgens uitgesproken door mensen 
uit Gelderland, Overijsel enz. en ten-
slotte zelfs door een Inwoonster van 
Roermond. Juist hierin traden de ty-
pische verschillen van plaats tot plaats 
zo duidelijk aan het licht. - 

De middag eindigde met een verras-
sing: iedere aanwezige mocht nameIji 
enkele woorden voor de microfoon 
spreken en vijf minuten later kwamen 
ze prompt uit de luidspreker terug! 
Dat is de moderne techniek! 

Nadat twee dames nog een ode aan 
1 Steeriwijk hadden gezongen, sprak 
Prof. Van Es een kort sluitingswoord, 

• dat met een dankbaar applausje werd• 
onderstreept 
• Zo zijn 4" de 92-lange Van der Hoef 
uit Wolvega S de grootmoeder met 
haar gouden oorijzer, maar ook de 
jongste aanwezige, stellig naar buis ge-
gaan in het besef en de overtuiging, dat 
het dialect nog steeds verdient be- 

'waard en bewaakt te worden. JOUW. 



JOIJK, Stellingwerfse riempies; Boekeweke 23 febr.-1 meert. 

In: Heerenveense Koerier 27 februari 1952. 

-. ro. - 
STELLINGWEKFSE RIEMPIES 
BOEKEWEKE 23 Febr.-1 Meert 

4450 - Uitvinding van de boek-
drukkunst door Laurens Jansz. 
Coster .van Haarlem of, door Johan 
Gutenberg van Mainz". 

Zo stoet het, klein,'drolçt, in 't ge- 
skiednisboek; 

Drie simpele riegels - niet meer. 
Op skoele het meester d'r wat van 

verteld, 
Mar\leater toen leerd' ie 't niet weer. 

Toen leerd' ie allient mar van oorlogen 
- 	 zus, 

En van keizers en zeeslâgen z6. 
Die boekdrokkeunst gaf ie toch eanlilc 

mat graag 
Au de Legen Skoele kedo! 

Za toch is 't z6e'n grote gebeurtenis 
west, 

Dat niet iene 't hem indeankeri kén. 
Hoe ston disse wereld er veur zonder 

boek? 
Zonder kraante? - Woar zatten we dan? 

Nou maakt men nog spul, wie de uut-
viender is. 

Mar wat doet dat er feitelijk toe? 
Of Coster, 6f Gutenberg was nommer 

!en. 
Het belangrieke bier dat is: HOE! 

Nau het boek disse weke ZIEN weke 
weer viert, 

1.00p er niet zonder meer an vebi'j! 
Stap de winkel eens in! En bekiek het 

gerust! 
Dan deanic ie: ,,Dét eis wat veur mij!" 

- JOUIc 



JEHANNES., Een Proatien uut de Oosthoek; Een mooie middag 
in kafé Blok in Steinwiek. 

In: Steli, 29.2.1952 

Een Proatien uut de Oosthoek # 
Een mooie middag in kafé Blok in Stienwiek. 

Deur het Nederlaands Instituut, ofdeling 
dialect-onderzuuk, van de Universiteit in Gro-
ningen, wordde vleden Zaoterdagmiddag een 
vergadering belegd in kafé Blok in Stienwiek. 
De bedoeling hiervan was, dat de veskillende 
mitwaarkers an het dialekt-onderzuuk wat nao-
der op de hoogte brocht zollen worren van het 
waark van het Instituut. 	 - 

En we kun gerust zeggen, dat professor Van 
- Es en zien assestent, meneer Sassen, daor 
• veur honderd pesent in slaegd binnen. De drok 
• bezochte vegadering is tevreden naor huus 
gaon! 

Ja, de zunne skeen, zo mooi en in d' lese was  het 
werachtig krek a' j' al wat vëurjaor reuken t le 
zoijen werkelik even in de veleiding kommen en 
geven de vegadering over, .om een fietstochien te 
maeken. Wa' we trouwens niet daon hemmen, henri 
Presies half drie stapten we het zaaltien binnen, 
waor al een mooi koppeltien volt bij mekaander 
was en zachiesan druppelde het nog wat deur. Old 
en jonk, man- en vrouwluden, uut de wiede omtrek 
van Stienwiek waren ze hier tegére kommen, in de 
overtuging van heur idiaal het behold en de opbluj 
van heur eigen tael 1 AIIemaoI meensken, die uren 
van heur vri'jje tied spanderen an het invullen van 
vraogeliesten en het zuken naor olde woorden. Het 
zij dan, dat heur wiege in Oosterwolde, in Giet-
hoorn of in Wolvegao staor. het, toch allemaole 
loten van dezelde stamme t het -Saksische dialekt t 

Toen professor Van Es de middag dan ok eupen-
de, dee-d-ie dat niet zonder een woord van daank 
veur de grote opkomst, groter dan in alle aandere 
plakken waor tot nou toe zokke middaegen huilen 
binnen. 

Wie misskien even skrokken was, toen ie heurde, 
dat de professer zelf het woord doen zol (het is 
op 't leste zoe'n geleerde meneer t) die was al 
gauw van die skrik bekommen. Want én de pro-
fesser én meneer Sassen vestonnen de keunst om tot 
heur pebliek of te daelen, zo dat iederiene alles 
makkelik begriepen kon. 

An de haand van een stokmennig lanterenplaeties 
gaf de inleider een beskouwing over de benaeming 
van een .bepaold begrip, een bepaold ding, in een 
hepaolde streek. Om een veurbeeld te nemen : het 
begrip ,,bunzing" t In het gebied, dat de onderzu-
kings van Groningen beslaon, en dat bestaot nut 
de provinsies Groningen, Frieslaand, Drente, Over-
iesel en Gelderlaand, kommen veur dit dier drie be-
naemings veur, naomelilc de woorden bunzing, 
mud(de) en uik. Van plak tot plak het ieder woord 
dan nog weer zien bepaolde uutspraok, b.v. -bun-
zing, beunzing, beuzeling, beuzelink en gao mar 
deur. Mar het is toch in wezen allemaol hetzelfde 
woord. Het ons onbekende ,,ulk" wordt gebruukt 
in de Aachterhoek van Gelderlaand. Miskien he" 
heLvroeer een groter verspr.eidinL had, want hjer 
en daor In Groningen wordt de uutdrokking ,,sün-
ken as een ulk" nog gebruukt. Mar zonder dat de 
meensken weten wat dat woord ulk aenlzk bete-
kent t 

het woord ,,varken" t Hiervan komihen ok drie 
vorms veur. Naomelik liet Friese ,,baerch", het 
Gronings-Drentse ,,zwien" en veur het overige deel 
het woord ,,varken" (verken-vaarken). Nou kan de 
vraoge bij ons opkommen ,,Hoe komt Frieslaand 
an het woord ,,baerch". Spreker gaf daor de vol-
gende uutleg van 

D.evarkensfokkeri'jje heurt van vroeger (en nog) 
niet ihuus in Frieslaand mar in Gelderlaand, Dren-
te, Overiesel. Op disse plakken gebruukte men 
veur •het varken veskillende woorden al naor de 
leeftied en de omstandigheden van het dier. Een 
gesneden vaarken hiette hier ,,borg". Toen het var-
ken nou in Frieslaand zien intree dee, was dat 
enkel en allient begonnen om de vetmesteri'jje en 
kochte men ,,borgen" uut die aandere streken an. 
Een kleine klaankveraandering was genoeg om er 
,,baerch' van te maeken en dat wordde de benae-
ming veur ,,het varken" in het algemien. 

•Netuurlik ku' we hier niet bij al die proef-
woorden stillestaon. Het zol te ver gaon en - te 
vule kraantepepier kosten.... 

Noa de pauze - die veur professer Van Es en 
meneer Sassen hielemaole gien pauze was, want 
iederiene pebeerde de heren te spreken te kriegen en 
ze wollen dat zelf graeg 1 - gingen \ve naor het 
laboratorium. Dit is nou het plakkien, waor de 
meensken die as ,,proefknien" naor Groningen gaon 
heur dialekt laoten vaasteleggen in de plaete of op 
de draod. We kregen even een kiekien te zien van 
de ingewikkelde apperaten, die daorveur nodig bin-
nen. Het vaasteleggen van het gespreuken woord 
geit grote veurdelen, omdat men er dan ten allen 
tiede de beskikking over het. 

En toen mochten we, inples van naor de spre- 
ker, even naor de luidspreker luusteren t Meneer 
Sassen dri'jde brokstokken van gesprekken, die 
indertied deur proef pesonen hullen waren, nut het 
toestel. D'r kon nou en dan best omme lachen wor-
ren, temeer omdat veskeiden van de praoters zelf 
in de zael waren. Om een idee te kriegen van de 
veskillen in toon tussen de dialekten heurden we 
ok nog even een •Limburgse praoten. ,,'t Liekt wel. 
een nachtegaol", zee mien buurman 

Tot slot mochten we allemaole nog een peer 
woorden in de mikrefoon ,,leggen". De !ene was 
vat bespraokter as de aander, mar alleman leut 
hem toch mar even beuren. Grootmoeder mit hegr 
golden ooriezer lapte •het hem mar 'een stok beter 
as veskeiden jongeren, en Van der Hoef nut Wol-
vegao wust mit een vaaste stemme te vertellen, 
dat ie 92 jaor en zeuven maonden was t t Olde 
strieders dus Om een veurbeeld an te nemen t 

Toen iederiene zien beurt had hadde en twie 
vrouwluden een loflied an Stienwiek bçocht hadden, 
dri'jde meneer Sassen even an de luidspreker en - 
daor ha' j' de hiele ,,optocht" weraëhtig weer-
omme 

Zo kwam het ende van disse middag, die er 
zeker weer toe bi'jdreugen het, de ingesleugen weg 
mit moed en vetrouwen verder te gaon. En mit 
ongeduld kieken we nut naor de dag, dat het grote 
Saksische woordenboek, waor op het ogenblik an 
waarkt wordt, veur de winkelraemen ligt 

Het komt TOCH goed t 
Jehannes. 



Oold aark. 

In: Aanpakken 14 meert 1952. 

Sina joar en dag hewwe bij oons in d& 
Stelllngwarven meensen baç dle scuideô 
noar bewlezen nut vro9gere tieden. Ut 
alderooldste, zon stienen hielen,. heamers., 
messen en meer van sok soos dingen; 
hadden ze in Ileste. Doe was de tesi ellik 
nog van giro belang, omdat die zo âlge&en 
was. daj d'r niet bij stille nonnen dat 

• doarop ok wel in na anslag doan wodden 
kon. ,Ut bekt d'r now op, dat d'r doe 
wel wat an 't vekeerde ende begonnen 
is, want 't Is toch altieden beter om de 
goeie dingen diej hemmen te bewearen, 
aan om te zuuken noar dat wat. veurbij 
Is. Al ,.keuj dan doarmit ok bewiezep hoe 
in west Is in tieden won wij giep weet 
vén hemmen dan is dat un wetenskop 
in in algemien, die wel van hel nul 
belang is, maar die oonze gedachten kan 
ofleiden as d'r vaü lene of aandere kaant 
tin anslag doan wod op 0005 eigenwezen. 

Ut waarken, dat d'r vleden joar en 
eeder doan is - en dat op tin aandere 
meniere heur wel weer oppeneren- zal - 
om oons te dwingen om na aander hemd 
an te trekken, het oons leeS •dawwe 
oppassen moen. 

Doarom hemmen un stokofwat meensen 
In Noordwolde de koppen blJmenaander 
steuken om zovule meugelijk die dingen 
te vergearen die un kiek geven op 
Steillogwarver teal en gebruken. 

lederiene kan doar vanzelf an mitdcen, 
hoe weer hoe liever zo'k zeggen. Ut zol 
hielemoale mooi wezen awwe d'r un aparte 
verlening van meaken kunnen. Maar ok 
zij, vent wie dat nog te veer goat, maar 
die toch, wel wit willen doen, kunnen mit 
waarken as ze oons zovule as maar kan 
de neamen opgeven van ,  alle meugelike 
dingèn uur en om heus henne, voéels, 
biesten, zegswiezen enz. zoas zij ze zels 
numen of zoas zij ze van hun oolden 
beurden. Veutlopig kun die wel stuurd 
wodden an de-redactie van ..Anpakken". 
Suwwe us? 



WOLWAGHA, HAJO van, Hallo Jehannes, hier is Hajo veur de mikrefoon. 

In: Stellingwerf 14 meert 1952. (Ingezonden). 

INGEZONDEN. 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) 

Hallo Jehannes, bier is tiajo veur de mikte!oon. 

Zodat hij zelf niet' wist hoe, staot er argens in 
de Biebel te lezen. Wat er an veurof gaot en er 
achteran komt, daor kun de dome(i)nees en evan- 
gelisten wel 's an denken om op te zuuken veur 
beur gemeenteleden. Pattie weten 't zels ok wel 
te vienen, zo 'k zeggen. In elk geval een meraokel 
beste tekst, om daor 's wat meer van te vetellen. 
Meneer pe(a)stoor zal dat grif mit hart en ziel 
beaemen. 

't Bovenstaonde sleuf op de laandman en zien 
koren en 't begin van de eerste rieget slieut me 
zoniar in 't zin, doe 'k dat Praotien van de negen- 
entwintigste deur de brilleglaezen lochten zag, nao-
dat er Vuur ontsteuken was en uutsleug tot een 
gluiendhiete braand. 't Is 'n skrikketjaor, moe' j' 
denken, en dat ge(e)ft wel 's wat bezunders, maot. 
Ze hebben 't wel 's over tappen en ko(o)ldkloemers 
en zo, mat de vo(r)st is wel zo goed as van de 
baene en 't veurjaor hangt te roeken in de locht, 
zo a' j' (ai) zels ok al bemurken hebben (hemmen). 

Een be(e)tien vremde anvang, zu' j' mis(s)kien 
wel zeggen of denken. Vremd of niet, mar dat an- 
lopien most me uut de penne, doe 'k het uut de 
veerte en van boven zo klaar lochten zag. Ja, d'r 
is vrijwat veraanderd, de leste tied, en daor ku' 
we bliede omme wezen. As ie an •ginnekaante ok 
zo in je knolletuun binnen as ik an diskaant, Je-
hannes.... 

jetzo, of hoe dat kiebige kereltien veerder ok 
bieten mag, het va(a)st ok een goeie skrikkeldag 
had, krek as 't hele pluegien dat initworkt het. Wat 
zal Jaubuk de postbode een wille hebben 1 En dan 
zullen dr nog wel 'n stokmennig o(o)Ide iezer- 
vreters en vuurvaaste knaopen wezen mit 'n jong 
hart en 'n starke maege, die slim in heur noppies 
binnen. Daor beurt die stille beskeiden en boven-
steheste Geen ok toe vanzels, evenas Dorus en die 
aandere butenbienties en zo. 

'k Bin disse reize wel wat vele mit haokies in 
de weer, mat aere (aandere) viskers, nut of thuus, 
mue'n ok 'n kaans kriegen om 'n knap' zeugien te 
vangen, as ze de poed nog niet binnen hebben 
temeensen. Een gelokkig meens, die in goed gezet-
skap vekeert. Me donkt, da' we daor niet over te 
klaegcui hebben. 

le bin 't bepaold wel mit me iens Jehannes, a'k 
zegge, dat er een huud vol wark daon is deur 
disse en gene. Wat denk ie d'r van, eerst mar 
even (effen) uutpoesten en piepskoft ho(o)len? As 
't er kniept en weer kniept ku' we mit zien (z'n) 
allen wel opnei in 't haem skieten. De leste lood- 
tics wegen nog altied 't zwaorst en zonder de 
bovenmeenselike Kracht brengen we d'r niks van 
terechte. Lao' we 't iene nodige, 't aldervenaemste 
veural met uut 't 6(o)grveliezen. 't -  Oaot om 
twieërlei koninkriek, as 't er op an en pnntien bij 
paoltien komt. 't Begint (begunt) en endigt alle- 
beide mit 'n k, mar 't maekt wel ien en aander 
nut, of 't mit 'n heufdletter skreven wo(r)dt of niet. 

Het komt TOCH goed, skreven je (skreef ie) in 
dat zunnige en gezegende stokkien. Enlik is 't al 
in odder (order), a'k 't goed bekieke. Mat ja, d'r 
is gien meens die zeggen, denken of mienen mag 
ik en ik allient he' de wiesheid in pacht. Daor bin 
ie ok wel van overtuugd, zo goed a'k je mien te 
kennen. 

Wat zol 't mooi wezen, as we Weststellingwarf, 
wie wit (weet) de beide Stellingwarven en ok de 
slaopende warkers en warkende slaopers helse-
teren konnen. Dat boek zal gerust gien tien jaor 
meer duren, en ok dat veural is een herhaelde ge-
lokweens weerd. Is 't ienmaol allemaol in kannen 
en kruken, dan meugen we o(o)ns voes(s)ien wel 
dichte kniepen. En bliede toe vanzels. Afijn, we zul-
len er te ziener lied wel meer van heuren en zien. 

Nog aanderhalf ding, Jehannes. Zo' we mit me-
kaer of heufd voor heufd al da(a)nk brocht hebben 
an Diegene, an Wie iederiene zien hele hebben 
en hoolen veskuldigd is? En lao' we gien van allen 
vegeten : Nederigheid gaot veur de eer. 

Hajo van Wolwagha. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; "Fesoen'. 

In: Heerenveense Koerier 27 maart 1952. 

STELLING WERFSE 'RIEMPIES 
/f2 

,,Fesoen 	— 
Vroeger hiette buurman: Jan", 
Al 'k hem wat veteide. 
Nou niet meer! G*en aproake van! 
Nou is 't: ,,Van der - Vetde". 

Vroeger hiette. buurvrouw: ,,Grlet". 
Thuus en op 'e atroate. 
Nou le 't: »Buurvrouw", aandes niet, 
Al 'k eens mit keur proate. 

Vroeger teup ik er in huus 
Zonder»Volk" te roepen. 
Mat nou beU' 4k: »Bi' jôn  thuus ? 
Netties op de stoepen. 

Vroeger leo' 5' die dingen doen. 
't Zal je nou gebeuren! 
En toch ging er, deur 't ,,fesoeW', 
0k wat moois verléuren. 

JOUK 



JOUK, Hè'j' een goed geheugen? 

In: Heerenveense Koerier.flleert/apriJ .1952.. 

Ding dan mee naar de prijs van  

En hier is dan de laatste geheugenproef. Niet zo moeilijk als d1 na 
gisteren. 11 herinnert zich natuurlijk nog best, wie de leden va dit gezeb. 
schap zijn, want het komt niet vaak voor, dat • zulk een selecte groep. 
mensen de lange reis naar het Noorden maakt! 

En np moeten we nog even reageren op een noodkreet uit de oplossers. 
kring. Het blijkt, dat velen met test 10 een beetje ,,itt de maag zitten". 
Eerlijk gezegd, was dat ook de lastigste opgave. Wij zullen de hand over 
het hart strijken en u nog een tip geven. Verleden jaar hebben we foto's 
gebracht van de grote feesten in Heerenveen, - flaneker, Dokkum, Sur-
huisterveen, Akkrum, Sneek en Bolaward. De foto nr. 10 werd in eew 
van deze plaatsen gemaakt bij de feesten, die ter ere van een groot zoon 
van de betreffende plaats werden gehouden. 

De heren Koopmap c.s. zullen het beeld nU wel thuis kunnen brengen 
denken we zo. 

Men moet nu het lijstje van twaalf compleet hebben. Eet kan 
de gehele volgende week, dus tot en met 12 April aan de 
redactie van de Heerenveense Koerier worden ingezonden. Op, 
de enveloppe of de briefkaart moet duidelijk vermeld staan:[ 
Oplossing fotoprijsvraag. Zo spoedig mogelijk na de Paasdagen 
zullen we mededelen wie de gelukkige winnaars van de f 100,-
en de andere prijzen zijn geworden. 

lt,_jI 	___-. 	1 	1 
ie een goea geheugen? 
Tjong, wat hè' 'k tulen harsens ploagd! 	 / op) 'ce. 

Overal hè' 'k zocht en vroagd! 
Welke? Wie? Wanneer? Woar? Wat? 

Zus en zo! En dit en dat! 
Honderd pop! Honderd pop! 

Ha! Die striek ik even op! 

Wat een strop! Wat een strop! 
Dat -het tegen Possen bp! 

D' olde kraanten bin vekocht! 
Of al op het Poasvuur brocht! 

Honderd pop! Honderd pop! 
Kerel! Kerel! Hol toch op! 

'k Heb al zocht! Deagen richt! 
Vlak veur 't geutgat. - in de tocht! 

Nou weer doar! Dan weer hier! 
Mit vedriet en tuit plezier! 

Honderd pop Honderd pop! 
Ja, die striek ie zA niet op!  

Hol mar vol! Hol mar vol! 
Docht ie niet, dat 't lokken zol? 

't Komt wel goed! 't Komt wel goed! 
't Kdn en 't zl, en 't zâl en 't méet! 

Kop er veur! Biet er deur! 
Gien meleur! En gien gezeur! 

Striek ze op! Striek ze op! 
0' eerste pries is HONDERD POP!! 

JOUK 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Eierzukers. 

In: Heerenveense Koerier 12 april 1952. 

STELLINGWERFSE RIEMMES 

Eierzukers 
Brieder liggen Frieslaands greiden 
Dis.se mooie veurfoarsdag, 
Woar de kamer w?eld'rig weiden, 
En de leeuw'rik /ub'len mag. 

'Kiek, dan gaan & dçuren cupen' 
Uit de polsen tn dè*gand 
Sloan de zukers an het streu pen 
Kris-kras deur het lege band 

Springen - kWamen - hekken - sboden - 
. Hal Koman! Da' 's kereiswaark! 

tvwdçr deur de wiek zode' 
't Veurjaar meaktr  zo machtig ~rk! 

PZzeimet, pas mar op ƒe elgies' 
Nl f 't  fr prouwgien . goed veteld? 
Faaeropheur!Mit/imbeigiesl 
Want de zujcers bin in 't. veld! 	JOUK 



KWIBUS, K.K., Hier is Kwibus; Van disse kaant tjonger. 

In: Het Vrije Volk 23 april 1952. 

./2j .  
HIER IS KWIBUS - 
Hier lsswlbus! 	 / 
Karel Koekoek ICwlbusj 	- 
Voluut! 
MIt een dittien en een dattien! 
Mi een bont van-alles-wattien! 
Vut een dorplen en een stattien! 
Stip! 
Ziezo! Daar bin we dan! 
Veur de eerste keer In ,,Het Vrije 
Volk". 
Hoe? 
As Stelllngwerver! 
As wat? 
As STELIJINGWERVER!! 
Komaan! Even de atlas dr bij! 
Groningen..., Frieslaand. - 
Eo! stop! stop! stop! Niet verder! 

Niet verder! Hier bin we dr al! Zo, 
zuuk nou de Zuud-Oostboek van die 
provinsie mar eens even op! Daar 
liggen de Stellingwerven. zie' j' wel! 
Ooststêlllngwerf mit Oosterwalde as 
heufdstad, en Weststellin*erwerf mit 

Van Disse Kaaiu Tionerj 

Wolvegoa. (Grootste varkensmaark 
van .Nederlaand! Ozo!). 

En dat zwarte streplen. da' j'  daar 
zien, dat Is een revier. Of eanjjk is 't 
glen revier meer. Mar het Is een re-
vier wést. Ja, zo Is 't nou jeu keer In 
de wereld: de tieden veraanderen en 
wil veranderen mit! 

'Tjonger of Kuinder. 
Dat staat er bl'j. Mit hiele fiene, 

kleine lettertjes. 
Twie neamen dus, veur 't zelde 

ding! En eanllk bin 't er drie, want 
de meenskens zeggen hier allemoale: 
•,.'k Gas noor 't Kenaal te visken". 
(Mar-'t Is nou zowat leegl..3. 

Dat kleine revlertien Is een belang-
riek ding! 

Want dear holt Frleslaand op, 
Fries te proaten! 

Daar belast le bi') de Stellingwer-
vers! De ;,kroeniproaters", was som-
mige meenskêns zo graag zeggen, 
En dan begriepen ze nog niet. 
dat dat een belediging Is! 

Want zo lief as de Fries zien Fries, 
en de Engelsman zien Engels Is, zo 
lief Is de Stellingwerver zien Stel-
llngwerfs! En dat is het hém lood 
om old lezer, of de geleerden zien 
teal een tal of een dIlekt numeni 

As le hem mar proaten kan! 
As le hem max-  uutdregen ken! 
As Ie er mar eerlik en ronduut 

veur strieden kan! 
Tot behold! 
En bluj! 
Tot de volgende teer meensken! 

K. K. KWIBUS. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Bezuuk uut Buil-Boy]. 

In: Ste11ingwerf25apriL 1952.  

Een. Proatien nut de Oosthoek b. 
...flfl.fl.Sfl...fl.. . ..................... fla•aesS 71 

Bezuuk nut Buil—Boyl. 
Veurda 'k je d'r meer van vetelle even een klei-

nigheid. 
Kiek eens, het opskrift doet miskien wat vremd 

an. Dat zit hem dan in dat: Buil-Boyl. Niet in dat 
bezonk netuurlik. Toen ik dat riegeltien doar deale 
skreef, toen docht ik zo bi'j mezelf: tja, Buil, hoe 
zo' j' dat nou eanlik het beste skrieven kunnen. 
Buil 6f BoyL We zéggen Buil, dat stoat wel vaaste. 
Mar we bin Boyl gewoon en dat is een aander ding. 

Wat mezelf angoat, ik holle het mit Buil, mar 
loat de bewoners zelf eens in de penne klim-

men ! Dat kan beslist de muite weerd worren 1 
En lens of niet iens, even goeie vrenden, heur-1 

Mar nou dat bezuuk 
Garriet het •bi'j me west. Garriet van Koene. 

Koene woont niet in Buil, die huust aachter Bles-
dieke, mat Garriet woonr er wél 1 Hi'j het er een 
oarig boerespullegien : elf koenen, negen varkens, 
een stokmennig kalver en skoapen, drie katten, 
iene hond, twie boereweagens, aanderhalf peerd 
(het iene moet nog beleerd worren T), vier kiender 
en een vrouw. Oarig spullegien dus 

Zo onder een bakkien-koffie en een segare kwam 
hetgesprek op de kiender. 

,,Bi'j ons," zegt Garriet, ,,bi'j ons meaken ze 
d'r nou allemoale boeren en boerinnegies van." 

Nou doar zat ik mit de mond eupen vanzelf. 
Doarzâtik! 

,,Boeren en boerinnegies T' zeg ik, ,,mar kerel, 
hoe kom ie doar nou toch zo inienen bij ?" 

,,Jehannes, Jehannes," zegt ie toen, ,,ik hadde 
werachtig docht, dat ie de Stellingwerf béter lees-
den, want doar het het toch dudelik genoeg in 
stoan, dat ze dommiet les kriegen in 't poterpakhuus 1 
van de C.A.V. T" 

En nou kan ik je vetellen, hè, hij kreeg er de 
troanen zowat van in de ogen, toen ie 't zee. 

'k Heb hem troost! 'k Heb zegd '.,,Garriet," 
zeg ik, ,,hef die C.A.V. niet altied beste poters of-
leverd? En woar kwamen die.. weg? Uut ditzelde 
pakhuus !" 

,,Mar werachtig J.ehannes !" zegt ie, ,,ie hemmen 
geliëk! Da' 'k dat ok niet eerder prakkezeerd heb-
be t Pakan.! Stik een segare van me op! En dan 
za' 'k je een stealtien vetellen van die oldste jonge 
van ons. Kiek, we hadden lessent een bedde en 4at 
wordde d'r eerlik gezegd niet beter an. Zo wat 
vodderig an de kaanten. Nou, ni'jje bedden bin duur 
vanzelf, wat is tegenwordig niet duur, en doarom 
leek het de vrouw het beste toe, dat het mar eens 
in de ripperoasie kwam. Een dag of tien leater 
was 't weeromme. 't Zag er beslist netties uut. En 
toen 'k het optilde was 't bek as 't zwoarder wor-
ren was. Mat dat kan 4.  kommen wezen, deurdat 
de rekening d'r bovenop lag! Want proat me doar 
niet van. Om van te skrikken ! Griezelig gewoon-
weg! Mat goed, we zeden naargens van en be-
tealden de zaak. Nou komt die oldste jonge van 
ons, die komt een dag of wat leater thuus en die 
zegt : ,,lk bin ok bij eb ....eb .....in de winkel 
west en hij vreug hoe 't beddè sleup." 

,,Nou en...," zegt de vrouw, ,,wat hè' j' zegd T" 
,,lk hebben zegd Moeke," zegt ie, ,,dat het aan-

des best sleup mar dat Vader zee, dat het wat 
peperig was... ." 

.,Jen ding wo' 'k je nog vroagen," zee Garriet. 
,,Toen 'k hier zopas henne kwam, toen waren 't 
op de Oosterstreek allemoale meensken mit melk-
bussen op fietsen en karregies. Hemmen die doar 
al melkvee in 't laand lopen ?" 

,,Ja," zeg ik, ,,die hemmen doar allemoale iene 
grote melkkoe aachter de U.L.O. stoan, D'r zit 
veskeiden duzend liter in en as ie dommjet•zoemer 
dreugt stoat...." 

,,Dan ligt de weaterleiding d'r deur t" zegt ie 
mit een stroalend gezichte 

leuwige optimist. 
Jebahnes. 
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JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Nog twie deaegn! 

In: Stellingwerf 2 rneie 1952. 

Een Proatien uut de Oosthoek 
Nog twie deagenfl 

• Nog twie deagen 
Hé' jim de richtingwiezer ok al uutzet? 1-Id' jim 

plannegies al kloar? Woar goat het henne? Noar 
De Bosch toe, zeg ie? Kom nou 1 Dan mos ik niet 
beter weten. ,,Wie zal dat betalen ?" De taksies 
bin duur en op 'e fiets ku' j' niet veur melkerstied 
weeromme. 

Mai het is niet nodig ok! 
Kern Zundag mar bi'j ons heur 1 Hier in de Oost-

hoek! Wie veur de middag komt, moet brood mit-
nemen! D'r ligt al een beste lappe grond kloar. 
Doar ku' jim allemoale wel op De hiele Stelling-
werven wel En dat moet ok 1 Want het zal wel 
weer drok worren ! Over Kontermaans Over Zand-
huzen 1 Over Stegerde en de Oosterstreek ! Het 
zal wel weer anriegelen vn de Ni'jjeweg en de 
Dwarsvoart 1 Reken mar 1 Fietsen, moters, auto's, 
miskien wel parresjutisten uut vliegtuugen . Ja, 
woar.ornrne eanlik niet Netuurlik parresjutisten 1 
Dat wordt wat ni'js ! Dat wordt wat groots 1 Dat 
is allienig al vule meer as zien senten weerd 1 Dat 
ku' j' thuus vetellen an je vrouw en je kiender 1 
Daar ku' j nog deagenlaank over proaten op het 
D.U.W.-waark aachter Blesdieke. •Doar proaten je 
kiender en aachterkleinkiender over honderd joar 
nog over 1 Atoom of gien atoom Parresjutisten 
Ja, ze kommen grif 1 Het kan' niet mis wezen ! En 
meziek 1 Grif meziek T De ni'jje instrementen van De 
Woudklaank of een hoempa hoempa nut een grote 
luudspreker, of ze speulen van ,,over vijf en 
twintig jaar......; mar dat hoop ik niet, dat leste 
Doar krie' 3' op de duur gries hoar van, ok al bliet 
ie jonk van binnen. Of ze baten de Koninklike Ma-
rinierskapel een vliegende mars speulen 1 Keek ik 
niet aandes van toe, as 't al gebeurde 1 Wat zeg ie 2 
Alles is mogelik, meneer. De wonderen bin de We-
reld nog niet nut, mevrouw. Skrik mar niet as 't 
woar is, Jansje 1 Skrik ie mar niet T Stel je veur T 
Zoen stok meziek En dan mit zingen T Allemoale 
mitzingen 1 Twie-, drie-, vier-, vuuf-, zesduzend 
man 1 En dan de vrouwluden en de kiender nog 
En de kienderweagens Piep T En de rook van al 

1 die sigeretten T Een welke T Een totale zunsver-
duustering midden overdag T Zonder dat de Bilt 
hem veurspeld hadde ! En de vlaggen T Al die 
vlaggen T Brieduut In de blaauwe Iocht T Hoge bo-
ven de linzen en de bomen en de karktorens ! De 
Nederlaanse en de Friese en de Stellingwerfse (. . 
en van alle aandere lanen meer T En wi'jjen mar 
En klapperen mar ! Briede beanen van rood en wit 
en blauw en gruun en goa mar deur! Goa mar 
deur T D'r komt gien ende an 

Dit goat boven alle greanzen uut T Dit is inter-
nasionoal, om ok eens een vremd woord:  te ge-
bxuken T Hier lopen Italianen en Japanners enRds-
sen, en ieë, as doodnuchtere Neilerlaander, as dood-
nuchtere Steilingwerver,. ie kuieren er tussendeur 
Ie bin de Piet De gaastheer ! le hemmen lk an 
de hiele boel T Doemen aachter de vessiesmouwen T 
Wie doet je wat ! Die Amerikaan 2 Miljonnair zegt 
ie ? Best T Best T Ja, dat is best T Dat komt in order 
ja T Dat komt veur mekaander T Hoe leate? Kwart 
veur twie ! Ja, 't kan z6 beginnen !• Kiek, dat is een 
Noor T Ja, dat ku' 3' zo wel zien Dat is een Noor 
Zegt ie wat? Nee man T Nee, dat vestoa' 'k niet. 
Eigen skuld ! Ik proate allient Stellingwerfs Ha' 
3' 't ok mar leren moeten, veurda' j' hier henne 
kwammen 't Het veake genoeg in de kraante 
stoan ,,Leer Stellingwerfs thuus 1 Skrifteiils&.hur-
sussen over de hiele wereld Noorwegen ihbere-
pen T" Stoa' 3' mit de mond vol tanen. Hé' 3' d'r 
van T 0, dat is een Australiër T Veur hoevuul 
meensken? Vierhonderd? Vuuf naachten, zeg ie. 
Vuuf naachten. Jas, dat kan 1 Gebouw 24, dartigste 
vedieping. Trappen? Nee, meneer. Nee, • een lift 
heur T Atoom Drie en een halve sekonde T Zonder 
ongeFokken temen'en 

1 

HlirN1ifiô dringen iiiensken T NieFz&Ï-
gen T lederiene komt in de tribune Hoe' j' niet 
bange veur te wezen T lederiene zit onder dak. 
Kost je niks meneer T Nee, nee, kost je niks 1 Een 
fooi? Vort er mit Klim d'r mar in. Ministers op de 
eretribune, hier an disse kaant. Wereldpers? Nooit 
van heurd 1 Wel van een stroparse 0, de kraante 
zeg ie T De kraante hier mar henne T Drieduuzend 
plakken veur vri'jhullen T Vuufentwintighonderd fo-
tegrafen? An de lijn T An de lijn T Tillevisie? Boven 
in de toren T Tjonge jonge jonge, wat goat dit er 
om weg 1 Wat goat dit er om weg T Wat goat dit 
er allemachtig omweg T Griezelig Griezelig ge-
woonweg 

Zet hem op, jongens 
Zet hem op 
Zundag is 't moterrésen 

Jehannes. 



JOUK, Stellingwerfse rienipies; Uut een gesprek.... 
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• STELLINGWERFSE RIEMPIESb 
Uut een gesprek .-rr 

—liët Is d4t dan nog femulie? 
- Zeker! Wust ie dat nog niet) 
Kiek, Jehanne., had drie dochters, 
En de oldete kiette Griet. 
Die het vroeger dient in Stienwiek, 
Bi') notaris Zus-Of-Zo. 
I,.eater is ze trouwd wijt Berend, 
Die het ok nog doan in stro. 
Berend hadd' een aachternichte 
In de buurt van de Gediek. 
't Was eefl tante van .nien tantes - 
Tante - en vol rimmetiek! 
Nou was Karel weer een zeune 
Van de knecht van Ome Piet. 
En die trouwde wijt die tante 
Van mien tant: tante. Griet. 
Tante Griet kreeg zeuve,& kiender: 
Luutzen, Garriet, Jan, Piet, Kloas, 
Antien enne. .,.. Magda.lena. 
Jan was d' aanderen ver de bom! 
Ei') kreeg kennis en een meagien; 
—Vader dec in antreaiet - 
Ze ma., Ome zeggen tegen...... 

Toen was ik de droad al kwiet!...... 
JOUK 



KWIBUS, K-K., Van disse kaant Tjonger; Old en ni'j. 

In: Het Vrije Volk 7 meie 1952. 

a/t 
YAN" DISSE w 

Z. TJONG$R 

(3ld en 
• Hè' jim die, lange lezers ok wel 

Dees zien? 
,Ja. netuurlik wei. 
Die lange smalle .lezers mit bier 

en daar een goal er onder.. 
Zo van Stienwiek of, over Frede-

riksoord en Noordwolde en Buil en 
Else naar Oosterwolde toe. -Juustl ik 
bedoele de tramlijn. Jim zullen ok 
nog wel weten, dat ie legd is, deank. 
Dat was me toen een gebeurtenissel 
Ja, skeam je mar njet heur, a' j' je 
waark toen een peer ure in de steek 
loaten hemmen, om de. eerste tram 
te zien rieden. Wát pen veuruut-
gang! Dát was reizen! Daor gingen 
de. weagens vol. stoelen uut Noord-
woide! En wat makkelik Q'dt elf- 

„ótetoer! rienne en weeromme 
noar Stienwiek l „Nou en -doet. ba' J. 
't koartien, hè. Zomer. 

Hoe? Hè' j' dat niet zegd? Wust ie derekt al,. dat het RE-toer hiette? 
Kom nou! De koartiesvekoner van 

Dat Is te zeggen, ten of twie keer 
deas hobbelt er een riegel goederen-
weagens, langes mit twie lokemetie-
ven erveur. 

Het was toch Wel gezell4g In die 
tram, vun ie niet? A' j' dan zo 
lekker in een hoekten zatten te 
skommelen. Nee, beslist niet gek. 

Noa de oorlog bin ze. overal zult 
autobussen begonnen. Eerst van die 
hiele grote opleggers. En toen mit 
belleweagens..Doar mos Ie kroem in 
zitten, wee' j' 't nog wel? En nog 
leater mit de. bromfiets. Nou eh... 
zeg nou zelf! 

Ze zeggen, dat de lijn opbreuken 
wordt. 

Ze zeggen bk, dat ie niét opbreu-
ken wordt. 

Ik wil. wel woord hemmen,. da' 'k 
het niet wete!  

Op lesverve bin ze tegen mekaan- 
der reden. Een bus en een tram. 
Best gaan  Meensken er uut, bus 
kepot, Krek als rolt inwoning: bot-
sing van twie generoasies. 

t kan Industrie an-
tte lig ie an 't spoor! 
.1Cied-  vroagd. . 
dat doar toen zoen 
Is' en nou... 

dat 

er en uutgeven en 
twintig jaar is 't 
atoom...  
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Van disse kaant Tjonger .  

Héring . ' ... 
Ja wis en zeker! Een raeenske moet 

mit zien tied mit! En het Is op 't 
ogenblik jommes allemoale snelheid, 
we j' om je henne zien? bus blij 
k 6k noor de Prikkedam west! Jeu 
kiejit onderdeeltien van die tien-
duizend. 

Nou 271' j' zeggen: ,,Ja, mar wat 
liet dat in vredesneame mit hering 
te meaken. Ik hebbe op die hiele 
Pri,tk'edam niks aandes zien as dreug 
aaend en heidestoppel! 0/ lie' j' 
'niskien een pottien gemarrineerden 
mii neuinen tegen een dreuge keel?" 

Even geduld, dan za' 'k van begin 
of an beginnen. 

Ik ging van huw. Beter gezegd: 
we gingen van huus, want de vrouw 
het ok mit west! Nou Is 't van ons 

1 of zowat een half ure fietsen, dus 
we stapten om ten ure In 't zadel. 

1 Mooi op tied. Zeg nou zelf. Half 
twIe te DIsk, fietsen opbaargen, koar-
ties kopen hennelopen, geiniene 
Dacht opzul&n, pregramme betealen, 
start!  

Mar we lopen  wéér op de feiten 
veu ruut, want -we zatten nog onder 
'e. Lan' we Zeggen bl'j Bekoop. 

Komt tegenwordig toch niet op een 
1 kUeme nu. Wât een fietsen! Wel 
Ed! Wit een auto's! Wel du' 

°M! 'lflt een bromjletsen! Wel drie 
duzeMi Afijn, daar leveerden wil 'XI beetien trap — zuut — trap 

En om krek te weten: 0m presies vujuf menjiten veur half • 
steunen wij veur die verkeers- 

tent 	de witte petten, Ie weten 
'eI! Ik zegge: vuur menuten veur .f 	Dat was vuuf menuten 

 of niet! 

Dat 'Parkeerterrein was klekof 1 
Doar niet van! 

Mar toen kwam de bering! 
Want we mossen een kor tien hem-

men vanzelf. Niks op tegen! Zonder 
senten kul j'  aUlent mei oasèinbfllen. 

Wil leupen zo even wleder1 zegt 
de vrouw op een gegeven ogenblik 
tegen me: ,,Kwibus", zegt ze, ,,wat 
zal dôar toch te reddeh wezen? Wat 
stom daar toch een meenaken an de 
kaant." 

Nou ik keek dat zo ok Øni even 
en, kree' 'k Inlenen een Idee! ,,Orlet", 
zeg Ik, ,,Griet Ik IIéb hem!" ,,WIe",: 
zegt ze. ,,Wat?', zegt ie. ,,Wôar hè' 
j'mI'. ,,Die plaanke". zeg Ik. ,,'k Heb 
hem In 't - age kregen. 'k Moet me 
reer verkleken, as dat niet de kappe 
Is van een hokkien. waar koarties 
verkocht wonen". ,,te bui niet wies!" 
zegt ze. ,,Doar is een ongelok gebeurd 
of zo". Afijn, we leupen deur. Even 
wieder weer zoe'n opstoot. Nou, toen 
geloofde ze 't ok wel, dat dat krea-
ken van een koartiesvekopersbokkien 
kwam..! 	 - 

fl9 
%Ç •  / iJ 

Aj 

g de koarties. Pregramrne_p nle t. 
het terrein, meneer !' Lauw 

ten!! Toen ik mien pregramme 
de, was de eerste wedstried krek 
reden. 'Toen moe Ik toch even 
nken au al die aanderen, die noa 

waren. -En die 't hiele terrein 
nog rondlopen mossen, om een 
ramme op 'e kop te tikken!... 
lentvekoop?) 
erder hè' we een prachtige nild-
tadi Wat waar is, meet weer 

ven! - 
r vandeage vuujd' ik mien 

ije weer. Miskien, omdat het krek 
ien deagen leden Is. Dartien is 
ongeloksgêtalL..KIÇKWIBUS 

eeuwenioed bin 'k de bran- 

le hèiii nou, van dle bering? 
<>at  hier In het pebliek een 
nisse doen! 
?n gegeven ogenblik stootte Ik 
t knI'jje tegen wat harde en. 
niet zien wat het was, want 

,mlen heufd niet buEen. Dan 

t aan -area -en de ve-
.t langes skeuf, krek as 
derd aanderen, die t 
gaten - haddenl Tóen hè-
tinten laanic aulent en 
b! En noa die vuuf me-
lk en de goeie kaant. 
verder anvroagen!... Ik 
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Ven disse kaant tjonger 

Di Lende! 
As 't dan âl woar is, da' 'k liege, 

doe 'k het in kommissie; want ze 
hemmen 't m'ij 6k verteld, dat ie in 
een koegröppe aachter Tronde be-
gint! 

Die Lende, ja! 
Op de koarte staat Linde, mar da' 

's mis, glad mis, wat ik - je veteile! 
En dat kan 'k je bewiezen ok! 

Kiek eens, vroeger was die Lende 
o zoe'n bochtig ding. En as de skip-
pers d'r dan deur leveerden, dan 
kleegden ze stieü en bien: ,,Wat een 
ellende! Wat een ellende!" Nou en 
doar hè' j' het! Daar he' j'  het!! 
Dat woord ellende, dat sleet zachles-
an of en toen is 't ,,Lende" wonen! 

Die slimste bochten bin dr letter 
uutheald. Moe' j' mar eens bil Bles-
brogge kieken, doar ligt nog een old 
stok. Juust! Woar dat zwembad is! 

Wat zeg Ie? 
0 ja! Ja, doar docht ik niet lens 

zo geeuw en moe' 1' rekenen. No-
tuut-lik! Dat is nau van de beane! 
Nou het Wolvegoa .zelf een zwem-
bad! Ja, dat eerste joar was goed, 

en 

flebbe van alezerde Lende woar we 
't nou over hemmen. En staat me 
daar in, zwart op wit note bene, dat 
het een zuiveren lint Is tussen het 
gnme smaragd van de lanen! 

Nou, de volgende morgen, ikke 
vanzelf derekt henne te kieken 1 Kan 
'k je vetellen, dat het gewoon weater 
was! Gewoon weater man! Mit en-
tekros en plompebleaden en de 
kaant! 	 4 

En de •koenen waren drok an !t 
smaragd piuzen! 

-Toch klein reviertien, wat bi' j'  mooi! 
itt je weatervallegles over de stuwen 

bij 'Bekoop. 
Tussen je dieken deur het vlakke 

laand van de Westhoek. 
En dan dat Wiede! As het wientien 

blaast en de zunne skient! 
Of - as alles wit bevreuren Is. 

MIt de hanen op de rogge, 
-Van Noordwokje vliegensvlogge 
Noaç de Kuunder of Blesbregge,.. 

En: hoeul nieensken stappen er 
even of op Kontermaans? 

Wust le wei, dat old-wetholdet-
Van der Veen uut Noordwolcje op 
zien reisjes naar de roadsvergaderin' 
gen In Wolvegoa daar altied even 
stilleston? En dat le dan autkeek 
over de lanen en de karktorent.lea 
telde In de verte? 

Wust ie dat wel, uiten kleine 
revlertien? 

K. t KWIBUS 



JOUK, De Nylon - De Vrouw - De Man. 
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De Nylon - De Vrouw /9 
—De man. 

DE NYLON verovert de wereld! 
DS NYLON verovert de vrouw! 
DE NYLON - ets eerlik te wezen - - 
DE NYLON, die lat mi') Mauto blauw! 

DE VROUW zegt: ,,Moe 7 's Men, zokke meeisn! 
DE VROUW zegt: »Een peer zonder ,toa& 
05 VROUW wet het altied te rooien. 
DE VROUW zegt: ,Jk  wéét wat tno staat!" 

DE VROUW hangt ze mooi 3* de zunno. 
DE VROUW wil ze nâéit, n.iôit weer kwisti 
DE VROUW zegt: ,,blt peer is zô dunneM 
DS VROUW eg* Je zien ze Mast niet!" 

DE MAN, die dat loste woord harde, 
DE MAN ga/t een brotnbeer-geZuud4 
DE MAN zegt: »As ml') zeke gebeurds 
DE MAN zegt: »Da» trok ik Ze nut!" 1  

vÉ MAN zegt: Ja dat zô deurzleM*gt" 
,,Mar woarontme hV 7 ze dal. anP' 

DE VROUW zegt - goed griezet-gewichtig - 
»Omdat liet de tnadè Is Jas!...... 

JOUX 
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Voor de Vrouw l 
DE NEDERLANDSE 

NYLONKOUS 
Wat betekenen 
- gauge" en 

,,denier"? 
Vtfj*el ledéreen zal nu wel Weten, 

dat stads 1 Januari 1952 te Emmén 
één nieuwe tarlek van ie Aktaftize 
Kun5tzijdè Unie N.V. in bedrijf i. Deze 
nieuwe fabriek maakt nylôn, dat de  

naam draagt Enkelen, afgeleid van het 
Enka mérk der Â.K.U. Een bijzondér-
held is, dat deze Enkalongarens vol-
komen 'Nederlands zijn; zelfs de -grond-
stoffen ervoor worden in Nederland 
vervaardigd en Wel bij de Staatsmijnen - 
In Limburg. 

De laatste tijd worden nogal eens' 
-vragen over deze Nederlandse ,,nylons', ! 
gesteld: vandaar dat we hier ten ge-
ytefl van onze lezeressen enkele tech-
nische bijzonderheden laten volgen. De 
Nederlandse kousenindustrie is volko-
men in staat kousen te fabriceren, die 
aan alle eisen voldoen, zowel wat soli-
diteit - fijnheid, kleur als pasvorm be- 
treft. Het is echter zaak, dat de dames 
wotes welke de verschillende Yakteh- 
niache aanduidingen, die bij kousen 
vooa0men betekétfen, omdat hierme-
de d# kwaliteit Wordt bepaald. 

Gemindeids kousen. 
De: kousen met minderingen worden 

meestal génoemd cotton-kousen (naar 
de uitvinder van de kousenmachine, 
William Cotton). In de Engels-
spre-kende landen gebruikt men de naam 
Fully-Fashioned. Dit tipe kousen, dat 
'vlak' gebreid en later zamengenaa 
wordt, heeft de beste pasvorm, ne 

1 kousen herkent men aa# de echte min-
d4rinBn en aan het doorlenn van de 
naad over de gehele lengte van de kous 
töt."~a de opening aan de binnenzijde 
vin S boord. 

op vele kousen staat de ,,gauge" aan- 
• gegevèn. d.w.z. de fijnheid van de kou-
senméchifle. In tegensteWfl tot het 
breid met de han4, srbIJ een rij 
stekeik op eet pen wordt gezet, hangt 

eei,it kousenmachine #'t steek ren 
eeft nld met omgeboØ punt. Als de 
.naalden dicht haast eI$' 'Ma. ont-
staat i en fijne kou,; Ø1* ze verder 

ja dan wordt een &#~kenz ge- 



maakcfle gangs duidt aan het aantal 
naalden per 1V2  duim (38 mm). 

De voorkomende fijnheden van de 
kousenmachines zijn:  grove kousenma-
chines: 39 en 42 gauge; middelmatig 
fijne kousenmachines; 45 en 48 gaug;e 
fijne kousenmachines: 51 en 54 gauge; 
zeer fijne kousenmachines: 60 en 66 
gauge. 

De moderne machines van 51 gauge 
en fijner worden In toenemende Mate 
gebruikt. 

Deler. 
De ,,denier" Is een maat van de 

draaddikte en vermeldt het gewicht in 
grammen van 9.000 meter draad. Uit; 
welke ,,denier" een kus wordt ge-
maakt Is voor een aanzienlijk deel af-
hankelijk van de fijnheid der machine. 
Op een 'rrove machine verwerkt men 
een dik garen en op een fijne machine 
een dun. Dit Is noodzakelijk, want bij 
gebruik van dik garen op een fijne ma. 
chlne ontstaat een onvoldoend elasti-
sche kous en bij verwerking van een 
dun garen op een grove machine krijgt 
men een onvoldoend degelijke  kous. 
Enkel voorbeelden van bekende con-
structies zijn:  70 denier op 39 en 42 
gauge; 50 denier op 42 en 45 gauge; 
30 denier op 45, 48, Cl gauge; 15 de-
nier op 51 gauge en fijner. 

De Invloed van de ,,denier" blijkt 
b.v. uit het feit, dat op een 51 gauge-
machine met 30 „denier" een degelij-
ker kous wordt verkregen dan met 15 
,,denier". De Invloed van de ,,gauge" 
blijkt uit het feit, dat uit 30 ,,dener" 
op een 51 ,,gauge"-machine een fijnere 
en degelijker kous ontstaat dan op een 
45 ,,gauge"-machizjè, 

Kousen van 15 .,denier" worden 
soms kristalnylons genoemd; die van 
dikkere draden, zoals 30 ,,denier", 
wandelnylons. 

LsddervriJe kousen. 
Onder laddervrije kousen (net-nylons 

Of non-run-nylons) verstaat men kou-
sen, waarin door het verplaatsen van 
Steken op de breimachine plaatselijke 
verdikkingen en verdunningen ont-
staan. D. kousen geten 'lan het been 
een enigszins gespikkeld beeld. Zij md- 

déren niet, hetgeen echter niet Inhoudt, 
dat er bij een beschadiging geen gat In 
kan komen. 

Linkse kousen. 

Linkse kousen worden andersom na-
mengenaaid. zodat de wat gladdere 
zijde, welke anders buiten wordt ge-
dragen, aan de binnenzijde komt. Het 
verschil met normale kousen Is bij het 
gebruik van dunne nylongarens min-
der duidelijk te zien dan bij dikkere 
rayongarens. 

Dikwijls hoort men opmerkingen, dat 
Amerikaanse kousen voor de Neder-
landse dames te kort zijn. Nederlandse 
kousenfabrikanten houden met deze 
speciale wensen reeds rekening bij het 
vervaardigen van Enkalonkeusen. 

Standaardkeusen. 
Standaardkousen worden op kousen-

machines vervaardigd, waarvan de 
naalden In een cirkel staan. Zij hebben 
dus van begin af aan een ronde geslo-
ten vorm en behoeven niet meer te 
worden dichtgenaald. Zij kunnen als 
naadloze kousen in de handel worden 
gebracht, doch er kan ook een fanta-
sienaad In worden gebracht, welke 
dan echter niet, zoals bij een Cotton-
kous, over de rrehele lengte van de 
keus doorloopt. De pasvorm van de 
stâüdaa,rdkous wordt over het alge-
meen als Iets minder goed dan die van 
de Cottén-kons beschouwd. De prijs 
Is echter ook lager. 



JEHANNES, Een proatjen uut de Oosthoek; De eerste Juni. 

In: Stellingwerf 30 meie 1952. 

Een Proatien uut de Oosthoek £' 
- 	 De eerste Juni. 	 - 
Netuurlik! Er is al deagen over proat! 
En dat het nou toevallig op Zundag vaalt t 
Die eerste Juni t Wat het ie een monden in be- 

wegg en een harten in beroering brocht 
Vis

m
ken jonges t Komab 1 Zuuk je spullegies bi'j 

mekaander. En dan er op nut. Mli bussen vol noar 
de ofsluutdiek. Midden ia de naacht. Is ie fijn of 
is ie niet fijn? 

D'r is al een boel vefeld over viskers en vis. 
Nog meer trouwens over viskers zônder vis. Mar 

dat konnen de viskers op 't leste niet helpen, dat-
ze zonder vis thuus kwammen. As 't niet bieten wil, 
wat doe' j' er an 

Een joar of tiene leden 'bin'k veur 't leste henne 
west Niet noar de Ofsluutdiek of de Kuunder of zo, 
nee ik bin viiie dichter bi'j huus bleven. 's Morgens 
in de vroegte zette ik er mit mien buurman op nut. 
Noar Kontermaans. Bouke de Vries verhuurde inder-
tied nog boties en doar pikten we mar iene van 
mit. A' we weeromrne kwammen zou -en ze dr wel 
nut wezen en ons op ons goeie gezichte geloven, 
da' we niet een ure eerder vort goan waren a' we 
zeden. Mijn, wij veerden. Onder de brogge deur, 
en dan wieder liet westen in, woar de pettens be-
ginen. Onderdehaand wordde de locht d'r niet 
mooier an. D'r kwam wat meer wiend en even leater 
kwam er een dikke stoever nut het Zuid-Westen 
opzetten, die ons knap te vieter nam. -Mar wat geit 
een goeie visker om het weer? Wat geft een goeie 
visker om een buil? t Die is eaalik pas goed in 
zien element as heagelstienen as kiepeeier zien 
dobber op het water an pulver sloan t Lees de 
verhalen mar, die de viskers in de loop van de 
ieuwen skreven en in de loop van de winteroavens 
veteld hemmen. Mat goed t Wi'j zetten de boot 
vaaste, de kreage op en de dobber mit wat er bi'j 
beurt, nut. Mitien, krek op hetzelde ogenblik, slat 
ie onder, ik heale op, spartelt er iene in de locht t 
Een dikke is 't niet, docht ik zo bi'] mezelf, mr 
afijn, een boel kleinties meaken .iene grote, en de 
eerste klap is een dealder weerd t Dus heald' ik in. 
Loa' 'k je nou vetellen, dat het de piere was t ..... 
(As er dus ok dikke pieren bi'j ons in 't geutgat 
zitten 1). 

Mar goed. Wi'j visten deur. Nou hier. Dan doar t 
Dan hier. Nou doar. In de midden. An de kaant. 
An de kaant. In de midden. Tussen 't riet. In eupen 
weater. In eupen weater. Tussen 't -riet. Wi'j visten 
overal tussen Kontermaans en Blesbrogge, mit bloa-
ren in de banen van 't roeien, mit kiepevel op 'e 
rogge van de bujjen, en mit weater in de skoenen, 
6k al van de bujjen. Loat ze mat opkommen t Wi'j 
visten déur t Wa' we goeie viskers, of wa' we 't 
niet? t We kregen van alles dubbel en dwars ons 
deel. Behalve van de vis t Die leut vestek goan t 

Welke goeie visker komt zonder vis thuus? Al 
het ie ok gien dobber zien • bewegen, bi'j zorgt dat 
Moeke de Vrouw wat in de koekepanne krigt. Ten-
slotte het ie zien portemenee mitneumen.. 

Zo dochten wi'j d'r ok over 
Op 'e Hoeve even aachteromme en dan was dat 

zeulden wel bekeken. 
Nou, het zeakien wâs al bekeken t ingepakt en 

wel in een olde Stellingwerf lag de vis om zo te 
zeggen op ons te waachten. 

,,Tien mooien 1" zee-d-ie. 
,,Tiene, zeg ie? Prachtig. Nou, we. kieken er ok 

mat niet meer in, 't Zal wel in order wezen. Hoe-
viiie geld ?" 

Het brkvien ging vlogge henneweer en het pak-
kien net zo, mar dan in omgekeerde richting. 
- ,,En ? . ...zee de vrouw, toen 'k thuus kwam. 

,,'Fien mooien t" zeg 4k mit een stoalen gezichte. 
,,En dan nog wat kattëvissies vanzelf, mar die hè' 
we d'r mar weer ingooid. Ze zitten in de tasse". 
Mijn, de vrouw leup mit de tasse aachteruut en ik 
begon mien natte spullen nut te trekken. Mar dat 
duurde mar even. Was ze al weeromme. ,,'t Is toch 
zunde'!, zegt ze, ,,da' jim dat kleine goed er weer 
in gooid hemmen". Hoe nou ?" zeg ik ,,Doar ha' j' 
jommes toch niks an had en ie lopen de kaans om 
pakt te worren op de koop toe". 

,,Ja", zegt ze, ,,mar het zol me beni'jd hemmen as 
dat Ôk al stoombokkens waren t"... 

Jehannes. 

1. 

t 

P.S. 's Middes kwam er een jongiediiiC 
,,lk kwam de vis even ommeruilen", zegt ie.- ,,Va-
der hadde bi'] ongelok het vekeerde pakkien mit-
geven". 

Noa die dag bin ik niet weer nut visken west! 



JOIJK, Stellingwerfse riempies; Fietsers 

In: Friese Koerier 31 meie 1952. 

Geachte Heer, 

Indienen 
gaarne zien opgenow 

Bij voel 

SJELLINGWERFSE RIEMPIES 
Fietsers!! € 

Héla! Fietsers! Hé'j''t al Lezen? 
Zet je beste bientien veur! 
Pöaestermeandag! Dan zal 't wezen! 
Héla! Naar NOORDWOLDE hetty! 

Krusen deur de mooie Lanen! 
Reken mar! Dat wordt weer goed! 
Op ielL zadel en twie banen! 
Jonges ja! Dat gef t je moed! 

Bossen, vol mit kronkelpatties! 
Of een mooie slichte weg! 
Al die ditties en die datties! 
En gien kaans op moterpech! 

Héla! Fietsers!  HèIf 't goed lezent 
lederiene keurt erbij! 
Pinkstenneandag! Dan za2 't wezen! 
Alleman van de pcti'j! 
• JoU1c. 



JOUK, Wel wat wiend, mar mooi was ie '(Die Noordwolder fietstocht). 

In: Friese Koerier 3 juni 1952, 

IT 	 __ 
Wel wat wiend, n nooi was1  j& 

(Die Noordwoldér fietstocht)'.. 
7Toen we vieden joar een veslaggien skreven van de eerste Noord' 

wolder fietstocht, tôen noar de .krentebossen van Diever, besluten 
'we dat ruit de woorden: ,,Tot het volgeide joar". En nou dan :0k de 
twiede Pinksterdag opni'j veur de deure lag, hè' we ons niet lange 
bedocht, mar wa' we rap besleutén, om die 'woorden woar te meaken. 

Loa' we bier veur de höastige lezer mar-alvast veteflen, da' j.e 
4'r opni'J gien :spiet van had hemmen! 	. 
,Zeker, d'r wés wat wiend 'S de 1 AppelskiDi&ï'èjeÏibüjjè 	skoelen 

lôcht wâs wat buiterig en het weerbe- we even of onder een peer ovetik- 
richt wés wat onzeker, max koman! kende takken. Bij Duinen-Zathe eten 
We wonen nou ienkeer in Nederlaand we een broggien en drinken een kop- 

daar bin we wel wat ,.en gewoon. pien koffie, Hier is de drokte van de 
Wi'j hadden er zin an, liet fietsien zoemer al weer in 't ankommen, er' 

hadde' de Zundese . jasse 6k eens an- staan wat luukse auto's, een peer bus~ 
trokken en toèn we bi'j Ten Oever het sep. Kiender vemeaken heur In de 
eerste stempeltien . op onze koarte kre- speultuun en - de groten doen dap' 
gen, bedachten we ons niet meer, mar per mitl 
stapten vol goeie pwed in het zadel, . En dan de terogtocht! Wie deankt, 
4e Ni'jjeweg u4, op 'e Friesebrogge , dat 	Appelske—Noordwolde een . ure 
'an. Dan even , de K1otieweg laxiges fiØ,en' is,' die deankt goed, max - die 
lekker luit het wientien in de rogge, ' deankt niet in het ream van de plan- 
eh péer honderd meter max. en toen nen van de Oosthoek. Die nemt de' 
rechtsaf de Hujweg in. Die liujweg! gewone weg. En dat doet de Oosthoek 
lIe' j' wel eens droomd van een hede nou jtzust niet! Die nemt de meesken 
'Van' broan,, zo tussen je huus en 'de put over slingerpatties, woar pijl volgt 
weg? Kiek dan die Hujweg eens in! op 	pijl 	en.... 	deur een 	miii 'stok' 
Do' staat het honderden meted an zaand, woa' j' fiets an de band ne- 
'beidè' kaanten, zwoar van de gold- men en' even 	poesten moeten! Die 
gele bloemeni,.te wiegen op 'e wiend. lat de netuur zien, zoas ie d'r hennelfg, 
Links' van je bugen de bomen heur in al zien ofwisseling en in al 	zien 
machtige takken over het pad, xeèhts skoonhefd. Goed, het is woar, dat er' 

,weide: koenen, of skeert de wiend over een best stok wiend stoet en dat dat: 
•rogge.. en heaverakkers. En het klei-' entien Klonieweg recht er tegenin, 
'aspitse torentien van de karke van zwoar trap't Mar hé' we vanmorgen 
-'1rcderiksoord priemt even tusen de van 'diezelde wiend niet ons veurdeel 
bomen deur in de locht. Noa de Huj- ii*dtEiLlioe,Lkan 1het een meenske 
weg komt de Sterrebos en daar, bi'i de .wiend goan, as er gien jIiiid 
en zwoare omgehakte beuk, onder ' de buurt van Zorgvlied staan 

het roen van de' dennen, waacht de we even reer om ons henne te kieken, 
eerste' lçontro'lepost. Een proatien, een 1 d'r staat een bortieh ,,Kbntrôle", max 
.sigerette, dan wieder op Frederiksoord d'r is gien meenske te 	zien! 	Uien 
'au, tussen twie van die typiese witte rpçenske? 	Ja toch! Doar. zitten 	de 
Kloniehusies deur, mit an je rechter- heren doodgémoedereerd op een stoel, , 
haandeven een ogien in de domeinen half vortdeuken in een dreuge sloot 
,van de Tuunbouwskoele, 	deur 	een ,,We hemmen .er max een takke veur- 
prachtig stokkien netuurskoon, 	noar zet", zeggen ze.  ,,Doar wordt het wat 
kafé Have in Vledder. As het dan te- moeiliker van?' 
gen elven jopt, wie ltst' er dan gien Pau Bosma het, het 'op zien leste 
koppien koffie? Max we moen ver- kontrolepost . goed 	bekeken: 	ht'j 	zit 
der.Vledder, Vledderveen, Boschoord, er bI'j in huus! Mar as ie ons zicht 
Doldersum, Dieverzand, 	Wateren.... ankornmen is ie rap bij de weg, om 
Zo staat hetop onze koarte. Wie' wet' ons ons deel, te geven en twie tellen 
w~-:het iene begint ,en het aanxlere leater bin we an de leste étappe be- 
opholt? Mar wat doet dat er toe? gonnen. Die is niet al te zwoar meer 
Overal wiezen de oranjepijlen de weg, en d'r blift nog tied genoeg over, om 
nou eens dudelik, da' j' ze al van tien, bij Ten Oever even gezellig noa te 
twintig 	meter ofstaand .in 't . vezier kaarten. 
kriegen, dan eens geniepig vortstopt Zo is disse 	tocht 	weer 	volledig 
in een 'hoekien, St een tâkke, die s,aegd, al hadde, bi'j mooier weer, de 
ei véur langes Wi'it, mar altied zo, deelmtoanue zéker stokken groter west 
dat wie zien ogen eupen het en Niettemin, wi'j hemmen onze over- 
dat hèt de goeie tochtrieder! — zon- Jassen niet van de begaasjedreger of' 
der mujte zien weg wet te vienen deur had,' Alle deelnemers kun 	dat niet 
disse doolhof van pad en patties. Even zeggen, we hemmen ternenen in de 
zie we ons hoast verieden. Dat is an buurt van. Diever nog al eens een 
de aandere kaant Zorgvlied, b'j het peer zien, die ze loskneupten, van- 
fietspad noa1' de Jeugdharbaargc. Mat dear dan ok, dat sommige jonge peer- 

bet 'lopt nog krek goed of en zo komt ties mujte hadden, veur zeuven ure 
es"or3 zien $ties terechte. Dit fiets- binnen te wezen! Mar dât kan de 

pad is zeker iene van de mooiste ge- Bezundere Kommissie van de Oost- 
eelten van de liiele tocht. Op een hoek niet helpen' .... 

plak is het z6 smal en de begrujjing len ding moet ons nog van het 
en weerskaanten zô dichte, dat er iene harte. Zol het een volgende keer ok 
d&.ideé oppert. de.fietslanteren4*rbij inogelik wezen, dat op de tussenUg- 
'én" 'te 	tikken..Zen-..awarte 	liester ,  gende plakken ok startgelegenheid is? 
zyett er  'legp,  Xogt je gut, een denne- t Het brengt netuurlik zien bezwoaren 
'appel knitst er knappend onder je mit, mar de deelnoame wordt er zeker 
tèurbaand weg, hier is gien wiend, groter deur. Mijn, dat, is dan wat veur 

' hier woont de, stilte alilent,' , een bestuursvega4ering. 
3011K 



JOUK, Stellingwertse riempies; As 't iene dag regent 

In: Friese koerier 19 juni 1952 

Iks STELLING WERFSE RIEMPIES 
%.142 'T TENE DAG REGENT.... 

,,Wat een weer!" zegt Lange Garriet, 
En hi'j stapt de winkel in. 
»Bak!" zegt Koene, die kern noakomt, 
,,Bah! Wat is dat weer toch min!" 
,Jfarre! Barre!" zucht een vrouwgien, 
En ze kikt keur nylons twa.... 
,,Tjong!" zegt Marten, ,,wat bin 

'k btiede, 
Da 'k hier even dreuge staaf" 
,,O, die regen! Wat een wereld!" 
Kleagt Merinus Gruunteboer. 
,,'t Plakt me wis al deur de jaase!" 
Zanikt Sietse Kiepevoer. 
,,Wat een bujje! Wat een bujje!" 
Zegt de dde kastelein. 
(En de druppen uut zien pette, 
Lekken op een sukertrein .... ) 
,,Fuj toch! Fuj toch!" klegt een 

juf/rouw 
Mit een poarse parreplu. 
(En ze bibbert en ze babbe-rt, 
En ze zegt wel tien keer: ,,HuV') 
't Siefert me al in de skoenen!" 

ïucht de dochter van Kloas-Vis.. 
(Wat in dit laand op sandalen, 
Trouwens niet zoe'n wonder is....) 

En de winkelier, die inpakt, 
Gef t het olde antwoord weer: 
,,'t Is wat! 't Is wat! 't Is wat!" zegt ie. 
Zeuvankonderdvuuf tien keer!... 

JOtJE 



JEHANNES, Welkom!  

In: Stellingwerf 20 juni 1952. 

4y7/I. 
'2 	2* r  

WELKOM T 
(An de ni'jje dorpsklokke.) 	— 

Welkom! Welkom! Ni'jje klokke 
Welkom op het olde plak 1 
Welkom! Welkom 1 Ni'jje klokke 
In je mooie, zwarte pak! 

Ûri'j mar mli je grote wiezers 
Dri'j mar stille d' uren rond 
Kiek mar wieduut deur de stroate, 
En de meensken op de grond T 

Dri'j de uren mar tot deagen, 
En tot week' en moand en joar 1 
Welkom T Welkom T Ni'jjé klokke! 
As een koning hang ie doar T 

4 

As de Westenwienen wi'jjen 
Tussen hoge huzen deur. 
Loat je wiézers rustig dri'jjen 
't Volk is je d'r dankber veilt T 

As de heagelstienen kletteren 
Op je fiere, forse kop, 
Zegt het volk ,1-1et weer is knudde 
Mar de ni'jje klokke bp T" 

Kiender, die noaf iskoele dreaven, 
Stoelemeakers, alleman - 
Die je deageliks yebi'jkomt, 
Kikt je even vren&lik anj 

Lach ze dan mar toe, heur klokke 
Wees mar wies op 't mooie plak 
Pronk mar mit jegrote wiezers 
Pronk mar mit jefijne pak 

Jehannes. 



NAUTA, J.., Goede zang op concoursdag te O1deberkop; Bond van zangkoren in 
Friesland. 

In: Friese Koerier 23 juni 1952. 

• Bond van zangkoren in Friesland 

Goede zang op eoneoursdag 
• _ • 	 - /1 / 

te. Utdeberkoop.'Y'-Q  y. 
Hettoneoursvan  de 

Zangkoren,  dat Zondag 
koop werd gehouden, is 
régen-uif.stekend geslaag 

Het bondsbestuur bsJ 
tp. laten •optreden in dg 
sumptietent, die voor 4i 
IteM geschikt bleek te : 

De bondsvodrzitter, -di 
Schippers van Drachtei 
hartelijk woord van wel 

'uit de Steilingw.erven een volgende 
maal eens met een eigen 1iednaar vo, 

Bond van 
te Oldeber-
ondanks de 

,t de koren 
ruime con-
doel uitste- 

eer R. K. 
sprak een 
n, en deed 

Er werd over het geheel goed ge-
zongen, vooral in - de hogere afdelin-
gen. Ook in de lagere klasse waren 
enige uitblinkers. Van de 20 deelne-
mende koren konden 11 met een le 
prijs naar huis gaan. Verder werd er 
één derde prijs  behaald en aan de 
overige verenigingen werd een 2e prijs 
toegekend. 

Hoewel bij  laatstgenoemde koren 
nog wel het een en ander te verbete-
ren valt, viel het ons op dat er ner-
gens ruw werd gezongen en dat er 
zoveel zorg werd besteed aan een dui-
delijké uitspraak. Hinderlijk daaren-
tegen waren de nog voorkomende ar-
ticulatie-fouteri als ,,schaam-tu-niet" 
inplaats van ,,schaamt-u-niet" enz. enz. 
Eigenaardig was dat men door te veel 

zorg aan uitspraak e.d. hij sommige 
koren het belangrijkste onderdeel, n.l. 
het muzikale element verwaarloosde, 
althans niet voldoende beheerste. 

Dat bleek vooral in de polyphone 
muziek. Een grondige studie van de 
oude-meesterwerken is voor de meeste 
dirigenten alsnog geboden; immers als 
de leiders nog zoeken en tasten hoe 
zullen de volgelingen (lees: executan-
ten) hun weg dan vinden? 

Gelukkig waren er in dit opzicht 
gunstige uitzonderingen. Hierbij den-
ken wij aan het Kleinkoor van Fra-
neker en ,,tfs Sjongen" van Wier. De-
ze koren gaven iets heel moois in 
,,Ich weiss mir" van Lassus en ,,Villa-
nella" van Adriaen Wiflaert. De di-
rigente, de heer E. D. Looyenga, uit 
Franeker, gaf blijk zijn inzichten be-
treffende de contrapuntiek op zijn 
koorleden over te kunnen brengen. 

In de 4e afdeling zong Zanglust uit 
Bontebok twee Friese volksliedjes, n.l. 
,prachtster merkel,  en ,,Breidzje" in 
een mooi licht tempo metaardige 
voordracht; Euphonia uit Rauwerd 
kwam naar voren met ,,Jesus, unser 
Trost und Leben" en het altijd mooie 
,,Jounbea" (.Jac. N. EL Hoogslag), en 
wel op zeer verdienstËlijke wijze. 
Jammer dat de bassen niet erg par-
tijvast bleken te zijn. Overigens mooi 
uitgevoerd en een stemmingsvolle uit-
beelding van het Vrije werk. Mooie 
koor-klank, vooral in de zachte passa-
ges. 

ÏÏ 
van Kimswerd (3e afdeling) gaf veel 
moois te horen in Zandmannetje" 
(Brahms) en ,,De krekels en de wan-
delaar" (Job. Aigra). De eerste so-
praan domineerde echter iets teveel. 

,,Dage" (J. Nauta) en ,,Jounbea" 
(Hoogslag) hoorden we zeer goed uit-
voeren door Gemengd Koor, Terwis.. - 
pel, al denken we ons de weergave' 
vn het eerste nummer; nog iets spon-
taner hier en daar en die van het Vrije 
werk iets rustiger. Dan is nog meer 
expressie mogelijk. 	 -- 

Het gastko ',Fria P'resena" van 



Groningen zong eveneens •;Pqe" (.1, 
Nauta) en als vrij nummer »G.oukè 
Maeije" (R. Beintema). in< eerstg-
noemd werkje waren 4e onbetoonde 
lettergrepen te sterk, doch di uitvoe-
ring was overigens wel geestdriftig. De 
vertolking van het vrije nummer kon 
ons beter voldoen. 

4n de 2e afdeling hoorden we qua 
voordracht-en muzikaliteit een aardi-
ge ea.flehte weergave van ,,De mar 
op" (Folkertsma) en ,,Spinliedje" (H. 
W-çle: Wolff) va ,D.E.S. le Nieuwe-
brug. 

Twee koren uit 4e le afdeling be-
$phken we reeds. ,,Foarit" van Warga 
1Srn- in"deze afdeling nog uit met 
,,Jn Krystsang" (J. van Manen) en 
,,Sta op" (Job. F. Keja). Beide.num-
mers werden.  (het tempo van het ver-
plichte werk was wat te gehaast, 

In de afdeling Uitmuntendheid kwam 
,,Zanglust" van Kimswerd bij-zonder 
goed voor de dag met-  ,,O lân" (Mb. 
Jager) en het prachtige werk ,,Den 
uil" van Alph. Diepenbrock. 

Hetzelfde kan gezegd worden van 
het Vrijzinnig Kerkkoor uit Beetster-
zwaag, dat in de Ere-afdeling ,,Caeles-
tis urbs Jeruzalem" (Alph. Diepen-
broek) en :,,?salm 92 : 2-5" (Bern. 
Smilde) op- uitstekende wijze ver-
klankte.  

Na afloop zongen de koren nog ge-
zamnlijk (onder leiding van de heer 
Jisk Heslinga) twee liederen, n.l. 
,,Morgengebed'.' (Hoogslag) en ,,EaJe 
fria Fresena". Deze samenzang slaag..-
de voortreffelijk. 

De heer Schippers eindigde met een 
pittige toespraak en prees de aanwe-
zigen voor de grote aandacht tijdens 
het optreden van de koren. 

UITSLAGEN. 
De jury, bestaande uit de heren 

Kees Kef, Amsterdam, Joep Schreurs, 
Amsterdam en H. K. Schippets, Drach-
ten (uitspraak) kende de volgende 
prijzen toe: 

4e afdeling: Ons Genoegen, Olde-
holtpade (dir. L. Hoekstra) 204 p., 3e 
pr.; Zanglust, Bontebok (dir. J. Jels_: 
ma) 257 p, le pr.; O.B.K., Haulrwijk 
(dir.ce mej. L Blaauw) 225 p., 2e pr.: 
Euphonia, Ratiwerd (dir. B. Keulen) 
258 p., le pr.; W.I.K., Bozum (dir. N. 
de Jong) 218 p., 2e pr. 

3e afdeling: Jong Zanglust, Kims-
1 werd (dir. J. van der Berg) 243 p., le 
pr.; Levenslust, Boyl (dir. W. Post) 

1 230 p., 2e pr.; Gemengd Koor, Ter-
wispel (dir.ce mei. let de Jong) 246 p..' 
Ie pr.; Vrijz. Kerkkoor, Beetgum (dir. 
J. de Haas). 223 p., 2e pr.; Vrijz. Kerk-
koor, Bergum (dir. J. van der erg) 
221 p., 2e pr.; Fria Fresena, Gronin-
gen (dir. A. Gramsma) 248 p., le pr. 

Ze afdeling: Kerkkoor, Donkerbroek 
(dir.ce mej: T. van der Veen) 229 p., 
2e pr.; D.E.S., Nieuwebrug (dir.ce mej. 
Jet de Jong) 240 p., le pr.; Kerkkoor, 
Boyl (dir. W. Post) 212 p., 2e pr.; 
Vriendenkring, Cornjum-Jelsum (dir. 
8. Hoekstra) 237 p., 2e pr. 

Ie afdeling: Kleinkoor, Franeker, 
• (dir. E. D. Looyenga) 269 p., le pr.; 
Foarût, Warga (dir. S. Kooistra) 240 
p., le pr.; Us Sjongen, Wier (dir. B. 
D. Looyenga) 267 p., Ie pr. 

Afdeling Uitmuntendheid: Zanglust, 
Kimswerd (dir. J. van der Berg) 260 
p.,lepr. 

Ere-afdeling: Vrijzinnig Kerkkoor, 
Beetsterzwaag (dir.ce mevr. Dijksma-
Hoogeveen) 254 p., Ie pr. 

- 	- 

 
J. Nauta 



In: Het Vrije Volk 25 juni 1952. 

KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Noordwolde zat zonder tied. 

'Noordwo/de zat 
'S zonder lied — 

Noord*olde zat zonder tied! 
Zonder wât? 
Zonder tied! 
Stel je veur! Hoe bestaat het? 
Kan 'k je (gelokkig!) meer van ve. 

Joaren leden hadde de ten of aan-
dere goeie geest zorgd, dat het dorp 
een klokke kreeg. Een grote, ronde 
klokke, mit een uurwaark van kom-
za! HPJ mos netuurlik een goed 
plakkien hemmen, dichte 1$'j de 
brogge en dat kwam kloar. A'j van 
de Hoeve ankwammen rechtsof en 
dan het twiede huus an je rechter-
haand. -Van de eerste dag of, - dat die 
klokke daar hong, hiette dat huus 
het ,,Klokkehuus" en zo biet hetnôgt 

Wat hemmen, er in de loop van de 

n 
Vat disse kaant 

TJONGER 
joaren een boel meensken noar die 
klokke keken! 

De 8koelejonge, as ie nog wel op 
tied bl'j de meester kwam. 

De meester, as ie nog wel op tied 
bij-de kiender kwam..... 

Dé seÏeut, as ie wel harde genoeg 
reden hadde. 

De - stoelemeaker, as le noar de fe- 
briek ging. 

De nl'jster, as ze noar Borstoline 
fietste. 

De...... 
Mar nee, doar komt glen ende af! 

De koster, de weagenmeaker, de bot-
terdirrekteur, de notaris, de dokter, 
de skoemeaker, de poatkantoorhol-
der, de man in bonus, de man in 
vodden, de vrouw van de kastelein, 
het dienstmeagien 'vazi de gnaunte-
boer, het dochtertien van de melk-
boer, de huusholdster van de gewone 
boer, de veliefde jongkerel (as ze de 
hoest an kwam!), de zenewachtige 

- ze" (zol ie heur dan toch in de 
steek losten?); goa mar deur! Loop 
mar deur! 

Dat dee de klokke okt Die leup ok 
mar deur! Joaren deur? Mar-toen op 
een dag zee-d-ie: ,,Ho!" Zo mar mle-
nen:,,Hc!'i Uut was. 't. Gebeurd! 
Doen! Of! Nou, toen Is er lene kom-
men mit een heamer en een kniep-
tange en een skroevedri'j Ier miskien 
en die het hem weer in order brocht. 
Piek ende piek! Wat dAt ding lopen 
wol! Merakel! Butengewoon! 

Alle meensken bliede! Vlagge op 
'e toren! Slingers over de stroate! 
Klokkedag! Grote dag! Feestdag! 

Daar hong te! In weer en wiend, In 
snij en regen, in storm en onweer, 
in Juli en in Desember, altied, dag en 
naacht! Drie-en-zestig joar!! 

Toen kwam dle hartvelamming.., 
dood!.,. 

Noordwolde zat zonder tied! 
Mar de meensken nammen het 

niet! 
Moe' j'nou  eens kieken! Op 't zelde 

plak hangt een spikspllnterni'jje eI-
ie1çtriese klokke, die je de tied an-
wiest. 

Noordwolde wust het wel! De klok-
ke mag niet stillestoan! 

Het dorp moet mit de tied mit! 
Hulde! 

K. K. içwmus 



Ons taal- en dialectprobleem. 

In: Stellingwerf 27-6-1952 (Ingezonden). 

2lthtr INGEZONDEN. 27 &-Tt. 
Ons taal-en dialectprobleem. 

Naar aanleiding van ons hoofdartikeltje ,,Fries 
op school 7' zendt de heer t'. d. M. te Ij. ons een 
ingezonden stukje, waarin hij niet op de kwestie 
van het Fries op school ingaat, maar nogeens zijn 
spijt betuigt over het wegkwijnen van het Stelling-
werfs. De oorzaak hiervan ligt z.i. niet alleen in 
infiltratie van over de Tjonger, maar van de vro& 

door dialectverloochenende Stellingwervérs Als in-
dertijd meer was gestieefd ndar het blijven spreken 
van Stellingwerfs, had het misschien nog een kans 
op behoud kunnen maken. 

Wij, redactie, danken • inzender voor zijn schrij-
ven, waaruit liefde voor ons streekdialect zo dui-
delijk spreekt. 



JOUK, Stellingwerfse rienipies; T.T 	. 
In: Friese Koerier 30 juni 1952. 

1— 	 6 

,fltesa 	 - 

STELIINGWERFSE RIEMPIES 

,,.ïouk", Zee tnien buurman, ,,die tT., 
VeLt i€ de mujte weerel! 
Dôar wordt nou nog eens reden, hè! 
.Ddar wordt wat groots presteerd! 

Die Duke en die Masetti, man! 
Wat ging het er om weg; 
En dan zoe'n loeiend stok getuud! 
En deur die bochten zeg! 

Och. Jonk, wat is dat machtig mooi! 
't ES duvel,, dtivel,s man! 
Ja zien het wel gebeuren, mar 
Ie snappen niet, hoe 't kan!" 

Waar zat ieV' vreug ik, »in een bocht? 
Of aa de start of zo?" 
..Nee!" zee-d-ie, ,,nee man! Ik zat thüus! 
VZdk veur de radio!.......... 

JOTJiC. 



S. F., De positie der Stellingwerven 

In: Friese Koerier 5 juli 1952. 

De positie der 
Steltingwerven 
In ,,De Nieuwe Oost.SteIIingwerer" 

heeft de heer B(ergveld) 	een nog al 
alarmere,id artikël geschreven naar aan- 
leiding van 	de 	laatste 	verklaring 	der 

• ,,Ried fane Fryske Biweging" over het 

onder%vijsraagstuk.  
De lezers van dit blad moesten wel- 

haast deindruk krijgen, dat hun vrij- 
heid in gevaar was; er wordt hier ge- 
sproken van een - haast op Duitse 
-wijze toegepaste - verfriesing van onze 

k 
grietenijen, van een aap die uit de mouw 
komt, kortom, dit artikel getuigt, zacht 
gezegd, niet van vriendelijke gezindheid. 
Het 	sentiment, 	dat 	er 	achter 	schuilt, 
komt voor rekening van de schrijver, 
evenals de vergissingen 	die hij waar- 
schijnlijk in verband hiermee begaat. 
Die vergissingen zijn nog al ernstig. 

De heer B. vertelt zijn lezers, dat de 
Rijd het Fries wil invoeren op alle scho- 
S 	in 	Friesland, 	en 	hij 	schrijft het 
-woordje- 	..alle" 	herhaaldelijk 	cursief, 
lom maar goed de aandacht te vestigen 
op de overweldiging der scholen in de 
Stellingwerven, die toch geografisch hij; 
de provincie Friesland horen. 

-Had de heer B. even rustig de verkla- 
ring van de Ried overgelezen, hij zou 
geiien hebben dat hier gesproken werd 
over alle typen van scholen. Was de be- 
tekenis van het woord typen tot hem 
doorgedrongen, dan zou hij dadelijk zijn 
artikeltje hebben verscheurd, omdat zijn 
aanval jen slag in de lucht bleek. 

- 	Wij zouden er hier helemaal niet op 
terug zijn gekomen, wanneer wij niet 
overtuigd waren dat vele Stellingwer. 
vet, ook zulke die de Friese Beweging 
vriendelijker gezind zijn dan de heer B., 
hij haar snelle ontwikkeling in de laat- 
late tijd, een gevoel -van onbehagen kan 
brkruiln. 	- 	- 

in UVZC CM1CuCII, naas t 

- siÈcb elementen doorççn lopen, liggen;1 
de dingen niet zo eenvoudig als benoor-
den çle Tspnger, en er kan -alle aanlei-
ding zijn voor een gesprek. 

.dc &ellingwen'eri.- .zkhzelf 
(sfeün van -tamelijk toev.alligeprovin-
jg4rinen-.of -niet'? Die-vraag 
.kunnen andéren niet- voor hen beant-
w&irden;- dit zullen-ze 4elf moeten doen. 
Valt' :dat antwq end . positief ;  uit, dan is 

• -er alle reden om de belangstelling voor 
-liet-.ontwakende -Friese cultuurleven aan 

• te moedigen en te versterken. Die he. 
llangitelijng. is er, in elk geval ten op- 
•ZiCIIIe. van Fries. toneel, altijd geweest. 
Fries onderwijs zou haat kunnen stimu-

- leren. Maar het zou dwaasheid zijn, in 
de aanvangsklassen van een lagere 
school bij een bevolking die geen Fries 
spreekt, deze taal als voertaal te gebrui-
ken. Wij hebben geen nadere exegese 
van het bestuur nodig om te verklaren-
dat de Ried fan'e Fryke Biweging er• 
geen moment aan gedacht heeft om zijn 
minimale taaleisen ook te stellen voor 
niet-Friessprekende gebieden. 

Het is heel best mogelijk, dat men 
over de Tsjonger tot de conclusie komt, 
dat het Saksische element toch sterker 
spreekt dan het Frisse, en dat men zich 
liever op het aangrenzend Nedersaksisch 
cultuurgebied, op Drente en Overijssel,;  
gaat richten. Daarin moeten de Stelling. 
wervers volkomen vrij zijn, en zij alleen 
zijn het die daarover te beslissen heb-
ben. Eigenlijk is het woord ,,beslissen" 
hier niet goed gekozen; deze dingen 
worden niet bepaald door een beslissing, 
maar veelmeer door een natuurlijke ont-
wikkeling in de ene, of in de andere 
richting. 	- 

Wij hebben benoorden de Tsjonger 
nooit enige geprikkeldheid tegenover de 
Stellingwervers kunnen constateren. 13e 
Stellïngwerver is met zijn taal overal wel-
kom, niemand zal van hem vergen Fries 
te spreken, en hij van zijn kant beklaagt, 
zich evenmin over de onverstaanbaar-
beid van het Fries. Een verhouding, die 
volkomen Vrij is van krampachtigheid 
en baasspelerij, waardoor geprikkeld-
heden tussen volksgroepen kunnen ont-
staan. Zulk een verhouding kan op een 
bepaald ogenblik in het culturele vlak 
problemen scheppen. Maar dan gaat 
men die rustig met elkaar bespreken. 
Ndmens de Friezen benoorden de Tsjon-
ger menen wij gerust te mogen zeggen, 
dat niemand er aan denkt, ook de Ried 
fan'e Fryske Biweging niet, om de Stel-
lingwervers tot het een of tot het ander 
te dwingen. Zal een gesprek zin hebben, 
dan is het ongewenst, zoals de heer B. 
doet, bij voorbaat de stekels op Le zetten. 
Wij zien in de situatie zoals die zich 
bezig is te ontwikkelen, veeleer iets; 
boeiends dan iets verontrustends. Zal: 
men in de Stellingwerven meer dart tot 
dusver aansluiting zoeken hij het Friese 
taal-; en cultuurgebied, liet zo" ee', reden 
tot oprechte vreugde zijn. Zoekt men 

1 daarentegen oriëntering in andere ricli-
Waarlijk vrije mensen moeten elk - tmg, dan, zeer letterlijk, even goede 

bereid zijn de vrijheid die zij voor zi L 1dh1 . 

zelf opeisen aan anderen te schenkt 
Alleen op deze basis kunnen wij met.d t 
heer Bergveld van gedichten wisselen, - 	- 



KUPERUS, A., De positie der Stellingwerven. 

In: Friese Koerier 9 juli 1952. 

Ingezonden 01. 
goed als in Friesland". 	Hij -kon-Ç goed  met-zijn-verstand-niet-bij. 	Dat 	zegt 
ons toch wel iets. 

De der positie de Stellingwervers nu weten, 
hoe de familie benoorden de Tjonger,  

i. over hen denkt - en velen weten dat i 
tehingwerven - dan is het licht te begrijpen, dat er' 

van veel aantrekking tot de Friezen 
'k Ben in een van de Stellingwer- geen sprake kan zijn en dat ze al- 

ven geboren en getogen, maar heb licht aanknopingspunten zullen 20e- 
ook lange tijd gewoond en gewerkt in ken in Zuiden en Oosten. 
,,Friesland", zoals hier de streken ten Een paar S  weken geleden was ik in 
Noorden van de 	Tjonger 	genoeinci fleetsterzwaag op de Landdag voor 
worden. En nu wou ik graag een paar Volksonderwijs. Met mij 	zullen 	er 
aantekeningen maken bij 	het 	stuk veel Stellingwervers geweest zijn. En 
van de 	Redactie: 	De 	positie 	der zeer zeker ook Drenten. 	Er zouden 
Steuingwerven", want de Stellingwer- -twee sprekers hun ideeën verkondi- 
ven liggen mij na aan het hart. gen. En de een deed dat in 't Fries. 

In de eerste plaats dan deze: 	'k En hoe goed de rede ook geweest mag 
Geloof met de heer S., dat het nooit zijn, ze ging vele oren 	voorbij. 	Ik 
de bedoeling van de Bied fan 'e Frys- hoorde velen mompelen - beleefd- 
ke Beweging geweest kan zijn om het h'eidshalve 	lieten 	Stellingwervers en 
Fries in te voeren op alle scholen in Drenten niet luidkeels hun afkeuring 
Friesland, ook in die van de Stelling- horen — we kunnen wel weer naar 
werven. Of het moest wezen, dat de huis gaan, we verstaan er niets van. 
heren in hun hartstdchtelijke 	ijver Gelukkig gebruikte de tweede spre- 
een ogenblikje het hoofd zijn kwijt ker het Hollands, waarvan ieder kon 
geraakt, wat hun van harte 	wordt profiteren. Volgens mij, had hij zich 
vergeven. Maar onnauwkeurig en on- niet 	behoeven te 	verontschuldigen, 
voorzichtig uitgedrukt hebben zij zich dat - hij de Friese taal niet machtig 
zeker en dat het woordje ,,type" het wm 
woordje is waarmede alle misverstand En nu mag een enkele van-de Frie- 
uit de wereld is geholpen, wil er bij zen zeggen: als je de schotel niet lust, 
mij niet 111. zoals wij die opgediend hebben, dan 

In de tweede plaats stelt de heer laat je hem maar staan; hij smaakt 
S. de vraag: ,,voelen de Stellingwer- ons zo het beste en met de gasten :  
vers zich tot de Friezen aangetrok- kunnen we altijd geen rekening hou-: 
ken?" 1 den; dan wordt men, hierdoor 	toch 

'k Wil eerst vragen: ,,Hoe ziet de wel een beetje geprikkeld. 	Als 	de 
echte Fries de Stellingwerver?" Het t echte Friezen werkelijk belang stel- 
antwoord moet helaas zijn: ,,Een beet-1 len in een goede verhouding met de 11 
je met minachting". Stellingwervers - en dat geloof ik 

De echte Fries beschouwt de Stel- voor 100% - dan moeten ze zich in 
lingwerver voor..., 	ja, mijnheer de hun uitdrukkingen ook enigszins ma- 
Red., het woord wil er haast niet uit tigen. - voor..., 	voor een minderwaar- 
dige. Gelukkig, het staat 	er. 	Voor En nu tot besluit nog een vraag, 
iemand die maar voor 80% vol is. In mijnheer 	de 	Redacteur, ,,Friesland 
leven en werken. allebei. De Stelling- voor de Friezen" hooi' ik zo dikwijls 
werven worden beschouwd als 	het zeggen. Hoe zit het nu? Houdt 	dit 
land der achterlijken. Als enige Stel- werkelijk in, dat in 't vervolg ook een 't lingwervers praten in 	bijzijn van 
echte Friezen, dan is het honderd om Stellingwerver, die de Friese taal niet 
een of men hoort de bekende uitdruk- machtig is, maar toch een Fries is, 
king'.„Wat een taeltsje net?" geen enkel kansje maakt 	om 	zijn 

Ik herinner me, dat ik in een der broodje te kunnen verdienen in het Stellingwerven bezoek kreeg in mijn 
school - ik ben onderwijzer - van land benoorden de Tjonger? Als dit 
een Fries Hoofd en een Friese dorni- waar is, zoals velen willen beweren, 
nee-schoolopziener. 	Ze 	wilden 	de dan vind ik dit toch wel wat ergs. 
leerlingen wel eens horen lezen en Mij 	dunkt, 	dan kan 	er nooit 	een rekenen. En ik moet zeggen: de jon- 
gens brachten het er maar wat goed goede 	verhouding 	tussen 	Fries 	en 

af. En dit ontlokte aan de dominee Stellingwerver ontstaan, waarbij 	U 

de opmerking: ,,Hé, dat had ik niet zelf zoveel belang hebt. 

verwacht, ze zijn verstandelijk even Steggerda, 7 Juli. 	A. Kuperus. 



KWIBUS, K. K., Van disse kaant Tjonger; Een Vrij Volk. 

In: Het Vrije Volk 10 juli 1952. 	 - 

1

L2nv riJVolk / 

	

'Hè t dat er knap boven zet, of 	( 
niet? Dat opskrift. 

	

De echte kraantemeensten numen 	Zc&. 
zoks een ,,kop", mar dat woord ligt 
xnïj niet! Dat Is mij t& lege bl'j..:de 

;tt0M! 	 ,,-E 
Aandea wel krek in do lijn van dit 

blad, vien Ie niet? 
Dat opskrIit van, hII'j bedoel Ik 

	

aqu netuur.lilç, goed »ep*peflU,Het 	7 
Och wei ja. Loa' 'k me zelf ok eens 

een vere op 'e hoed stlkkenî Een 
.aânder @qet liet in-de regel toch ak 
alnietl 

Max nou het puntten en bet paal-
tien! 

Jim hemmen dat boekten ok al 
nut., deank. Nee, zit mar niet zo ver-
wonderd te kieken! We weten alle-
moale netuurlik wel,. wal t bedoele. 
Dat ni'lje boekten over de Stelling-
werven 1 Om even sekuur te wezen: 
het het ,,De Vrije Natie der Stelling. 

T. ii. Oosterwijk. Het veskeen as 
nomlner twealf in een serie uutgoa- 

• disse kaan] 

ITJONGERJ. 
ven van de Fryske Akademy bij Van 
Gercum & Gorap. In Assen. en wat 
de portemenee angoat; a' 1' mit drie 
gulden bettalen kriel j'  ok nog een 
dubbeltien weeropime. 

Dr bin meer as - iene reden, waar-
om we biiede binnen mit dit waar-
kien. 

In de allereerste plak netuurlik, 
omdat het bl'jdregen kn en zal tot 
vegroting van onze kennis van en 
over de Stelllngwerven. Omdat het 
inzichte geven zal in bepaalde dingen, 
die ons tot nou toe wel bekend, mar 
niet dudelik waren én omdat het zôn-
der doar spesefiek de noadrok op te 
leggen, onze liefde veur disse streken 
zal verdiepen. 

Iii dC twiede pj$ç Is de veskieping 
van dit bÔek het bewies, dat er nog 
meensken binnen,- die het de mujte 
weerd vienen, om eens te diepspitten 
in de ondergrond van ons volksbe-
stoan en de wortel bloot te leggen, 
waar de Stelilngwerven In heur tegen-
wordige gedoante wit grujden. 

En dan is er nog een groot ding! 
Wie het boekten eupenslat vindt 

om 

en 

,,De stellingweners en hun dialect, 
deur II. J. Bergveld", én nommer 
twaalf, dat hier op 'e operoasietoafel 
ligt. 	 - 

Dat stelt ons een beetien gerust? 
Omdat het het bewies levert dat de 
Fryske Akademy zien greanzen niet 
en de Tjonger legt, mar wet, dat de 
Stellingwerven .bestoan as een apart 
gebied. Dat ie oat niet allient wét, 
mar d'r ok inderdaad rekening mit 
holt! Daar ku' we niet aandes as bu-
tengewoon bliede omme wezen! 

Wat het boek zélf betreft, het Is 
glen rômannegien mit een ,,leste 
bladzlede' Ze knagen mekaander 
dus niet! 

Wat het dan wél Is? Een brakke 

á
esiciedenis! Dr Is een tied west, dat 
e Stetiingwerven een vri'jje, onof-

hankelike gemienskop waren. -Over 
die tied skrift dit boek  

- .,. 	. 	 wurw, oeveuroeeja 
stillestoan bil de beneaming stel' 
llngwerf, de Stellingen, de oldste be-
woners, de vorming, de onofhankelik 
heid en dan, op het leste, de onder-
gang in 1504. Riermit sint het boe. 
kien, dat ondaanks de opzet tot het 
anbrengen van kennis, tôch naargens 
,,geleerd' andoet, of. 

In een veurwoord zegt de skrlever: 
Het heeft voor de mens steeds een 

zekere bekoring gehad zich te verdie-
pen in de geschiedenis van de streek; 
waar hij geboren is. Men houdt van 
zijn geboortepla 	en men wil er 
graag meer van weten, dan men in 
het dagelijkse leven te weten komt. 

Dat dle woorden an de Stelling-
wervers 61 al bewaarheid binnen, of 
nog wonen meugen! 

Mar ie hemmen 't boekien al lange 
Wit netuurllk! 

K. K. KWIBUS 



t 1 

Tot beter begrip. 

In: Friese Koerier 10 juli 1952. 

T -tOt BETER 
BEGRIP: 

Hét artikel van de heer A. Kupe- 
- rus uit Steggerd.a in ons blad van 

gisteren zal zeker door vele lezers zo_: 
wel beneden üls boven de Tjonger 
enige bevreemding hebben gewekt. 
Het alarm van de heer Bergveld over 
de vermeende 	culturele 	annexatie- 
plannen van de Fryske Biwegings- 
ried bleek loos alarm. De heer Kn- 
perus gelooft dat met ons. Hij lan- 
ceert nu echter eert andere en zeer 

\\ 
 

ernstige 	beschuldiging: 	,,de 	echte 

• 

Fries beschouwt de- Stellingwerver 
als een minderwaardige, in -leven en 
werken, allebèi." En dit is volgens de 
heer K. de reden, dat er van veel 
aantrekking tot de Friezen geen 
sprake kan zijn en dat ze allichtaan- 

	

.4 	khopingspunten zullen zoeken in 
Zuiden en Oosten. 

4
. Men moest met zulke beschuldi- 

gingen toch een beetje voorzichtig 
zijn, vooral wanneer ze als hier, 
dienst doen om er een belangrijke 
conclusie op te bouwen. Ieder im-
mers die het platteland kent, weet 

a 	voorbeelden van gebrek aan begrip; 
ook bij de grote steden onderling is 

	

LZ4Ç 5 	dit een bekend verschijnsel. 'Wat 
zeggen soms Drachtsters over Hee-
renveen, wat Leeuwarders over Dok-
kum, wat Amsterdammers over Rot-
terdam en Den Haag? Het zijn de 
oordelen der primitieven. die alles 
wat anders is dan zijzelf ,,raar" vin-
den. Maar welk verantwoordelijk 
mens refereert zich in dezen aan het 
oordeel der primitieven? 'Wij hebben 
bij mensen boven de Tjonger op wier 
mening wij prijs stelden steeds, in-
plâats van minachting, grote waarde-
ring gevonden voor het vriendelijke, 
gemoedelijke en gastvrije volk der!  
Stellingwerven. Omgekeerd zullen er 
weinig Stellingwervers zijn die, wan-
neer zij als de heer Kuperû ,,lange 
tijd in Friesland gewoond en ge-
werkt hebben", er nog prijs op zou-
den, stellen om te verklaren dat het 

- triest voo hen een - onverstaanbare 
tkM is. De Meesten zijn intelligent 
genoeg om het- Fries niet slechts te 
verstaan, maar ook te spreken, en be-
leefd genoeg om wanneer, zij vier 
Friese woorden in een artikel nodig 
hebben, die vier woorden foutloos te 
schrijven. 	-. 



• Wij kennen twee geboriiFg 
togen Stellingwervers, waarvan •de 
een een leidende functie in de Friese 
beweging bekleedt, terwijl de ander 

• een talentvol Fries dichter is, De 
_echte Friezen" zouden de Stelling-
wervers voor minderwaardig aan-
zien? Een recent voorbeeld. Kort ge~. 
leden verscheen het voortreffelijke 
werkje - van drs T. H. Oosterwijk: 
..De Vrije Natie der Stellingwer-
yen . Het is uitgegeven onder auspi-
ciënvan... de Fryske Akademy, die 
toch zeker wel uit .,,echte Friezen" 
bestaat. 

De heer Kuperus schijnt het echter 
op zichzelf onprettig te vinden dat er 
een Fries cultureel.leven bestaat, dat 
gedragen wordt door de eigen taal; 
hij ergert zich aan een Friëse toe-
spraak op een vergadering. Hij moest 
toch begrijpen dat men geen goede 
verhoudingen schept door zich voor 
elkaar af te sluiten, maar juist door 
zich voor anderen open te stellen en 
begrip te tonen. Of moet terwille van 
een primitief ressentiment, dat het 
andere ,,zo raar" vindt, misschien de 
voortgang der Friese cultuur en van 
alle volks- en taalcultuur worden af-
gelast? 

De Stellingwerven liggen de heer 
Kuperus na aan het hart. maar zijn 
liefde is vrij negatief gericht; zij ver-
wijt de zon dat zij in het water ge-
heft te schijnen. Duizendmaal verder 
dan met deze machteloze protesten 
komen wij met de geest- en gevoel-
volle gedichten en verhalen van Jouk, 
die geen bezwaar heeft om met zijn 
welluidend Stellingwnrfs bij de Frie-
zen, die leven uit dezelfde 
op één podium te staan. ,,Of een 	 - 
Stellingwerver die het Fries niet wanneer hij veronderstelt dat 
machtig is een kansje maakt om be- antwoord op deze vraag het laat 
noorden de Tjonger zijn broodje te woord is. Maar h& ,,broodje". . 017 

verdienen", vraagt de heer Kuperus. als het safe is, smaakt oneindig vd,. 
Het is wel erg, om terwille van het beter wanneer men zich niet ate 

effect zulk een vraag te stellen. 	vreemdeling tussen de mensen beit 
Natuurlijk, geachte heer Kuperus, weegt, ze niet hooghartig op een aft 

en zonder dat iemand hem zal toe- stand houdt en altijd maar weer zegt: 
snauwen: ,,Kun je geen behoorlijk ,,Ik versta u niet'. 
Fries spreken?" Hij mag zelfs in 	Een goede Stellingwerfse ver- 
Steggerda een rede houden in het staander heeft maar een half Fries 
Stellingwerfs, en de Friezen zullen woord nodig. Juist in het regionale 
niet overwegen om weg te lopen, leven hebben wij veel onderling be~ 
maarmet gescherpte aandacht luiste- grip nodig. Het is beter de goede 
ren. Cultuurvragen plegen nu een- verhouding te bestendigen bij weder-
maal niet te culmineren in het zijds respect, dan een volkomen no-
,,broodje", hoe belangrijk dat ook is. .deloze tweedracht aan te wakkeren. 
De heer K. onderschat zijn mensen, 	 . - 	• 	- • F. S. 



Fries op school? 

In: teiingwq 11 juli 1952. 

Friesopschooi? 	- 
In ons nummer van 20 Juni verscheen onder 

bovenstaand opschrift een hoofdartikel, gebaseerd 
• op persbericht nr. 469 van het Bureau foar cultu-

rele Saken yn Fryslân n.I. de verklaring van de Bied 

	

f 	fan 'e fryske Biweging. Iemand uit de Friese Be- 
weging maakt over ons artikel enige opmerkingen, 
waarvan wij die, welke op onze beschouwing slaan, 

- 	willen citeren en bespreken. 

kkges

Schr. begint met te zeggen, dat wij een ,,inter-

teld

pretatie geven van een door de Bied gepubliceerde 
verklaring waarvan wij konden weten dat ze onjuist 
was. De eisen van de Bied geldenuitsluitend voor 
het Friestalige deel van Friesland.Het gehele artikel 
komt dientengevolge, daar er van een verkeerd 

 gegeven is uitgegaan, op losse schroeven te 
staan." 

• Wij bestrijden direct de opvatting dat wij eend 
,,interpretatie" gaven. In hét stuk (het punt dat wij 
bespraken) wordt niet gesproken over het Fries-
talige gebied, alleen over Friesland. Wie uit ,,Fries-. 1 
land" ,,Friestalig gebied" peurt, interpreteert. Wil 
kunnen uit ,,Friesland" niets anders lezen dan 
,,Friesland." Daar horen de Stellingwerven ook bij 
Het verzoek van de Bied aan de gemeentebesturen 
om de plaatsnamen ook in het Fries op de borden 

\ 	aan te brengen bereikte Weststellingwerf (in Maart 
t» 	jJ.) immers ook? (DQ raad van Weststellingwerf. 

	

\(% 	heeft zonder discussie of stemming dat verzoek 

\' 	eenvoudig voor kennisgeving aangenomen. Dit tus- 
sen haakjes). In dat geval heeft de Bied ons er ôk. 
bijgehaald. 	 . 

Ds inzender verwijt ons.dat we verzwegen, dat 
't Taelkundich Wurkforbân jan de Fryslce Akedemy 
een ernstige, diepgaande studie aan het dialect der 

Waïrom zoudeji we dat vermelden in een arti-
keltje, dat uitsluitend ging over de vraag: al dan 
niet Fries op de scholen in Weststelllngwerf? Dat 
het WurkforbAn zo iets doet stellen wij op prijs. 
Daarin ligt een erkenning van het feit, dat hier een 
speciaal dialect wordt gesproken. En geen Fries. 

Na een tirade over de gevaren, die het SteUine. 
werfs vooral uit immigratie uit het Zuiden bedcei- 
gen, 	xneeeJiet.v oor een, deel jets zijn (deze 
tirade iatenwe overigens onbesproken, omdat ons 
oorspronkelijk artikel daarover niet handelde), zegt 
inzender dat ,,per saldo elke taalstudie de blik van 
het kind zal verruimen." Wij zijn het hier volkomen 
mee eens. Er zijn bovendien nog tal van andere 
studies die dat kunnen doen. We zijn echter van 
mening, dat het leerplan al zo belast is, dat er niets 
meer bij kan. En zeker niet iets, waar de kinderen 
weinig of niets aan zullen hebben. Verreweg de 
meeste kinderen (we herhalen het) vinden later een 
werkkring buiten het kleine Friestalige gebied. Deze 
opmerking betekent werkelijk niet, geachte inzen-
der, dat wij de waarde van een taal afmeten naar 
het aantal vierkante meters waarop ze wordt ge-
sproken. Wel de waarde van het leren van die taal 
voor de leerlingen. 

Inzender eindigt zijn artikeltje— dat hij niet als 
ingezonden stuk wenste te zien opgenomen - met 
de verklaring, dat ,,de Friese beweging er niet aan 
denkt om in de Stellingwerven het Fries voor 
schoolgebruik - gesteld dat ze daarvoor macht en 
bevoegdheid had, wat niet het geval is - imperatief 
te stdten ; dat het, facultatief op enkele scholen in 

*- 4e'teekomst mogelijk een kans zal- krijgefi -. 
op landbouw- en huishoudscholen — is z1 niet bi-
ten gesloten." 

Het is dus eigenlijk jammer dat de Bied zich in 
z'n verklaring, niet duidelijker heeft- uitgedrukt. 
Maar mag men het Mis verwijten niet te hebben 
begrepen, dat met Friesland in de verklaring van 
de Bied bedoeld werd het Friestalige deel? Ook al 
in het Echt van dat plaats-namen-verzoek van de 
Bied? 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Ik holle d'r mit op!!..... 

In: Stellingwerf 11 juli 1952. 

Een Proatien uut de Oosthoelc 
Ik bolle trmltop!l'... 	4J 

As 't z6•moet, hol ik er mit op! 
Ja wis en werachtig nog an toe 1 
Ik bin d'r veslëugen van,,! 
Kom ik doar in die winkel. Stoat me doar een 

olde skoelekameroad. 0k pp 't mattien, 6k yéur de 
teunbaank. Krek as ikke. Npu ja, een skoelekame-
road - 't wâs een kameroadiiWtegien, mat goed, 
doar niet van! 

Afijn, ik stappe op 't of, hé. Zomar inienen recht 
op 'r of. Rechterhaand veuruut, linker in de broeks-
buze. ,,Ah l Annegien," zeg ik, ,,werachtig Anne-
gi

o
en! Hé' we jôu doar? En, hoe goat het er mit? 

Vldoet het nog wat an de aandere kaant Tjon-
ger ?" 

Want ie moen weten, ze het indertied een kereL 
trouwd bij .  Bergurn omme, woar die kedoaver-
febriek stoat, en doar wonen ze nou nog. - 
• ,,Neemt -U me niet kwalijk, meneer," zegt ze, 
,,maar ik herken U niet. En bovendien, ik wens hier 
in het publiek geen Annie genoemd te worden." 
(Wat dat betreft ging 'k dus vri'juut, want dat 
ha' 'k niet doan 6k T) ,,lk ben mevrouw Driehoog T" 

Nou hadd' ik nooit heurd, dat er in BergMm huzen 
mit drie vediepings waren, dus za' 'k wel een 
beetien beteuterd keken hemmen. Mat dan ok mat 
een ogenblik 1 Toen zag ik die rechterhaand, die 
nog altied om holtvaaste zochte, dat 'hem niet in 
tegen kwam. En ik dochte ,,Nou of nooit T" 

,,Annegien," zeg ik, en ik dee nog een tree 
veuruut, -,,mar meagi en, ken ie dan Jehannes niet 
jpççr.fij je altje an 't 	trok toe' j' in 4e 
vierde klasse op 'e Legere Skoefe véïr hem zatten? 
'k Heb je moeke jommes nog eens een keer aachter 
de broek had T" 

Toen sleug 4e winkeldeure mit een harde slag 
dichte. Krek of 't slim harde wijde. En ik kan je, 
vetellen, d'r beweug gien luns op een boomblad 
Zo stille was 't t 

Mat dat duurde mat even! 
Toen sleug de winkelier keihard mit de voest. 

op 'e teunbaank ! ,,Jehannes," zee-d-ie,. ,,wat is 
dat veur waark ? Moet ie mi'j hier mien beste klaan-
ten md de winkel jeagen ?" En ik kan je wel vetel-
ten, dat ie ondertied kroem ston van 't lachen T ,,Dat 
leste man," zee-d-ie, ,,dat leste 1 Dât dce de kwis-
peldore overstromen 1 Dât was de slag op de kop 
van Jut T Wat mi'] ondertussen zowat een rutç kost 
hadde! Mar dat ha' 'k er ok nog vel vëur ov 
had 1 Mat za' 'k je even helpen? Wat was de be-
doeling ?" 

,Niks T" zeg ik. ,,lk bin dit keer niks nodig. Ik 
was hier henne kommen om pepier. Mar ik holle d'r 
mit op t Ik bin gien pepier meer nodig T A' j' nou 
weten, dat dat vrouwgien eeg geboren Stellingwer-
ver_i Yt a' j.4aa zin, bije -aI$et--aa*a 
stoat, begriep ie dan ok niet, dat- er niks meer te 
bereiken vaalt ?" 

Toen keek ie me een ogenblik o zo eernstig an. 
,,Zee j' doar zopas niet, dat ze in Bergiim wonen ?-
En dat ze trouwd is mit een Bergumer, dus een 
Fries? Gister heb ik die man hier in de winkel had. 1 
Mar het is ien pot nat T Wat ik je zegge 1 Zie het 
heur Stellingwerfs inde steek laoten 1 En bi'] zien 
Fries T Dat stoat precies geliek t Mar zegt de Friese 
Beweging nou ,Kiek, dat is er wéér ieS, 't is 
hopeloos ?' Nee, die zegt dat niet t Mar die zet dés 
te vebetener de tanen op mekaander T En die bit er 
deurhenne t Dôar mossen we eens een veurbeeld 
an nemen T Inples van ingezunnen stokken van 
,Het is toch wat, dat onze hiele teal veleuren goat. 
Het is toch wat t' D'r moet striedlust kommen, in 
de goeie betekenis van het woord 1 Dan is het niet 
wat, mat dan wôrdt het wat T" 

Toen •hé' 'k derekt vuufhonderd vellen pepier 
kocht!! 

Tot de volgende keer dus T 
- 	' 	 Jehannes. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; In de speultuun. 

In: Friese koerier 12 juli 1952. 
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• STRLINBWERFSE RIEMPIES 
IN DE SPEULTUUN. 

As Moeke op 't, skommel zit, 
En Vader staat te «touwen, 
As Tante tioar beneden glidt, 
Mag Ome plaankies sjouwen ...... 
As Buurvrouw griezelt op 'e wip, 
Zo lekker vlak tin 't ende, 
Staat Buurman in 't feinilieskip, 
En kokhalst van ellende! 
As de Sjef leur de meule dfl'jt, 
En _-win as tachtig peerden, 
As 't zaand je deur de kleren wi'jt, 
Je speren krimmeneerden ..... 
As lieve op een tanne trapt, 
En Nichte staat te gillen, 
As Zteoager Jan het even lapt, 
Zeshonderd pond te tillen, 
4.s Overbuurman op het rad 
Bezeten lapt te lopen, 

_En alle vrouwen, weet ik wat, 
Een blue veur hem kopen, 

«Dan zie' j' dat bortien 
„VEERTIEN WAR!" 

Dcit staat er op te lezen! ...... 
Dan we' 3': wel greag weer skoetekiend, 
Wel greag weer tiene wezen!! 

JOTJE 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Moeilikheden an de grs. 
0 Li.5 

 
In: Het Vrije Volk-17 juli 1952. 

aMoeilikheden  

an de greans 
A' t skippe was, skreef Ik derekt 

an de Redaksie om eS hiele kolom! 
Zo hielemoale van bovenof an bene-
den toe En dan véurop! (Netuurlik 
onder veurweerde van een ekstra 
greep in de kas, dat beriep Ie!) 

Mar het zit ons niet in het bloed, 
dat skioper wezen. Om le de woar-
heM te zeggen: t heb altied een 
hekel an natte voeten luid! - En Ik 
kieke nég alle deagen de kraante nos, 
as er al een middel nutvunnen Is, om 

Van disse kaant 

TJONGEJ 
de ti'jjen te waaken, zonder dat ze 
net wonen. In de winter cbs' 'k het 
wel eens een weke over. (Ieë Ok wel, 
deank.) Mar in dE zoemer dftrf ik dat 
niet St. Dan wonen de leakens sme-
rig, zegt de vrouw, en de matteklop-
per stoat altied vlak om de hoek. (Ik 
weet niet, hoe dat bij jim is...) 

Max om op 't kruutvat terogge te 
kommen, d'r bit moeilikheden an de 
greans! Niet in Berlien, en niet In 
Broabant, en ok niet op een provin-
siegreans, mar sri de greans van onze 
Stellingwerven. flat Is dus En 't 

'Kenaal. 
Nou bin d'r bi'j zokke dingen in de' 

regel twie peti'jjen. tene en disse 
kaant en lene sri de aandere kaant. 
Da' 's wat gezelliger as zo dichte bl'j 
inekaander. Ku' ii  vule beter akellen. 
Is je miskien ok wel eens opvalen. 
Afijn, zo Is 't hier niet! 

Dle beide peti'jjen bin d'r wél! flat 
bin de skipper en 't veerweater. En ze 
hemmen ruzie kregen vort an de ere 
kaant Bekoop. ,Jmist! A' j' op Olde-
horS angoan. Die ni'jje brogge voer! 
Nou bit ik door niet zo biester be-
kend, want ik komma dr hoogstens 
twie keer deas langes,, max ze hem. 
men me vete'ld, dat die nl'jje brogge 
d'r de ekuld van is! Die Is noamelik 
brieder as de olde en dat Is een mooi 
ding. Mar nou stikt le ok wat verder 
het oosten nut, en dât is een tart 
vol vetten! Want nou - kun de skip-
pers de dri'j noar Bekoop niet meer' 
kriegen! 	 - 

Ik wil glet risiko lopen! Dat ligt 
niet In het card van een Stelling-
werver. Ik zegen a&llent, dat het 
late woar Is. flat ze die dri'j niet  
kriegen kunnen! Doar kompien ho-
uten en stoaldroaden en vremde be-
wegens tilt het roer an te passe. En 
dan eindelik drift de keunetmes noar 
Bekoop. In 't ekip netuurlik. 

Nou bin t nos lange prakkezeren 
tot de sbotsomme kommen, dat er 
twie mogelikheden binnen. 

• t De skippen bit te grôdt; 
b. De bocht Is te kléfn. 
A t nou mat skipper was! fit, 

kwam Ik véurop! Bi' 't butenlandse 
ni'$ en zo! 

Max dit Is er glen etoidden veuri 
D*t begript lederiene w&l 

X, K. KWIBUS 



Burgemeester van Ooststellingwerf over Staten-besluit inzake taal en cul-

tuur. 

In: Friese Koerier 22 juli 1952 

Dinsdag 22 Juli 1952 Fr ie, i 	kCotr 

Burgemeester van. Ooststellingwerf over Staten- 
besluit inzake taal en cultuur 

,,Jammer, onbegrijpelijk en onjuist. 
dat Gedeputeerde Staten hebben 
nagelaten ons tevoren over hun 
voorstellen te - raadplegen." 

Mr. G. A. Bontekoe, burgemeester 
Van Oostellingerwerf, heeft in een 
vraaggesprek met het Nieuws- en Ad-
vertentieblad ,,De Nieuwe Ooststelling-
werver" zijn mening geformuleerd over-
het besluit der Provinciale Staten van 
-Friesland genomen in hun vergadering 
van Donderdag 3 Juli 1952, waarin er-
kenning wordt geëist van het recht, 
zich in Friesland van de Friese taal te 
bedienen, waarin wordt vastgesteld dat 
op de overheid de plicht rust, dit recht 
op haar terrein te doen eerbiedigen, en 
waarin wordt uitgesproken dat zowel 
door Rijk als Provincie een beleid dient 
te worden gevoerd, dat bewust gericht 
is op, behoud en versterking van.. de 
.Friese taal en cultuur. 

Onze lezers herinneren zich de mede-
4eling,, door mr W. Hoekstra, burge-
meester van Haskerland dezer dagen 
in tijn gemeenteraad gedaan, dat twee 
solliciterende onderwijzers buiten 
Friesland niet waren benoemd, oridat 
-men hen in betrokken dorpen als ,,se-
paratsten" beschouwde. 

De heer Bontekoé gebruikt deze 
mededeling als uitgangspunt en merkt: 
op: 

,,Ilc neem graag aan, dat de niet-
benoeming van de betrokkenen wel 

degelijk kan hebben- gelegen in de te- 
genzin, die de gang van zaken in 

Friesland in de laatste jaren op vele 
plaatsen in den lande wekt. Ik merk 
dat zelf ook telkens en telkens weer. 
Het afgezaagde mopje over de douane 
aan de grens doet nog altijd opgeld 
en velen, die Friesland niet kennen, 
slaan met verbazing en lang niet al-
tijd met sympathie gade wat hier 
gebeurt." 
Hij stelt dan het geval van een in-

dustrieel, die vestiging in Noord-Ne-
derland overweegt, maar dan ontdekt 
dat de kranten ,,vol staan van het 
vaststellen van Friese straatnamen,! 
Friese plaatsnaamborden, Fries onder-
wijs op scholen van alle typen"; deze 
-man, die ook zijn gezin en enig per-
soneel mee zal moeten nemen, gaat dan 
hoogstwaarschijnlijk niet naar Fries-
land. Behalve Philips in Drachten moet 
er veel meer industrie in Friesland ko-
men en dat ziet de heer Bontekoe, 
,,00k zonder dat de strijd om de Friese 
taal er nog extra belemmeringen aan 
toevoegt als heel, heel moeilijk" 

,,Sehoud van het Fries? 
Kom, kom..?' 

De taalstrijd gaat veel en veel te ver, 
meent de heer Bontekoe. 

,,Als ik I» heb verslag van de laatste 
Statenzitting b.v. lees, dat het over-
heidsbeleid bewust gericht moet zijn 
op behoud en versterking" van de; 

.Friese taalen Cultuur, dan wrijf ik mij 
de ogen uit 

,,Behoud" van het Fries? Kom, komT 
hqnderden en honderden jaren heeft 
onze -taal- stand gehouden in ons hele 
- kleinè hoekje van Nederland. Kan men 
werkelijk met ernst beweren, dat het 
.Fries gevaar zou lopen teloor te gaan? - 

,,Versterking" van het Fries? Dat kan 
- onschuldig zijn en gedeputeerde .Algera: 
heeft in de $tçp het zo voorgesteld[ 
en stellig te goeder trouw. Maar is het 
onschuldig? Wij hier in Ooststelling-
werf moeten daar toch wel sterk aan; 
twijfelen en in Weststellingwerf, Het! 
Bildtr  in Koilumerland, in Achtkarspe-
len, in de steden, kortom overal waar 
Fries niet of slechts door een minder-
heid wordt gesproken, zal men daar 
-ongetwijfeld net zo over denken. Ik 
vind het jammer, onbegrijpelijk S on-
juist, dat gedeputeerde Staten hebben 
nagelaten ons tevoren over hun voor-
stellen te raadplegen!" 

Over.de behandeling van de Hasker-
landse sollicitanten, die werden afge-
wezen' op grond van het feit dat zij 
Friezen waren, zegt de heer Bonteköe 
het volgende: 

,,Men kan het klein vinden en onjuist 
en gemeen of wat dan ook, degenen 
die de benoemingen hebben te doen 
zijn mensen met alle menselijke ge-
breken en wij hebben daar rekening 
mee te houden. En omgekeerd geldt 

Ter illustratie- van deze laatste stel-
ling vertelt mr Bontekoe dan, dat de 
twee achtereenvolgende directeuren aan 
de ambachtsschool te Oosterwolde bij 
hun - benoeming deze ,,niet zonder aar-
zeling" hebben geaccepteerd, zulks om-
dat zij vreesden hun kinderen.naar een 
school te moeten zenden met het Fries 
als voertaal. 	- 	- 	- - 	- 

De strijd voor het Fries, zo meent 
hij, ,,schaadt reeds nu onze provincie in 
velerlei opzicht en in veel sterker mate 
dan men bij de eerste oogopslag wel 
zou denken." Het wordt de hoogste tijd 
om. zich erjistig te bezinnen en de heer 
Bontekoe komt tot de conclusie: 

,,Géén scholen met Fries als voertaal, 
omdat een deel der leerlingen in het 
later leven - voortdurend tea achter-
stelling zal hebben te diachten; geen 
Friese straatnamen, omdat wij er 
tegen moeten waken, dat niet-Friezen 
ons, op zoveel gebied op de r.etvan 
het land aangewezen, gewest gaan 
zien als een landje van zonderlingen, 
waar men zich, altijd afzijdig wil 
houden." 
En tenslotte dbet de heer Bontekoe 

dan een beroep op de Stelljngwervers, 
om hier telkens en telkens weer van 
te getuigen." 	- 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e brommer deur Nederlaand. No. 1. Het 
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STELUNCWERFSE RIEMPIES 
Op 'e brommer deur 

Nederlaand i. 
No. it HET flEGIN. 

Ons reisien begon in Noorawoidt. 
Jim weten miskiek wel, waar 't ZIØ: 
Een entian btaasten Dè Helder,. 
Een tipple* benoorden Maastricht. 

De tocht wa» «1 drie deagen Sutètèld, 
Vanwee het biëstevé 
Mat nou ston de unte te sttèSlën, 
En wistd waè er ok kè&St niet nSr. 

We poetsten de bromrnertles *kone, 
- An héur hang op 't loste ons lot! - 
Mien breur stak eest Mand in 

het veurwiel: 
Toen hadd' le drie vingers kè,ot! 

Afijn, nos wat lusten en lasten, 
Ge pak en gepruts en gepraat, 
,$et beste!" ,,Tot klektns!" 

»Nou goeie!" 
(Ie weten wei denk, hoe zake got). 

Toen 2atten we eind'flk in 't n4el, 
En sleugen neer Woivegoe in. 
Mar boven op Kantennaans docht Ik: 
,,Hët reiten nou eenlik wei zint 

Is ,Steillngwerf sél/ dan niet prachtig?" 
- »Ja zeker!" was 't korte besluut. 
,,Map tdch - zo is 't wis en werachtig: 
Een snnnske, die meet er eens uit!" 

Pa 'n'Igsn. çaar )rern*n.a we 'ede!. 
3Ôn. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e brommer deur Nederlaand. No. 2. De 
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STELLINOWERFSE RIEMPIES 
Op e brommer deur 

Nederlaand 
No. 2: DE OFSLUUTDIEK. 

Jawis! Doar lag de 0/sluutdiek! 
Dat grapt je altièd weer! 
Au d' iene kaant de Waddenzee, 
Au 4' ere 't leselmeer! 

De sluzen van Koruwerderzaand, 
De broggen, 't Monement, 
Dit kereiswaark is overal, 
De wereld rond, bekend! 

p golven klotsen eindeloos 
Die kilometers disk! 
Die dick, die niet van wieken wët! 
Die is een reus geliefd 

Die dick, die ligt doar stram en stoer, 
Van vaastewal tot wal. 
En as de zëe nou lacht of brult, 
Die dick, die stoat door pal! 

Die disk is bried, die disk is staark! 
Veur breken is gien nood! 
Dit is een wereld-wonder-waark! 
Hier wordt een klein volk groot! 

En hou: 
Hollaand deur! 	 - 
flé dunen en de Zee! 	JOUK. 



S.F. Burgemeester contra Provinciale Staten. 

In: Friese koerier 25 juli 1952. 

Burgemeester 

• r contra Provin- 
ciale Staten :! 	

Dat de heer mr G. A. Bontekoe te 
Oosterwolde tegenstander is van Friese 

y 

	

	\J straatnamen, van Friese plaatsnaambor- 
den en van Fries op de scholen, dat hij 

'4 t 	van mening is dat in 1952 een overheid 
t haar beleid niet bewust hoeft te richten 

tl 

	

	op behoud en versterking van taal en! 
cultuur, .dat is op zichzelf niets bijzon-, 
dcii. Hij is waarlijk de enige niet, en 
men zou aan deze trieste mededelingen 
nauwelijks enige  aandacht hoeven te 
schenken, ware het niet dat de heer 
Bontekoe ze in de plaatselijke pers ge-  
lanceerdad in zijn kwaliteit ''an bur-
gesneester

. 
 van Ooststellingwerf. Dat hij 

deze mededelingen lanceerde juist veer-
tien dagen na het vrijwel eenstemmig 
besluit der Provinciale Staten van Fries-
land, waarbij het recht van het volk en 
de plicht der overheid ten opzichte van 
Sl en cultuur nadrukkelijk werden 
vastgesteld, geeft aan bedoelde medede-
lingen bovendien een zeer bijzonder 
cachet. 

Nu was aan het getuigenis van !  
mr Bontekoe inzake zijn afwijkende ge- t 
voelens iets voorafgegaan, dat als aan-
leiding kon gelden. Mr W. Hoekstra,,! 
burgemeester van Haskerland, had in 1 
zijn gemeenteraad mededeling gedaan,' 
dat resp. in een Drents en in een Cel-t 
ders dorp twee sollicitanten waren afge-
wezen op grond- van het feit dat zij 
Friezen, en dus ,,separatisten" waren. 
Burgemeester Hoekstra verbond aan 
deze mededeling allereerst een protest 
tegen de vermelde houding, en ten 
t*eede een waarschuwing aan sommige 
Friezen, om niet nodeloos uit te dagen 
en te - prikkelend Deze waarschuwing 
heeft meer de aandacht getrokken -dan 
het protesten mr Bontekoe heeft er zijn, 
anti4riese j&oclSatie regelrecht aan! 
nitgeknoopt.:. 	. 

—,..tqn wan 	wt'ørtfrn .flflflfri  II 
Strientook niet uit het hart gegrejeât 
ze s.chótken 6. hit veel *andacht aan 

Wel afkeurenswaardige, maar toch 
in, sommige dorpen nog normale reactie 
op alles wat vreemd is; anderzijds leek 
ons de waarschuwing misplaatst. Maar 
van een .man als mr Hoekstra, die niet 
alleS beweert Friesland een goed hart 
toe te dragen, maat ook in het openbare 
leven zich voor  de •Friese stijl nimmer 
heeft geschaamd, kan, men dit, ook bij 
verschil van inzicht, aanvaarden. Anders 
wordt het echter, wanneer mr Bontekoe 
hier een arsenaal meent te vinden, waar-
uit hij zijn wapenen tegen de culturele 
ontwikkeling van Friesland kan smeden. 



Hij protesteert niet tegen deze provin-
ciale geborneerdheid, maar, verkondigt 
dat men haar heeft te accepteren. Hij 
zoekt zelfs ijverig naar meer voorbeel-
den, en haalt tenslotte als argumenten 
tegen Fries onderwijs aan, dat twee am-

1 bachtsschooldirecteuren ,,niet - zonder 
aarzeling" een benoeming in Oosterwol-
de hebben aanvaard. 

Ons zijn voorbeelden genoeg bekend 
van mensen die den betrekking in Fries 
land juist hebben aanvaard, omdat zij 
hier een volk meenden te vinden met 
eigen karakter, eigen taal en cultuur, 
Zij waren niet de slechtsten, en bleken 
een welkome steun voor het culturele 
leven. De reden die velen uit Friesland 
naar de stad trekt en anderen doet aar-
zelen om zich hier te vestigen is gelegen 
niet in het eigen gelaat van het Friese 

Lvolk, m7 	eer 	i5 	tegen hun wil te betrekken in de.ontwik. 
rechtvaardige classificatie. die men op keling, die de Friese cultuui noodzake-
liet gehele platteland toepast. Een pro- lijk moet doormaken, wil zij niet in de 
tçst daartegen ware meer op zijn plaats massa ondergaan. Daarom is het onhe- 
geweest. 	 grijpelijk, dat de heer Bontekoe juist de 

• De cultuurpolitiek van de keer Bonte- Stellingw.çrvers tegen de Friezen in et 

koe is wel z&r eenvoudig; ze komt hier- harnas wil jagen, en speciaal hefl. op-
op neer dat cultuur en taal zichzelf wel roept, om van zijn anti-friesisme »tel-

tedden, en dat de overheid hier vrij- kens en telkens weer te getuigen." 
moedig een ,Jaat-maar-waaien-systeem" Wij hebben een- en andermaal gepleit 
kan volgen. Men moet wel zeer ver in de voor de bestendiging der goede verhou-
historie teruggaan om voorbeelden van ding aan weerszijden van de Tjonger, 
soortgelijke stellingen te vinden. In de met eerbiediging van ieders vrijheid.' 
moderne tijd is •er geen cultuur denk. 	Om alle groeiend misverstand uit de 
baar zonder onderwijs. Volkomen in weg te ruimen, stelden wij mr Bontekoe 

d

ereenstemming hiermee i de liefdes- voor deze belangrijke zaak in een open-
verklaring van de burgemeester aan de baar tweegesprek van heide . zijden te 

riese litteratuur: hij herinnert zich, tij- belichten, en daartoe een vergadering in 
ens de 	 bezetting te hebben genoten Oosterwolde te beleggen. De burgemees- 
an een Friese roman, die nh. in 1927 ter heeft tot onze spijt deze uitnodiging 

verscheen, en betreurde het destijds dat niet aanvaard. Voor ons kan dit geen 
de Duitsers een herdruk verboden. Wij, reden zijn om onze pogingen tot beterj 
die tijdens de bezetting meer hebben ge- begrip te staken. Bovendien zijn wij.van I 
noten van b.v. do melkstaking, begrij- mening, dat het pas getallen Staten-
pen er wel zoveel van, dit, wanneer men besluit loyaal dient te worden uitge-
(of die ,,men" dan Seiss Inquart of voerd, en wij mogen redelijkerwijze ver-
G; A. Bontekoe heet) onze jeugd met wachten, dat ieder daartoe het zijne zal 
ijst of geweld haar onderwijs in eigen bijdragen. 	 . 
taal onthoudt, er binnen afzienbare tijd 	De heer Bontekoe vreest, dat niet- 
geen herdrukken meer nodig zijn. 	Friezen deswege ons gewest zullen gaanj 

De Stclli»gwevers weten, dat nie- zien als .,een landje van zonderlingen"-1 
mand in Friesland, noch. da Staten, noch Een bewijs, hoe zeer verschillend men1  
de Fryske beweging, er aan denkt hen dit begrip kan opvatten. 	F. S] 
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Op 'e brommer deur 
Nederlaand ,G! 

No. 3: HOLLAAND DEUR! 
DE DUNEN EN DE ZEE.... 

De naacht wordde deurbracht in 
Hollaand. 

— We snorkten de buren d'r uut! 
En toen zo' we Hoor de Noordzee toe, 
Was 't algemien-stemmig besluut! 

Doar bromden de brommerties henne! 
De meensken, die keken ons noa. 
We tongen en jluitten een lieden, 
We — proetnden! (Mar 't was aukeloa!) 

Door Zoggen de dunen te waachten! 
Doar golfde en klotste de zee! 
Hier wo' we in ienze,nheid dromen 
En luusteren, op 't atrahnd. — Mar 

o wee! 

't Was allemoal, allemoal meénsken, 
Zo wied as je oge het zag! 
Mien zwoager, die trapte weraohtfg 
Op 't plak, woar een juffertien lag!... 
Mien vrouw kreeg een knoert va¢n „ een 

belle 
Boem-bats! an de veurkaant van 

't heufd! 
Zèlf strukeld' ik over tien ti'jjen! 
(Ze waren onzichtber, zo ateuf 't !) 

Mien breur stapte krek in een koele. 
Toen lag ie veurover in 't zaand! 
Twie jongies, die stonnen te lachen? 
Nou ja, dat is kiendervestaand 

Mien zuster wol skelpies goan zaken! 
Toen vong ze — nou, zeg mar - 

een vis! 
Een snoek kit' j' het ók niet best namen, 
Wanneer het in zeeweater is!.... 

Mar eindelik ha' we een plakkien! 
Door zatten we krek goed en wel, 
Toen zee een meneer: „Wilt U even  
Op zij gaan! Dan kiek ik ddt stel!" 

Nou, weiger zoks mar eens, a' j' durven! 
Fesoen komt je ov'ral van pas? 
Wi'j hemmen het heazepad keuzen! 
Wi'j wusten nou wel, hoe 't hier was!.... 
Tot: Rotterdam! 	 JOUK 



KWIBUS, K.K., De droom. 

In: Het Vrije Volk 31 juli 1952. 

/&( 

eetae: 

De droom' 
Ik hebbe droomd! 
Nou ja, zo zachies veur me henne, 

henrI 
Ie hemmen ok meensken, die dro-

men hardeöp. Eerlik woar, een rere 
gewoonte vi en ik het. Ten slotte Is 
dromen een ,.interne aangelegenheid 
en doar het de Veillgheldsroad, dat Is 
in dit geval dus je vrouw, hem bil-
ten te hollen! 

Ik kan je ok nog een keunslen 
leren! 	 - 

Van dat dromen netuurlik, want 
doar goal het vandeage over. 

Kiek, a' j'  's morgens wakker wor-
ren en ie weten er nog van, da' T 
droomd hemmen, dan hè' j' zchies 
droomd. En wee' j' er niks meer vat 
dan hé' j' 't hardéöp doen. Of ie 
hémmen niet droomdl Dat kan ok 
vanzelf! 

As ik drome, droom ik altied op 
zien Stellingswerfs. 

Da's 's ok zçe'n wonder niet! 
Een Amsterdaminer droomt altied 

op zien Amsterdams, en een Valken-
burger op zien Vtlkensburgs en een 
Belgiër op zien Belgies. (Verdere kor-
respondeansie kan hierover niet voerd 
worren. Dat Is gebrukelik bij road-
sels!) 

Mar nou die droom. 
Ik leup in Oosterwolde. Alles krek 

zo dudelik as overdag, hè T De brogge, 
en de ljsko-karre op 'e hoek, en doar 
ha' j'  De Zon (ja, le zonen zeggen, 
niet! En dat midden in de naacht.) 

En toen inlenen kree' t een dreuge 
keel. Krek leer moe' j' rekenen. Krek 
leer! En dan nog van 't allerdreugste 
soort ok! 

Nou vuuld' ik eens even, a' t mierij  
portemenee wel bij me hadd& zo 
aachter in dat kleine broeksbuzien, 
en ik kan je vetellen, hi'j stak er een 
hiel ende tot wit! En dat grujde mar 
en dat grujde mar! Allemoale geld 
man! ZuIveren guldens en rleksdeal-
ders en goa mr deur! - 

Afijn, ikke een winkel In, want nou 
zat er een stok sukeloa ari vanzelf. 

En mft, da' 'k dat doe, doar vaalt 
mien age op een allemachtig groot 
stok pepier, drie keer zo groot as de 
hiele winkel mit alles wat er in is, e

o 
 

i
n 

ôp dat pepier stoet mit grote roe 
letters: Stellingwervers praat Stel-
lingwerfs! Nou, ikke dr weer uut 
vanzelf, want dat vlen ik deurdrie- 
ven, zokke dingen. 	 ' 

Volgende winkel! Wéér zoe'n groot 
stok pepier. Ik kieke wéér wat er op 
stoat: Wij pwteu greag Stelling--
werts! 

Skrik ik Inienen wakker! Kloar 
wakker! Vule naar mien portemenee. 
Leeg ...! 

Skieten me die pepleren weer In 't 1 
zin! 

Zonen ze... 
Mar de portemenee was toch 6k leeg... 

Morgenvroeg goa t henne te kle-
ken. Stel je veur, dat het woar Is! 
Stel je veur, dat van Oosterwolde de 
viktorie begon! 

Zo' t döaa toch vast en zeker mien 
sukeloa kopen!! 

'S. t Kwibus. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Vekaansie 	. 

In: Stellingwerf 1 augustus 1952. 

Een Proatien nut de Oostboek 
Vekaansie.... 

Het is al weer een joar of wat leden. 
De bromfiets beston allient nog niar in de vebeel-

ding van de ien of aandere harddreaver, en düs 
fietsten we. 

Midden op de Veluwe. 
Op een waarme Juli-dag. 
Over een smal kronkelpattien. 
Deur de heide. 
Mit 'n twieën : de vrouw en ikke. 
De plannen waren goed veur mekére. Dôar niet 

van 
Tot Zwolle mit de trein en dan op 't fietsien noar 

Utrecht toe. Dwars over de Veluwe, dat prachtige 
stok wereld van heide, bos en duun. Presies Appel-
ske, mar dan in 't groot 

Twie moanden veur de tied ha' we een koarte 
kocht: Niet mar zoe'n gewoon zakatlassien of zo. 
Nee, nee, een hiele grote mit allient die Veluwe dr 
op. Alles ko' j' er op vienen. Stroaten en fietspeaden 
en kuierweggies en bossen en heidevelden en be-
zunderheden, die de mujte van 't ofstappen weerd 
waren en. 

Afijn, hij ston hielemoale vol! 'Elke oavend noa 
't broodetenging de hiele boel van de toafel of en 
dan vold' ik hem eupen. Dan kwam mit een groots 
geboar de zwarte brilledeuze nut de toafellea en 
poetst' ik mit mien rooie. buusdoek de gleazen glad. 
En doarnoa de stilte t De stilte van het kiezen en 
keuren en zuken en speuren, van het wikken en 
wegen, het veur en het tégen 1 Dât weggien zus 
en dit weggien zô. Want we mossen binnendeur 
netuurlik t Hoe verder van de bewoonde wereld, 
hoe beter t 

De vrouw bemujde heur d'r in de regel niet zo-
t vule mit. ,,Ein dât dingen 2" zee ze. ,,Ie meugen 't 

vegrootgias er werachtig wel bi'j hemmen 1" En dan 
gingen de breidepennen mar weer van rikketik. 

Ik ging er seans mar niet tegen in. Want ze 
hâde een hiel klein beetien geliek, dât is woar 
Mar a' 'k de brille op 't nterste puntien van de 
neûze skeuf, dan kwâm ik er nut. En ik zol de weg 
er wel zô inprenten, da' 'k alles onderweg, gemak-
kelik weer vienen kon. En och, het was toch ean-
lik ok zé simpel, hè t le fietsten mar van podde-
stoel zdvule noar poddestoel zdvule. De nummers 
stonnen er bij. 	- 

Eindelik brak -de grote dag an 
De trein hadde ons ofzet in Zwolle. De fietsies 

brochten ons over de grote leselbrogge de Veluwe 
in. Nôu kwam het er op an 

De eerste kilometers ging 'het vanzelf t D'r kwam 
niet iens een koarte an te passe. Hi'j stak aandes 
triomfantelik een ende tot de jassebuse nut t 

Mar n-*ie kwetierkwammen we op een kruus 
punt. 

In dat smalle kronkelpattien. 
Op die warme Juli-dag. 
Midden op 'e Veluwe. 
Tôen trok ik de koarte veur de dag! 
En ik zâg, dat de vrouw bewondering veur me 

kreeg 
IS moment t 
Toen mos het hoge woord eruut: ,,lk hebbe de 

brille vegeten .... 

Ik môet het me vebeeld hemmen, dat er iene 
lachte.. . . 

Want je eigen vrouw. 
Jehannes. 
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%Z1. 't. 
STEWNGWERFSE RIEMPIES. 
Op 'e brommer deur 17  

Nederlaand '! 
Nr 4 ItOflERDAM 

»bar lag ie: Rotterdam, de stad! 
o jonges ja! Dat was me wat! 
Vol akorstlen,, en vol huzen! 
Door moe' j' deurhenne kruzen! 
Een fietser hier! Een auto doar! 
Daar remt een msterriedet twoar! 
o ji€t Kiek die pelisieman! 
Wat het die een vremd pakkien an! 
»fit halve witte mouwen! 
Dat is niet te vetrouwen! 
Kiek, iederiene stopt er veur. 
Mar gas! Vol gas! Wi'j lieden deur! 
Wat is er an te kieken? 
't Is zwenken en 't is wieken! 
Doar komt een olde auto au! 
Netuurlik weer zoe'n wildeman! 
Ja, hol nar op mit je getoet) 
Wj rieden hier toch zeker goed? 
Oei! Dat was op het kaantien, zeg! 
Mar dit is vdst een veurrangsweg! 
Wat goat ie Lekker om de bocht! 
Kiek doar nou weer! Een vuurrood Zocht! 
As nou dat rood onveilig is,.. 
Dan moe' 5'  je hoasteij! Zonder mis! 
Vol pas! Toe, trek de kreane an! 
En rieden ,nar! Wat healen kan! 
Die auto snapt ons doar sekuur! 
Gelokkig! Hij veliest het stuur! 
Nee... Ja werachtig! 't Is er noakt! 
Ja man, dan Inar wat minder iwast! 
Een bromfiets goat nou lenkeer veur! 
Ja, toe mar! Toe ,nar! Bie nar deur! 
0 kiek, doar hè' j' een, tegelplein! 
Nou, wel wat klein veur speulterrein! 
Doar lieden z' omhenne zeg! 
Skuinover keur! De kortste weg! 
Pas op! Pas op! Door hè,  5' een tram! 

Zô rSden we deur Rotterdam!. 

Volgende keer: 
In de .taohterhoek! 

10 UK 



JEHANNES, Een proatiert uut de Oosthoek; "Het wordt verboden...." 

In: Stellingwerf 8 augustus 1952. 

Een Proatien uut de Oosthoek 
,,HET WORDT VERBODEN...." 

Wie, nog niet zo mennig joar leden, de 
Karke in Noordwolde binnenstapte, die kon doar op 
een klein zwart bortien, in een skemerachtig hoekien 
ondr de.kre3kejn zwierige letters lezen: 

11aL wordè.verboâèa, - 	- 
tabakspuw al tabalç p  e 
vloer enz. te morsen, op eene 
boete van 25 cents, namens. 
Kerkvoogden. 

En dan ha&l' ie miskien muite een glimp te ccer-
drokken, vanwege de beide taalfouten, die elke 
kaans op het beuren van die kwartjes veleuren 
deden goan 1 Jommés, in de allereerste plak sten 
er: ,,Het wordt verboden", wat inhollen kon, dat 
bet dus nog niet vebeuden wâs, en ten twiede was 
hef woortien ,,geen" wat ongelokkig gebruukt, en 
zei 'er uut op te meaken wezen, dat men dus juust 
wél veplicht was, om eens eeq flinke proeme onder 
de baank te dippeneren! 

Afijn, in de lied van onze Veurolders besten de 
Leerplichtwet nog niet en ze zullen heur doarover 
dan ok wel gien zorgen meakt hemmen. 

Wie dat bortien leesçle, die moet even terogge 
docht hemmen an vroeger, toen de proeme was, 
wat nôu de sigerette is : die onofskeidelike kame-
road van hoast dl wat man is 

En miskien het ie in aedachten Bertus wel zien 
stoan, Bertus, onze okfe ströatmuzikant, ruit *de 
harmonika en zien veveerlike stemme, en dan kon 
ie hem wel weer veurstellen, hoe dat heufd zo 
nou en dan vliegensvlogge aachteromme dri'jde, en 
hie er dan een sissende stroale tebaksspi'jje uut 
iene van le mondhoeken skeut, die in duzend brune 
spilckels op 'e stoepe uut mekaander kwatste.... 

Die kreeg ok een beetien begrip veur dat bor-
tien 1 

Mat mit de proeme, is 6k het bortien vedwenen t 
Zeker, ze bin er nog wel, die zo nou en dan een 
,,sloagien" aachter de koezen drokken, mar het is, 
om zo te zeggen, gien ,,volksartikel" meer. Miskien 
is het bortien wel vebraand, miskien stoat het ok 
nog wel in het ien of aandere øuustere hoekien ruit 
spinnewebben en stof.... 

Mar de lied nemt zien beloop. 

Van de weke bin 'k in 't postkantoor west 
Belasting betealen 
Niks bezunders dus.... 
Hé' j' miskien 6k wel eens vegeten.... 
Krie j' ovrigens vanzelf bericht ....t 
Mar goed, ik stoa doar te waacliten op het tta:u- 

bord. Da' 's miskien wat vremd gezegd, mar ie 
meen weten, dat er een vloer in ligt van zwarte en 
witte tegels 1 In de winter is dat lekker fris en in 
de haast plakken alle postzegels an mekaander. 

Toen vaalt mien oge precies op een ni'j griiun 
bortien noast het loket. Mit mooie zwarte letters 
en niet te vegeten een peer ekstra krullen stoat er 
op te lezen 

Verzoeke de wachtkamer 
niet door spuwen te 
verontreinigen. 

,,Verzoeke" 1 
Vroeger hiette dat: ,,Het wordt verboden" t 
En het kwartien boete is wegloaten. 
Miskien wordt dat bij een Staatsbedrief in de 

belasting verrekend. 
Mar in wézen.... 
Dat olde bortien hâdde hiér bruukt worren 

kund..,. 1 
Dit is 
Dit is een blaniaasje veur ons dorp t 
Want zuS goan we de weg terogge 11 
Dit bortien MOET vedwienen 1 t 
Bah 11 

Jehannes. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e bromer deur Nederlaand Nr. 5: In de 

Aachterhoek dru...,. 

In: Friese Koerier 9 augustus 1952. 

STEWNGWERFSE. RIEMPIES. 
Op 't brommer eur., 

Nederlawzd 

N; 5: fl.1 DE AACHTERØØÈL.-
DRU.... 

De vrouwen weten er wei van, - - 

Mar even t'eur de mgnnen: 
Dat »RU ja dat oranje-spul! 
Ja wisse! Eerpçipannen! 

-We reden deur de Aachterkoeic, 
En daar staan die febrielcen. 
Ik »tiende wel koast van in 7i/t, 
Mar dat vaalt te bekieken. 

liv elk geval, wi'j reden door, 
En - miskien, da jirn 't weten — 
An beide kaanten van de weg 
Leup roodbont vet te vreten. 

k Wol", ee »tien breur toen, 
~dat: n die 

Feb rieken niorgèn aleuteM'' 
En alle pannen weer gewoon' 
In d' olde kleuren leüten! 
De koenen bi,:, werachtig woar!, 
0k al van kleur veskeuten ... ! 

En nou op Mius an! - 	 JOtIKJ 



JOUK, 'Heur dat beest eens brullen' Van een (brom)-fietstocht, die in een 

veskoning zien ende vun... 

In: Friese Koerier 11-8-1952. 

'fleur dat beest cats brullért' 
1 . 

Van een (brom)fietstocht, :die  in' een. 
.veskoning zien ende vun. . ..., 

,Moeke, keur dat, beest eens- brui-
lan.'" reup Zoaterddgmiddag een 
klein jongien in Oldemaark, op hot 
ogenblik, dat een stokmennig brom-
fietsers de vredige stilte van het 
dorpieti vest eurden. Het waren tSr-
tochters uut Weststellingwerf, die 
doar ovrigene niks te raeaken had- 
den! 	 - 

Het begon aandes zo goed!: be Birt 
hadde weliswoar regen vespeld, mâr dç 
meensken hadden heur doardeûr bliek-
her niet laoten afskrikken. Temenen, 
niet minder dan driehonderd man leu-
ten heur startkoarte op 'e maark of-
stempelen en begonnen vol goeie moed 
de eerste kilemeters van de zestig, die 
nog veur de boeg laggen, of te knab-
belen. Dat waren brom- en dat waren 
gewone fietsers, olden en jongen, 
vrouw- en manluden, meensken-in-polo 
en meensken-in-leer, ja, doa waren er, 
skrik niet! werachtig een peer bi'j mit 
de Panama-hoed op 'e rogge! 

De tocht ging allereerst noar De 
Blesse. Over de Lendebrogge dus, mit 
vrUj uutzichte op de Linde-ijallei, en 
recht veuruut de toren van Pepergoa, 
die doar zo prachtig mooi boven de bo-
men uutstikt. Bij de Friese Pont, woar 
we mitien ons eerste kontrole-stempel-
tien kregen, worde de grote weg -  ve-
baten en over een- bochtig zaandpad, 
dat deur een mooi stokkien netuur-
skoon voerde, ging het op Poaslo an. 
Zoe'n geheime kontrole onderweg, die 
even tot afstappen dwingt, kan gien 
k'voad; het geft gelegenheid, om eens 

• even om je henne te kieken. 
Over Poaslo noar Oldemaark, Ossen-

ziel, Kuunder.... Het ston er mar zo 
gewoonweg op die koarte. mar op het 
kruuspunt bij Oldemaark gaf het te 
deanken! De iene beweerde noaftelilc,  

da'j' gerust reefitdeur rieden konnen, 
en de aander hul steevaaste. vol, dat 
er ston ,,néar Oldemaark" en dat dat 
dus betekende da' j' in Oldernaark zélf 
wezen mossen. Mijn, uuteindelik worde 
d'r besleuten, om de gemotoriseerdë 
afdeling'! op vekenning uut te sturen, 
en doardeur kwam het, dat jim ver-
slaggever iene van de weinige deelne-
wers as, die Oldemaark zien het. Van 
een geheime kontrole was, trouwens 
gien spoor te bekennen en.zo kregen de 
,,rechtdeur-fietsers" dus tôch geliek. 

Ondertussen was de weatertoren ijI! 
de Kuunder, die doar metershoge bo-
ven zien omgeving uutstikt, hoe langer 
hoe vealer worren, deur de stofregen; 
die al gauw gien stofregén meer was: 
Jassen, bienpupen en mussen worden 
onder de snelbienders wegheald en Om 
de leden trokken, en -boven op de 11oge 
polderdiek bij de Kuunder wol zélis de 
grootste optimist wel toegeven, dat het-
mar bâr min leek! Links van - ons lag 
de polder as een grieze, graauwe einde-
loosheid, zonder dat grootse, dat er 
aandes van kan uut$oan. En een peer 
tellen leater bromden we deur die 
tiepiese smalle heufdstraote van de 
Kuunder. Mat' dan lag hef wiede laand 
er weer. An de iene kaaat de Tjonger, 
an -de aandere de Lende. - 

Skoterziel. Tinus de Boer stempelde 
onze koarten of. En dan de Lendediek. 
Kilemeters laank niks aandes as een 
smal, hobbelig pattien, dat glad was van 
de regen, mit hekken en weidend vee. 
Omda' j' mekaander hier niet vebi'j 
kennen, worde de ploeg groter deur de 
aachteropkommers. Mar ondaanks die 
regen, en ondaanks dat slechte pad, en 
ondaanks het feit, dat een bromfietser 
bi'j de diek noar beneden ging, de 

- stemmiitg bleef! Omdét,ieder wust, dat 



het niet- de Otganisoasie, mar dat het 
het weer was, dat hem dit dee. Dear, 
krapan bij de Driewegsluus, healden 
we hem in, de 34-joarige Brouwer van 
Blesdiekel Pettien of! Wât een kerel! 

— dan 
een ende vlak art de kaant van de Ske-
ne langes - over het Voetpad naar 
Skaarpenziel. En doar haden we dan 
eindelik weer de grote weg, mar we 
mochten hem niet langer hollen as tot 
bakker Geertsma in .Oldeleamer, omdat 
doar het Sintelpad noar Oldetriene 
waachtte. 

In Oldetriene, bi'j kafé Oostra kwam 
de opstopping! Dat zat zo. Het bestuur 
hadde miend, dat de toertocht as échte 
toertocht het beste tot zien recht kom-
men zol, wanneer de kontroleposten al-
lient op een bepoalde - overigens roem 
geneumen — tied eupen waren: En, 
we kun het doar volkomen iens tuit 
wezen! We zollen willen, dat het overal 
zo was! 

Mar nou zat er bliekber een fout in 
de koarte. .Torn~ 	kontroletjed in 
Oldetriene Stonangeven 5.30_-6.30 , en veur de en,uauuILuzc 1n'yu'. 	-. 

Ie mochten dus eerder in Wolve-
i goa wezen as in Oldetriene.... Doar 
kwam in dit geval bi'j, dat het weer 
eerder anlokte, om te meaken, da' j' 
huuskwamnien, as om hier of doar wat 
uut te rusten art deLendediek. Zodoen-
de stonnen. een peer honderd man in 

:Oldetriene te waarcten op een stentpe-
ler, die het eerste ure nog niet kommen: 
kon, en dat was werkelik giert happien 
in de natte spullen, die hier en doar al 
begonnen deur te plakken. 

Het was dan ok gien wonder, dat de: 
hiele  vegadering op een gegeven ogen! 
blik zônder stempel 14 't zadel klom en 
koers zette op yiolvegoa an. Woar de 
heren van het, bestuur gelokkig genoeg 
begrip veur di omstandigheden toen-
den, om zonder - bezwoar het speltien 
uut te geven. 

En - een speltien, dat er wezen mag! 
Een mooie A.N.W.B. poddestoel. Mit het 
opskrift:,,Sde Tourtocht Weststelling-
werf 9-8-'52". 

Reken mar, dat het een ere-plakkien 
krigt! 

. 	Jø 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; .....Moordrit?. 

In: Het Vrije Volk 13 augustus 1952. 

L.. Moordrit ?... 

.3e gedachten vliegen henneweer en de derde twiede, en de vierde 
as een bromtopPe over de stroatweg derde en de eerste lestel Beriep ie! 
bij Oldetriene", Zee de vrouw les- 	Ik hebbe beuren vetellen, dat die 
oavends tegen me. 	 tocht hielemoale mislokt is. Deur 

Nou vien ik dat hielemoale glen lene, die tiet uit west hadde, ne. 
Steltingwerf ze uUtdrokking, kan 'k je tutirlik t Mar dat Is altied zo! 't Is 
vetellen! En ik wil wedden, dat er niet waar! Moe' j'  mar eens nu uiten 
een hieleboel ineenslcen binnen, die 't voandel kieken! Hangt er alweer een 
niet iens begriepen. Behalve de West- poddestoel nu Zô smerig, zeg Ie? 
hoekers dan, netuurlik. Die snappen Ooit mant Glen échte netuurlik 1 Een 
't vanzelf allemoale wel. 	 speltien!. Begriep dan toch ok eens 

Wee' j'  wat de échte Stellingwerver wat! 
In dat geval zegd zal hemmen? Je 	Ik hebbe beuren vetellen, dat die 
proaten as een kiepe zonder kop! tocht hielemoal veregend is. Loat je 
Hiel wat fesoenliker, donkt me ZO niks tvlesmeaken, kerel! Allient de 
Jou dan? 	 kleren! Meer piet! Garapdeer 13c je! 

Max omdat de vrouw nou over En de purmenent miskien! Nou goed! 
Oldetriene begon, doar rat ik liiie- Hammen de kappers ok weer vaart 

En de vrouwhiden bin een middag 
,,uut".- Zâ. gezellig. En' 1' je niet .véur-
stellen! Zég! tu' 1' je niet véurÈtel-
lei 

Zal -Ik je eens wat vetellen? 
Die Westhoek, hè?! Die Westhoek, 

woa' we zo deurhenne kruust bent- 
men, die Is merôakelse mooi! En dat 
geldt 'niet allient veur die tene dag 
van zoe'u fietstocht. Nee, dat Is . al-
tied zol 

floarom hoop Ik uur, dat alleman 
Zien koarte beweerd het. Kan ie de 
tocht nog eens ôverrieden op een 
mooie dag. Ofspreuken? - 

K. K. KWIBUS 

Van disse kaant 
FJONGER j 

tien In de Westhoek, hé. Dat kwam, 
moe' j' rekenen, deur die fietstocht 
Jt wist Ik bin Ok mit west! 't  Was 
de Zoaterdes veur, 't harddreaven In 
Noordwolde, En toen zatten we ok 
in de Westhoek. Eerst een pose in 
een weagenhokke, veur de harde 
regen En .leater midden op de J..ett-
dediek, veur de hardste regen. Een 
hiele optocht. Eerst een Solex, en 
dan nôg een Solex, en dan een Mos-
quito, (wat 3m' j' die q toch altied 

1 slecht vienen Op 'e skrlefmesine, 
niet?) en dan nog een Mosqulto, en 
dan een Berini, en dan... (nee, niet 
nôg een Berm!! Nou bi' j'  mud) een. 
Victorlal Ja wis! 't Was een ylc-.  
torla! Nou en die vuufde man, dat 
was eh.. Goed, goed,proaten we 

le niet verder over! Even ater Is de 
veurste man trouwens slipt. Nou ja! 
Gewoon . niet! Eelt slippertien mea 
ken!... Toen was de twlede eerste, 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Waeter over leeg laand. 

In: Stellingwerf 15 augustus 1952. 
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La Proatien uut de Oostboek $4 
Wueter over leeg band. 

k .Mt nonnen we dan in dat weagenhokke. 
44- $141 suarpenziel, en goelen man, goelen 1 

t.d 'cwooaweg out de ooghoeken, kn 'ii je 
Mat out de broekpupen en de binnen-

b.urn.s to de alpino-musse 1 't Waren âlleinoale 
Itu.sncRt 

We aaddtn mekaander doar toevallig zo troffen 
- IICt Ousihoekers. Allemoale, jim hemmen hef al 
hcgt£.cu neluurlik, onderweg veur de toertocht 
deur L'atsteuingwert, die ons dit joar in het lege 
laa,uJ van de Westboek brocht hadde. 

Eerst wa' we mit 'n drieën. Mat toen kwam nom-
mer vieze dr nog an. Zonder hoast, zonder drokte 
en - zonder overjasse 

,,Kerel nog an toe," zeggen wi'j zo onder ons of-
dak van gealveniseerd pleatiezer weg, ,,bebb' ie 
hielemoale gien overjasse bij je ?" 

Fli't komt doodbedeerd drie stappen dichterbij.
„Welnee moat,” zegt ie dan. 
H2 komt nôg drie stappen dichterbij.
Za' 'k je vetellen 1" zegt ie. 

1-li'j komt opni'j drie stappen dichterbi'j. 
,,Ha' 'k hielemoale vegeten t" 
Dan stoat ie noast ons.... 
D'r was ok iene bij mit een ni'jje fiets. Een 

sphnterni'jje 1 ,,Spiet me toch zo t" zegt ie. ,,Spiet 
me toch zo t" 

Afi'jn, wi'j an 't troosten netuurlik. ,,'t Is een 
best maark en dan hindert het niks t" ,,Alles zit 
best in 't vet en dan het het weater d'r gien vat 
op !" ,,Och, as •ie vandeage niet nat wordt, dan 
morgen of overmorgen téch t" ,,Een fiets hé' j' 
tenslotte veur 't gemak en niet veur de pronk t" 

Dat duurde zo zoe'n klein kwetiertien. Toen zegt 
ie ,,Ja, mar ik gelove, da' jim mij yekeerd be-
grepen hemmen t" 

Nou, wi'j stonnen mit eupen mond vanzelf. ,,Ve-
keerd begrepen ?" 

,,Ja, kiek," zegt ie, ,,het spiet me niet om die 
fiets, mar ik hadde vlak veurda' 'k vortging de 
voeten nog wassen en dat was nou jommes hiele-
moale niet nodig west 1 Ze waren zô ok wei skone-
spoeld ....... 

En dan moe' j' rekenen, da' we toen de Vlodders-
leane nog niet jens had hadden.... 

,,Vele laatsten zullen de eersten zijn." 
Zo was 't hier ok. Die 't leste kommen was, ging 

't eerst weer vort. 't Was de man zonder overjasse. 
,,Jim skoelen nog mar wat,", zee-die. ,,Ik kan 4e 
overjasse toch niet nat kriegen t Aju t" 	- 

Toen we nog een posien stoan hadden te skoeien, 
was 't melkerstied. De boer kwam bi'j ons. 

,,Och," zegt ie, ,;'t is woar, jim treffen het niet. 
Mar wi'j moen dr ok al uut 1" 

Die woorden bin ons leaterthuus nog even weer 
in de gedachten skeuten. ,,Wi'j meen d'r ok al uut 1" 

Wat-'wlt'eeiAuertötiïrr 
Die wil de omgeving loaten.zien, zoas ie is t En 

mislokken kan zoe'n tocht dus féitelijk nooit t Want 
al is het netdurlik mooier om de Lendediek langes. 
te fietsen as de zunne skient, dan wanneer het 
pupestealen lekt, de feiten bin dan toch mar zo, 
da' we in Nederlaand wonen,.. t 	 - 

En het kan zeker drommels goed zien nut hem- 

men, om eens an de lieve t ondervienen, IIÔé die 
Westhoekers doar wonen an de Lende of an de 
Skenesluus. Doar wordt op een zonnige dag wel 
eens wat te mooi over docht t 

En as er nou iene is, die ze 't ,,Ja. mat Jehannes, 
dit was een proatien out de Westhoek en' d'r stoat 
boven,, dat het uut de Oosthoek komt, dan zeg ik: 
,Werachtig ja! Nooit, overC prakkezeerd moe' j' 
rekenen ...... 

• - 	
:- 	

jehannes. 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Butenlaanuers om iienor, 

In: Het Vrije Volk 20 augustus 1952. 

Butenlaanders 
om Bekhof 

Tegen jirn gezegd en gezwegen, In 
mieii harte wa? 'k er weL wat maans 
op! 

Dat zat zo 
Joaren leden he 'k eens een stok- 

kien pleegd in de ten of aanderé 
kraante. ('t Was een slechte kraan- 
te bovendien, want ik 	hebbe 	nôg 
nooit de afrekening in huus!... 	En 
dat stokkien, dat ging over die dikke 
boom daar bij Bekhof. 

Dat ligt even aachter Zandhuzen 
en dan an de Lende Daar staat die 
dikke boom ok. Dr wordt nog altied 
omme vochten, of ze daar nou wer- 
kelik vochten hemmen of niet. 

Afijn, ik hadde dus dat stokkien 
pieegd. 

Nou kam ik vleden 	weke 	daar 

Van disse kaant 

TJONGEJ 
ge Veenstra, H.O. en Quatrebras", 
sten er op. 

'k Heb 't je al zegd, geloof ik, da' 
'k er wel wat maans op was! Eraan-
sen op bezuuk bij die dikke boom 
netuurlik. Quatrebras! 

Dat lag vanzelf in Prankriek! Ja, 
ik hebbe toch zeker zes jaar naar de 
U.L.O. gaan zonder diploma] Zal ik 
niet weten, dat Quatrebras in Frank-
riek ligt! Hoe j' de koarte van dat 
laand niet veur te kennen, beurt Ku' 
j' zo wel an de neame heuren. Quatre, 
dat betekent viere, en bras, dat is zo-
vule as aarms. Quatrebras is dus een 
plak, dat op een viersprong ligt! 

Mar ik dochte zo bi 'j  mezelf: Hoe 
reakt zak volk hier vezeilt?" Skeut me 
mien kraantestokkien weer in 't zin! 
Dôar waren ze op of kommen netuur-
lik. Wie wet, hadde een Fraans blad 
het veteald overneumen! Het sten 
goed op zien poten! 

Allient dat ,,Veenstra'. Dat was va-
docht. Hielemoale gien Fraans bij. 
Mar het kon wezen, dat die man van 
oorsprong Nederlander was. Woarom 
niet? 

Goed, ik kwam zachiesan dichter-
bij. Dacht ik. ,Heden nog an toet 
Dat die meensken allemaal staan te 
spitten! Ze . dennken toch zeker niet, 
dat dit een goldveld is?' 

Dus ikke van de fiets. Stappe op 
iene of, die toevallig niks dee. 'k Zeg-
ge: Vous parlez Francais?" (Dat be-
tekent:,, Proat ie Fraans?") 

,,Né!" zegt ie. ,,Frysk! Wij komma 
üt Quatrebras, erkes benoarden Bar-
gum!" 

Toen bin Ik meakt. da' 'k ih 't za-
del kwam!... 

Tôch jammer van dat kraante-stok-
kien! 

tn van het heideveld! 
• Want dât worde anmeakt, zag ik 

toen pas!... 
K. K. KWIBUS 

P.S. Wat zal dat HO. t" op die bus 
toch betekend hemmen? Brieven au 
bovengetekende! 
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Van vrouw 
tot vrouw: 

iz• (Vebeuden veur 
manluden!) 

Ziezo! En hier bin ik! 
A' j'  't nog niet in de smiezen 

hemmen: Vrouw Kwibus-Beeren-
broeck. (Ml ck). 

Ik bin altied véur trouwluden in 
de regering wést! 

Vd.7ds.*fl#t.. 

• TJONGER 
Die weten temenen van anpakken! 

As de hiele laandsregering uut vrouw-
luden beston, docht le dan, dat het 
zô lange duurde, om een ni'j kabinet' 
in mekaander te spiekeren? Max de 
mieste manluden lopen om de zwoare 
putties henne, as een katte om de 
hiete bri'jpoti Bange, dat ze 't bek-
kien Innen! 

Zopas komt Kwibus thuus. ,,Vrouw!" 
zegt ie, ,,lk moet er op uut! Derekt! 
Aachter Oosterwolde ligt kopie! En 
d'r Is nog glen heane, die d'r noar 
kri'jt! Doar zit Ditte in! Niet ,,Dltte, 
een. 	

klove, 
mar ditte veur de! 

portemenee! Ik 	da' 'lç mar een 
• bromfiets »ure!  Breng ie die brief 
nog even, op 'e bussel Dat rooie 
kevort van êt Vri'jje Volk!" 

• Doet ie soms veaker - een brom-
fiets huren. Onkosten veur de huur-
der vanzelf. En loat de benzine nou 
op 't iene plak een dubbeltien de 
liter duurder wezen as op 't aan-
dere ... ! 

Afijn, Ik bin een vrouw van prin-
sipes: 

En zo gauw as le vort was, hé' 'k 
mien trekken waarneumen. Rap een 
ketel mit weater op 't pietereuliestel 
en 't kevort loswiekt! Ik acht mij ten 
slotte verantwoordelik veur de brie-
ven, die uut mien vingertoppen in de 
brievebusse gleden binnen! Nou, Ik 
moet zeggen, hij was weer goed! Ver-
keersborden en skoelekiend.er en weet 
ik wat ie al niet bij de hoaren had 
hadde. 

Ik hebbe de lont In 't kruutvat 
gooid! En dat hiele epistel in de 
kachel! 

Ik hebbe zegd: ,,Nou of nooit!" En 
toen bin .t. t rlaven .goan. Ja, 
an 't skrlevertl Niet op zoe'n ding 
van rikke-tikke-tik, max met een 

g
enne en Int Gebruukten onze grote 

dichters uut de Golden Eeuw een 
skrlefmeslne? Dle hadden temenen 
nog zovulmedelleden mit de vrouw, 
dat ze niet de hiele oavond op zoe'n 
ding zatten te denderen! En ik hebbe 
ok nog nooit heuren vetellen, dat 
Vondel op een bromfiets reed- 

	je- 
legen 	

dr ligt me niks ar ge- 
-legen ok! .... 

Ik wil strieden veur de rechten van 
de vrouw! 
• Gien eerpelskellenl 

Glen of wassen!' 
Meer nijlons! 

- Beter gelegenheid tot het hollen 
van buurproaties! 

Ik heb gezegd! 
Applaus! Netüürlijk applaus! 
As de Redaksie 't nou mar opnemen 

wil. Want dAt zullen doar in Leeu-
warden ok wel weer allemaal man-
luddea wezen vanzelf. Die hemmen 
hem' zo langzamerhand overal tus-
sendrongen . 

VROUW KWIBUS-
BEERENBROECK 



JOUK, Steflingwerfse riempies; An meester Diekstra die fandoage 25 jaor 

in Noordwolde veur de klasse stoat. 
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• SttpC 	 .1. 2/ 	. 

• STEI.LINGWERFSE RIEMPIES 	11» 

An Meester Diekstra 
die fandozge 25 joat in Noordwolde ucur 

de klasse stoat 
Meester Vieketra, nou 7W f vuuf en twintig jaar veur de pclaèse staan, 
In Noordwolde, en veur de kiender ja beste doan. 

	

Ie het men ze vetelt, waar De Bijt lag en- Zien kas., 	- 	- 
Ie hemnwn verhalen over Frederik Hendrik dom,,, 
En miskien 7W flm tegére in de Sahara staan. 
Ie hammen praat en praat o flOg eens praat-over' die 4-t". 

D'r waren mooi like dingen bi'j en dat eiste geduid. 
Mat mi die joaren hebb' ie je waark naar beste kunnen vevuld! 
Breuken, jaartallen - de voetangels Zoggen overal! 
Mar ie koersten er veilig tussendeur! 
Honderden o14-leerlingen bin je daar nou dankber veur! 
.45 ze je tref/en  haak,, jitn nog web eens een alde koe van da stal! 

Meester Diekstra, niet ailient in de skoele eten le veuran. 
Ie waren een harde waarker en Noordwolde profiteerde doarvah! 
As geboren Stellingwerver hebb' ie .je taal niet- vekerd! 
Integendeel! 2te1ingwerfsQ stokken van jou bits op 'e plsankeis weet! 
Kan er nog eens 'iene of? Ze voldoeden jommes zo best?! 
Ie vedienen, dat het Stéllingicerfse volk je doarveur eert! 

Meester Diekstra, ie bits 't netuurlik al lange vegeten, 
Mar as klein jongien hebb' ik nog bij je in de klasse zaten! 
Van alles en nog wat hebb' ie me leerd. 
Ik wete wig wel, da' j' ons veurleesden van ,,Leidena Beleg en Ontzet". 
As dat ok indrok op ons as kisijder maakt het! 
Meester Diekstra, neanwna je old-leerlingen, van harte gaf iebseteerd!! 

Jou:K 



LIEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Eigenbelang.... 

In: Stellingwerf 29 augustus 1952-. 

J4. 

Een Proatjen uut de Oosthoek 
Eigenbelang.... 

Miskien vaalt er nog over te strieden, wat méér 
deur dichters beskreven is De Meitied, of De 
Liefde. 	- 

Mar woar let mieste over préat wordt, dat bi' 
we allemoale zônder striëd wel iens, dat is over 
het weer. 

De statistieken wiezcn nut, dat 99,9 % van alle 
zuiveren bruiloften heur eerste begin vunnen hem-
men in een proatien over het weer. En bi'j dat 
aandere tiende present. is 't derekt mit de liefde zélf 
begonnen. 

Van elke tien manluden, die een skeerwinkel 
binnenstappen bin d'r negen, die dat doen mit een 
proatien. over het  weer. En van de tied, dat er over 
deur proat wordt, komt een achtste veur rekening 
van goed, en de rest op die van slecht weer. 

Trouwens de vrouwluden kommen er niet beter 
veur weg t Het weer legt beslag op 96,7 % van alle 
gesprekken mit melk-, gruunte- en visboer 1 

Op 't ogenblik strekt het onderzuuk hem uut tot 
skoeleldender..;. 

Mijn, het was dus gien wonder, dat wi'j het over 
het weer hadden. 

Wi'j, dat waren de ons onbekende man-in-plastic, 
die de weg niet wust en mien kameroad en ikke, 
as gedienstige A.N.W.B.-robot-poddestoelen. Niet 
in plastic, mar wel in regen- 

„Dat weer 1" zee de man-in-plastic. 
,,Ja, dat weer 1" opperde mien kameroad. 	- 
,,O, dat weer t" echode de stemme van onder-

getekende. 
De ons onbekende, niet noader te omskrieven 

man-in-regenkleren zuchtte. De hiele zoemer regen, 
regen en nôg eens regen," zee-d-ie. ,,'k Wol, da' 'k 
op Tessel woonde. Doar is de hiele zoemer nog gien 
drup weater valen. 1-let laand ligt er doodbraand 
van de dreugte en ze voeren de skoapen huj bi'] in 
't laand t" 

,,Dan zol 't er ok niet best veurstoan," miende 
mien kameroad, die, tussen hoakies, drie koenen 
en een geile meikt. ,,As 't zo nou en dan niet eens 
best regent, dan lopt het verkeerd mit de hiele 
boel. Weater en waarmte - dât is het, woar de 
grond behoefte an het En wanneer dr dan eens 
een peer zoemerse weken kommen, da' j' 't hui' 
dreuge in huus kriegen kunnen, dan is 't mi'] best 
noar 't zin t Ovrige waarmte hè' we niks an. Last 
bi'j't waar en aandes niet 

,,'t Is mi'] nooit te waarm," zee de man. Hoe 
waarmer en hoe dreuger as 't is, mi'] te liever 
omme t" 

Ik veur mij, ik hul me buten 't gesprek. D'r is 
mi'] nou ienkeer altied veurhullen, dat spreken zuiver 
en zwiegen gold is en ik zitte nog altied op dat 
gold te waachten. Alhoewel ik in gedachten hier of 
doar tussen een modderpad en de bojem van een 
cUeuge regenbak in zweefde . 

,,En tôch....", zee de man-in-plastic. 
,,En téch ......, overtroefde mien kameroad mit 

vuur. 

Toen de bu]je vebi'] was, is ie opstapt. 
,,En a' jirn er op een waarme dag eens langes 

kommen," reup ie nog, ik stoa mit i]sko op 'e 
hoek bi'] ..... 

Mar toen Was ie de bocht al omme.... 
Jehannes. 



KWIBUS. K.K., Van disse kaant Tjonger; Skrikdroad. 

In: Het Vrije Volk 29 augustus 1952. 

tor,' zegt mten zwos-
is niet een sneeglen 

mie en een halve doem boerebotter, 
die ons koanen en een slotte, dat je 
dt troanen bl'j de eerste hap In de 
ogen akleteni" 

En en de aand van Ie volzin 
toetert ie dan elke dag een peer 
kubike meter onzin over de toaf ei, 
dat je de hoaren te baarge rieten, 
01fl 't mar In diereteaj Wit te druk-
ken. 

Jim meugen 't wel weten en bi'j 
1 leest disse krawite ca niet, nar Ik 
• bin 6. zo bliede, dat le ruit de eerste 
• Meandagniorgenbus weer verdwenen 

Kan Ic temenen weer eens rustig 
over de eernatige dingen van het 
leven iloadeanken! 

Doarhè' j'  nou allereerst dat geval 

r 
Van disse kaant 

TJONGER j 
out die skrikdroad. Overal in 't laand 
zie' T de borties hangen. Behalve ne-
tuurlik waar ze hangen méssen! Dat 
is op de gemeentegreansen 1 

Kiek, ik hebbe de redalcsie Inder-
tied wat beloven moeten! Nou is dat 
niet zo slim, want dat gebeurt op 
de gemeentehuzen deageliks - en 
ok ruit afwisselend risseltoat. (Ina' 

Dus Ikke dr op nut, hé! Een dag 
noar Hauierwlek en tien tellen noar 
de Westhoek en een dunk in de on-
derwal van de Klonievoart. Mar toen 
kwam Ik veur een probleem. Dat Is 
een vraagstuk woar 4e . diplemoaten 
drie jaar over déen zénder oplos-
sing. mar rolt barreis! Want waar 
hollen de. Stellingwerven op en waar 
beginnn- ze? Veurda' T 'tin de ga-
ten hemmen zit ie lip vijandeilk ge-
bied. Is me lesdaes nog overkommen. 
Reakt' Ik Inlenen In de Jouwer ve-
zeild. Echt Fries vanzelf. Volop 
Friest Ze speulden d'r trouwens een 
ogrig stuk. Zatnar butendeure, on-
der een ofdak van een duzend of 
wat Eerst wordt dr lene kropen 
doodskeuten en leater kwam alles 
op zien potjes terechte. Nou ja, zo 
Is het leven nou lenkeer... Mijn, het 
het-me best voldoen, max ik korniiie 
d'r niet weer! Ik wil eigen grond 
onder de voeten hollen - wat docht 
ie wel! Ze mossen alle gemeenten In 
driedubbel slcrlkdroad zetten. Wust 
le. teinenen, woa' T en toe waren. 

Het is niet goed veur een meenake, 
dat le buten zien eigen greansen 
komt. Wat Ik, je zegge! Ie moen 
lene blieven ruit je eigenvolk! Alle 
omgang ruit aanderen Is bedaarf! 
Het lopt Verkeerd uut! Skolder sri 
skolder moe' j' je baten opsluten in 
je. eigen knienehokkient En dan vet-
ruesten! 

Wie wet, komt er dan ruit $unter-
kloas of de Karstdeagen gien lief-
hebber, die je opvrè t 

K. K. KWIBUS 



KWIBUS, K.K., Broaderi'jje. 

In: Het Vrije Volk 3 september 1952. 

Broadert jje, 
Ze beginnen er overal mit. In Ber 

koop werachtig ok al. Uit zoon. 
broaderi'jje bedoel Ik. 

Ja, dat het niks te meaken mit vis 
bakken. Wel mit bakvissen vanzelf. 
Die kommen er zat! 

Mijn, woar bakvissen binnen, Un 
In de regel ok wat jongkerels. Dat 
was vroeger temmen zo. En dan 
komt er een beetien gezelligheid en 
dèur die gezelligheid springt de 
knippe van de portemenee las en - 
loa' we mekaander mar bi'j de neame 
namen! - dan is het doel van de 
broaderi'jje bereikt! Die portemenee! 
bont Is 't omine begonnen. 

Ie bin toch niet zo hopeloos older-
weta zeker, da' j' niet lens weten, 
wat een broaderi'jje is? Jammer dat 
er nog nooit een Stellingwerfs woor-
deboek bestoat, dat je neuze wat 
langer meaken kan. In 't Holleands 
hiet zoe'n ding „braderie" en het is 

11  een tiedelike vekoop op de stroate. 
Nee, ik kan je niet inlichten,, a' j' er 
ok een ventvegunning veur nodig 
binnen. Moe' j'  op 't Oemeentehuus 
informeren, afdeling Kaanferbaflen 
en Hielestiek. 	- 

Ovrigens begriep ik niet, woar 
zoe'n broaderi'jje goed veur is. As ik 
mien mes kepot hebbe, loop ik naar 
de winkel om een ni'j. En dat doet 
de vrouw ok as er wat an de roe-
rende goederen mekeert. (De aarde-
ren kan ze ofblieven, zegt de Wet!) 

En ie kun je toch ok niet veurstel-
len, dat de winkeliers zôe'n beetien 
geniienskopszin bezitten zollen, dat 
ze 't doen, om de meensken dingen 
en te smeren, die ze éanlik niet no-
clig binnen. Dat zol trouwens in 
stried wezen mit het moderne wereld-
gebeuren. 

Het moet hem In de Perziese miiie 
zitten, dankt me zo! 

In 't Midden Oosten hemmen de 
winkeliers heur spullegies altied al 
op de stroate vekocht. 

Toch zeker niet zoe'n wonder, dat 
West Europa in dezelde modderspo-
ren lopt! 

Wie wet, bie' we binnenkort drie-
kwart miljoen liter pietereulie kedo 
tegen halve pries! 

Wie niet staark is, moet slim 
wezen! 

K. K. KWIBUS 
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JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Gedachten om de gondelvoart. 

In:Stellingwerf 5 september 1952.  

J_  

Een Proatien uut de Oostboek 
Gedachten om da Goadelvaort 

Er is een lied west, dat het skoelefeest van Lip-
penhuzen honderden meensken trok en het was toch 
allient mar een, feest, zonder meer. Die honderden 
meensken kommen er nog, mar het feest is het olde 
al lange niet meer. Dit jaor waren het de Boesnians, 
die mit heur ballon de grote trekpleister wezen mos-
sen en in de aveteansies worde niet vegeten d'r, 
veural op te wiezen, dat het de grootste ballon va* 
Europa was. De kommissie was bliekber van de ge-
dachte uutgoan, dat die bbllon toch miskien nog 
niet zôe'n sensoasie was - veskejden hadden hem 
tenslotte ok al zien op 'e Haniwo .in Heerenveene - 
en doarom was er dan ok nog mat een nummertien 
inlast tuit een zweefvliegtuug. Deur een misvestaand 
is het ballonnegies roanien overgoan, mar afijn, dat 
is dan miskien , wat veur een volgende keer, want 
er moet jommes toch hieltied weer wat nfjs en 
weer wat béters op het programme stoan, zu' j' op 
de duur pebliek hôllen. Intussen  is het niet denk-
beeldig, dat zélfs de beste 'kommissie een joar mit 
de hanen in 't hoar zit, omdat er gien ni'jje moge-
ljkheden meer eupen liggen, en dan blieven de 
meensken thuus en is hetfeest een mislokking wor-
ren. 

De korfbalseriewedstrieden op 'e Flemrik hemmen 
zévule konkereansie kregen, dat ze doende binnen 
heur olde glaans zachiesan te veliezen. 

De sirkuskeunst is de olde ok al niet meer, a' j' 
de meensken geloven kunnen. 

En wie vroeger noar Hee'renveene reed om Van' 
Maasdiek te zien vliegen, dri'jt nou zien heufd am-
per omme, as er een stroaljeager mit gierend ge-
weld over de huzen van het dorp dondert.. 

De meensken hemmen in de loop van de leste: 
joaren zovule ni'js zien op alle terreinen, dat ze het 1 
eanlik een beetien zat beginnen te worden. En het 
moet al wat hiel bezunders wezen, zullen ze d'r in 
skoaren op antrekken. Gien dorp zo klein, of het: 
pebeert dat bezun4ere in de ien of aandere vorm te 
geven en doardeur wordt het antal gelegenheden zo! 
groot, dat het gien wonder meer is, dat veskeiden 
feesten een geldelike strop worren. Niet, omdat er 
gien volk was, mar omdat er gien volk genoeg was: 
om de foabelachtige uutgoaven goed te meaken. 

Dit speulde ons even deur de gedachten, toen we 
heurden van de plannen, om in Noordwolde dit nos-
joar een gondelvoart te hollen; 
"tflet zoe'n gondelvoart hier recht van bestoan? 

Ons inziens, ja t Jommes, het plak, dat elk joar 
mit disse gebeurtenisse komt en woar wil as pe-
bliek op anwezen binnen, is De 'lCmepe en dat ligt 
hier toch altied nog zoe'n twintig kilometer of. 0k 
noar aandere kaanten is er gien reden, om an te 
nemen, dat een gondelvoart in Noordwolde of-: 
breuke doen zal ari die op een aander plak. En dat 
betekent mitien, dat het pebliek uut een grote om-
geving ofkomstig wezen kan, omdat-het gebenreit-
ienig in de omtrek is. 

Nqast het vroagstok van het bestoansrécht is er,  
dat van de bestoansmégelikheid. 

Los' we niet op de feiten veuruut lopen, mar of-
waachten wat er van terechte komt. Zévule is wel 
zeker, dat er hiel wat meer toe beurt, as allient een 
geskikt veerweater. 

De doad is nou an Noordwolde t 
En wanneer het die doad tot een goed ende 

brengt, loa' we dan hopen, dat de omgeving de 
anpak respekteert en hem niet deur 'het sukses lat 
veleiden tot een eigen onderneming. Want al bin del 
mogelikheden tot het hollen van een gondelvoart1  
bepaarkt, zo groot bin ze toch ok nog wel weer, 
dat het een klein keunsien is, om van de duzenden1  
bezukers honderden en van de guldens senten te 
meaken. 

Mar los' we eerst eens ofwaachten. 
JEJ-IANNES. 



L]OUK, Stellingwerfse rienipies; Dahlia's. 

In: Friese Koerier 9 september 1952. 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
DAHLIA'S 	 / 

OveraL woar bloemen blujjen - 
biujjen dahlia's; 
in de, tuun van de dokter 
«is in die van de domenee 
en bi'j de gruunteboer; 
war die stoan op een slecht plak 
in de wiend. 
Rood en geel en poars, 
alle kleuren vien ie d'? bi'j. 
Zelf hë 'k ze ok vebouwd, 
mat bi'j Wou4a in Oranjewold 
bin te mooier. 
Ik weet niet, hoe dat komt; 
de grond miskien. 
In alle huzen viett ie dahlia's; 
o p'e radio, 
of in een Keulse pot 
op het dreswaar; 
dubbelen en enkelen; 
sommigen doen 't mooi, 
a,anderen kleuren niet bi'j 't behang, 
of er zit gien grltufl tussen. 
Op alle mesbulten Liggen dahlia's 
te verotten, 
tuit veskimmelde stealen 
en Losse bloembiatties. 
Dat is de troosteloze ondergang 
van alle dahlia's. 



JEHANNES, Een proatjeri uut de Oosthoek; De wonderdokter. 

In: Stellingwerf 12 september 1952. 
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Een Proatien wit de Oostboek 
De Wonderdokter. 

Hi'] was de eerste niet, die zien tente in ons 

En iii'] zèi de leste ok wei niet wezen. Dat het 
de tied trouwens bewoarheid. 

Mar de beste was ie zéker 1 Dat stoa buten kief 1. 
- Die wonderdokter. 

I-Ii'j bul Zundesmorgens spreekure en hi'j vetelde, 
dat al zien konkerenten oplichters waren, zonder 
meer t •Hi'j nuumde nooit een bedrag, mar leut 
ieder vn'] in de betealing. Zien klaanten beweerden 
zonder mis, dat ie het dee nut beginsel- Een enkele 
butenstoander hadde wel eens wat van een wets-
artikel heurd.. 

In elk geval, mien kameroad pochte d'r van 
Hij dokterde al joaren mit rimmetiek in de linker 

skolder en het skeut niet op. Toen was de wonder-
dokter zien kaans en hij greep hem derekt. En hoe! 

Toen ie een peer weken leater weer bi'] me 
kwam, veteld' ie het hele verhaal. ,,'t Is niet te 
geloven," zee-d-ie, ,,mar ik hoefde niet iens te 
vetellen wat me mekeerde. 't Was krek as ie 't me 
van 't gezichte otleesde. Ja, ik zat je vetellen, dat 
het een knaap is 1 Hi'j wust me zo mar te zeggen 
wanneer a' we trouwd waren en hoevule kiender 
a' we hadden, mit de neamen er werachtig bi']. 
Nou toen he' 'k hem ok een foto zien baten van 
mien breur, die in Australië zit. Mat hij zag het 
vort, hè t ,Een hiel ende vort', zee-d-ie zo bi'] 
hemzelf. Kon 'k dudelik heuren. ,Niet. in Europa. 
Het moet een aander werelddeel wezen. Ja, doar 
zie 'k hem veren op een skip. Een groot skip. D'r 
stoat ok een neame op, mat dat is ondudelik. Ze 
moen in de Middellaandse Zee wezen. Mar de reize 
is nog lange niet volbrocht. Zit ie in Australië  
Nou zeg ik het je 1 Is dât een kerel t Van alles het 
ie me veteld. Ja, d'r mekeerde nog meer an ok, as 
allient die rimmetiek. Het harte ! Nou, ik bin d'r 
altied wel bange veur west! Het kén me soms 
zo heameren a' 'k me zwoar inspand hadde. En in 
de rechter heupen ok een begin. 't Zol ok al een 
wonder wezen, as 't hem allient in die skolder zat. 
De hiele femilie doet ie je zo mar nut de doekjes. 
Mit de huzelike ruzies op 'e koop toe 1 0k lange 
niet onoarig zeg t" 

,,En de rimmetiek 7' opperde ik. 
,,Ja," zegt ie, ,,die geneeswieze ok, hè. Hiel 

aandes as bij de dokter vanzelf. Hi'j reakt je niet 
iens an man. le kun de kleren er bi'j anhollen. En 
dan meakt ie mat bewegens. Moe' j' goed begrie-
pen t Hij nemt de piene van je over en dat strikt 
ie dan tot zien vingertoppen weer nut. Want hij 
wil d'r niet mit omme blieven lopen vanzelf. En as 
ie over aandere dingen begint. Lessent...." 

,,En de risseltoaten T' sneed ik zien reloas of. 
jQuJ,kiejc eh...." zegt ie, we bin nog mat 

een peer wekeÊ 	de gaank vaielf, mar eb. 
me donkt, nee, minder wordt het in elk geval 
niet ....... 

De ni'jje wonderdokter moet volgens .mien kame-
road tôch meer in zien marse hemmen t Die olde? 
Proat hem d'r niet van t Een oplichter 1 Mat 
disse..,. 

Jehannes. 
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tHet ni- jj«.e 
velceers bord 

KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Het ni'jje vekeersbod. 

Het Vrije Volk 13 september 1952. 

Toen t dat ni'jje vekeersbôrd 
veur de eerste keer zag, kan t je wel 

.vetellen, da' 'k me een eap skrok! 
En wt veur iené! 

Stel je veurt Ik hadde krek een 
dikke sjék beurd op 't postkantoor 
en Ik fletse zo in n,.Ien dooie ientien 
weer op huus en, zie' t doar Inle-
nen dat bord stoan, Nou ik dochte 
vast, dat het een worûouwing was 
veur anraandings of royeri'jjen, bé! 

Moe' 7  je veurstellen: 
Een meagien, mit een wapperende 

hoarstart en doet vlak aachteran 
en grote kerel; die mit een akte. 

Afijn, Ik bin mit bibberbienen ver-
der fietst, want ik durfde ok niet 
langer van huus te blieven, tuit die 
ajek. Stel je veur, da' t dommiet 
tegen de vrouw zeggen Dos: 
eb... kiek eens.., eb... een borrel..." 
Komt tenslotte 6k in de beste f e-
milies veur 1 

Hoe dan ok Ik trotseerde dat bord 
en Ik reed verder. Loa' 'k er nog 
even bi'j vetellen, dat het in Noord-
wolde was, da' 's wat gezelliger. Bin 
t goed en wel de Oosterstreek op, 

Van disse kaant 

TJONGER 
ie weten wel, dat is de weg non 
Buil, stoat er wis en werachtig. weer 
zoe'n ding! Temenen, in de verte 
leek het hetzelfde. Dichtebi'j zag ik 
wel, dat die kerel dezeide niet was. 
Dit hadde wat meer weg van een 
jonge. Een beetien dikke in de truj, 
een beetien stief, een beetien -  steil, 
een beetje holterig, mar afijn 't 
héAle, wat weg van een jonge. En 
zat me die door nou niet net datzel-
de nieagien aachternoa. Nou, toen 
hè' 'k lene'. anklaampt vanzelf. 't 
Kan om mij 't hoofd van de skoele 
wel west hemmeiz, mar ok evengoed 
een aander. Ik zegge: „Hélal Kanie-
road! Kun ie mi'j misken ok eens 
even nut de doekies doen, wat die 

want ni'j zegae net me ze noarnen 
nut, da' t no& een kwartier nog zo-
wat- niks en noa een half ure âlles 
al wust Al mit al kwam het hier op 
deels, dat dit bord het zévuulste was 
In de serie, die tot doel het, de naar 
huus toe goande skoelekiender ezz 
bletien veiliger over te loodsen, as 
ze wat balsturig over de stroate tol-
teren. Mat nou kan t je •:vetellen 
dat zelfs die skoele'neester niet wizat, 
dat er twee medelle*'i waren! Hè' t 
reden, om me op 4e borst te slaan, 
of niet? 	- 	-. 

Ik kan nit zeggen, dat dit bord' 
fesoenliker is, as dat olde,-dat daar 
altied veur Buil ston, Daar was tuit 
koenen van letters op te lezen: 
,,MATIG UWE SNELHEID! 
SCHOOL!" En dan eelt tippien ver-
der: ,,DANK U!" 

Moe'. j'  de meensken- nôu.onzne en 
kommen! 	 - 

,,Staank nut daank!" zegt het 
spreekwoord en krek zo is 't.i 

len ding is zeker: Dat de buten-
laanders beur dr nou 6k en hollen - 
zullen. Tot non toe leupen die dr 
nog wel eens wat nut... 	- 

Ik hebbe trouwens zoe'n idee, dat 
Oldehoitwolde ok op ni'jje borden 
rekend. Aandea sollen ze dat olde 
niedel, dat nou in de slootwal aaclt-
ter de bomen hang toch wel eens 
wat naar venren healen?... 

X.K. KWIBUS; 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Zadelpiene 	. 

In: Stellingwerf 

Een Proatien nut de Oosthoek 60, 
Zadelpiene.... 

7n de kraanten van 't zoemer een veslag gaven 
van de Nôordwolder fietstocht op Pinkstermeandag, 
zullen er wel niet vule veslaggevers west hemmen, 
die het juuste antal deelnemers nuumden. De mies-

"t€n It - d'r zo mar zoe'n beetien overhenne lopen, 
o •Øphopewellicht, dat het aankem joar vetneldens-
*êfrdiger wezen 201. En de enkele, die al mit sie- 

• ferê kwam, zal het weer de skuld wel geven hem- 
men. Nou, het wés bujjig, dat is woar. En de 

t#IPPetiS.ie",.Weertlen daegen leater, was een weater- 
taIlet,: dat i&-Ôk woar. 

Ett t ch hemmen wij ons noa Zundag ofvroagd,, 
bf dal weer nou wel werkelik de oorzeake was 

t6n noamelik weer op 'e hoek 
en weer aa de start van een fiets-
was het Oorrediek, dat mit zien 
Noordwolde andee as kontrolepost 
nheid gaf, om vanof dit punt te be- 

En ioa' we mar eerlik wezen, het was er een 
drokte, doar in 't kefee, mar niet van 

Noordwoldigers.... 1 Die mos ie mit een lanteren-
tien zuken 1 Amper zestig vetrokken d'r op een 
totale deelnoame van over de duzend. Bekoop dreug 
mit krap twiehonderd temenen nog een beheurllk 
stientien bi']. Mar hadden alle Noordwoldigers mis-
kien zadelpiene ? In het weer kan het hem dit keer 
toch ok niet zeten hemmen. Het was wel wat leate 
in de tied en de zunnè kreup wel wat veake aachter 
de wolkens vort, mar d'r was gien zuchien wiend 
en gien drup regen. 

En nou zal d'r netuurlik wel hier of doar een 
lieperd wezen, die zegt ,,Ja, mar kiek eens, dit 
ging niet van Noordwolde nut. Dit was een Gediek-1 
ster tocht S wat hemmen wi'] doar mit te mea-
ken ?" mar die vlieger goat niet op! As & wer-
kelik een boel meensken waren, die het Pinkster-
meandag om het weer overgeven hemmen, - dan 
waren die nou wel van de pëti'j West 1 Dan hadden 
die nou wel mitkruust deur de Doldersumse bossen 
en het lege laand om de Sing Sang aachter Jonkers-
laand. Dan hadde hem niet hier en doar in dorp 
een koppeltien jonkvolk de hiele Zundagmiddag 
stoan te vevelen, mar dan hadden ze de fiets neu-
men en waren mitgoan noar Bekhof en Bekoper 

en geneuten van een skitterena stok netuur 1 
Het zol niet gek west -hemmen, om wéér gien 

getallen te numen ! Wis en werachtig niet 1 Mar ien 
keer mag de koe toch 'wel eens bi'] de horens 
numen worren 1 Miskien is ie nog niet zôver in- 
• sloapen, dat ie niet weer wakker te skudden is 1 
Los' we t hopen! 

En eens ofwaachten, wat aankem joar Pinkster-
meandag brengt. As 't er weer 125 binnen, zal 
Gorrediek Noordwolde wel skrappen as startplak, 
want dan hoeft die weer niet boven de zestig te 
rekenen. 

Ze vetellen d'r nou al, dat hiel Noordwolde an 
zadelpiene lidt.... 

Jehannes. 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonge,-; Matglas'en trealies. 

In: Het Vrije Volk 23 september 1952. 

.
Matglas en 
6' trealies 

n de tied van de olde generoasie 

I worden de skoelep nog bouwd mit 
matglas in de onderste ruties. Dat 

wol zovule zeggen as: ,,Ziezo jonges! 
Nou zitten we hier lekker binnen en 
bernmen mit de hiele wereld niks te 
meaken en de hiele wereld het niks 
mit ons te meaken 1 Wi'j lezen en 
skrieven en rekenen en dom goat 
gien meenske wat van en. De skoele 
Is er om te leren en doarmit nut[ 
Doarom doen we de reamen pot-
dichte, dan kun we dr niet deur 
neer buten kieken, de wereld in." 

Mar noa de leste wereldoorlog bijt 
de meensken tot de konklusle kom-
men, dat de wereld nut mar twie 
hellen boston :,,Oost en West en 
toen bin ze de ni'jje skoelen goan 
bouwen zônder kappen en ok zonder 
matglas, want de klender mossen be-
seffen, dat ze deel uutmeakten van 
ten van die belde helten en niet een 
gemienschop op hemzelf waren, dom 
tussen die vier muren en de vloer, en 

Van disse kaant 

TJONGER 
de zolder van zoe'n skoelelokaal. 
Afijn, de grote meensken deden meer, 
ze richtten de Benelux op en dat was 
een goed veurbeeld, omdat het ruitten 
allemoaie koek en ei was. En wt 
veur ei! Gegarandeerd mit een lo- 
chien d'r an. 	 - 

Nou bp de lene harder van steapel 
as de aander, zo is 't in de wereld. 
Afijn het spreekwoord zegt, dat hard-
lopers doodlopers binnen en dom kun 
de dikken heur mit troosten. 

Sommige gemeenten bin henne-
goen en hemmen nut de olde skoe-
len het matglas wegheald en gewoon 
er veur in de plak zet, aanderen 
waachten rustig de dag of, dat lene 
van de skoelejongen bi'j ongelok de 
verkeerde kaant op gooid en een tre-
winkel van zien onderwiezer krijgt, 
omdat le de skoele veuruut helpt! 
0k een stealtien van opvoeding t Zo 
worren alle matglassies op 'e duur ok 
verleden tien, mar dan in de verte 
toekomst. 

Nou kwammen we disser deagen 
toevallig In de skoele van De Vochtel 
en om van matglas mar niet lens te 
proaten, doar zitten veur alle gang-
reamples een stok of drie dikke 
trealies. 

We waren nesklerlg genoeg, om 
eens te vroagen, wat dat betekenen 
mos. 

,,O", was het antwoord, ,,ze hem-
men hier eens een fiets van 't hoofd 
nut de gang steulen. 	. 

,,In de beste oorlog zeker?" 
,,Nou nee", en hij vertrok gien 

spiere van zien gezichte, ,,krap dar. 
'tig joar leden..." 

we niet zegd, dat de lene 
harder van steapel lapt as de aander? 

Max een oarlg andeanken Is 't! 
K. K. KWIBUS 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Humor 	. 

In: Friese Koerier 26 september 1952. 

STELLINGWERFSE RIEMPIEST: 
Humor... 7q 

De Drenten bit een eernstig volk, 
Wordt hier en door wel zegd. 
(ar -dat gezegde wordt dan toch-

Ri'J fledde-r wel weeflëgd! 
• 1- 	- 	 - 	- 

Dear zitten, set as overal, 	- 
Skrikdroaden deur het laaniL 	- 
Ie weten wel, dat stiekelt je 
Zo lekker in de haand...... 

top nou zöe'n droad vlak an de weg, 
Kbtnt et- een-  bortien- an: 
»PAIS OP!" Da' 's Deur de veiligheid. 
Dat tooarskouwt alleman. - 

Mar nou die Drentse grapjas, hè, 
Woar ieder omme lacht. 
Die het èP niet op zet: ,,P4.S OP!» 
Eri'j ekréti kortweg: »GEEF 8!" 

JOUK 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Nooit weer vetellen 

In: Het Vrije Volk 2 oktober 1952. 

/# 	
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Nooit weer 
7 ve tellen! 

Nou moe' J' uit nooit weer veteuen, 
dat ze in Noordwolde zo las en de 
senten zitten en zo van uutgoan en 
van feestvieren hollen, want het 3 
werachtig niet woar 1 

Nou moe j' eens evenplu noa-
goan: 

Vleden jaar Is dat ni'je parkeer-
terrein an,egd, midden In dorp. 
Foetsie mit de olde brogge, die het 
vekeer niet en kon en een stok van 
de vaart dichte. Met dorp het een 
ni'j anzien kregen 1 

Al j'  nou op een aander plak 
waren, dan hadden ze op een goeie 
dag een stok veterbaanj over die 
ni'jje brogge spand en dan was ei' 
de ien of aandere Hoge Ome kom-
men en die was een skere anbeuden 
op een mooi rood kussentien en die. 
hadde een doaverende rede huilen en 

[van disse kaant 

LTJONGER 
op 't leste die veter deurknipt. Daar-
mit was dan de brogge eupend, non-
dat Ie vanzelf In wérkelikheld al 
drie weken bruukt was. Zoks numen 
ze symbolies. Da's krek as mit een 
huus. Daar wordt de eerste stien ok 
van legd as er al duzend nanderen 
en zitten. Wat mij pesoonlik betreft, 
ik hebbe niet vule mit die symbelie- 

(ken dingen op. Beter iene echte gul- 
den in de haand, as duzend sym-
boliesen in de tocht Da's mien 
spreekwoord! Afijn, dan hadde het 
hiele dorp de vlagge uutsteuken en 
de winkeliers hadden alles veur niks 
vekocht en miskien was er wel een 
ballon oplosten! In overal was 1 
daansen West to aandere morgens 
melkerstied! 

Moe' 1'  ze in Noorwolde niet omme 
ankommen! 

Dr het hoogstens een prentien van 
In de kraante staan mit een praatten 
d'r bt'j. 

Nou is ernoaderhaand al weer een 
ni'jje brogge legdl An de Dokter 
Mulderstroate. Nar weer gien hoge 
hoeden en gien sketekussen en gien 
toesproake en gien winkeliers die 
alles ,,eur niks vekoperi en werachtig 1 
niet lens, een ballon. 

Op 't ogenblik wofdt de N1'jbuurt 
opknapt. Tegels en beide kaanten. 
M'n liefje wat wil je nog meen 

Mar 't feest Is nog niet ankun 
digd. 

As nou dommiet, half Oktober, de 
gondelvoart hullen wordt, moe' 
niet zeggen: Al wéér wat te redden 
ip Noordwolde". Nee, dan past heb 
beter om te zeggen'.,, ELndeilk t Em-
deuk hemmen ze de slaap uutkregen! 
Eindelik zal Noordwolde ok eens in 
het middelpunt staan!" 

fleank er trouwens van we? j' 
deanken willen. As 't mar in een 
rieten ligstoel Is! 

Want dat bin de besten, zegt 
K. K. KWIBUS 

, - - 
r..e. 

7 



SIEPEL, Hoe bestoat het Ik heet Siepel! En ik'proate Stellingwerfs: 

In: Aanpakken 3 oktober 1952. 

./-- / . 

Hee bntoat het! 	1 
Ik hitte Siepel! 

ED ik proate Stelliagwe: 
Ikhiete Siepel t 
Docht ie, dat ik het plezierig viene? 
Docht ie dat? 
Deur iederiene mit de rechter wies-

vinger noawezen te wonen en bèklçtst? 
Docht ie dat werkelik? 
0db man! Hol op  
Het is veakrikkelik! Gewoonweg 

veakrikkelik T Méér dan veskrikkellk 1 
'k Wol, da' 'k het goeie woord er 

veur vienen kon! Da' 's nou wil j' 
numen rnien slechte kaant T Hé' 
trouwens an de Redaksie skrèven 1 
Kree' 'k ok een brievien weeromme: 

Geachte Heer Siepel. (wat zeg ie 
• dôarvan? ,,Geachte 1") 

Natuurlijk is het jammer, dat U 
niet steeds het juiste woord op de 
juiste plaats weet te gebruiken. 
Troost U echter met de gedachte, 
dat het op ons ondermaanse (wat 
een woord, hè.]), dat het op ons 
ondermaanse niet zozeer op het 
wéôrd, als wel op de daad aan-
komt. En trouwens, van een 
..siepel" zal men een enkele misstap 
zonder meer door de vingers zien. 

Dat nuum ik een steek onder weater, 
dat leste 1. 

Allermiseroabelst Dat is 't T Ha' 'k 
het mat zo in ien keet! 

AL- LER-Mj- SE- ROA-BELSTII 
Mit heufdietters, vedeeld in lettergrepen 
en twie uwtroeptekens T 

Ik wone in de Stetliogwerven. In een 
klein dorpen tussen De Fochtel en 
Skaarpen ziel. Zuuk mar uur 1 Ze liggen 
er zat. die kleine dorpies: 

In de Stelliugwerven t Doarom proat 
ik Stellingwerfs bi'j het broodeten 
's morgens. En bi'j mien waark en bi'j 
de barbier, en tegen de vrouw, en 

-aadeg--he&-b,00deten- -a-oavens.--tn Iki 
drome ok in 't Stellingwerfs 1 Nou ja. 
dat is te zeggen. ik drome nooit beur. 
mat â' 'k droomde, dan dec 'k het In 
't Stetlingwerfs t Dât wee' 'k zeker! 
Dat kân niet mis wezen! 

Ik wone 6k in Frieslaand, Werkelik, 
ik hebbe 't opzochti In de zakatlasl 
liôe' j' me ifiet uut 't heufd te proaten T 
'tls zo! Uur  

Vetelde 'k lessent ok zo au een 
fletsemeaker in Utrecht. 

,,Ja mat," zegt ie. ,,dôar proaten ze 
,toch Fries? En dat doe ie niet T" 
IHI'j zee 'top zien Hoogbaarlemmer-
dieks vanzelf!) 

Toen hè' ken keer keihadmÎïdi 
voest op de waarkbaank sleugen. En 
ik zegge tegen hem »Beraden de 
Tjonger is Frieslaand Stellingwerfs, en 
bezuden de Tjonger blift Frieslaand 
Stellingwerfs T T 

Ha' 'k hem dôar even de woarhei4 
zegdfl 

As een koe, zeg ie?,  
As een een nijipeerd man! Niet 

aandes t T 
Nou, goeie heur 1 	SIEPEL. 



BAKKER, M., Herfst. 

In: Verenigt tJ 4 oktober 1952. 

r Herfst 
Nog staan Je bomen in het volle groen; 
Nog slilpen vogels in .ligusterhagen; 
Maar in het sneller korten van de dagen 
Verluidt de intree van een nieuw seizoen 

De hakken graan zijn van het veld gehaald. 
Reeds, bij de boerderij, is men aan 't dorsen. 
-Gebogen mannen, die de pakken torsén; 
- Een grote stofwolk, die allengs verdwaalt. 

En op de akker ligt de rooier weer. 
Hij wrikt de vork en wroet met zwarte handen 
En graaft de knollen bloot en doet ze in de 

- De najaarsbuien plensen op hem neer. 

.1. 

De bomen hangen vol van plukrijp fruit 
En in de tuin staan dahlia's te bloeien. 
Maar 's. morgens, bij het melken van de koeien, 
Glijdt één der mannerrop een ijskorst uit 

M. BAKKER 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Maendag 	. 

In: Friese Koerier 6 oktober 1952. 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
/7 Maendag.... 
Kerel! Kerel! 'k Sten vesteid! 
Onze ploeg het wunnen! 
Ja, wie hadde ddt vespeld? 
Dat het ooit zal kunnen! 
11' aand're klup was faveriet. 
'k Het wel tien keet lezen! 
Mar dan 'nossen onzen niet 
Zokke vechten wezen! 
Kerel! Kerel! nog en toe! 
Proaten ze van regen? 
Al 'Ie er weer en deanke Me!... 
ALLES wordt veslegen! 

Goeie grutten! 'Ie Ston vesteld! 
Hè' we 't wér veleuren!. 
Zwaarven maf wat over 't veld; 
Liggen mar te zeuren. 
Huzenhoge over 't doel, 
In de boere-benne. 
lene luie, lauwe boel; 
'Ie Goa ok *OOIT weer henne! 
Uren stoa' 5' doar an de lijn, 
In de dikke regen. 
'k Heb er - vien 't your mieps part 

fijn! - 
Rimmetlek van kregen! .... 

JOUK. 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Haulerwiek. 

In: Het Vrije Volk 9 oktober 9,552. 

/f/ 

Haulerti'iek! 
V an de weke hè' 'k een koarte 

kocht! Ja, ik hadde d'r ok al 
een stokmennig, dat nou niet, 

mar kiek, op de iene ston zôe'n bee-
tien, dat ie konnen er niet iens een 
gemeentegreans op vienen en op de 
aandere waren de plakken 'l'jd as 
vliegepitties. En dan zo dichte op 
mekaander, dat a' j'  de koarte van 
Frankriek opzochten ko' j'  Londen 
mit gien moelikheid vienen. En dat 
is de heufdstad dan nog wel! 

Afijn, ik hebbe nou een koarte mit 
de gemeente dr op. Ja, eanlik bin 'k 
er een beetien invieugen, want ik 
hadde docht, da' 'k er een akoale op 
toe kreeg! Dat ston er onder, zie. 
Mar de winkelier zee, dat dat woord 
,,schaa" wat mit de verholding te 
meaken hadde. Nou kan mi'j die 
hiele verholding vanzelf gien sent 
skelen, ik wete z5 wel, dat het van 
Oosterwolde noar Noordwolde een dik 
ure fietsen is. Mar ik hebben tegen 
die winkelier niks baten blieken van-

1 zelf. Ailiet mar nikt en een knip-
ogien en een sneu lachien, afijn, ie 
begriepen het wel! 0k een meniere 
om je d'r uut te redden! 

Ikke mit de koarte noar huus! 
Over de toafel dat ding! ,,Mar kerel 
Karel!" zegt de vrouw tegen me. 
,,dôar bin 'k nou eens bliede mit!" 
Nou ik keek vanzelf een beetien 
vremd op, want, ik hadde in al die 
drie en veertig joar van mien leven 
nog nooit ondekt, dat ze in aard-
riekskunde dee. Doar zal 't wet van 
kommen wezen, da' 'k ,,Hoe zo?" zee. 
Ja", zegt ze. ,,doar bin 'k nmi 

eens bliede omme, da' j'  me een ni'j 

r 	-4' 

Van' disse kaant 

:rJoNGEIj 
toafelklied mitnemen hemmen. We 
hadden er ,jommes krek zoe'n velet 
van?" 

Die oavend is er van 't koarte-
kieken niet meer kommen, dat be-
griep ie! 

Mar de volgende dag, reken mar! 
Rap de leesbeugel over de neuze en 
mr zuken! En toen gebeurde het! 

Kiek, ie moen weten, ik hadde wel 
eens een brief skreven noar de ien 
of aandere femilie-reloasie in Am-
sterdam. En toen hadden ze me goed 
veteld. dat er een ,,C" aachter dat 
Amsterdam mos, Dat betekende 
Centrum". Oftewel, in begriepeliker 

woorden: Middelpunt. Want Amster-
dam was een grote stad - en bouwd 
op poalen! - en nou was die grote 
stad in hokkies vedeeld, om niet 
tussen al die poalen te vedwealen! 
Nou, ik keek er toen hoge tegen op, 
dat wi' 'k wel woord hemmen. Mar 
ie moen me d'r niet meer omme an-
kommen! Nou ik mien koarte mar 
hebbe! Haulerwiek het jommes het-. 
zelde. Kiek zelf mar!' Het stoat er 
dudelik genoeg op!  

• ]Boven-Haulerwiek, Haulerwiek, Ee-
neden-Haulerwiek. 

Loat ze doar in Amsterdam nou 
in 't vevolg wat minder hoge van de 
toren bboazen! 

As Ik in Haulerwiek B(oven), of 
Haulerwiek Z(onder) M(eer), of 
Haulerwiek BEN(eden) woonde, dan 
wust ik het wel! 

Dan ging ik in de Kalverstroate 
in datzelde Amsterdammegien stoan 
en dan zee' 'k.:. ,Neamens alle inwo-
ners van Haulerwiek B. Z.M. en 
BEN., wi' '• willen niet veur jim 
onderdoen! 

Wi'j vroagen ofskaffing van de 
klassefekoasie!" 

K. K. KWIBUS 



SIEPEL, 22 deagen in de Sahara. 

In: Aanpakken 10 oktober 1952. 

11 :0av0fl1H1110 Sabara. ? 
• La' t nut de veraandering 6k 

- ets een sprokien vetellen. 
•:oejr  de mieste meensken ovrigens 

elkt dag 1 Mat woaiom zal ik een 
uutzundering ineaken? 

- Nou koman 1 Doar goat ie dan 1 
• 

Dr was eens hel, bid lange leden, 
in de tied. dat de dieren nog proaten 
kocnen-en' de heksen nog op bessem-
stealen deur da locM tolden en de 
kebouters . .•. 

• Ja eerlik woar meensken, ik bin d'r 
nut. .1k tin de droad kwiet om zo te 
•zegenl Het is wél woar, dat alle 
sprokies zo beginnen, mar wat doe' ii  
d'r an? Wee' j wât? Ik make uit 
en begin! 

D'r waren eens, een peer weken 
leden, in de tied, dat de dieren, al 
lange niet meer proaten konnen en de 
heksen niejt meer op bessemstealen deur 
de locht tolden en de kebouters niet 

L meet feestvleden in 't Sterrebos, twie 
.*kerels t En die • kerels, die wollen een 
-reize meakja, dwars deur zoe'n alle-
machtige grote zaandvlakte in Noord-
Afrika; Ik miende hoast, dat dat ding 
de Sahara hWtte, mat doar kan 'k ok 
wel mis mit wezen. Ovrigens krek 
Appelske, moe' j'  deanken, mar dan 
een peer tree groter. Afijn, die beide 
kerels gingen op pad. Dwars deur die 

• zaandvlakte; goed begriepen! De eerste 
beide deagen was er gien kolde aa de 
locht, om zo te zeggen. Nou skient 
dat doar trouwens tôch mit te valen 
beur, in die Sahara. Mar goed, die 
eerste beide deagen vul er dus gien 
sni'j Mar toen die darde! Die darde 
kerel niet, vanzelf! Die was er niet bi'j 1 
Mat die darde dag 1 Doar stikt me 
inienen een storm op, moe' j' deanken, 
dat ze waren in ienkeer de kluts kwiet. 
A' j'  ok zo van een geklutst eigen 
hollen, begriep ie, wat dat zeggen wil  
Ze waren er uur! Finaal d'r uutl 
Krek as ikke zopas bi') 't begint_ 

	
-' 

Mar In de nood leer ie de meensken 
kennen 1 

Die lene, hè, die ging opeen bultien 
In 't zaand liggen en doar lag iel En 
goelen! En kleagen t En krimmenerenl 
En foeteren t En mierken! En goa 
war deur 1 

Nou, toen de zaandstorm over was.- 
lag ie doar nog precies zo en toen 
het de zunne hem geerstoofd ..... 
A' i'  doar nou bi'j toeval in de zoemer-
vekaansie nog eens langesiconimen en 
ie zien wat vereerde botties liggen, 
dan- wee' j'  er in elk geval wat 
vaal ...... 

ÏÇiirdÏaandere [Di* èkiréI 
van heb-ik-jou-doar 1 Mit hoar om de 
koezen moe' j' deanken en 4e board 
in de keel. Die was ok wel even van 
de sokken goan vanzelf - as ie temenen 
sokken aa hadde, miskien bin 't ok wel 
nijlons west! - war die non al rap 
weer overende en die zee: ,,Ziezo 1" 
Dat het dreunde over Egypte! De 
Bill miende, dat er een aardbeving 
was 1 En doar vegissen ze heur aandes 
niet gauw! . . . 

Mijn, die trok de stoute skoenen 
weer an 1 Het is mi'j trouwens een 
roadsel, woarom as 'ie ze uuttrokken 
hadde, mat in elk geval, hi'j trok ze 
weer aa 1 En toen zette die don op 
zien dooie ientien die geweldige 
zaandvlakte in! 

Twie en twintig deagen duurde de 
tocht 1 Het was een weg van vaten en 
opstoan! Mar hi'j zécte de tanen op 
mekaander! En hi'j kwam, woar ie 
wezen wol! 

De neame van de eerste man is nooit 
bekend worren. 

Mar die van de twiede wel t: 
OLYPHIA II 	 SIEPEL. 
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Een Proatienyut de Oosthoek 
-v Skoelerelslet 

Nee, nee, leg nou niet direkt de rechterwiesvinger 
op het veurheufd, omdat Jehannes het bestaot, in 
disse lied van het jaor over een skoelereiiien te be- 
innen. kli'j wet 6k wel, dat het al ik haast en 
ktober is en dat de €ed van de skbelereisies weer 

ofdoan het. Mar doar zal het dan ok niet zozeer 
over goan, al goat het er netuurlijk ok weer wél 
over..... 

Om kort te goan, we reaken zachiesan weer ve-
zeild in de tied van vegaderingen en uutgoans-
oaventies en bij de mieste Iskoeleft stoat binnen-
kort weer een olderoavend op het programme. En 
over dat leste wollen we 't nou juust eens even 
hemmen. 

Kiek eens, er bin ok in onze Oosthoek een boel 
meensken, die dat brievien, dat iene van de kiender 
van skoele mitneurnen het, zonder meer in de 
kachel douwen. 1-Jet is jpmmes mar een nutnodi-
ging veur de ölderoavend. 

Dat is netuurlik niet allient hier zo, mar overal 
in Nederlaand. En het moet ons spieten, dât het zo 
is 1 Want we meugen eanlik toch wel van de olders 
vewaaclaten, dat ze meer belang bij de skoele 
hemmen as allient hèt tekenen van een report, drie 
of vier keer in 't joar. In die skoele ligt jommes een 
stok opvoeding veur beur kiender en elke werach-
tige older zal er toch belang bij hemmen, om nou 
eens te weten, wât doar gebeurt en hôe het ge-
beurt. 

We goan hier niet verder op deur, want we zol-
len .het over dat skoetereisien hemmen. 

Hier of doar onderan de agenda van die older-
oavend zal wel een punt ,,rondvraag" stoan. En 
miskien is het bi'j jim ok wel gebrukelik, dat er 
dan gien iene de mond eupen. doet. 

De volgende keer hoop ik, dat dat niet zo is! 
Dan hoop ik, dat er iene, nee twintig, overende 
stoan en zeggen ,,Meester, wij wollen het wel 
eens even over dat skoelçeisien hemmen 1" 

Dan zal die meestermislcien vremd opldeken, mat 
dat hindert niks 

En dan zeggen die twintig : ,,Kiek eens meester, 
wi'j hemmen dat mit de skoelereisies tot nou toe 
altied zé doan, dat ieder kiend veur zien eigen 
broggien zorgde. Dat wol dus zeggen, dat Triensje 
krentckedetties •at, omdat heur vader nou toevallig 
welgesteld was, dat Jan krentekedetties at, omdat 
zien Moeke ze niet betealen kon, mar miende, dat 
het dan veur vandeage toch mar mos en dat Henkie 
in een snee gries brood beet, ok al omdat de porte-
menee van zien Moeke bedeankelik licht worde. 
Kiek eens meester, dat is veur een groot ineenske 
hiel onplezierig, om er zo eupen en bloot bi'i  te 
zitten as Jan Boezeroen, mar dat kan veur een 
kiend de doodsteek veur de Hele dag wezen 1 Nou 
hemmen wi'j toevallig heurd, dat er skoçlen binnen, 
woar ze dat een klein beetien aandes inpikken. 

plakkien vleis of kese op en dat goal mit mekaan-
der in •een grote korf en as het dan aa eten toe is, 
het iederiene het even goed en even slecht. Dat 
kost netuurlik een peer senten, mar ons donkt

'
dat 

er niet iene is, die dat er niet veur over het. Nou 
wollen wij greag, dat meester ons veurstel in 
stemming brochte. Dan konnen we eens zien, hoe 
de vepdering d'r over deankt -1" 

Mitien klinkt er een stemme aachter uut de zaal 
'Ij uust

n.  
1" 

Afij het veurstel komt in stemming, „vinger in 
de hoed, wie meedoet," alleman goat er mit ak-
koord! 

0k zoe'n wonder niet trouwens, want het was 
jommes in het belang van onze kiender? 

JEHANNES. 
P.S. Op een boel skoelen wordt pas op de 

t %t i e d e olderoavend over het skoelereisien proat. 
Dat is dus in Frebrewoari—Meert. Mar wie het nou 
alvast ontholt het dus twie kaansen 1 Er kôn eens 
wat tussenbeiden kommen 1 
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STELLINGWERFSE RIEMPIES 
fen soarte • bâlte? 

Ik Aa haard: Minister Mansholt 
lint mei bôlie plannen rotln. 
As dat wat wurd, is de tast&n, 
Boe ik sizze, wol sa soun. 

Nou, net wier, yt Jan BoesgroentsJ 
Donker spul ynpleats Jan wyt, 
Wijens troch de bank Jan Boardtsje 
Echte wite bôlle yt. 

Lykwols binne rjw boos groentsjes 
Op zijn Ingelsk ek wol wyt, 
Like goed as tnan,tick boardtsje 
Deistich grize b011e yt. 

Mei de fiji jen soarte bolle, 
Kin, tinkt iny, gjin grisel kwea. 
Wiehtieh is, kwat yn It Boek stiet: 
.7ow ûs lijoed ijs deistick brea. 

EVERF JANS 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Oktober. 
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STEWNGWERFSE RIEMPIES 
Oktober 

De a&welver,  die het laand ontvlocht, 
Kit rappe vleugcisleczgen, 
Een riegel gaanzen en de Zocht, 
Het korten van de deagen, 

ifle wiend, die en de takken rokt, 
En duzend kleine blatties plakt, 
Zo zeggen Ons weer zonder mis, 
Dat het haast half Oktober is. 

Het zaandpad., dat vol poelen staat, 
Mit diepe weagensporen, 
De boer, die rogge zi'jjen gaat 

• In wieke, natte voren, 
'De oavond, die gestoadig Zengt, 
De koleboer, die kolen brengt, 

• Ze zeggen het ons zonder mis: - 
Dat het hoest half Oktober is. 

Mar midden in Oranjewold, 
M' neer-  as. honderd kleuren, 
Stoan beukebooni en ickenholt 
In 't grootste haast-gebeuren. 
En blatties dwarrelen, hieltied weer; 
Wel dnzend en nog tule meer: 
Dat kan ons leren, zonder mis, 
Hoe mooi as 6k Oktober is! 

JOTJLC. 
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WAAR LIGT 
it DiJINS? ' 

De slag hij: Duins is een bekend we-
pe.nfeit;uit de vaderlandse geschiedenis, 

•,n iedere onderwijzer kan er een aardig 
verhaal over vertellen. De zaak wordt 
echter iets moeilijker, wanneer gevraagd 

• wordt: Waar ligt Duins eigenlijk? Won. 
:derjjk, h4 klinkt zo Nederlands en het 
moet toch beslist ergens aan de Engelse 

- kust zijn,: want anders had Tromp geen 

.territoriale wateren hoeven te schenden 
om d'Oquendo aan te vallen. 

• . Nu ja., er zijn er topli wel, die weten, 
dat Duins-de Nederlandse benaming is 

k.niet Van een stad, maar van een zand. 
bank voor de kust van Zuid-Engeland. 
Behalve- aan de zeeslag van voor drié 

-eeuwen herinnert Duins. ons er ook aan, 
.dat. er een tijd is geweest, waarin er 

blijkbâar beh;c~fté aan bestond Engelse 
namen. eb bénamingen, te vernederland-
sen, in plaats van ze. zo Engels mogelijk 
a 	ken. 

Zo heeft hij de Nederlandse varens-
lieden Portamouth hel lang Portmuiden 
geheten en Falmouth Vaimuiden. Oude 

:s jounen bevatten trouwens hele 
rèeksen van vernederlandste namen van 

Engelse en ook Franse havens en kapen. 
Kom daar nu eens om! 

Het verschijnsel is ernstiger' dan men 
denkt. Hier is eigenlijk sprake van een 
gebrek aan respect voor de eigen taal of 
misschien zelfs van gebrek aan verbon-
denheid met de eigen taal. Men vindt het 
belangrijker een vreemd woord uitheems 
te kunnen uitspreken dan er een- Neder-
landse uitspraak voor te vinden. Let op 
hoe de Britten, de Fransen en de Duit-
sers vreemde namen aanpassen aan hun 
taal. Co uitspraakregels.. Wij lachen er 
weleens om.. Mar er is helemaal geen 
Mleri er om te lachen. Met elk vreemd 
woord dat wi3« pogen er met een afwij, 
kendi ton jvar uit te brengen; demon- 
Steen wij niet onze kennis, niet onze 

-

grote beschaving, maar onze armoede. 
 Ils .nobiame reikt veel verder dan 
vMea 

wunoeden; en het gevaar is veel 
.potn dan wel wordt beseft. De zak is 
aS afgelopen md een geval van die 
onderwijw, di. bij zijn hoofd op het 
mdje werd geroepen, omdat hij 
Maa.jSn zei in plals van Minijter 
qt ~ do vuist, die ontsiusd, toen nom. 
-n drie sta, das %kn.jtn ook niet goed 

as: hij was 41 in Engeland geweest! 
Z4 hepaak ach niet hij de tongscveba. 
iaç sas aan omtoqta. die zo vaazdag 
na coned tik Maf ao,d uitaprekeni 
*p de wijn. zuaM - daarpnda dooi of 
haan t. doen.. 

Wat das non het kit, dat niemand 
it Sfl denkt tu blijkbaar niemand er 

ee ,iseØ, buitenlandse luis iuot het 
pibnuk èn ons ;maigrbued er ,,ni-hrons. 
SW in Mi 'itdtrlan4a? Wat dunkt ii 
van het feit, dat kennis van E.agelso al 
althans buitenlandse ,.bitC als het je-  
Lente bewijs van ontwikkeling geldt en' 
der een deel van de opgroeiende jeugd? 
Wat dunkt u van het feit, dat een grote 
maatschappij met veel Nederlands kapi-
taal bier zonder enig commercieel of an-
der bezwaar margarine onder een Engels 
merk in de handel brengt; iets

' 

in 
-Frankrijk en Duitsland volkomen onmo-
gelijk . ware en tenslotte: wat dunkt 
van protesten tegen de vertaling van de 
Mattheüs passie in het Nederlands op 
grond van -de omstandigheid, dat nu alle 
wijding er uit zou zijn? 

Een pleidooi voor het Hollands in een 
Fries blad, horen wij al zeggen. Wie het 
zo - wil opvatten, doe het. Wij hebben 

-. slechts willen uiteenzetten, hoezeer elke: 
taal moet worden gedragen door zelf-
respect en gezonde trots. En ook, dat zo 

• het Hollands al gevaar loopt, de bedrei-
ging :niet uit Friesland komt. 

Het bovenstaande bevat veel stof tot 
nadenken. Neiging tot purisme is ons 
vreemd.; maar wij koesteren enige vrees
over het lot van een taal, die in een zich 
door nivellering kenmerkende tijd haar 
strijdbaarheid schijnt te verliezen. ,,De 
taal is gans het volk". Zou het niet van 

--belang zijn weer te weten, waar Duins 

ligt? 	 v. d. S. 



SIEPEL, Een dag uut gaasten. 

In: Aanpakken 17 oktober 1952. 

dag nut geesten. 
,,Siepel', zee mien vrouw die Zundag-

morgen tegen-  me, 'véur da! 'k wakker 1 
was. .,Siepel, het weer is ommesleugen"!I 

-' ,N°'' k zat witten overende hé 
i.vi 	

t 1 
itien tik. 
	 eg ,,Hoe?" zeg 

»Wat ?" zeg ik. ,,Wôar is 't insleugen 7" 
• Mien vrouw skudde heur heufd. 
,,Siepel'!, zet ze, ,,ie bin- een siepel 1 
Ik zee, dat het wéér ommesleugen wast" 
• Zo", zeg ik, zo. ,Ja, dat is weer 

wat aandès.  Már moe' j' doarom lene 
zo vroeg wakker meaken? En dan op 
een Zundagmorgen nog wel l" - 

,ja kiek". zegt ze. ,,ik hadde dacht. 
we mossen  nou war opstoan. dan bi 

we mooi op tied en - ko' wc wel eens 

een dag non, mien zuster •toe in de 

• Westhoek". 
Mar het voetballen vanmiddag". 

woagde ik er tegenin ..... 
,,Ieë aided mit je voetballen", zee ze, 

- Het li kt warachtig wel, da' j' nog 
eS skoele.jonge binnen 1 Voetballen, 
voetballen en nôg eens voetballen t 
Altied' cii ieuwig hétzelfde gezeur 1 Hè' 
j' doar de hele winter' op 'dat: veld 
stoan te blaauwbekktfl en nou komt 
er eindelik eens een knappe dag . . . 1 

,.Mar de kamploen$kaa sea". smeet 
ik e1 tegcni 

.,WAt kampi*o*en'skaansen 1 As ze ruit
jou kampioen worren, worren ze 't er 
ok wel zônder. en as ,ze 't er zéndet 

----------'t., ok niel 

De aandere kleine, in 't loopkk 
gaf een gil en toen' brak de Niagara 
los! Da' 's een weaterval in Amerika; 
as de kraanten de woarheid skrieven. 

,.Hoe zu' j' 't zo treffen", zee mien 
skoonzuster.. nWaat ze ;& al twie 
moanden skone". 

's Middes hé' we eerpels, pruttelen, 
soep, lieve woorties, een següre, thee, 
orkest (op twie of meer stembanen), 
koekjes, proat.over.dei,uren (allient de 
goeie kaant t). femiliegesprek, en - 
een haantien had! 

En over drie weken komt de hele 
femille bi') ônsj Ik hebbe 't derekt 
anstreept op de kelender: een zwart 
raantien om de doatum heone 1 

Stel je vent, da' j' 't vegatten! In 
eigen femilie 1 

P5.: Onze voetballçhfp het het 
veleuren! Twie - nul! 

SIEPEL. 

wit t" 
Dat was de genoüdeslag. want zoe'n-

vdzin -veteer ie niet In 't nochteren 
Zunâgsmorgets om zes ure, op bedde, 
half onder de dekens uut en - kampi-
oensgedachtent 	 - 

Twie ure kater reden we de deure, 
de weg en het dorp uut. Nou de, 
wereld wâs mooi, dat is een feit 1 Dr 
zongen voege!ties van de huzen -en de 
locht 'was vol van vremde reuk. En  1 
over de leegte van de Westhoek jubel-
de een Leeuwerik zien gelok. 

Toen we, ,binnen kwammen, zette 
iene van die kleinen een keel op van 
twie meter acht en tachtig. 

,,Ja bi 'j is wat hangerig vandegc". 

zee mien schoonzuster. 
,,Zeker last van de taanties 1" 
Ik denke 't wel, ja. Want hl-'j Is- 

• aandes altijd zo lief t Moet Ome nou 
ok • een haantien hemmen 7" 

,,Bêèè", zee 't skoap. 
,,Ome veston gien dierenteal. dus. 't 

haantien is overgoan 1 



JEHNNEs, Een proatien uut de Oosthoek; Kniepe - Noordwolde. Een verdelje-

king. 1. Mogeljkheden. 
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Een Proatien wit de Oostboek It 
Kniepe—Noqdwolde. Een vergellekini. -  

1. Mogelijkheden. 
An de veuroavend van de Noordwolder gondel-

voart, mit die van de Kniepe nog vara in het ge-
,heugen, is het gien wonder, dat hem een vergelie-
king tussen die beide opdringt Al zal die hem dan 
disse keer ok bepoalen tot de mogelikheden, die 
de beide dorpen bieden, om zoe'n gondelvoart te 
hollen. 

Een vergelieking van de risseltoaten jommes zal 
pas dan mogelik wezen, as ok Noordwolde morgen 
en overmorgen het baten zien, wat het in zien 
marse het 

As eerste vereiste vent een gondelvoart is doar 
netuurlik het veerweater. Is het er en zo ja, is het 
geskikt. As het er niët is, kit' we kort van beroad 
wezen, dan goat de gondelvoart veur lens en veur 
altied over. Netuurlik is het er hier wel. 

Trekken 	we 	nou 	een vergelieking tussen de 
Noordwolder en de Kniepster voart, dan lopen die 
twie niet zo hiel ver uut mekaander. Mit dit ve- 
skil miskien, dat de Kniepster gelegenheid geft tot 

1 dri'jjen, wat in Noordwolde o.i. bezwoar opleveren 
1 zal. Dat is inderdoad- jammer, want de meensken 1 
1 willen de dingen nou ienkeer greag van twie kan- j 
1 ten bekieken. Doar stoat tegenover, 	dat 	ok 	de 
1 Kniepsters dit joar van het dri'jjen ofzien hemmen 

en gewoon de trekker van veur noar aachter leuten 1 
verhuzen, om in omgekeerde volgorde terogge tel ] kommen. En dr waren zelfs een boel meensken die 
vunnen, dat dat nog niet iens zo 	was, omdat'" gek 

- 
1 nou een. oarig tafereeltien nog eens op je gemak 

aachternoar kieken konnen. Wat in de Kniepe ge- N. 
beurde uut noodzeake - deels vanwege het slechte 
weer, deels vanwege de staarke stroming - bekt 
ons veur Noordwolde de lenige bruûkbere oplos- 
sing, hetzij netuurlik, dat onze skippers zo handig 
binnen, om téch te dri'jjen. 

• Mar bi'j de bruukberheid komt netuurlik de lig- 
ging van het veerweater. En wat dat betreft moet 
Noordwolde veur de Kniepe onderdoen. 	Terwiel 1 
déar de huzen op de aachtergrond, mit de velochte 
reamen en een enkele vesienng, een gevuul geven 
van beheaglikheid en veiligheid, ligt in Noordwolde 
de volle donkerte van de haastoavend over de la- 
nen aachter het pebliek. 0k de gelegenheid, om• 1 ieder een goed plakkien te baten innemen, is in de 
Kniepe groter, omdat men doar an weerskaanten 
de beskikking het over volop ruumte. Trouwens, 
Noordwolde kan ok wel een duzend of wat bargen. 

Een aander punt is het matrioal. Wie een gondel- 
voart hollen wil, moet boten hemmen. En die bie 

• in Noordwolde niet, temenen ie moen ze mit een 
Ianterentjen zuken. De kommissie het dit oplost. 
deur 

	

	 beskikber te stellen. De boten ,,skeepsruumte" i 	
As het in débédebhi 	liiLôiif&k Iij Nod- 

zuilen' dus van een aander plak kommen moeten. wolde een joarliks gebeuren van te meaken, dan i liekt het ons vekeerd, dat as 'velengstok van 	de Op zichzelf is disse onderneming weer een steaj- Oktobermaark 	te 	doen. 	In 	September 	is 	het tien van anpak en durt tMar het lost de moeflik-t 
hedennietveur de volle honderd pesent op. jom_l S oavens donker genoeg en as regel veur deel- 
mes, de Kniepster, die van plan is an de gondel- nemers zowel as veur het pebliek, oarig antrek- 
voart mit te doen, kan elke dag mit de doemstok keliker. 	- 

• noar zien bok of pream lopen en meten en pieke- En dan is er de onderviening en de tied van 
ren, hoe ie dit of dat opbouwen of vaastezetten zal. veurbereiding. De leste is in Noordwolde eanlik te 

i Dat die een reuze veursprong het op de Noordwol- kort west. D'r moet feitelik een vol joar veur stoan, 
diger, die een peer deagen gelegenheid kilgi, om vân gondelvoart tot gondelvoart. Niet, om er een 
dat zeakien te bekieken, is zonder meet dudelilC. joar an te prutsen netuurlik, mar om het een joar 
Doar komt bi'j, dat eenboel Kniepsters van jongsof t je gedaachten uut te waarken. Afijn, dat is een 
mit het weater vetrouwd reakt binnen. Ze weten, rolgende keer beter l 
wat kan en wat niet kan. Noorwolde het die onder Wat de onderviending angoat, die kan pas öp- 

viending niet. ban worren, as de start er ienkeer is. Zélfs op 'e 
Wat de tied van het joar angoat ontlopen de.  Kniepe was 't meleur mit de andrieving. En doar 

beide gondelvoarten niekaander niet vule. Mar dat Jeden ze 't toch al veur de twintigste keer. 
het een vekeerde tied is, dat stoat as een poal ho- 

Ok 	Meandagoavend hè' we in de wie zo punt veur punt onder ogen zicht, moet ven 	weater. 
Kniepe weer goene zien stoan te trillen van de kol- wel tot de konklusie kommen, dat de Kniepe beter 
de. En nou is het wel woar, dat Oktober dit joar unogeliklieden bödt, om tot zien doel te reaken, as 

't ok zeldzem kold is, maar aandere joaren was 	van 

't 	
Oktober is nou ienkeer niet zelde leaken een pak. 

400rdwolde 
Mar wanneer Noordwolde die moeilikheden wet 

de moand veur zokke dingen. Tenzij 	alle 	deel- te overwinnen, dan zal de prestoasie doaromme al- 
nemers Noordpool- of ient mat groter wezen. 

dan ku'j j'  je 	d'r lekker dikke inpak- We hopen er het beste van. geven want 
ken. Mat blote aarms en bienen - brrr 1 JEI-IANNES. 



JOIJK, Stellirigwerfse riempies; De Noordwolder Gondelvoart. 

In: Friëse Koerier 20 oktober 1952. 

STELUNGWERFSE RIEMPIES. 
• Dc 5oordwo1de,. 

17f Gonddvrt. 
Q ,Ôet.4' 	Ja, diç Noordwôlder gondelvoan 

	

/ 	 Is drommels best beteerd! 

	

/ 	 Doar ie, In enk'le maanden tied, , Een knap state waark presteerd! 
De gondels waren stok veur stok 
't Bekieken volop weerd! - - 
D'r was -gien mujte en gien tied, - 
Uien fantesle an speerd! 
Het volk, dat op de ,wo~ sten, 
Was werkelik vol lef! 

, En de nettflzr zelfs waarkte *Ut: 
V Hçt weer was Ok kiekof! 

Het wds een woagetok .- zonder mis!Veel b Mar 't Waait is roem beloond! 
Het oordeel von 4e kidkers is: 

Men, is met bang »EERVOL! MX? GOLM $EKROONDP' 
Zuid-Oosten van 	 .• 	 Jouw 
provincie en orga—'--  

* 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tionger;  Zoe'n sufferd 

In: Het Vrije Volk 22 oktober 1952. 

'.Zôë'n süfferd4 
,,Zoe'n sufferd!" • zeden de meens-

ken, toen ie d'r ienkeer inzat en te 
stonnen mar wat op de wal te lachen. 

Ja zeker! D'r het tene In de Noord-
woldiger Vaart. zetent Een peer we-
ken leden. Op Zoaerdagnhiddag. Nou 
Jak, 't was tôch. veskonersdag. Dat 
skeelde tenienen zôvule t 

Nee, 't was gien ongelok. Dat ze-
den de meensken, die er omrnehenne 
stoanti allenioalê. Eigen skuldt Even 
een beetien opwaarmen: baten en 
dan de pola d'r max in vanzelf. 
Mijn, het was wat modderig en de 
polse bleef stikken en doa' ha' ' 
de poppen en 't daazisen: Jéne in 't 
weater en wel honderd op de watt 

D'r bin trouwens tegenwordlg een 
boel meenslcën, die te kort springen. 
Sommigen nemen de afloop ve- 
keerd, mar bi') de miesten zit het 
hem in de polsstok. Vroeger ging 
zoks ok een heetten aandes. Toen bit' 
j' genoeg en een krooie. Max de 
krooien gaan de mode tuit. Net  zo 
goed as de kwispeldoren. Mit men 
kroole ko' j' het roer in elk geval 
nog een heetten recht hollen. Max 

Van disse kaant 

TJONGERJ 
neem nou zoe'n poise. Allereerst de 
kwaliteit van het holt. Dan stik le 

den zoven 't weater hangen, goa' j' 
iankzent max zeker je ondergang In. 
tegen. Me donkt, die jongkei'el hadde 
weten kund, dat ht niet deugde. Al-
le Noordwoldigers weten tenslotte 
wel, dat ze op blubber leven. Elk 
ogenblik ku' j  uutglieden en in de 
modder terechte kommen. Da' 'a 6k 

Hè' 'k toch liever een goeie krooie 
bi'j de haand, donkt me zo. Mar da' 
't ieder zien smeek, zee die skoelè-
jonge tegen de meester en toen drokt' 
ie een levendige vliege plat tussen 
het puntien van de tonge en 't ver-
hemelte. Afijn, d'r is wel veakér be-
weerd, dat xueensken roofdieren bin-
nen. Doarom doen cie miesten 'S 
oavens alle deuren zo goed Op de 
grendeL 

Mat dat ze 'in. .uutlachten- kan .!k. 
niet bewonderen. 

Zollen ze d'r dan allepiosle zo ze-
ker van wezen, zelf mit dreuge bie-
nen en de overkaant te kommen? 

As de ondergrond max niet zo ve-
roaderlik wast ...... 



JOUK, An de A.N.W.B.-paddestoel. 

In: Friese Koerier 23 oktober 1952. 

An de A.N.W.B;-
/7+2. paddestoel 

Mi en kleine, vierkaatte poddeetoel, 
In Frieslaand stoa' j' an een pattien,. 
En helpen ons feilloos noar ons doel:. 
Zpe'n old, kiekensweetdig stattiet.. 

Mien kleine, vierkaante kameroad, 
Op 'e Veluwe, in de heide, 
Bin ie het, die op ons te waachten staat, 
Die al honderden véur ons l&idde. 

In Zuud-Limburg, even vebVj Mestricht, 
Kleine helper, vlak an de stroate, 
HebV ie ons veteld, waar dat dorpien 

ligt. 
- 't Was ondadelik op 'e koarte. 

Van Appingedant tot Zierikzee, 
En van De Helder tot Heerlerheide, 
Was ie het, die veur de A.N.W.B. 
Honderdduzend toeristen leidde. 

Mien kleine,mar dappere beste vrend, 
't is haast - dat zit' j' deank St weten. 
De meenskén Ln 't reizen al weer 

ontwend. 
Mat jduw grôte vediensten, die 

wonen erkend! 
We zullen jouw ndôit vegetén.! 

JoUx' 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Kniepe - Noordwolde. Een verge1ie 

king. 2. En de risseltoaten. 

In Stellingwerf 24 oktober 1952. 

Kniepe-.-Noordwolde. Een vergelieking. 
II. En de risseltoüten. 

Wanneer we dit keer de vergelieking Kniepe--
Noordwolde deurtrekken en noa het eerste stokkien, 
dat tot onderwaarp hadde ,,rnogelikheden", de ns-
seltoaten op de korrel nemen, moen hier twie op-
maarkings an veurof goan. 

Dat is in de allereerste plak disse, dat we, on-
daanks de kritiek, die nou en dan wel eens even 
om het hoekien kieken zal, over disse eerste gondel-
voart - want we meugen het toch wel de eerste 
numen - alleszins tevreden binnen t 

En as twiede, dat we allient Zoaterdagoavend in 
de gelegenheid west heen een kiekien te nemen; 
Wat dus inholt, dat alles wat we hier skrieven, 
allient op die oavend betrekking het. 
'Loa' we, om in het team van onze vergelieking 

te blieven, mar eens. mit het weer beginnen. Mean-
dagoavend in de Kniepe :,een stieve locht, mit nou 
en dan een kolde smeer regen en genoeg wiend, 
om een hoed in de voart te zien. dobberen.... 
Zoaterdagoavend in Noordwolde : een mooie, stille 
haastoavend mit volop sterren. Wel een beetien 
kold vanzelf, mat doar is 't Oktober veur. En al 
is dat weet dan ok honderd keer een ding, woar 
gien meenske wat an veraanderen kan, het is er 
niet minder belangriek omme. Veural in dit geval 
veur Noordwolde, omdat dit jommes zien klandi-
zie veur de gondelvoart nog maeken moet, twiel een 
plak as de Kniepe al een boel pebliek as vaaste 
klaant het, dat koste wat kost téch van de ,pètij is. 

Bij de eerste stap, die we op de Hellingbrogge 
qeden, was het ons al dudelik, dat de belangstel-
ling onze vewaachtings flink te boven ging. De, 
laampen, die an de Zuudkant van het weater in 
een lang seriegel opsteld waren, zeker een honderd 
of wat, troalden over de voart henne op. een 
•lichte rij bezukers. Veuran stoa het volk dan ok 
in drie, vier riegels aachter rnekaander mar wie 
even de mujte nam, om een peer stappen verder 
te lopen, hadde volop plak. Al mos ig hem dan 
miskien een pear modderskoenen getroosten, want 
het pad was nou niet zô bezunder best en-  de 
meensken benammen alle locht. En toen mar of-
waachten 1 Leut de eerste dri'jbrogge zien prooi 
al los? Tjoekte d'r al een motorboot in de verte? 
Nee, het eerste kwetier nog niks aanders as het 
3piegelen van al die lochies in het weater, wat trou-
wens 6k een mooi gezichte was t 

Dat waachten was hier en in de Kniepe geliek. 
D'r bin rneensken, die mienen, dat ze d'r zoe'n 
veskrikkelike hekel an hemmen. Mar we geloven 
toch, dat juust onder dat waachten dié sfeer en dié 
stemming geboren worren, die veur het diepere be-
leven van wat kommen goal, nodig binnen. 

Het ligt niet in onze bedoeling, om een beskou-
ving te geven vn elke gondel ofzunderlik. We 
ol1en mr een vergeliekiug - trekken. Kniepe-  

Noordwolde. De gang ere vroage, die Jan en alle-
nan kent :,,Woar vun ie het nou het mooiste?" 

En dan is het gien skaande, om eertik en ronduut 
de woarheid te zeggen :,,De Kniepe t" Mat wie 
zol dat dan ok aandes vewaaclit hemmen? De 
leerling-stuurman moet joaren zwicten en ploeteren, 
veurdat ie kapitein op een osiaanstomer is. En zo 
is het hier van hetzelde leaken een pak. Langzem, 

.stppien veur stappien veuruut, mit een storm ei' 
en grondzee, tot het uuteindelike doel. De anleg 

is er wel, dat hè' we Zoaterdagoavend zien. Nou 
is het deurzettingsvemogeit an de beurt t 

Mar wie zegt, dat de Kniepe de betere gondel-
voart hadde die goal doar netuurlik niet zonder 
meer an veh'j, mar die stelt de vroage, woar hem 
dat in zat. 

Wi'j. hemmen dezelde vroage steld en er een ant-
woord op peberen te geven ok. Veur ons gevuul, 
waren het niet in de allereerste plak de gondels, 
die de mindere van de Kniepe waren, mar heur be-
manning. Netuurlik kon ok de opzet en uutwaarking 
van een boel boten niet healen bij de Kniepsters. 

.Mar de pesonen hadden een boel goed meaken 
kund. Dit is in veskeiden gevallen niet gebeurd. 

We kun ons veurstellëiidat de jeudigëGpfiL 
1 anen mujte hadden, om zolange stille op dat hoe-
kien van het veld te stoan. Doar broest jonk bloed 
in en dat is een goed ding. Mat de man an het 
roer hadde miskien toch even woarskouwen kund 
om temenen de vlaggen wat knapper op te hollen. 
Van kiender ku' we en moe' we dat deur de vin-
gers zien, mat dat de Woudklank-dame om de 
heaverklap noar heur voeten keek, bedurf een boel 
an dit ovrigens goeie geheel. Togido hadde pech 
mit de velochting. In de Kniepe hè' we precies 
hetzelde zien gebeuren. Mat an de holding van de 
pesoon op de gondel veraanderde dat gien streep. 
Doarom betwiefelen we, as dât de oorzeake was, 
dat de Togido-ers heur hoepels gien ogenblik stille 
hullen en sommigen wat goedlachs untvallen waren. 

Wie de Kniepster gondelvoart wel eens zien het, 
die het standbeelden zien. Standbeelden.:  die toch 
meensken waren. Mar die het' allienig verreudën, 
deur .tiet knipperen van de oogleden. Zoks vragt 
oefening. Oefening en nég eens oefening. De tied 
van veurbereiding was kort. Té kort. Dat he' we 

• vleden weke al beweerd. En doar is netuurilic een 
boel op of te skoeven. 

Mar téch - wât er in die lied nog gebeuren 
kon, het de ,.Etalage" ons toond. Tegen de gondel 
zélf ku' we as bezwoar anvoeren, dat ie wat iie-
kelik noar de Kniepster ,,Jacoba van Beieren ter 
Valkenjacht" reuk. En de man an het roer was 
bovendien gien onbekende t Ja, as de goechelaars 
an de touwgies trekken t Die kun nou ienkeer to-
veren. Mar dat doet an de prestoasie van de Noord-
Wolder bemanning gien otbreuke t Die bul hem 

• zeldzem goed 1 Onze bewondering - van harte t 
A' we wat niekelik ofkamt hemmen, dan het dat 

allient mar west, om de fouten noar veuren te 
healen en ze doardeur een volgende keer te veur-
kommen. 

Want nôg eens : we waren alleszins tevreden t 
Jehannes. 

P.S. Noa ofloop van de gondelvoart is op de 
Hellingstrqate een motor over de kop goan. Iene 
nut Oldehorne lopt nou mit een krnmme in het 
heufd en in Gorrediek ligt er iene op bedde. Dat 
alles zo goed beteerd is, komt uutsluutend, deurdat 
de snelheid nog gien dartig kilometer bedreug. 

Er zat een gattien in de weg.. 
Hoe lange nog? 



SIEPEL, Oktober-maark. 

In: Aanpakken 24 oktober 1952. 

t011er•maarft. 
Ja, t was een dreuge dag. doar è 
teliek en! 
Dat Is te zeggen, eh ...... 
Non ja. we begriepen mekaander 

wel, deed. D'r bio een stokmennig 
wfl dwiel naar  hüus toe ,eakt. Kwam 
~de dri'jmeule moe' j' rekenen!. 

OS Je de waarheid te zeggen skrok 
* s al een tap. veurda' 't an de 
meLk toe was Ië moen weten, ik 
kwas van 't Oost an S toen stoat 
S «"&C çea  koppeltien volk vent een 

te teken. Afijn, Ikke ok 
dt *itidtt ;  of: vanzelf,' Rven 

en wrjkke — een meenske 

moet kiem nou itisKet, Wit Ge ellenogen 
veuruut waarken — toen lie' 'k 't ok 
in de smiezen. Lopen doar werachtig 
een koe en een peerd en een varken 
henneweer! Nou, toen docht ik toch 
zeker hielemoale, dat het bi'j de beesten 
of was T (Doar bedoel ik die dwiele 
kerels niet mit vanzelf. Dât kwam van 
de dri'jmeule T) 

Over die beesten gespreuken, d'r 
hemmen d'r toch nog een stok of wat; 
an de tiende staan. hè. Ja mat wat ik 
Je zegge  De boeren kriegen 't zachiesan 
6k in de gaten, dat heur vee op heur 
eigen maark beurt. Leeuwarden het er 
Vrl'dag een dikke strop an had. hè' 
'k wel lezen ..... 

Die knikkerbak doar veur Oosterhof 
het nog wel goed vediend, docht ie 
niet? Allemoale dubbeltjes man! Och, 
a' j'  volhollen krie' j' een keer een 
pties! D'r stoa er ok iene bi';, die 
hadde al acht keer mitdoan, wun ie 
een deuze rumbomen. Kost me nou 
werachtig ok al tachtig sent," zegt ie 
zo half hardeop In hemzelf. Noch ]  
meneer," zegt die spulleboas. ,,dat 
hindert niks 1 D'r bin a1 goene west, 
die het vule duurder betaalden." En 
d'r klonk werachtig wat medelieden in 
zien stemme . -. . 

'Het zal me benl'jjen, wanneer dr 
een skiettente komt mit een atoomkenon! 
Want die wiendbuksen is toch eanlik 
niks meer. Mat miskien ligt het hem 
ok wel an de jongkerelsl In mien jonge 
joaren legden we greag even op de 
rose an! En dan om de hoogste punten 
of zo 1 Moe' j'  nou kommen! Pries- 
skieten doet hoast gien iene meet. 
Rosies en eapies van een kalken pupe 
knallen. Dat is nou an de orde van' 
de dag. Dan kan temenen gien lene 
zien, hoe ver a' j' er naast waren! 1 
Da' 's gebrek an durf, wat ik je zegge! 
Ku' j'  beter in de knikkerbak goan! 
Om te kieken hoe die mesiene t mit 
fe veur het Is de verantwoordelikheid 
in elk geval van je eigen skolders of. 
• De tieden bio toch al zwoar genoeg. 

Ik bin mit een bakvissien naar buus 
toe gaan: Netties in een kraante onder 
de jasse Ha' 'k thuus temenen nog 
wat. om  op te smikkelen. En de 

• .dri'jmeu!e speulde ok wel een tarig 
deuntien. Ja wis wel! Wat een gelok. 

at de.kiendervelamming an 't ofnemen 
• is. Ku' we weer daansen T . . . . - 

- As de Redaksie dit nou mar opnemen 
• wil. 't Sleagd naargens op. vanzelf. 

Mar ik kan 't 6k niet niet helpen! 
ik hitte 	 SIEPEL. 



SIEPEL. De Wachtkeamer. 

In: Aanpakken 31 oktober 1952. 

-Dé wacbtkearner. f 
V,ainnorgeninde ntefleis'tgebeuxd! 

'Zo m& mijnen - pats Au! 
'It Zalt 't je beterveballen 1 
Kiek, aanaere oavens leggen we altied 

wat holtis'ldoar,oin Is monnens-de kachel 
's.n te. zetten. Mar gisteroavend was dat 
niet gebeürd, want toen Ma we noar de. 
bruiloft .west van een aaheruichte van 
de vrouw. Eerlik is eerlik: ik hadde t 
goeie .mQensle nog nooit eerder zien, nar 
wat doet dat'er toe? As' degebakkies en 
de glassiès 'rnsr lekker binnen. Zeg nou 
-zelf t .Woârom goa' 'j aatndes noar een 
bruli0ff toe? Vroagen de meeasken me-
kaaindér -  : jômmes noaderbaand' pitied! 
,,Hadde ze ok een lange jurk en mit een 
sleep tf"• ,Nee een maaintelpakkien" ';Eea 
waantelpakkien 1 U~ za ok een boel 
kedogies. kregen 1" -,Ja nou 1" ,,EIè jim 't 
goed had van eten n drinken 1" ,,Gewel-
dig .! Geweldig best. Ja d'r wordde mitien 
weer inskonken heur, at 'j 'top hen. Dat 
was Mei wat aandes as iertie4 bi' j..."  

Max we dwealen of. 
We zoflen 't over de holties hemmen en 

nou zitten we al in de gebaJdties. Feguur-
lik' gelokkig t In wettelikhieid zitten de 
gebakes mens!.  

3jan' begriepen het al netuurlijk, hoe a' 
'k in die wacitkeamer van da dokter te-
rechte kwam, t Bielegien skampte of 1 Zo 
nar iniauen - pats! Au t Bloed 1 In huus 
- zonder 'bolties f .Sbjk[ Lappel Fiets t 
WaehtkaerI . . 	. . 

'k Was de eerste niet 1 Netuurlik 
'k de, eerste niet! Die hadde. gisieroavaxl. 
'grif,  niet aoar een bruiloft' west! zoen 
man ot tiene' 'zatte er véur me,' toen 'It de 
denre instapte. '(eieson?' :'zeg ik' 
,,Goeieïnorgen. t" Opgeru~ Wat moe' 9, 
Ie willen je groot, bollen, woar. .,f . niet.: 

• Waren er twie ofdrie, die wat weeromme 
• mbmpelden.. Ik. zegge 'mômpèldea t Meer 
niet'! 't nog gien neama hammen' t Alle. 
hoeIplakldes waren bezet, bek as in de 
bus, op iene noa. Hadden ze r.e!er 6* 

"weten, dat 'ik er aa kwam! 	 -. 
Mi'n,,weer", zeg ik krek as le' }T.e4r-' 

iaa&srs en (,]Je Amerikanen "en alle" Rus. 
sen, as ze wat zeggen willen, zon4erV 

die', zien ~re telde ieüeLdie 'zien' 
le skaoemkte,' twjm die in . een kraáutd 
bleaderden (wat' hiël wat ,aande is as, 
lezen!), di-je die 'neagelbeten (en dat in' 
een dokterswaohtkantrD, tere 'd 'hier  
lemoale niks deden, mat gieniene die aat- 
woord gaf! 	, 

Drie ketier hÔ' 'It er' zeta zoMer eot 
woort 

Toen Wal t au de beurt! Drie barn-
men! Da tôeh - 't vul miti 

ten ding wist ik zektt',toen It moer bijna 
aong! D'r bin een boel kleine kiender, 
&e voelen as za noer die dokter moeten. 
,,Hi.'j is bange veur dedokter", zegt Moe-
ke dan. ,,Die witte - en al die 'vrem.d.e 
instrementea"I 

Niks van weer Moeke  Jouw jgien 
is bamge veur de whtamer! 

. 	 SIEPEL. 



JEHANNES, Een proatien wit de Oosthoek; De Hoeve Ellektires. 

In: Stellingwerf 31 oktober 1952. 

1 

Een Proatien nut de Oostboek 
DE HOEVE ELLEKTRiES t, 

Nou krigt i» Hoeve zien ellektrieslocht, 
En goat de eulielaSp hoast vedwienen. 
Er zal méér tocht in al die keamers skienen,. 
En buten. - Bij de brogge - in de bocht. 

De Hoeve zette deur! De Hoeve vocht 1 
Een lange oorlog kwam de planüen-ondermienen. 
Mar weér stoa ieder pal t en elke dee zienen t 
Nou is het dan zover t LUektries tocht 1 

Zo kbmt het plattelaand gestoadig an naor veuren t 
Het het té lange bij de aachterdeure stoan. 
D'r moet nog meer, nog vû)e meer gebeuren! 
Zoks is niet iea twie drie an kaant en ofgedoan. 
Mat wat volharding wint, wat durf en iënheid kan, 
Dogls De Hoeve weer een ,,lochtepd' veurbield 

van! 
• jehannes. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; De inbroake. 

In: Friese Koerier 31 oktober 1952. 

t. 	 itt  

STELLINGWERFSF RIEMPILS 	- 
De tubroake LZS 

(Vut de rechtzaqfl. 

»&ar t*an", zes 4o rechter, 	- 
»Wearorn JWf- dat doan? 	.............t 
get geld bi')' niet en wsfl!, 
De Jiet 	. . Zeu7 staan!:, 
Ik anapèd't niks -van! 
Wat het ja bezield? 
Ie hemmen allient dus 
Vat rlhtien venietd. 
Mat binnen wordt niks, 
Nog gien atuder veinist. 
Vetel noü eens duud'lik 
Dc 	Roe Is jtp»  - 

Toen (ree 40 belaagde 
Een stappien 'veuruut. 
.a steul, kan 'le je zeggen, 
Uien dvuye besicuut! 
Mar . kiek er çns knen.. 
Ik hebbe een vrouw. 
En die is me soms 
WeZ eent *keAI. gauw.. 

- Ik- zocht' om de kraante, 
Toen zee ze: ,,Mar man, 
,Qie heh& ik «i opetvejet!" 

Ik zat er mit aflf 
Ik ging .nat 40 buren, 
Mar- trof het doet min.,  
Ze waren niet thuus. 
Nou, toen brak ik er. int' 

De rechter liet twie, 
Drie lcwetier prakkezeerd. 
Toen vreug ie: Ja ien blad 
Het inbreken weerd 7" 
't Pebliek, ondaanka rechter, 
En ondaanks sepler, 
Reup donderend: ,jji'j v'aa het! 
DE FRIME KOSRIfl!" 

Toen healde de rechter 
Die, kraante d'r bi'), 
En binnen 't kwetier 
Was -.- der '»Isbrtkr tri')ij 

- 	U. 	 JOt7j 
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flysje. Alcaqeiny, narteljij veur de 
gelegenheid, die er geven i; om tot 
dis, vegadering te reaken. liet kan 
eer stientien . bi'jdregen tot begrip 
tussen Friezen en Stel]ingwervers, 
ver en. weer. 
Bestoafltkte iene kaart gelok-

ldg nog belangstelling veur ons dii- 

yeurat onder net onicvoilc een otstaar. 
ven te'!bespeuren;  En dat is gien won- 

Het Nederlans  wordt nut de 
paplepel ingeven: op skoele, in 4e 
kraante, veur de radio. Dan bin d'r, 
zelfs tieensken, die niienen dat beur 
,,boerse" teal minderweerdig is. Dat 
is jammer. Want een, volk, dat zien 
teal veliest, veliest. zien kultuur. 
Doarom is die teal- zoe'n nek bezit! 
Gelokkig is er die belangstelling en 
de aandere kaant. Binnenkort een 
pretesser- veur de dieikten. an  de wij-. 
versjteit in Groningen! Icraantearti-
kels en toneelstokken in ons eigen 
diëlekt. j.keer zal er nog wel eens 
een grajnnitti1ça icoxupien! 

Speljer gaf nog een mooie amen-
sjçeakellng van echt Stelliugwertse-
woorden, woarvan er al een boel en 

Jjp 	en die-we-toch 
weer zien moeten te aachterhealen. 
We kun er hier gien opsomming van 
geven, mar rnoeu het, woord- geven 
an -de twiede spreker: 

Drs OOSTERWIJK 
OVER 9E GESÇftjDflqIS. 

In tegenstelling mit de heer Berg-
veld, palçte'disse de zeakii wat weten-
ska 

 
ppehker an, en bi'i dee dat op zien 

Nederlaans. Oorspronkelik moen . de 
Stellingwerven een deel van Drente 
west hemmen, dat toen behalve het 
tegenwordige Drente ok nog de Kop 
van Overiesel en de Stellingwerven 

- sjtig In 044 kreeg de biskop- van 
Utrecht hier het jachrrecht van de 
Duutse koning en dat was oanlilc het 
begin van het ende. 	da ende 
d'r zomer niet was, bewezen de Oost-
stauingwenersnag eens j  124 won 
ze -tegere mii de 
lager . tap de'bisI 
Tsanttbalcten;"We  

. 	. 
-- 	S- 	-----. 	': 

deuk en de- - 
beide Stellin, 

- 

kwan, nar leut hem mitien uutrpep,n 
°t Heer van flieslnnd en. dat bete-
kende de ondergang. De kleine'boere-
epub1ie1çjes waren niet tenen hez 

opwassen en mossen- heur vri'jheid, 
die ze deur de eeuwen heme nut 
taand en tand vededigd. bad4tp,op. 
geven 

De h; BergvQld zorgde, dat de 
regadering mit wat minder zwoare 
edaehten de pauze Inging, deur een 

pest gedichies nut t. .drogen en nea 
e koUie was het woord art 

Dr KOK 
OVER DE LIADEML- 

Hi'J doe het op zien Frits, mit goed-
tienen ovrigens van de vega4cring. 
e; betoog, dat ongeveer een ure 

luurd.e, moe' we hier o zo kort sa-
nenvattep. Onderwaarp was: Wat wil 
n wat doet de Fryske Akademy? En 
iet antwoord: Die wil de elegn teal 
n de eigen kultuur mit alles wat er 
in vaste zit, behollen en ontwikkelen. 
iiet deur vedrokking van de iene en 
'echten veur de ander, mar juust 
leur elke streek zien eigen kerakter 
-e baten belioflen - ei terogge te 
:even. Die wil de meensijen ineens-
4çen baten blieven en gien konteksic-
poppen. Allemoale aktie t an de slag. 
Van uterst 1mb tot utent rechts e 
van prefesser tot polderman. Veur een 
eigen . kultuur. Tot veurdeel van We-
derlaand en de wereld! Op allerhaap.-
de gebied wonen op het ogenblik .onr- 
derzukings doan. 	 . - 

We messen het slim. kort hollen. 
Mar Stellingwervers, wees gerust! Dr 
Kok het ons nog even stiekem vetelci, 
dat Wqlvegoa ok ani de beurt komt. 
Wanneer is nog met bekend., mar dan 
wee' Jini er alyast wat val 

JOUK. 

Fry'ske 
S de Stelt 

Drie sprekers 
Toen dr Van der Wielen çister-

oayend in de bovenzaal via katte 
De Zon in Oosterwolde de vegade-
ring van de Fryske Akademy 

;:.eupende; kon ie dat daen.vpur een. 
1ipk. azitaj bezukers. Het beste be... 

wies,. dat de SteJ.lingwerver nog be-
4angstelt in zien eigen teal en zien 1 

fl»4igeflkultUUr en er greq een hee-
tien meer van heuren en weten 

• . wil Dat i5 een hoopvol teken vpur 
- 4e.toelcornst! 

Nee het korte eupeningswoord van 
6;, Van der Wielen, begon 4e heer 
Bergveld zien proatienin en over hei 

teWngweris mit een veurdracht over 1 
pen staark stok en een star1ç hemd, 
om doarnoa de zeaken wat eerastigvr 
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zo Ôenk IK E OVER 
(Plaatsing van stukken in deze rubriek betekent niet dat dS teda41e met de 
inhoud Instemt. Ze bedoelt alleen de stem der lécers te laten keren. Ten over- 
vloede wijzen we erop, dat de namen van degenen, die een mening In deze nsbr$k 
naar voren brengen, bij de redactie bekend moeten zijn.) 

WAAR LIGT DUINS? 
In gijn artikel van 16 Oct. j.l., getiteld 

,,Waar ligt Duins?", voert v. d. 8. strijd 
tegen het binnendringen van tal van bui-
tenlandse woorden in onze faaL O.i, vol-
komen terecht! Wanneer de huidige In. 
filtratie zich voortzet, kan men zich het 
tijdstip indenken, waarop de Nederland-
se taal doorspekt zal zijn met een chao-
tisch mengelmoesje van Franse, Duitse 
en vooral Engels-Amerikaanse Invloe-
den. 

Het is verheugend,, dat de pers, die on-
getwijfeld op het terrein van de woord-
vorming een zeer belangrijke rol speelt, 
de vinger op deze rotte plek legt. Echter 
sp'eekt het goede voorbeeld nog steeds 
duidelijker taal dan duizend schone leu-
zen. 

Wij willen daarom enige recente ge-
vallen onder de aandacht brengen. Het 
betreft hier de -legeroeZeningen ,,Hou' 
Vast" en ,,Grote Bras". 	- 

Terwijl de radio-nieuwsdienst zich  
voortdurend van bovengenoemde beria-
niingen. heeft bediend, ineede lèt over. 
grote deel -der Nederlandse pers he 

.',,officiëler" mat-,, Hold FaW' en ,,Maifl 
Brace" te moeten doen; Jammer genoeg 
behoorde hiertoe ook de ,,Friese Koe. 
rier'! Uw speldeprik aan het adres van 
sommige omroepen was dan misschien 
ook Iets te scherp gelanceerd, 

Wat natuurlijk niet wegneemt, dat 
wij met de strekking van het artikel 
voor de volle honderd procent Instem-
men! 

Noordwolde. 	 M. B. 
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/4, ///f. - 

woz.c. 
'uutzet! 

Ja, dat was nou eens een mooie 
nutzet, die Zien zout kostte boven-
dien. Want liet sten er dudelik bi'J: 
,,Toega 	vergeet lederlene mag 
koxninen!' 

Ik deanke, da" we mekaander ve-
keerd *%r iepen, Ie zualen wel een 
keukenuutzet of zo in 't heufd hem-
men - al zes 
altled ~ mar 
van Oktober. 
Toen zatten 1 
pel volk op 't 
De Zon. In Ooi  
Jassen, mar 
woon te luust 
wel eens wete 
meénsken ma 

Via, disse kaant] 

TJ.ONGERJ 
skutjassen. Nou, dit luusteren wal 
de mujte weerd. Drie sprekers sten-
nen op 't pregrain en ze waren er 

waren, di 
en er veur 
in 't wel 

noor meneer Bei 
die een preatien 
ngwerfs bul. Dle 
al veur een volk 

drs veur zien neame stoet. Die liet 
een prachtig stokkien geskiedenis ve. 
telt over . onze Steulngwerven. Nou 
bin Ik hielemoale gien man veur 

van 

en onornanKeujtcnelu. et moer wei 
de mujte weerd wezen, om In disse 
tied dat waark deur te zetten. Om 
degen kultuur vaaste te hollen en 
op te waarkent DoM' *1' t greag au 
tuit doen! 

In de pauze liê we koffie dronken 
en toen apatterde meneer Kok van 
de Fryske Akademy d'r op las. WI' 3' 
wel geloven, da' t altied docht bad-
de, dat die Fryske Akademy zae'n 
soort spreektoeter wasvan de Fryske 
Biweging? Mar nou hè. Mat' nou hè, 
'k het wei aandes vestoani Die Frys-
ke Akademy Is een dreger! Een dre 
ger van de Harlinger en de Dokku-
ter en de Stefllngwerfse kultuur. 
Da' 's een mooi stok waark en doat 
kun wi') allemoale en mlthelpen, het 
Dokter Kok zegd. De gruunteboer op 
de hoek net zo goed as de professor. 
Da' 's 6k een mooi ding! Ep al t  't 
nou tuit de Peti'j van de Arbeid Aol-
len, of mit de Anti's, le neme de 
skoppe mat' op en ie vrotten mar tuit. 
Door wordt in dit geval niet naar 
vroagd. Da' 's haast 

nog 
 mooier dingl 

Mijn, dr 
Van 

 der Wielen uut Bakke. 
vene, het een mooi aluutstekkien 
spreuken en toen bin we noar huist 
toe gaan. 

Asallenian nou mat' In de gaten 
liet, dat dat auient vent' disse osvend 
bedoeld was. WVJ hemmen dat slutst-
stokkien nog niet vediend. 

Wi'j meen nog dregen en uutdre-
gen 

Veur onze tal! 
- Veur onze kultuur! 

Veur ons volk 2 
- 	K. K KWIBUS. 
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Eerpeiskellen. . . 
In de rondte, in de rondte: 
HieZtied weer. 
In de rondte, in de rondt*. 
Honderd keer. 
Steke-zuken, stelce-pikken 
Hupla! in de emmer mikken 
Hiettied meer. 	 - 

In de rondte, 'k Moet nog even 
I'Toar de Van Beek. 
"ter hij 'k te vu1e geven 
Noar me bleek. 
Vleis en brood en botter. kealen, 
En een pak beskuut betea3en! 
Ho! n steekt 	 . 	. -. 

In de rondte Hupla!- Wat kSt 
.Flealen kan! 
,,Honderd gulden? Nt, dan zat het 
Er niet en! 
Ere gister ha' 'k »tien slinger"! 
4u! Krek in de vcurstc vinger! 
Komt er van! 

JOUK 
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Een goeie greep! 4 
D' Piyske Aademy. hét een goeie 

greep; 4n wit dle '.vega4ering in; 
Oosterwolde; j. vleden weke VrI'jdag 
WaCt' Op -'e, bovenzaal van - kafee 
De ZQU. ijç#" ie hadden er ok 
beurd. :'Mar miskien was er wat In de 
feuiilie, een bruiloft 61 zo.: 't Zal je 
• tenslotte mat gebçuten 1 

'Mijn, we beramen drie sprekers 
hard en .dle;gingen er alle drie In as 
koeke. fleur, woorden dan, vanzelf 1 
Nou het eupeaingswoord van dokter 

Van de Wielen.rnog meneer Bergveld 
van Appelske .e punt er ofbieten en 
hi'j dec. het mat kaap opzien Stelling-
werf., 1 Dat Is er nou eens, lene. die, 
we.:Wt de tact veur een volk be- 
tekent'[TEi 	die -4e.earigheid aa het. 
q$ in 4iè:'teal omme te' snuffelen .en 
van die> echte $eelingwedse woorden. 
t zçhieean wat 'wit- de .Ued reakt 
i ~h!xwe o's wet op te sporen en 
vèuren te skoeve We hemmen . er 
een' 

 tiepJc 
mqçie riegçL van .o ' prisenteer-

:tregen. 
Meneer Oosterwijk vetelde doarnoa 

!:bet ienen-aander "uut de geskiedenis 
vaa de Stellingwerven. Hoe ze eerst 
béstonnen as deel van Drente, doarnoa 
a$ zelfstandige boererepubliekies. om. 
tenslotte . deur machten van buten of. 
beur duur vededigde vrl'jdom te yeliezen. 
Stoere vechten moen dat west hemmen, 
odaze veuroldersl Waren zie niet de 
lesten in Frieslaand.die heur overgaven? 
Als wl'J allemoale ok eens zo streden 
veur het behold en de ontwikkeling 
ijfl;Qflg eigen stokkien tal en kultuur! 
Pan was er gien kolde aa de tocht 1 

Noa de pauze was het woord as 
dokter Kok van de Fsyske Akademy. 
Fli'j gaf een dudelike uutienzettin9 van 
doel en waark van de Akademy. Disar 
.Akedemy is er veur . hiel..Ftleslaand en.. 
doet 'henrew--de--Stclliogwcr-vcn- not 
goed. bi'j as Dokkum en Heerenvene 1 

1 juust deurdat Iedere streek zien eigen 
kerakter wet te beweren, kan het geheel 
zoe'n mooi beeld opleveren. 

Dokter Van der Wielen sleut de 
1 aavond wit een goed deurdocht proatien 
en toen mossen we de donkere naacht 
weer in. Allient jamier genoeg 1 Dr 
waren niet vule Weststellingwervers 
van de petl'j. Ik hebbe me ofvroagd, 
hoe dat, zo was. Mar dokter- Kok het 

jhet antwoord geven 1 
De Westatellingwervers moen weten  

hemmen..dat ze beur de rçize besperea 
kunnen. want dat Wolvega ok nog. 
ande beurt komt,'....... 

D'r'. wordt . zelf., veteld, dat Noord-
woldo .dan wit een busvol hennegoat 1.. 
Dat 'zol ja wis en. werachtig zo gek: 
niet wezen! En dan mos .eriene een 
groot doek. skllderen, om. over. de bus 
henne te gooien. En doar 'mps op stoan: 

STOOTTROEPEN t IN DE., 
STRIED VEUR TEAL EN ': 
VOLK! STELLINGWER. 
VERS, WEES' - StELLING-. 
WERVERSI 	

:' 

..SLRPELJii 
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.4 	S 	 .-.•-' 
Leven za de. brouwen jje 

De Fryske Akademy vergaderde In Oosterwotde. 
/ De stried om  het behold van teal en kul-

tuur van de Stellingwerven is, er nog altied 
vuus te vule iene van de enkelingen. Het bin 

• de roependen in de woestijn, mat heur roep 
-. wordt deur het gros van de bevolking niet,. 
1 of temenen niet voldoende. -vstoan. 

Doarom was het zoe'n goeie gedachte van 
de Fryske Akademy, om eens een stap over 
de.Tjonger te doen.en-eew-vegadering in de 

• --: :-- 
 

Stel linen te beleggen. 	los' we de- 
!: 	-rekt-- mar vetellen, dat die vegadering boven 

vewaachting sle*gd Ist-- 
ESIk is eerlik, we waren - wat skofilg, toen te 

roeme taal van kafee De- Zijn 1nstapted. Zollen 
er wel genoeg iiieensken kommen, -tin het teakien 

zol er domffiftt mar hier en 
rezenjinit alle ongezelligheid 

Ier dri'jde worden 
sph druppelde d'r 
n. En toen dokter 
dan ok hét eupe-
zaal wel niet Vol, 

loei van disse ve-
Fryske Akademy 

sie. Op véskillende 
n, nou bin-dan de 
- Fryske Akailemy 

de boeg. In beu-
archieven op nos-
is de geskiedenis. 

van i'r 
- ' het 
	

t disse 

van 

in de boeken nu di as & Duutse koning - 
Ier keizer - disse streken veur de jacht beski 
stelt an de Biskop van Utrecht. Disse -Biakop 
beerde al gauw, om .hier een beelien-  meet v: 
grond onder de voeten te kriegen en de Duui 
ning hulp hem don greag bil. Jommes, de bis 
pen worden toentertied deur de keizer keuzen 
dus de persoon anwees, die hém het gèsldkste 
en don kwam bi'j, dat ze gien gezin-hadden -er 

- bi'j overlieden di keizer alles weer volkomen- iti 
hanen hadde. Dat veraanderde, toen de stried tus - -1  
sen Paus en keizer in het veurdeel van de eerste 
beslist worde en de Paus in 't vevoig de b!skoppen -. 
anstelde. De keizer ontholt dan zien steunzen - 
zachiesan brokkelt het bisdom of. 	- - 

lOst een stoel 
na een grote 

Mar noarmi 
W d'r gerust 

eld te geven In de 
bin al veaadetlnt 
erven an de beurt 
een ptottë waark vi 

osdeüuuk te *aachten. Di 
bodenikunde, doar bin de,! 
deandacht opeisen. Het 4s 
t: in~. van-- henLbela 

J-llernoa was het',  woord an. meneer. Bergvefd.. 
Appelske, . mit eed -proatien fit efr over .het- Stelli 
wens. Toen het vezuuk -'qn dokter Kok, dirreki 
Van- de Pryske Akademy, kwam, om op 4 
oavend een proatien te hollen, haddé de sprc 
eerst eanlik wel een beetien bange jyest., Mar 
treze was gauW overwunnen.-Er Was lommës 
lient mar reden om bliede te wezen, dat fl -er.nott. 
delik eens wat belangstelling veur 	diëlekt -ko 
en dat de Fryske Akademy ok de Stellingwer 
In- heur waarktetrein betrekt Op disse wieze is 
bovendien mogelik, dat Friezen en Stel1ingt 
over en weer begrip veur mekaander krieén.ç 

Er - Is een tieç west, dat een boel meensken t 
,,boerse" teal as een soort minderweerdigsu 
-gaat beskoüwden. Oelokkig veraindert dat zâcfi 
an wat Mar - dat nemt niet weg, dat het ei 
diëlekf elke dag bloot stoat an de anvallen deur 
Nederlaans, hetzij op skoele, hetzij deur de T: 
en de kraante. Zo is er an de- iene kaant winst,. 
an de aandere ok velie& - 

Doar komt bi'j, dat er een boel vremd volk 
komt, dat de streekteal niet overnemt. Zo het 0 
stetlingwerf in de tied van de vevening een 1 
Friezen over de vloer kregen. Even goed wees 
onderzuuk over de hoofden van skoelen uut, 
van de skoelekiender in Ooststellingwerf 64 
thuus Stellingwerfs proat. Mar d'r waren ok p 
ken mit 84 % 1 Meneer Bergveld is een echte zu 
Alle woorden, die echt Steflingwerfs, mar af wa 
't ofslieten- binnen en zo deur de dease dag 
meer zovule gebruukt wonen, kommen in zien bi 
As er meer Stellingwervers binnep, die-  dat 4 
zal ien keer de woordelieste kloar kommen.- En 
wet, woagt de ien of aandere student hem bbq 
eens uit een - grammatika t Temenen, nou bitu 

de Saksiese diëlekten benuumd wordt 
Meneer Bergveld besleut zien proatieü, mit 

willekeurige gréep uut zien Stellingwerfe wooi 
lieste. We kun ze hier niet -llemoaIe geven, 
een peer woorden bin toch wel- de- muite we 
Wet iederiene wat reatelskellig, adderveren, bi 
tille,- vroamen, sepupenholt, een lappe op. 'e sk 
smoege en gaffeltange- betekenen? 	- 

Drs. Oosterwijk vetelde het. ien en aander ut
geskiedenis van de Stellingwerven. Hij stelde al 
eerst -de vroage, hoe het komt, dat het Stellingw 
zoe'n deur en- deur Saksiese inslag het, (wiel 



In 1227 komt ok het Drentse laand in opstaand 
tegen de biskop. Het liekt er op, dat ze doarbi9 
de hulpe hadden van de Ooststellingwervers, mat 
dat de Wesfstellingwervers beur al om 1200 henne 
van Drente ofskeidden en juust an de kaant van de 
biskop streden. Het biskoppelike leger wordt deur 
de boeren vesleugen bi'j Are, en in 1328 stapt dan 
ok:iJoststellingwerf nut Drente. De Stellingwërven 

-bin dan kompjeet en eanlik tot vandeage de dag 
toe in dezelde vorm blieven bestoan. 

Uut de olde boeken bliekt, dat de Stellingwerven 
weliswoar vedregen sleuten mit Drente an de !ene 
en de Zeuvenwolden an de aandere kaant, mar 
dat ze d'r altied veur weakten, beur zelfstandigheid 
volledig te behollen. Het sluten van die vedregen 
was nodig, omdat er van bütenof geveer dreigde. 
Doar was allereerst de Diiutse keizer, dieJelokkig 
gien werkelike poging dee. Verder het Boergon-
diese 1-luns, mit eerst Philia de Goede en !eatr-
Karel de Stoute, die plannen: hadden, het Ko-
ninkriek Frieslasud weer op te bouwen. 0k dat 
leup goed of. Het was tenslotte de stried tussen 
Skieringers en Vetkopers In Frieslaand, die de on-
dergang van de vri'jje têpubliekies veroorzeakte. 
De Skieringers toch, reupen de hulpe in van Hertog 
.Albrecht van Saksen, die prompt kwam, mat ok 
prompt de boas speulde 1 Dè Stellingwervers wa-
ren weliswaar de lesten, die hem as beur heer  en 
meester erkenden, mar ze mossen uuteindelik het 
heufd bugen veur zovule overmacht. 

Noadat nog een peer vroagep steld en beant-
woord waren, dreug Bergveld een stokmennig ge-
dichies vent, om. de zwoare ,1geskiedenisles" te 
verdrieven en toen was 't an de koffie toe. 

Mar behalve veur het drinken van koffie, kon het 
skoft ok gebruukt wonen om eens op je gemak 
in de nutgoaven van de Myske Akademy te bles-
deren, die aachter in de zaal op een peer toafeltiS 
uutstald laggen. Jammer, dat & nog zo weinig Stel-
lingwerfs bij was. Dat ligt .'m niet an de F15'ske 
Akademy, mar dat ligt hein wél au. de Stelling' 
werven zélf. Ze mossen de penne wat gemakke-
liker opnemen. 

Dokter Kok, die het S dalrde  spreker in het Fries 
dee, mit goedkeuring van de vegadering, wees er 
allereerst op, dat ie hier ston as spreker veur de 
Fryske Akademy en niet as propegandist veur de 
Fryske Biweging. Dit, bin twie dingen, die wei eens 
deur mekaander healt Warren, mat die In wezen, 
hiel vesfrillend binnen. De Fryske Akademy pe-
beert het gat op te vullen; dat er in Frieslaand is, 
deur het ontbreken van een universiteit. Het Is een 
waarkgemienskop en iederiene, die belang stelt In 
test, volk, wezen van Frieslaand vindt, hier V een 

.Çtuurlik vaalt Frieslaalid nut mekaanSf IiS• 
skillende stokken. Mat dat isjuust de riekdom -ûati 
het leven. As alles geliek is, was 4ewereld, lene 
grote konfeksie-winkel.. 	. 

As de delen heur gezichte veliezen, goat de kul-
tuur noaf de kelder en dan goat de meenske mit.. 
Veurop bi'j de kultuur stoat de teal. 

D'r bih mèensken, die mitnen, dat de: kultuur « 
ien keer is, en da' we one doar verder .gien zorgen 
omme meaken hoeven. Mar in een kiend is het-le-
ven ok. Toch moet het wel eten hemmen. 

D'r bin ok fiieensken, die de kultuur wiliën Iris-
ten vedwienen. Mat dan konit er surrogaat- v'eur 
terogge. 	'  

Hoe kun we initwaarken an het behold- van die' 
kultuur? 	., 	. 	.' .. ' . 	. 

Deur aktief mit té .doeu. 	de 'dingen. Niet veür 
de radio zitten'. 
Niet om het voetbal 

Doar kan iedener 
litiek en ontwikkelh 

van 
.g in 

lus in zien eigen groep. 
In elke streke goan mêènéken nut en .kônimen 

neensken in. Hierdeur kan de eigen basis veleuren 
oan. Die er in komt moet' ITem anpassen all tien 

ii'jje omgeving. 
lene van de grote vtoagstokkefl, woar de Aka' 

lemy. op het ogenblik,ïn begonnen is is de hidu-
trialisbasie. Grote' veraanderangen zuilen in korte 
ied voltrokken Wonen. Hoe zullen de mèénsken 
bar tegenover. stoan? Oppassen is hier weer de 
loskop. De febrieksarbeiders meugen gien kon-
eksie-ineensken worren, die zonder mèët mitlopen 
ri het gereel. » 

an 

uenj 
)peft. 
1 p.: 
h de 
.t de [ Dea6flitiiiWflôeg ân broèTiillenÇd'T 

moet ok een bloemegien op de, toafel stoan. .Dat 
toat'er hier nog. .Frieslaand is nog een bewoonbet 

Sus. 	'. . 	. 
• Noadat pk disse spreker nog een peer vroagen 
be4ptwoord hadde, bedaanlcte dokter Van der Wie-
len :sprekers en pebliek veur beur anwezigheid en 
sprâk de hope nut, dat disse aavend wat in de 
meeniken 'wakker skuddet hadde. 	- 	- 

Wé willen niet noaloaten 'te vètè'llèn; dat West-
stelIinwerf ok nog zoe'n oavend krigt. Loat Ieder-
lene dan vdn de peti'j. wezen. Het Is de mujte 
weed  



SIEPEL, Maarkhaandel, 

In: Aanpakken 14 november 1952. 

'Maarkhaandei 7 
Mit die glasanieder, van vleden joar 

wa'. 'kte.passejCÖ4nmen! 
Vlak veurrn1nogen sneed.die kerel 

op 'e maark  er gips mit. dat-het-knapte 1 
Rits-rats, inn lçecr d..r overhenne, 

kloar was kees!- 	... ... .. 
Wat z& j" ,dan nog doen mii een 

dure diamant. was de sklldezs die ge-
bruken? Wees. toch wiezer man 1 La. 
trouwens ..ie: slçugeu twie vliegen in 
tene klap, want het was mitien een 
euliestien, dat-ding. ?Skeecmessen zette 
die kerel d'r op an, dat het een .meroakel 
was! De sigerettevioeig4es skeerd ie 
an de lopenuebaaiid in de middendeur? 

Nou, ik . .kochxe . zoen ding. Twie 
kwartjes, 't is tenslotte gien geld. Zee 
die vekoper trouwens ok. al, dat het 
glen geld was. Mar een rekloamean-
bieding. Afijn, dat kou .m'j niet akelen, 
dat waren zien-zeaken. Ok.: dat ie mit 
•de matteklopper kreeg as ie niet genoeg 
vediende vandeagel 

Goed en wel! Ik komrne thuus en 
tégen -tvrouw; ,Nou moe' S 

eens even kommen kleken, want nou 
za' 'k Je het achtste wereidwonder 
vetonen. Een, st/en, mat het is gien 
stien het Is èen glassnleder, en een 
skeermessenanzetter in len keer 1" Die 
riegel ha!  -k goçd onthullen van de 
maark, mar hi'j -moakte niet: vule in-
drok op de vrouw, ze heajde temenen 
de skolders op ép skudde 't heufd Zo 
bin vrouw.luden.4 niet .techpies aalegd, 
moe, j'  deankek Afijü 1 Ikke mis 
skeermes w4 d4 1 kaaste en ikke an 't 
sliepen. Vuç.f. mten, tien menusen, 
een kwetler, toet was mis skeermes 
een viele t 8n 4 VrqUW lachen op 'e 
koop-- toe 	Ü4I1! .,'k 1-ladde 't wel 
docht," zegt ze ,'k Had 't zelde wel 

d
ocht. Op dc ,14aarlc loöplé .d'; âltied 
n mil zokke '4ing.en." . De slieperl'jje 
was dus een mislokking wonen, mar 
ik haddede.grote.trqf nogInhançnde 
glasscieder 1 Doarqm ze ikhNoti ja; 
war kiek ee9sevenpIes an, eanllk is 
It ok een»glasazieder en gien euliestien. 
ie  zullen- zien. 44t'ie dat doet 1" Dus 
een stok g4las opgezocht t Niet te dikke. 

Niet te dunne.Demlddenwe. krek z 
't 'beurt in de wérejd t.: :1k néme het 
apperoat, ik zétte het op de glasplate. 

• ik héale het op me aa', - , Küp 1 zegt 
het. ,,'t Is lokt] Werâchtig, 't lokt," 
ropt de vrouw. ,,Lokt?" zegik, ,,Iokt?" 

LV/ât lokt?" .Het glas;" zegt ze. ,,'t Is 
kepot t Ik heurde 't dudelik knappen T' 

Toep hé' Ic beur de beide helten 
van mien glassnie'der in de hanen -, 

	

douwdI • ,, , 	• . . 	. 
Dè icerel het me bedonderd t. Dat 

stoat vaaste 1 En ik bëgriepe -ok al 
bôe 1 11fl liet netuurlik iene gdeié veuï 
hemzelf had en de ;est het rommel. 
west! Een volgende keer is t mien 
.beurtfl Reken mat! 

	

Vanmorgen. 	't weer maark. 
Diezelfde kerel ston er ok weer. Niet. 
mit die dingen van vleden joar vanzelf. 
Hi'j hadde nou soldeer! 't Hul overal 
op 1. Emmers, pannen skoalen, goa mat 
deur Kit' j' een menuut leater mit een 
heamer op stoad, dat het dendert! 
Eerst een. hiele dimmestroasie en toen 
begon de verkoop. Ikke veuran vanzelf. 
Geef ml'j die mat," zeg ik. ,.Die. 

woa' j' 't zelf mit doan hemmen t" 
Nou, hi'j skrok er van ht, dat zag ik 
zo t ,,Mar meneer", zegt ie, dat is 
mar een half stokkien meer!" Zol ie 
me d'rtôch noginproaten. zoe'n knoap. 
,,Kan me niet skelen," zeg ik. M Die en 
niet aandes 1" Ja, toen het ie hem 
overgeven. Mar wit een zucht, dat 
heurd' ik dudelik 1 Ikke noar huus t 
Wat healen -  kon.! Stiekem aachter-
ommel Gien fleater sloan! In t hokke! 
Eerst een keer allient peberen 1 Emmer 
van 't rak - ie moen een kepot ding. 
hemmen vanzelf - dus: spieker d'r 
deur t Wel een beetien zunde, hi'j was 
nog goed, mat och .. 
- Nou de soldeer t 

Linkerbuse en rechterbuse, vesse-
busien ...... 
• 0db heremetiedl Nou hè' 'k de sol-
deer in 't dissien baten liggen! . 

SIEPEL. 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Het roadsel. 

In: Het Vrije Volk 3 december 1952. 

4t4: 	 . 

t7ÏiRdÉdsel 
'k Bin het roadsel van Mildantster 

• Polder Integen kommen! Mar Ioa' 
'It het gedien even veur de namen 

• wegIioeven, dan ku' Jim tuit fl08Ç 

as 

tilt 

en toen de Polder In. Nou hint 
dear even en disse kaant de brogge 
van Mildam - en diase kunt, dat 
Is en 4e Stelilugwerf ee kaant van-
zelf! - en dear 1,è' 'k en tulen Un-
kerhaand een disk. .&n tulen çeçh 
terhaand ok, me: dat doet er met 
toel D1 linker, die was 't! Of eanhik 

Van disse kaant] 
TJONGERJ 

was ie het met. mar het Was di* 
poel! Dit ston op die diek. Ja, er 
steunen miaklen wel honderd poalen,. 
vanzelf, me: die ienel Die was het! 
Voer hong het roadsel 8fl! 
• Ie meen goed begriepen, da' t op 
de bromfiets was, want doar zat hem 
de plus nou bek Int Lii eenbiltere,: 
kan t je zeggenj 

Boven en die poel zat, een bord.. 
Een blawzw bord, tuit een witte fietss. 
Netuurlik trok ik tulen konkluale: 
zoe'n pad Is ok veur bromfietsen. 

Me: onderdat bord zat nég een 

de hoogte binnen as Ikke dan wee' 
JÇ dat zée'n pattien vebéuAen Is veur 
bromzletsers!... 

Mat' onder dat borgen zat wéér 
een botten! Blauw mit witte latten! 
,,Verboden Toegang. art...... 

Ik badde gien klompen en. mar 
toch was "t tak as er wat knapte.. 

Nou bit Ik van nature een piuzer. 
Ik mag greag weten, hoe de vörke 
en de steel zit, om 't mat In zee-
inansteal, te zeggen. Dus rap van de 
brompot en en 't prakkezeren. Stoa' 
'k doe: een uur of wat diepe In ge-
dachten, komt er lens langes, stapt 
bil me of. .4hz t' zegt ie. ,,Kerel 
Kwibus. Of kont ie ok van de Knie-
pel Wat was le weer mooi, hè?" 

Toen ho' 'k mei- ,,ja" zeg4...... 
A' 'k geld hadde bord' Ik onder de 

lezers duzend gulden nut, veur de 
beste oplossing...... 

K. K. KWIBUS 
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SIEPEL; Het askebakkien. 

In: Aanpakken 5 december 1952. 

-Het askebakkien;. 	. 
Ikweet niet,.hoe 't jiiii 	M; war ik 

mag greag een slgerett-e dri'jjen. Roken 
netuurhlc 6k wel, mar toch, as t er op 
.an, komt— ;:geloof k. dat het *i'jjea het 
mooiste is. Zo echt huselik, hèi Pak- 
kien tebak -ufl de linker jassebuse hen- 

paldcin 1 vloeigies nut de rechter 
jassebuse hèalen,. -pakkien spij'jc aach- 
tiz4e vestaandskoezen wece gen,- en 
dan ,mar 1ikkS  

"Ik.blii dan 'zelf okaFiange totLe 
ib6rnmtkommen, da' 'k si9eretter 

fabrikant wetten moeten hadde. Mat in 
awaxk Is fln-  ckeug brood meer 

te*,  ve&ênen 	en neem ie een mesirte, 
4oar.l j' de tonge niet bi'J nodig. 

nou over dat askebakkienl- 
Zo nog -eudan rnoe' -'kwel 	een 

boskop doeg- veir de vrouw. Niet veakç 
heurl Hoogstens 4rie,. vier keer d 
Nou, d4tkavrelLAfijn.ie 4têppén de 
winkel in; 	othetbÇj.dslaach*er 
ween, om twie ons -leyerwozst;- of bFj 
'de »koemeaker om,drie brute veters en 
aanderha!f..: deuzien zwarte skoeSmeer,  
of bi'jde drogist om ka-Ikweater, Qf bi'j 
de âândere drogist (dus :nièt die op- 'e 
boek) om 	weten vebaandgeas. 
of 	bi'J 	de 	speulgoedwinkel om drie 
rees-auto's itt geraasje.. . .;. Mijn; ie  - 
stappen de winkel in! Zonder mis! Ie tak erenTde -klaant, die 

NetiiûnI& hé' j' een -sigerette dri'jt, vent' je is. Ie rekenen, ie rooien. 't Kân 
toen de vrouw je op t -mattien- reup en --. 't kan niet! .e durven je hand niet 
netûürlik is die nog niet nut, a' j'  te weer te bewegen. Dan heal ie de drie 
plak binnen. De eerste peer menuten is menuten niet! 	't Komt niét goedl-D'r 
dat niks, ie doen nog eens een beste moet nog 'drie pond suker bi'j! Wat 
heal, lekker diepe de longen in,  en de Sèttié in vredesneame itt dnié ppnd 

i neusgatten weer ûut! Mat dan zie j', suker doen? 	Het hangt aég! je kan 
dat de sigerette kôrter en de aske lan- -hem uu-tdroldcen. Tegen de mure  aach- 
ger wordt As zoks thuus gebeurt, bin ter je. Gien meenske, die d'r naar tealt 
d'r drie mogelikheden. Of ie hem-men Max d'r komt een zwarte plakice vani 
bi'j wieze van toeval het askebakkien Is -dat meenske noq nog nooit klaar? 
in de buurt, 6F ie -hemmen -van de hiele -Dat die aske nog hangen blift. D'r bin 
aske niks zien véurdat het over je ide- i nou zéker vier menuten -omme! Kerel 
ren toltert of 4, pot nut liet weater- nog toet Wat wordt dat hiete an de 
plaantien is er goed- veur. vinge's! 0k nog ties? Werachtig! 0k 

In de Winkel zie' j' die aske wéli nog des! 't Kon wel al inbranen 6k! De 
't Is vremd, mar iézien ze wéli lene 't winkelier- is an 	afwegen. 0e klaant 1  
mogelikheid 	vorti 	Weaterplaanties 1 stoat wit de rogge naar je toel Dèr 
stoan 	er 	niet 	In de veansterbaank. dan! Voete d'r op! 	 - 
Twiede 	mogelikheid 	vorti 	Dus: -het Wat proat çiie, winkelier daar 	: 
askebaklden! ijeurskriften? 	D'r It nog lange gien 

Ie loeren eens links, ie kieken eens veurskriften genoeg! De as&ebak mos 
rechts, ie zien het niet! Ie takseren dc in iedere winkel veplicht steld worren!' 
lengte van de aske wit kennersogen. As ik het adres van de Wetgever 
Binnen drie menuten vaak ze dr of! 1 war hadde! 

- 	 SIEPEL 
P.S. - 'k Wol t6ch wel eens weten, 

wie MIEN peuicien oprookt het! - - De 
winkelier g-ûn ik -het -niet! 	- - 



JEHANNES, Een proatien wit de Oosthoek; les en ieswegen. 

In: Stellingwerf 5 december 1952. 

Een Proatien nut de Oostboek é. 
lES EN JESWEGEN 

1 Toen we dit stokkie'n skreven zat er we-
tachtig al een klein wintertien in de locht. En niet 
allient in' de locht, mar ob in het water en in de 
grond. De grondwaarker zitten thuus mit vorst, 
velet en de skoelekienderflemmen de skaaten op-
zQcht, om bier of tloar ojeen sloot en een plasse, 
die niet al te diepe binnen, de eerste streken te 
meaken. En miskien binçer wel al olren ok, die de 
iezerties te veurskien heaki hemmen. De winter is 
wel vroeg, zo-krek in 't begin van Desember, mar,  

nepen as me cr, is. td 
brengen tn wie .zâl:zeg 
ter van plan is, oni wee 

As het deur vriest,  du 
de kraanten stoari vol 
niet greag een beantier 
van de vlagge en de mi 
Zo zwierig mit de hanen 
rechts? Wie lacht zelf n 

die moet zien kaans 

f jommes kan de duj 
en wanneer de win-

ie te kommen? 
et niet lange meer en 
riede4'jjen. Wie dri'jt 
onder het wapperen 

nut een luudspreker? 
rogge, van, links noar. 
eag even het hardste, 
twie sentimeter te ver 

deurleup? Wie rekt niet greag even de nekke nut, 
om de hardrieders te  zien ploeteren om de leste 
meters? En wie kikt niet greag even noar de rooie, 
gezonde wangen van de jonge meagies, die lachen-
de veb"j strieken? Ja, op dat kolde ies,in al een 
boel waarme vrendskopp'si sleuten t 

Mar as de winter deurjet,  .komt de dag, dat het 
ronties-dri'jjen' begint te .vevelen 1 De Voart, de 
Lende en de Tjonger' woir4en staark! Oldemaark, 
Blesbrqgge en de Kuundet kommen as bod! Toe 
mat 1 Dat is pas het échte 1 Kilemeters deur de 
vlakke lanen zwieren op die peer sentimeter stoal, 
die ,.kris-kras" deur de hatde iesvloer snieden. Lek-
ker mit het wientien in de rogge noar de Drieweg-! 
sluus sulen en dan weeroinine tegen een kolde Oos-
ten-snoever optornen noat-huus toe.... 

les' nrsni'j.  2e heuren jammer genoeg b'j me-
kaander. Jammer temenen 'veur de skaatserieders, 
die zlen:inooie -gladde bes-zicht vedwienen. 
• Wat een gelo, dat: de rswegensentrale d'r is t 
Overal stoan de vegers kipar. Vort mit de snij t 
De bessem d'r in 1 En not een dag, miskien twie. 
ligt dat hele, mooie ieswegennet weer veur de 
skaatserieders eupen! Dat kan ie zien harte mar 
weerophealen 1 Zonder laat van sni'j en - zonder 
geveer! Want overal, woaf de wiend een gat blci3-
sen hal, is dat gat ofzet 1 Deur diezelfde leswegén-
sentrale. En as ie weten wd, as de Skipsloot al ver-
trouwd is, koeft ie '5 oaveus mar in de kraante te 
kieken. len min stok Iifl ei-in dat hiele ieswegen-
iiët. -Dat is.-  de :sô sloöt0ntaf Wolvègectoe; Mat 
tik - hier het de leswegensitrale doan wat ie kon. 
Woar 'bijt al die 'battngs ûndes weg kommen? 

Miskien is het ditvroeg&winterjen tôch wel niet 
west, dat ons op dit onderwaarp brochte. Het was 

leesden. Doar ston in, dat de ofdeling Noordwolde 
25 leden verspeuld hadde li Kiek, dat is nou zo jam-
'met'! Het is bekend, dat er goene binnen, die heur 
inskrieven baten as lid, Wanneer d'r een Sterrit 
.hollen wordt. Dat veleegt het inskriefgeld en te bin 
hoâst net zo vedelig nut. Aankem joarku'j dekwi- 

taansie weigeren en de katte opni'j uut de boom 
kieken. 

Dat die- holding vekeerd is, is zo kloar as een 
kbontien. 

En dan is ,,vekeerd" nog lange het goeie woord 
niet! 

De leswegensentrale vedient de steun van elke 
skaatserieder t En van elke older, die zelf miskien 
niet meer mit goat, mat gerust thuus zit, omdat ie 
wet, dat zien kiender op wettouwd ies rieden. 

Los' we hopen, dat het, velies van die 25 leden 
in de ofdeling Noordwolde, allient onstoan is deur 
verhuzing en zo. 

Het zol jammer wezen as ien lid om een aandere 
reden bedaankte. Het zol pk jammer wezen, as er 
disse winter nog rieders waren, die de Sterrit of-
waachten, om heur in te baten skrieven t 

JEHANNES 



HOEKSTRA, A., M. de R. 

In: Aanpakken 12 december 1952. 

INGEZONDEN,;. 

M de_ R 
Moeten we de stukjet'dle in dlaIe4 

geschreven en geplaatst in verschillende 
-bladen, niet alleen In Aanpakken en 
S;elllngwerf. maar ook: In de Friese 
Koerier en Het Vrije VIk. beschouwen 
als een reactie op de. 4ikwqjs wat gp 
44gerge manier van actie voeren 
door de .ijveraars van"-de Friese 'taal t 
Opdringerig dan in de smaak van opa. 

- Stelliogwervers. 	:. . 
Maar., als men behoefte voelt om 

onze cultuur ofôns dialect teverde4lgeu 
f te verbrelden, waarom dan een-

schuilnaam. gek9z4 als Siepel. zoals in 
Aanp4kkeu ûëichledt. .Qj Is toch .een 

Jbenanftnr van eØ halve ga!e, Of zou 
men zich meteen narrepak toolen, om 
aldus n te tonen dat die hele zaak 
eigenlijk ah een clQwoerfr moet worden 
beichouw4 Als. dit Sietliugwerfse cul: 

.uur .l 	.er dan asjeblieft mee 
A. HOEKSTRA. BOLJL. 



SIEPEL, Meneer Hoekstra. 

In: Aanpakken 12 december 1952. 

Meneer Hoekstra. , •. - 
)k gelove niet. da' we .de Stelling-

werfse 1 .stokkics.. die tegenwordig in 
enkele blea4eo .vaklenen. zien moeten 
as reaksie op t slag, die de Friezen 
op he,  ogenb...1evertn moeten an4* 
aandere kMotIjonger, Ze stoan. d'r 
eerder nôast as er tegenover 

In dle stokkIe,U'E8EREN. de aktie-. 
vers wat tegeS': woar de lezers be-.-  
lang in stellen. Dat doet ieder netuurlik, 
op zien eigen menlere: De lene skrift 
miskien een toneelstok, woar de hiele 
zaal' nut de pauze al WJ zit te snotteren, 
de aander huppelt "tig over de 
dingen henne en legt hier. en doar een 
hand vol .zoit op een voegelstart. Zo 
is het leven ngWJe;keer. Rit dat is een 
• géjok 1 Het wni Â?est.  aâ:alle Sensks: 
'd'r zo diepe deurglngen. En het was 
6k Dick b,,qt. 1, ps19..'t,. aIIemo,ie Siepels. 

M waren 	ar 	
r  starnjpoflien. kan. je 

krek te passe kOmmen, Dat gek, elk 
wat wils  

,.Çpltuur" 4. Øn weudijk woord 
Mat lwt is eed' &gnp, dat niet allient 
.stljlestôat bideernsige:-.dlngen-in 
het. leven, war woar de grapjas op de 
zuiveren bruiloft van Garriet en Jantien 
net zo goed deel an het! 

SIEPEL 



SIEPEL, Het kwertiertjen. 
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HET KWETIERTIEN. . 
A'we vroeger as skoelejongen over 't. ,,kwe-

tiérüen" ..proatten, dan bedoeklci we .'t speui-
lcwe+iertien. 'S morgens tussen kwart, vent elf 
en elf ure. Dat was sliet mooistt, skoffien van. 
de hiele dag. Ie könn'en knikkeren, dan .pruttel-
de de meester, onida'j' smerige hanen hadden. 
Ie köiuien velos doen an de laitterenpoal die 
op !t plein stat, dan was Moeke. kwoad a'f 
thuus kwamrnen, want dAi ha'j' een abonne-
ment op hetvdiezeit van knopen en het vienen 
van winkelhoalcen. (In de keren Wel te vestoAn) 
Ie konsin ok .streeptrekken. Gien. lijntrkken, 
dat is,hieLwat aandes en dat leer ie teater pas!. 
Str&eptrékken; zo mli ten strepe deur 't. grint 
en da ntekaanddr bi'j de polsen pakken. Ja 
jüustt Krdk S touwtrekken mar dan zonder 
touw en ok zonder, honderd gulden trouwens[ 
Dan ko'j' de eerste peer ure niet weer skrie. 
ven, zo:  trilden je hanen. Ie konnen netuurlik 
6k peberen, wie de staarkste was, mat veur-
da'j' 't wusten was je speuikwetier vebi'j en 
lat ie weer in de baank. Want ik kan je vete!-
let, dat onze meester spierbllen ha$tde. Alle 



jongen vetelden, dat ie vroeger bokser ,  VèSt 
hadde! Noaderhaand hè'k wei in de gaten'kre - 
gen, dat dat malligheid Was, want dan ha4ld,[é. 
jomines een skieve neuze had?....... 

Ali' older worren is ,,het kwetiertien'hel, 
wat aandes. Dân is 't een vevélend 	. Pöai 

• zit.iè te, kieken en te skoevea 	drfjjsr 
totdat de vegad'ering begint. Zeuveit :tire1i 

tJzrl&. 

4 

art  

• kwart 6v.er ztuven..De toneeloavend, 4 'f. 
zelde ketoen e 	'fasse:  acht ure wordt 

er op het brievien, mat 	het wordt n,fa 

6ver achtet De film, krek op tied bËgo4Sv 
(hoe bestödt het), lopen er. het eerste k'4tièi 
allemoale hoeden veur ej langes. Krek 4liÈk 
woa'j' kommen! Van Oasterwolde tot Wflv'e- 
goa en van de Westhoek tot de Pdkk4sji 
presies hetzelde, dat lat gieii mist 	.' 

Ha'k het vanmorgen in huus dc nog aIIjIit 
de vrouw over. Zat die kleine jonge va" ns3  
zat er. vanzelf wÉer mit alle vestand 
luusteren 	Zegt: ie,; 	Vader", zegt ie, 
omme doen ze dan de.. deRrie  niet vaâste a 't 
tied is?" 

'k Heb hem gien antwoord geven! 
• Netiiürlik hè'k hem gien antwoord ge 
• Waar bemujjen zokke jongen heur luit 

Die moderne jeugd!.. ... Het goat me de. 
ti'jjen nut, kan 'k je vetellen. Tot de ti 
Niet mis te vestoani Mieqen dat ze de ol 'ü 
le.ssien geven moeten. Het moet niet It! 
worren! zeg' ik je 't Moet niet mooier w I 

Wat, weiai zie; d'r van, dat je op. 't 
ogenblik-een skoeveter knappeu.kan? 

Ot dat er. !n taaitezeggertien op bezuuk ati. 
Of 'dat de tillefoon gaat krek a!j' 'vort 
Of daij! de taneborsel. niet vienen knmi 
Of dat er duzend andere dingen: ge 
Laat ze heur d'r buten. hollen! 
Ik stemnje TEGEN het sluten van: dle rel 
Ik bin 	n tege.nstaander, van alle dik Ufl 

• Ik wil de tied an me zelf hollen! 
n het lcwetietti:enokl 

. 	- 	- 	-. 	SIEPEll- 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; 's Oavends winkelen. 

In: Stellingwerf 12 december 1952. 

Een Proatien uut de Oosthoek 67 
'sOavendswlnkelen, 

De lestè deagen veur Sunterkloas waren de win-
kels tot negen ure eupen. D'r waren meensken, die 
de skolders ophealden, a' j' er heur miening over 
vreugen. Ze vunnen het naargens goed veur. De 
meensken haddenjommes de hiele lange dag tied 
genoeg, om heur inkopeif te doen? En trouwens, 
ieder was ei zo zachiesgn an went De tied van 
vroeger, da' j' tot tien of elf ure in de winkels te-
rechte konnen, was gelokkig vebi'j en dit mossen 
we asjeblieft niet weeroffimè healen, ok niet een 
weke veur Sunterkloas. 

D'r waren er ok, die er aandes over dochten. Die 
mienden, dat de leate sititing Moeke de Vrouw ge-
legenheid gaf, om ongesteurd een -timmerdeuze veur 
kleine Jan en een streng kralen veur Grietje uut te 
zuken, zonder da' j' bange hoefden- te wezen, dat 
die kleine strobben je op 'e vingers stonne'n te kie-
ken. 

Twie zeaklike overwegings dus, di;, zoas alle din-
gen in de wereld, elk keur veur en heur tegen hem- 

'j veur ons geloven, dat er an dat oavend-
winkelen nog een kleI aandere kaant zit. Het is de-
romantiek. 

Âomaniek. Is er dan nog romantiek in disse boss-
tig, jachtige wereld van atoombom-proeven en 
A?rika-kwesties? Oppervlakkig bekeken is er mis-
kiest reden om nee te zeggen. Mar het Sunterkloas-
leest dan? Het Karneval in de zudelike provinsies? 

olde gébruken in ere holt en hem, op zokke- ogen-
blikken vrij meakt nut de beknelling van iedere da. 

We bin veur 'Sunterkloas ok op een oavend an . t 
winkelen west. En toen we weer thuus kwammeti, 
toen hè' we zegd : ,,Dat was- een mooie oavend. Het 
was een gezellige oavend. D'r moet toch wat wezen, 
dat het winkelen op 'e oavend mooier meakt as over-
dag. le zollen zo niet, zeggen kunnen; wat het is. 
Miskien het locht, dat over al het speulgoed vaalt 
en spiegelt en skittert in de gladde dingen, die op 'e 
teunbaank liggen. Miskien de overgang van de don-
kere stroate noar de waarine, velochte winkels. 
Miskien bin het de meensken zelf wel. Miskien bin 
'ze' zo 's oavends wel aandes as overdag. Mat het 
feit ligt er T 

We -mossen deanken an de woorden van onze 
barbier. ,,Vroeger", zee-d-ie, ,,dan skeerd' ik Zoater-
des an elf ure toe. De klaanten zatten mitmekaan-
der om de olde potkachel en wie kloar was, -skeuf 
opni'j bi'j. Wat was er dan een gezelligheid. Dat 
kennen we nou niet meer. Prachtige oavends waren 
het en toch - toch wo' 'k niet greag, dat die tied 
weeromme kwam. De meensken kun net zo goed 
een peer uur-ties vroeger kommen en dan hemmen 
wij ok wat an de oavend -in onze eigen huushol-
ding."  

Ije wet op de winkelslufing is een mooi ding. Een 
winkelier hôéft niet op de onmogelikste tieden van 
de dag veur zien klaanten kloar te stoan. Netuurlik 
met, Hem komt zien vri'jje tied net zo goed toe as 

Mat die koop-oavends veur Sunterkloas willenS we 
'niet greag missen. Ie kun niet zeggen, woar het hem 
in zit en toch, er verâandert wat, as het grote locht 
uut en de kleinties in de winkels angoan. 

'Niet auient an de dingen. In de meensken ok. 
- 	 ' 	JEHANNES. -- 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Uut grootvaders kinderjoaren. 

In: Stellingwerf 19 december 1952. 

-. .: Een Proatien nut de Oostboek  
' Q'. Uut Oroo 	ere ldnderjoaren! 	. . 	t 	t,n ei.,n mit een heleboel tnt.a 4. 

V Op een goeie dag isOrocitvader nbar dé. 
1 	boekwinkel stapt om een penne en een peer 

skriften. 
- Nos die tied zat ie veake te skrieven, â' 
we bi'j hem kwammen. 

,,Orootvailer", zeden we dan soms tegen 
• hem, ,,wat zit ie-doar toch altied te skrie- 

- 	Ven?" 
Dan lachte de ôlde man en ekudde zien 

heufd. ,,Noii nog niet", zee-d-ie, ,,dommiet,- 
as 't kloar is". 	 - 

• Het is niet kloar kommen. 
Nos zien dood lag het in de kaaste. Vuuf 

skriften en-een pottien ink en een penne. 
,,Orootvaders kienderjoaren" ston er nut 

• mooie grote letters op de eerste bladziede. 
En ien hoofdstok hiette : Desember, de mooi-
ste moand van het joarl Dôar heurde het 
Karstfeest thans 

- Gelokkig leden we in die joaren gien aarmoede. 
zoas een boel aandere meensken. Vader was inder-
tied zo gelokkig west, om een beantien te kriegen 
as boswachter bi'j Meneer Mulder. En al was de 
vedienste dan ok klein, we hadden •het toch een 
stok beter as een hieleboel arbeiders, die de hiele 
lange winter bi'j huus zatten mit de hanen over 
mekaander En van steun of zokke dingen, ha' we 
toeildertied nok niet heuren proaten 1 In een boel 
huushollings is in die joaren honger en kolde leden, 
as de wiend uut de Oosten! kwam. 	- 

Wanneer het dan tegen de Karstdeagen leup, nam 
vadej op «en goeie dag een klein denneboompien 
wit uut de bos. Dat mos onze karstboom wor 
Hij hadde een veurig jûar wat vesiersel kregen van 
Meneer Mulder, en as vader mit het boomplen thuus 
kwam, dan healde moeke de bordpepieren deuze 
van de beddeplaanke en pakte de spullen nut Wij, 
kiender, stonnen er ominehenpe te kieken, en het 
was net, of er al wat van het grote K4rstwonder 
in onze harties trilde. 	- 

joaren leater begreep ik pas, dat vader dat goed 
miskien uut de askebult aachter,het kasteel" op-
zocht hadde, zoas ie soms ok thuuskwam mit een 
Zundese broek veur, mi'j of !ene van de anderen. 

Dan leupen mien breurties en ikke mit een olde 
vereagde holten emmer noar de zaandkoele, die in 
het heideveltien véur het huus was, en -skepten die 
mit onze hanen vol. Tjonge, wat ha' we een sjouw 
an die emmer mit zaand. Om de beurten een entien, 
en dan weer even rusten en dealezetten, zo kwam-
men we d'r wel. 

Netuurlik zag onze moeke ons wel vrotten, mat 
ze dochte d'r niet an om te helpen. In de eerste 
Plak hadde ze het doarveur te drok, en in het twie-
de plak was ze ien van die gelokkige moeders, die 
begriepen, dat de t i g e n prestoasie de grootste vol-
doening geft; 6k en veurâl an kiender. Toch weet 
ik zeker, dat ze nooit zogenoamde opvoedkundige 

oeken lezen hadde, om de doodienvoudige redenen, 
4at ze niet lezen kôn 1 

 em rein-
delik op zien plak hadden in de hoek veur het team, 
mos de boom erin 1 

Eerst meakten we mit de banen een koelegien, 
en dan drokten we de dunne stamme noar beneden. 
Om de b.eurten mossen we netuurlik even vulen, of 
•ie wel vaaste genog stoa. En dan mossen de vesier-
seIn erin.. Een peer kraalties hier en doar, en een 
sterregien, da' we zelf meakt hadden van stro. Mat 
dan kwam het moeilikste nog ! Want hoe mos ie 
die keersen vaaste kriegen? Tegenwordig hemmen 
ze doar van die mooie knippen veur, mar bi'j ons 
waren die onbekend en mit een droatien en een 
touwgien kregen wij ze vaasfe 

Wat .ê' 'k dan wel eens velangd noar de oavend 
van die eerste Karstdag ! Eindelik was het zover. 
De kiender van de buren waren ok kommen, want 
we warende ienigsten in de buurt, die een kant-
boom hadden. Mitmekaander zatten we om de toa-
fel. Wat duurde dat lange, veurdat het donker ge-
noeg was! Dan stoa moeke op en dee de loeken 
veur de reamen. Want veurdat die dichte waren 
worde d'r in huus gien locht opsteuken. Dat is ok 
al veraanderd de leste joaren. Nou bin er goene, die 
de hiele oavond mit de gedienen weagenwied eupen, 
ziften Krek as ze zeggen wijlen ,,Moe'j' hier eens 
kieken! Zo mooi hemmen wi'j het nou in huus 
Doar ku'j' niet tegenan, zeker ?" 

En dan nam vader en branende holtspoane uut 
let vuur en stak de keersen an. Och, het  waren er 
war een peer. Mar het locht ervan skitterde in de 
kralen, en het boompien -ston doar zo mooi, z6 
mooi, dat het in onze ogen een wonder .was. Het was 
•wat tochtig in de hoek bi'j het ream, want het huus 
was niet best, woar we woonden, en de keersen 
flikkerden op het zuchten van de wiend. Dan walm-
den ze ok wel een even en in de keamer hong de 
locht van smöltend vet. lene veur iene stak vader 
ze an, en dan gooid' ie de spoane weer weg in het 
vuur. En wij zatten stille en keken mar. As dan de 
keersen begonnen uut te branen mochten we ze 
untbloazen. Peberen jonges t wie het hier van of 
kan ! En dan wat dichterbi'j. En nég wat! Totdat 
onze kienderoasempies staark genoeg waren, en de 
vlammegies er onder bezweken. 

Van de Weke hè' 'k ok nog een karstboom zien. 
De bloemist hadde 'm brocht en op zien plak zet. 
t-li'.j hadde 'm vesierd en optuugd mit ellektriese 
keersen. Zo knoppien ommedri'jjen - an! Wéér 
.knoppien- ommedri'jjen - uut t De vlammegies 
stonnen onbeweugen, d'r was gien locht van keer-
sevet,- en niet het knisteren van een dreug takkien, 
dat &n vlam vatte. De ballen waren van aller-
haande kleuren en medellen. Mat ien ding misten 
ze, dat was het levend ! Omdat de keerseviamme-
gies er niet in speulen konnen 1 

Olde karstboom! Da'j me zÔ lange bi'j bleven 
binnen t 	 -. 

Liiie waren toch mar zo klein en- zo aarm ..... 

- 	: 	- 	. 	•. 	- Jehannes 



SIEPEL, Zokke postboden ok 
	 -2 

In: Aanpakken 23 december 1952. 

ZOKKE POSTBODEN OKt 
Ieë net zo gôed as ikke, we hemmen ién ding 

gemien: a'we 't kleppien van de brievebusse 
heuren dichtevalen, meaken we, da'we -bili de 
deure kommen. - - 

Dan i 't net een klein beétien Sunterk1oas 
in onze binnenkeamer: „Vol verwachting klopt 
ons harlP'.. 

Nou, as 't kéeke is, dat bin we dikke tevre-
den, mar komt het knuppeltien tuit de zak, o 
heremientied. Zokke postboden ok! 

Anslagbiljetten bin van dat net tomaten - ie 
moen ze Ieren eten.... De-  eerste keer wat 
wrage in de mond. 

D'r bin meensken, die zëggen, dat ze een he-
kel hemmen an alle brieven woar gien post-
zegel op zit. Mar dat is overdreven netuurlik. 

Vleden jôar bin onze buren noar Skevenin-
gen Wtst. Dat moet in d&buurt van De Haag 
liggen, an de Noordzee. Wat ze d'r deden mye, 
1 mi'J niet vroagen. Hi'j —ten buurmânbe-
doel ik dus - holt hielemoale niet van visken, 



hi'j wil nooitniet iens mit noar de Ofsluutdiek, 
en zien vrouw het gien medel veur een zwem-
pak, Zeg nou zelf. Hônderdvierentachtig pond 
en drie ons. 

Mar goed. Ze bin d'r tien deagen west - 
wi,j hemmen zelange op de kiepen en de geite 
en het skoap en de knienen en de katte past - 
en toen kwammen ze weeromme. Mu man. Mu 1 
Zè hemmen twintig aeagèn onderweg west, 
om weer wat op verheal te kommen. 

En toen vetellen vanzelf. Vetellen. Woar of 
niet woar, ik weet het niet. In ieder geval, het 
was er zo drok west. zee buurvrouw, dat ie 
wûsten doar an het strand hoast niet boei' de 
bienen deale zetten zblien, zonder op het ien 
of andere blote stok mee'nske te trappen. (Wat 
me butengewoon plezierig toeleek.) Mar we 
zoflen het ok wel zien hemmeixi op die aan- 
sicht, die ze ons stuurd hadden. Nou bin ik van 
mezelf een klein heetten dipiemoat, dus ik nik-
te. Mar mien vrouw niet. ,,Een aansicht?" zee 
ze. ,,I-Iemmen jim ons eeu aansickt  sluurd nut 
Skeveningeh? Mar dan is ie niet overkomm'n". 

,,We hemmen hem wél stuurd", zee buur, 
vrouw een beetien kregel. ,,Woensdesoaens! 
Ik weet het nog wel krek, want het  waÇdie 
dag, da'we hieltied in huus zetein hadden)rbm-
dat het regende". (Ik zee al, dat ze gun medel 
hadde veur een zwempak.) 

Afijn, d'r is twie langen twie breeden over 
proat eh mien vrouw zee, dat het een skandoal 
was, dat zoks te zuke reaken kon bi'j de post, 
en buurvrouw wol op slag en stoot noar het 
Heufdkntoor van de Posteri'j'en skrieven. 

Mar buurman wimpelde 'dat of en doarom 
hul ik mien mond, want ik reuk, om zo te zeg- 
gen, meenskebloed ..... . . 	 - 

Toen ze vortgi gen. ston ik nog even mit 
buurman allient. ,,Die aansicht Siepel", zee-d-ie 
,,dat is gien wonder, dat die niet overkommen 
is, want vledex weke hè'k hem weeromme 
vunnen in de voering van mien, overjasse..." 

Zokke pôstboden ok..... 
SIEPEL. 



L]OUK, Stellingwerfse riempies; An onze wegwaarkers 

In: Friese Koerier 23 december 1952. 

S1TLLINGWERFSE RIEMP!ESJ  
AN ONZE WEGWaËESRE! /7 
Wi, 's morgens niet op bedde ligt, 
Mar al weer op 'e tied op pad is, 
Die wet wel, dat zok kwakkelweer 
Nou niet bepaald je ddt is, 
Omdat het tussen dv) en vorst 
Geregeld griez'lig glad is. 
En reken mar, dat die pèsoon 
De winter vlag ge zat is! 

Wie Zanger in de dekens bil/t, 
En leater kalmweg nogr zien waark kan, 
Die het doar -.- zeg het ma? ronduut - 
Gewoonlik kien vestaand van. 
kil') lopt 'nar raak, want kiek eenauvt: 
't is jonmes allemoale zaand man! 
Hi'j deankt niet i e t. moment: ,,Zit hier 
Miskien ok nog een aand're kaant nt.?' 

' Is duud'Zik, dat zoe'n holding al 
In jeu woord gtdd €7' gldd vekeerd is! 
't Was goed, as alleman begreep, 
Wat hier soms zeldzem vroeg! - 

presteerd is! 
Hier stoot een volk kloar, dat goddaank! 
Het waarken niet veleerci is! 
- «oman dan! Hulde an die ploeg, 
Die het wel twie., driedubbel woord Is! 

acug 



KWIBUS, K.K., Van disse kaant Tjonger; Klonie-voart. 

In: Het Vrije Volk 29 december 1952. 

Klonie-v 
* w$e niet. a' 1hfl er 

h.in44 hmnmen - van 

arØ9 9P 
ei eens van 

en 

hemmS, mar nou,  Is, 
men as een diepe sloot, 
glas en duiten en hier 
ok nog wd eens een po 
Ja, de tieden kun veraa 

lzurz1g mltYDÇ&oin lopende trei-
nen nou eUektrlee. Behalve sa de 
stitofli e - bal! ure uutvaalt,- want 
dan lopen 	0e Wçt. 

fr fl disse Icaanhl 
[FJONGER j 

d'r Mii meensken, die zoe'n donker 
oponthoktien onderweg 6k wel pplb-
rig .vienen...... 
• Mat om op die Klonlevoart terogge 
te kommen, Ik bin er een keer in 
ofdeald. Zo bil de hoge grôswal deale 
noar beneden en Toets; sten ik op 'e 
bojem. Goat ei' een goeie kennis 
langes, .zicht me stoan, ropt me toe: 
,.KereL Kwibus of bi' 1'  al weer an 't 
spiekers zuken op leeg weater?" te 
snappen me wel, deank, ikke -noar 
boven! Doarom Is me dat machtige 
gevuul ontgaan, dat toch in een 
meenske opkommen moet. sa le op 
een plakstoat; waar vroeger. 4e -atle-
kelboarsies zwemmen en .~epen 
veerden. 	 - - 

er 	 zo 

veteld, da' j'  op zoemerse 
sterren nog th de grwa&' 
vlenen! Mijn, vat het op, 
begriepen willen, mar veur 
ken, die er wonen. Is 't een 

Ik kan Je wel In vetrouwen vete)-
len, dat er hiel wat troanen omme 
vegeuten binnen. Da' 's netuurlik- een 
geheim, dat beriep 1.1 Dus.. mat 
gaauw even an buurvrouw vetellent 

Ik zegge dat het een strop Is veur 
die meensicen! 

Ze hadden ajtied docht, dat. het 
sklp-xnit-geld nog eens binnenveren. 

. 	K. t KWIBUS 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Gelokkig Nejoar 

In: Friese Koerier 31 december 1952. 

Jrz 

/7 
• .S'LELLINGWERFSE R!EMP!E,...: 

GELOKKJLG: NEJOAW. 
Onze slaachter Iii zien winkel, / 
En de bakker op de hoek, 
En de visker en de Dlnlçel, 
De soldoat In Oldebrpek, 
En. de :skjpper op het Weat, 
En de rnnezakterlet 
En do buurvrouw Snip-6nap-Saeter. 
En de klonties-krudenier, 
En de man nit kaanferballen, 
En de loge generoal 
En de meikster In de stallen, 
En de dames Pronk-en-Proai 
En de loodsen an de :Skelde, 
En de vliegtuuglçommandant, 
En het kiend, dat kraalties telde, 
En de post op Ameland, 
En de vlogge-vinger-typster, 
En de juffrouw Lippestift, 
En de gondelier (een Icnlepsterfl, 
En de jonge In de lift, 
En de doelpunt-strafskop-trapper, 
En de ni'jster, kok, drogist, 
Skoelemeester, banelapper, 
Globetrotter, masjinist, 
En de stroater In de regen, 
Ilskoventer, boer, sjefeur.... 4 

Alleman: ,,VEEL HEIL EN ZEGEN!" 
Zet het beste bientien veur! 

3OttK. 


