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Een Proatien uut de oostheelcrfr: 
vrrjdag 2 Janewonit 1953., 	. 7. 

1953! 
Onwillekeurig, a'j' dat ni'jje joartal in de doatum 

boven een brief tikken, wil de eerste deagen die 
iene vinger noar de 2 op de mesine, die olde ve-
tmuwde 2, woar we 't nou al weer 52 weken mit 
doan hadden. 

En wie, inples van de skriefznesine, de penne het 
waark lat doen, ondervindt hetzelfde, hi'j moet op 
het leste nippertien van de 2 nog een 3 meaken. 
Gelukkig .mar, dat ze, wat het begin .angoat, een 
boel van mekaander weg henimen. 

Ja, dat olde 1952. Wë waren er zo mit vetrouwd 
reakt.. 

Mat het is vebi'j. Het was niet meer as ien sim-
pel skeakeltien in de lange. loop van de geskiedenis. 
Mar doarom kan het veur ons persoonlik belang-
nek genoeg West hemmen. Het zij noar de iene, 
hetzij noar dë aandene kaant. Dear kun dingen ge-
beurd.. wezen, woa' we mit plezier an teroggedean-
ken; 4oar bin miskien ok dingen veurvalen, die we 
liever oversleugen hadden. 

Nou is dat jaar vebi'j. 
De iene zaL het uutzeten hemmen bi'j de gezellig-

heid van de huselike heerd, mit een koppien koffie, 
een spulligien, een borrel miskien. En toen de olde 
klokke bedochtzem de . overgang sleug. is ie op-
stoanen het zien huusgenoten alle goeds toeweanst 
veur het kommende joar. Hij is de drumpel, die in 
wezen gien drumpel is, overstapt in het volle besef 
van zien plicht en verantwoordelikheid, die ie mis-
kien nooit zwoarder vuulde dan op dit ogenblik, 
mar dieie'miskien ok nooit beter andurfde. 

De aander is om de gewone lied op bedde goan, 
mit de wetenskop, dat as ie wakker worde, dit joar 
uut en het ni'jje begonnen was. Hi'j het zien ,,Heil 
en zegen" tot de volgende morgen beweard. Mis-
kien is het grootse van de overgang hem ontgoan, 
miskien ok het ie het toch beleefd, mar dan een uur 
of wat leater. 
« Hoe dan ok, het ni'jje joar is er 1 
Het ligt veur ons en wi'j moen er in stappen. 

Dear is gien bedeanken, gien keuze, het môet T 
En mit hoe meer vetrouwen as we dat doen, en 

wit hoe meer durf en moed en anpak, hoe beter as 
het goatt 

De tieden bin niet gemakkelik, dat is een feit. 
Mar as wi'j stok veur stok en allemoale tegére ons 
beste bientien veurzetten, dan zal het toch werach, 
lig wei goan! 

Grote vroagstokken eisen tegenworrig de an-
dacht op. Mar wi'j hopen, dat doarnoast in elke 
Stellingwerver ok nog een plakkien 'vri'j blif t veur 
dr dingen vlak bi'j huus. Dat ie er ok in 1953 nog 
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fVan disse kaanj 

.[TJQNGER 

Qø: Westhoek.  
't Is al weer een week of 

een Vrl'iie middag, gi 

stort ik pp e Skenesluiis. Mijn, ik 
keek eens nut, 4e wereld lii Toen 
vul mien oge op een jongkerei, die 
daar diehtebi'j op een pÖaatiS zat. 

1*: Zegge:.,Goeiet" 
.,,Qoeie",zegtle. 

Ik zegge: ,,Nou, Ie kieken Cl' ok 
niet al te fleurig wit, man." 
- ,,Neet zegt ie. 

Ik zegge: _Of bi' j' miskien skli-
der??' Want bI'j Jadiië een groot 
stok pepier in de hanen 

,,Nee", zegt ie. 
Ik zegge: ,,O1 d1hter :miskken?" 
,,Ne&', zegt ie. ,,Glen slçllder en 

giert dichter. 't Is vulë slixnitSt Ik 
bln veilefd t Kiek max eenshlerv' En. 
toen stak le me dat grote stok pepie: 

:

toe. 

Meikster ,  
'ic Zal 't even bardeop veuriezen? 

De melkster In de jister, 
t Ze zat nou en gister. 
Ze zat er elke dag. 
Ik kon 't beslist niet lasten: 
Ik wol zo graag eens prosten. 
As Ik die melkster zagl 

e zat veuroverbeugen, - 
De haarid om d' utter sleugen. 

1 Ik zag allient heur baar. 
De melk In ci' emmer brandt; 
Het skoemde en het soedè. 
DoM' luusterde ze nOr.. 

Daar zat ze op de tule. 
Ze proatte- - mar niet vle. 
Ze proatte luit een koe. 
Ze klopte 'm op de nèkke; 
Toen ston ze i,l'j het hejcke, 
En nikte ze me tot. 

Ik zag het zeifbewuste; 
ik zag beur jonge buste. 
En - kreeg een kleur. 
Heur mond en ogen lachten; 
Ze roadde mien gedachten! 
- Ik fietste deur.., 	* 

Ik kon 't beslist niet baten: 
Ik wol zo greag eens proaten! 
De woorden wust Ik all 
Toen bin t er henne reden; 

• Het laand lag leeg! - Och heden! 
Nou zit ze op de stal... 

WI' 3' wel geloven, dat mii de troa- 
nen 6k in de ogen sprongen?!... 	t 

Zoen panhéringli 
K. L 	K. KWIBUS 
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IES 
1h! Kônlan! 
Wees een man! 
Rap de gladde lezen onder! 
In de streken! 't Is een wonder! 
Rieden mat! Wat healen kat! 

- Beide lanen op 'e roggel 
Rat Doet gaat Ie! Vliegenaviogge! 
Toe mat! Slot de bienen miii 

• Wat een prachtig stok geluud, 
As ltet .stoal de iesvloer snidt! 
Zet hem op en griek xnèï mit! 
Bientien-over deur de bochten! 
Toedan! Om de ere vochten! 
En de zuflflfl stoet te stroalen, 
En de vlaggen en de poelen 

• i&I'jjen hoge In de wiend: 
En het hoornmeziek veskient! 

• Toemait Jongea! Zet hem op! 
Lange eerriet all de kop! 
Kiek hem grieken! Rang.,.. 

- 	doar geit ie!.. 
Krelt een slee.... Allee! 

- 	 Doar stoet ie 
Al weer ldoar! Er aachteran! 
Strek. mar op! Wat healen kan! 

• Mooie meagiet ,-. gids mannen 
Bienen zwaaien -, pktéh. Spnneü 
Wat een wille! Wat een sport!. 
Zunde, dat het oavexld wordt!..... 

• 3011K 
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STELLINGWÈRFSE RIEMPIES• 
MEENSKEN EN WINTER 

,,Elke dag is 't regen, regen;. 
Alles even nat en klam. 
Weaterpoelen, modderwegen-, 
'k Wol, dat er wat winter kwam'9 

,rrrI Wat ha' Ic weet kolde banen! 
Is dat nou ok vrieze; mz1! 
'k Weet niet, woa' we m> belane! 
Dat het niet wat ?aaclter kan!" 

,,Zaachter Is 't! Mar wat een bende!' 
Hoast een halve meter szii'j! 
Winter is afliept ellende! 
Was die vorst mar weer vebi'j r 
Regen, regen, alle deagen.... 

0, dat weer,, dat weer, dat weer....!" 

Hol toch op nut al dat kleagen 
ZuuIc de zuniïe! -.EMIGREER!! 

JOTIX. 



SIEPEL, Fakirs. 

In: Aanpakken 16 januari 1953. 

FAIURS. 
As skoelejonge It 'k eens noar een sitkus 

west De neame is inc ontgoan, mar dat doet. 
er  ok nllcs toe. In elk geval kan. 'k je wel vetel-
len, dat 't eet grôôt sirkus was. Een hiél groot 
sirkus! Een allemkhtig groot sirkus! ik hebbe 
kater nooit weer zoe'n sirkus zien..... 

Doar wapen olifanten en kemelen en - 'nee, 
nou hè'k me vezint, het bin zeker téeh droni-
niiedarissen west! - en . geweldige, maten en. 
kloons en akreboaten en touwdaansers en.. 
een fakir! 

Nou ku'j' 't geloven of niet, mar die kerél 
trok veur al die ogen van 't pebliek zien jasse 
nut en toen zien vessien ,qn toen zien boezroen 
en op 't leste zien hemd: Doar ston ie in Zien 
blote bibber.. 	 * 

Mat dat was nog niks! 
Toen komtr.,zqç'n klein jongien an zult en 

plaanke onder de arm S deur die plaanke - 
ja, het griezelt me beslist nog. toe, hè en nou 
is 't al zo ntennig joar leden - ik zegge: déur 
die plaanke hadden ze allemoale skaarpe spie-
kerssleugen. En toen legt die jonge, diglegt 
die plaanke op de grond, mit de spiekers non 
boven, en toen zegt ie: ,,Welterusteii Vader", 
zegt ie. En daar goat me die kerel, die goat. 
me doar zo mit zien neakende flikker op die 
spiekers liggen, hè! 

Beslist woar. Ik hebbe die man an vandeage 
de dag toe bekleagd. Mossen mién jongen me 
lapt hemmen. Stamkaarten waren er in die joa-
ren nog net uutvunnen, aandes ha'j' ok nog 
kaans, dat doar opston: (kzinshoofd. 

Terwiel die kerel doar zo ligt te liggen op 
zien spiek.erbedde, stapt me dat kleine snot-
eapien op zien borst en daanst er de Skotse 
Trije. Of wat aandes, doar wi'k of wezen: het,., 
is joaren leden. Mos er nodig nog bi'j'- 

En het pebliek gek mail. Gek! . Steapelgek! 
Haneklappen en roazen en angoan. . lupleas, dat 
er nou !ene was, die die jonge een trewinkel 
om zien oren gaf 

De volgende dag stoa er in de kraante: 
De fakir oogste een daverende bijval van 
het publiek met zijn fenomenaal optre-
den. Vooral het nummer ,,spijkerbed" 
-w-as,-,even- luguber .als fantastisc&... 

En dan nog en hieleboel capekool er aaçh-
beran vanzelf. 

De leste lied hè'k weer van dat slag ineen-
sken heurd. Nou sloapen ze niet meer op spie. 
kers, dat is . niet mooi genoeg. Nee, ze baten 
leur een peer ure levendig begreven, of een 
zuh4erenspieker deur de tonge sloan mit een 
stok laffe d'r an. 

ten ding is zeker: 
De wereld goat harde veuruut! 
Zeg nou zelf! 

SIEPEL. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Mist. 
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STELLINBWERFSE RIEMPIES 
Mist 

In de naacht was ie geboren; 
In de naacht, toen alles sleup. 
45 68fl dief, die deur de voren 
Van de, lege, weiden kreup. 

t7ut de Lanen om de Lende. 
Sleup ie noar liet kleine plak. 
En dan kwam le overeitde, 
En dan lag ie onten dak. 

En dan lag ie om de toren, 
En dan lag ie om een stal. 
Hi'J. was nog mar net geboren, 
En nou Lag ie overal. 

En do nwenaken worden wakker, 
En ze zeggen heg noch. steg, 
Want M'J lag op laad en akker, 
Want M'J lag op huus en weg. 

Ei het volk begon te kleagen, 
En er kwam een botsing van. 
Want lvi') lag om elke weagen, 
En niet gene kon hem an. 

Ja, toch. iene! 't Was do zunne, 
Die van boven op hem skeen. 
En lvi'J worde langzem dunne, 
Tot le in het niet vedween. 

Zinneskleh lag over 't wiee.e 
Laandskop en het kleine plak 
Fin de ,neensken waren bLiede, 
Mit de voegels op het dak; 

.1013K 



JEHANNES, Een proati.en uut de Oosthoek; Tillefoon. 
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Een Proatien wit de Oostboek 7 
Tillefoon. 

Toevallig woont & een goeie kennis van me in 
de Westhoek, in de omgeving van Munnekeburen. 
Nou gebeurt- het een enkele keer, da' we wat be-
zunders te verhapstokken hemmen, dat per brief 
biet zo vlogge meet in order kommen kan. Wat 
doej in zoe'n geval, ie bellen mekaander op. En 
ieder keer as ik dat doe, gebeurt er *at bezunders. 

Kiek eens, die kennis van ,  me is een echte West-
boeket. W'j is in het lege laan4 van de Grote Veen- 

polder geboren en opgrujd enhi'j het de teal van 
zien volk leert en lief kregen. 

Wanneer we dan ok bij mekaander kommen, - 
wordt er niet aandes as Stellingwerfs proat. En dan 
lopt de uutsproake van sommige woorden tussen 
ons beide nogal eens wat uut mekaander. Dat is 
gien reden tot ongerustheid of een teken van ,,ve-
weatering", mar een doodgewoon veskiensel, dat 
hem in elk laand en in elke teal veurdoet. Wi'j 
meugen doar dan zo onder mekaander nog wel eens 
wat dieper pp ingoan en dat is. beslist de mujte 
weerd ok. 

Krek zoa' k zee, wi'J proaten dus Stellingwerfs 
tegen mekaander. 	 - - 

L0x
a' 

pq 
  adn

ie tillefoon. 
nemen, dat  eau disse

.  
 kaan  van de 

lijn wat be2unders is en dat ik hem dus opbelle 
Dan nemt ie doar in Munnekeburen de hoalce zo 
gaauw niet op,-tf hi'j begint Hollaans te proaten -1 
- Woarom as ie -dat doet, is mi'j een roa4sel, mar 
los' 'k er mitien bi'j zeggen, hém net zo -goed. 

As dit allient het geval van-  die kennis van mi'j 
betrof, dan was dat niet zo slim; Mar het veskiensel 
is algemien. Woardeur het roadsel miskien nog gro-
ter wordt Het liekt er op, dat demeensken deanken, 
dat die tillefoon allient Hollaanse woorden over-
brengen wil. Mat ieder kan volkomen gerust wezen. 
Die tillefoon is een dood ding en het -is hém krek 
geliek, a'j' Hollaans- of Portegees (as dat ternenen j 
bestoat !), of Stellingwerfs proaten. 	 - 

We moen mekaander netuurlik niet vekeerd be-
griepen ! Wie Zwolle opbelt om inlichtings proa$ 
netuurlik Hollaans. Hij is dat veplicht, omdat 
niet wet, wie er an de aandere kaant zit en of dicit 

zien diëlekt vestoat. Wie een kantoor in Roermonc 
an de lijn vragt, lat zien Stellingwerfs netuurlilPi 
aachterwegens stel je veur, dat dejnan an de aan 
dere kaant in 't Limburgs antwoord gaf! .... - 

• Mar in het gewone tillefoongesprek tussen Noord-11 
wolde en Munnekeburen, tussen Bekoop en Ooster-
wolde kân en môet onze eigen teal de voerteal wei: 
zen. Wi'j moen ons niet deur het min of meer ge-
heimzinnige van het apperoat van de wieze baten 
brengen. - We moen weten wie we binnen en won 
we stoan 1 

Die tillefoon is het ienige niet t !k kenne in de 
Oosthoek een winkelier, 41e in zien dease doen bi'j. 
de weg, veur 't vaderlaand weg proat in zien eigen 
diëlekt. Mar zo gaauw stoat ie niet bij de vrouw 
in de winkel aachter de teunbaank, of het is 
,,Koekjes, mevrpuw? Zeker mevrouw! Wat had 
Ugedacht, dat het zou moeten zijn 7' 

Een aander proat al Hollaans as ie in Stienwiek 
-op 'e trein stoat te waachten. 

Dat bin van die rottige plakken in het eigene 
van ons volksbestoan. We moen oppassen, da' we 
ze de kop indrokken, veurdat ze verder kaankeren. 
Dat kân, as ieder mititelpt 
- Ik gelove, dat het De Genestet was, die zee: 

	

,,Wees Uzelf, zei ik tot iemand. 	- 
,,Maar hij kon niet. Hij was niemand t 

Wt'moeh zorgen, dat het zover mit ons niet komt. 
,,Wes Uzelf t" 	 - - 	. - 

lik 
-
ons diëlekt overbrocht betekent dat: WEES 

STLLINOWERYER! 	 -- 	- 
Jehannes 
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iielestiék.; 
Ik weet er niet van, mar de biele 

Wereld kon wel vol bielestiet zitten! 
't Is .mit de bakkles-kereia begon-

nen, •Ie weten wel, en nou kom ie 
het wis en werachtig. overal Integen. 

Die bakk1-kereIs vekochten het 
ten3enen nog.. fesoesilhik weg bil de 
ellestok, mar nou proaten ze van 
watten en kilowatten en weet ik vule 
Wa Ik zegge, 't Is een donderbusse, 
Of - as dat bi'jgelleks betoameliker 
Is - een knalupet 

Trouwens, a .3' mI'J vroegen, Ik 
bolje het mlt die drie pletereulig-
lantefena op Kontermaans. Mar dat 
zal hem wel In inlen aard zitten. 
Kiek ie moen weten. Ik was altled 
nog eens van plan, om een boek te 
akrieven Over die drie lanterens. Of 
as 't glen boek warren kon, dan In 
elk geval een verbaal, of ' t biele- 

Kon 'Ir attIed nog tot een gedicht 
bluten. Die bin toch In de regel 
slimme -laank en zonder Inhold. 

Mar a' Ir niet opakiette, dan bin 
Ze dommiet zo 
	

dve 
dwenen, moe' j

o
dnn

e  
 

4}lemgale deur dat hielestie]ç. 

[van disse kaanJ 

[TJONGER 
Ja, Ik begriepe het vebaand ôk 

niet Wi' t je wel eerlik bekennen. 
Tenslotte bin we niet geboren, om 
nekaander veur 't lappien te hollen, 
al is 't dan ok mar een btrusdoek. 
Mijn, vroeger vekochten de bakkies-
kerels het veur'kousebanen en wat er 
meer rolt te meaken het, en nou 
meaken ze d'r laanipen van! ik 
zegge, de tieden gaan harde vew'uut t, 

Ik deanke, dat het eenaander 
'soort is. Een aander virus van de-
zelde ziekte, om 't In dokterswoorden 
te bezegelen. 

Moe' 3' doar aachter Nikloas de 
Nekker, die riegel poalen dwars deur 
de lanen zien zetten. Wât een gezich-
te! Ik zegge, flt een gezichte! 

• Dat die ineeusken nou nog nooit 
In de gaten heinmen, dat ze 't hiele 
iaandskop bedaarven. Zeg nou zelf: 
wat Is belangrieker, goed locht of een 
mooi vergezichte? 0 zo! Docht Ik te-
menen okt Op ieder bochten een 
stroatlanteren, Ik zegge: wie zal dat 
betale? In Vondel zien tied akeen er 
ok gien hielestieken stroatvelochting 

jo 	Ik roos er tegen In opstaand 
kommen. In énze jeugd l...  

Ik hadde 't er lesdeas zo eens over' 
rolt een goeie kameroad. (zult slech-
ten praat Ik trouwens niet t) Ik zegge 
tegen hem: „Koene", zeg ik, ,,ik -heb 
rolt die ni'Jje dingen niet vale op! 
Het Is begonnen rolt broodborties, en 
't ende Is nog niet In zicht Ik bin 
een man van de romantiek! Van de 
pietereultelaampe en de flikkerend 
keerslen!" 

Pl -leut F 	stille uuittèü. 	- 
En toen op 't leste zegt le tegen. 

i me: ,,Kwibus", zegt Is, ,,ie bin vuuf-
tig joar te lente geboren, kerel! Ie 
hadden. lii een plaggebutte leven 
moeten, rolt dreug brood en de bag-
gelbak. Misiken ha' 3' dén je roman 
wel skrleven kund t" 

Nou, Ik bin er tegen in goan. van-
zelf! Wat dacht le wel! 

Mar danlik we' t het toch wel mit 
hem lens! 

Doarômine: Van harte Hoevigers, 
rolt dit risseltoat! Jim meugen Jim 

1 gerust op de borst slaan] Jimhein-
men wat groots presteerd! 

K. t KWIBUS. 
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• STELLINGWERFSE RIEMPIES 
- AS DE VLEDDËR 04. - /J4 

Min kleitie, bochtige Vledder Oa, --
Tussen Frederiksoord - en Wapservene, 
Op het broggien oogt!' ik 5w twa; 
Wou' j' nut de - vlakke lanen veskenen, 
En klotsten onder me deur.' - 	- 

Ik wete niet, wanneer a' j'  geboorden: 
In de geskiedenisboeken kom ie niet • - 	- 	velt?. 
Mar je vedwianpunt lig4onder Stien- 

- 	wieker toren, 
Die hoge in het Westen priest. - 
Ik wete niet - eerlik- woar -'. woar je 

-- -- 	- begin is: 
Op de koarten ontbreekt ie miest. 
Je weater, ik wete niet, wat er in is; 
Mar wdt&' 'ie van de zoemer te vis/gen 
- 	 - 	

- 

 

zat, 
Stroomt het over je lege wallen. 
Doe je beste mar! Vebriede je mar wat! 
Hot vee is jommes toch op de stallen? 

Kleine, bochtige Oa, ik hebbe wat 
ni'js helzrd! 

Ze willen je dommiet kanaliseren! 
Dan is 't mit je bochten en 

overatromings gebeurd! 
Dan kun de meensken je dwingen 

en keren! 
Kleine Oe, aanne Da, dan is alles 

- 	- 	. 	vebi'j! 
Dan stroom ie reckt en slecht deur 

de velden! 
En het 014e broglen wordt miskien - 

- 	 ni'j! 

Dan begript gien meenske meer, 
- 	 wat ie mi'j 

Aachter Frederiksoord vetelden... 
WIJK 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Help: 
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S 

Eei Proatien nut de Öostboek 
HELP! 	' 	«7• 

net is gebeurd l  
De' dièkeir van Zeelaand -en ZuüdHotlaan4t  bin' 
'zweken ondèr de dreunende slag van het koken-

Noordzee-wèater. 
Springvloed en orkaan hemnrerrtegére 'n ende 
aakt an wat rneenskehanen in' de loop van joareli 
bouwden. 	. 
Het laand is overstroomd; dorpen , bin ï vort-
oetd. En de meenslçen nut die., dorpèn hemmen 
fleur graf vunns in het kolkende weater' 'of ie 

a. vlocht. Vlocht noar.- hoger,. gelegen pfakken. 
ocht mit aachterloaten' van' alles wat 'hein lief 
dierber was. Vlocht op de miest ongelegèn ogen-

kken, mit 
annie  
niet meer as wat ze an hadden, wat 

• fi;il;;ïer;âiè; om er verder over nut te wei 
den. Deageliks brengen de kraanten foto's en lange 
beskrievings. De radio stoat er niet stilte van; Is 
dat allemoale wel nodig? 

lederiene zal toch zo zachiesan wel in de gaten 
hemmen, hée groot as het cingelolc is? Hoe hoge 
as de ellende en de nood stegenbinnen? 

Oelokkig wel. Het overgrote deel van, ons volk 
begript inderdoad wat er kepot is. Dat bliekt; nut 
de hulpe, die van alle kaantea anbeuden wordt. 

Het overgrote deel. Wil dat soms zeggen, dat er 
ok nog meensken binnen, die in koele bloede heur 
deagelikse gang goan en allient mar pebefen, om 
heur eigen portemenee zo htde mogelik vet te 
mesten, zonder ien ogenblik an die honderden vloch-
telingen te deanken? Wil dat soms zeggen, dat er 
nog altied goene binnen, dle gedachtig an, de riegel, 
dat er van weggeven nog nooit iee nek wonen is, 
de lieste-lopers zonder meer vebi'j sturen, of téke4 
nen veur een bedrag, dat meer op, een fooi as' op 
een offer. liekt? 

Het liekt onmogelik. En toch is het woar 1 
Wij hemmen liesten uut de-Oosthoek onder onze 

oogen had. 
Doar waren er bij mit grote, en dôar -waren' er 

bi' mit kleine bedregen. Dat is een gewoon. vé-
ski

) 
 ensel het past de grote portemenee beter as 

de kleine om wat te geven. En gien meenske ve-
waacht honderd gulden uut de buse van de DUW.. 
arbeider. 

Mar wat wel vewaacht wordt is een redelike bfl-
drege van alleman. 

As een beslist welgestelde' persoon IENE GUL-
DEN durft te geven, dan is dat diepe treurig 

Dan fleurt die in onze gemienskop niet thuus 1 

.JEHANN 

en 
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STELLING WERËSE RIEMPIES 
Mi het Gemeentebestuur! 

In 1)Vk8fl ontdekt' feite /4 
• GeW i, Ô ani'j! 

-. •. Wat WWCfl de vegers 
• r drommels gauw .bVj! 

• Ze vnijden om 't leven, 
• '-En - ok tuit plezier! 

jimkeminen 't wel lezen: 
't 5ton In de Koerier. 

	

-. 	Dit tlekQ me gat veur 
Ons nLçen€cbestuur! 

	

- 	lift ofdoende middel, 1 

En - eerlik! - niet duur! 

• e p&ote. bèsnVjd? 

	

- -. 	Nou &ornan! Strel wat geld! 
- - - Wie t vindt mag het hollen! 

Dan stoa' f grif vesteld! 

• - »oS kommen de vegers 
- ' Si'j tientallen au! 

- UC veegt, wat ie weerj ja! 
Eik veegt'  wat lç lçan! 

40 '(goat.om do tenten, 

	

- • 	Eter*t ieder ziet man!. 
Nar 4e weg dit wordtskone! 

• in d4t was het plan!. 
1 	 •. uouk 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; De wereld wordt wakker: 
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Een !roafien. uut de Oostboek .7! 
Dé wereld wordt :Wakker! 

Op het ogenblik, da' we dit ptoatien skrieven, 
is de sni'j no niet van de lanen vedwenen, spat-
tert hier en doar '4e kwalster nog hoge •van de 
stroâte O3 as • de zwoare. wielen van een auto er 
deurhenne broesen en bis Ide peaden boven- en 
butenuut vol modder en weaterplassen. Het is nog 
Febrewoari. Het is nog winter. We moen gien 
,,Hei!" roepen, veurda' we de brogge over binnen. 
' En toch, toch moe' wS de dingen niet al te don- 
ker zien. 	 .' 

Kiek eens in het bliekien, woar de snij nog mar 
amper wegdujd isl Stoan ze doar nou niet al weer 
te blujjen, de kleine witte sni'jklokkies? 

Het is een wonder, dat ze kaans zien hmmeh, 
om deur de harde grond henne te breken. 

Het is een wonder, dat ze in die peer naachten 
van strenge vorst niet om ziepe goan binnen. 

Het is een wonder, dat ze dat zwoare pak snij 
dregen konnen, dat er op dealevul.  

Het is ok een wonder, dat ze krek nou de sni'j 
wegdujde, er an toe waren, om heur bloeinbiat-
ties 'eupen te vollen: 

Loat er dan nog meensken wezen, die zeggen, 
dat 'er gien wonderen meer in de wereld bestoan! 

De wonderen bestoan zeker! 
Mar de grote vroage is, a' we ze zien,, of er an 

vebi'.j lopen. 
Hoevule sni'jklokkies zollen er onder een peer, 

loinpe skoenen vetrapt worren? 
Hoevule krokussen achteloos vebl'j lopen? 
l'loevule spcuukruudblocmplos as onkruud vort-

goold? 

Het is wel jammer, dat er in de wereld an zo-' 
vule moois zonder meer vebi'j goan wordt. 

En veural deur de plattelaander. 
Over 't algemien is 't wel zo, dat de meensken 

uut de stad, die een daggien noar buten goan, ge-
nieten van al dat mooie, dat doar in al zien vol-
heid en in al zien kleurenpracht eupenligt. 

Mar de plattelaander, die dit elkedag zicht, reakt 
er an gewoon. 

Het prachtige gruun, dat' dommiet overal weer 
as 'de takken komt, het geel en rood en poars van 
de bloemen, het skitterende kleurenpelet van de 
ondergoande zunne, hij goat er as een bliende an 
vebi'j. 

Het kwetteren van de protters op het dak, het 
kweaken van de kikkers en de jubelzang van de 
leeuwerik an de hoogste lochten, hij lopt er as een 
dove onder deur. 

Moe' we dan binnenkort allemoale mit .een ve-
grootglas in de buse lopen, om te tellen, hoevule 
me$droaden as er in een peerdebloeme zitten? Of 
moe' we op 'e kni'jjen in 't laand liggen en stampers 
zuken? Of miskien mit een meziekboek d'r op wit-
trekken, om- teir toilet vaade-tewwerik-ep- Pepier 
te zetten? 

Oelokkig niet! 
Mar wa' we wel moeten, dat is: de ogen eupen 

zetten! en de ogen de kost geven! 
Dat is: een bossien bloemen in huus brengen. 
Dat is: een bloemetunegien veur 't huus hemmen. 
Dat is: in alle stilte genieten van de ondergoande 

zunne op een mooie zoemeroavond. 
Wie z6 'de netuur lief krigt,' die kan leater nog 

wel eens mit zien vegrootgfas veur de dag kommen. 
En hoe dieper as ie doarniit in de geheimen deur-
dringt, 'hoe groter ok as het geheim zelf wordt! 

Het grote geheim van geboren wonen - op-
grujjen - blujjen en of staarven. 

Het veurjoar komt! 
De wereld wordt wakken 
En de meensken - wat doen die...... 

JEHANNES 
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STELLJNGWERFSE RIEMPIES 
.ilenieren... ,ltr 

'k Leup in...., nou vort mar, 
Dat doet er niet toe! 
Mar het iswoar, het 
Verhaal, da' 'le hier doel -: 
Ik Zol..noar .4e bus toe, 
• Ozn tante Ketrlen. t 
• Kwart over zese, 
'fdij zeuven nuskien. 

'le Zeup In gedachten 
De huzen vebl.'j. 
Dan .Qp mica losse.... 
Wat nou? Was dat sni'/? 

Eerst op het heuf cl, 
En dan vlak Deur me nut. 
Snij? - 't Waren krummelties! 

Brood en beskuut!. 

Boven me heurd' ik 
't Bekende geluud: 

'Moeke de Vrouw klopte 
't Taafeiklied uut/. 

JO UK 
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,1kt6kweg 
Nou kul j' me driehonderesen-

negentig keer vetellen van die vuul-
entacittig anslutings op 't elleKtries 
en de weaterleidingbuls, mar ik zeg-
ge Je, da' t niet greag an de Jokwqg 
woonde! 

Omda' j'  neskierig binnen, wil 1' 
't hôe en woarém d'r zeker weer 
bil hemmen! Dacht Ik het niet? 

Nou, Ik zal 't Je mat ronduut ve-
tellen ok: die neanieligt rni'j niet! 

&' 'k hem skrleve beg4nt het me 
al te kriebelen! Loat staan, da' 'k 
er wonen mat 
• Ik hebbe eens een oor te luusteren 

legt! Zo an de kunt van de weg. 
Beetlen. In 't grös, beetlen In 't 
grint. Ik wol d'r meer van weten! 
Van die Jokweg. Waarom as ie Jok-
weg Mette. 't Kon me veur mezelf 

Jok- 

ie akelen netuurilk. Ma: om jim 
een plezier te doen. 

Mijn, nou wee' 'k er alles van! 
Ie hemmen meenaken, die de koe 

Van disse kaant 

LTJONGER 
rechtuut rechten bI'J de horens pak-
ken en ie hemmen er ok,-die hem 
eerst een toppien grcis veur hollen. 

Da' '5 an de Jokweg krek zo as 
overall liet mien oor wel lieurd, dat 
daar te luusteren lag. Ie weten wel: 
beetien In 't grds — beetlen In 't 
grint. 

Die eersten hè! Die kun 't Je wel 
ronduut vetellen: het stak daar vroe-
ger van de vlooien! Doarom Met die 
weg nou nog altied Jokweg. 

Dat aandere soorte holt Je eerst 
een toppien gros veur vanzelf. De 
neefies, zeggen. ze. Die kannen Je 
daar zo allemachtig stikken! 

Nou begriep ik niet, woaromme as 
de meebsken d'r soms zo ommthenne 
dri'jjen kunnen. 

Is er dan zovule veskll tussen een 
neefien en een vlo? 

Vent mii is 't ~kaant. 
Ik zegge vierkaant! 
Krek zo laank as 't bried Is! 
Beide bin vedwenen. al J' ze pakken 

zullen!....... 
Mar nat Is mi'Jeew  lbien op-

goan!. 
Een pletereuliclochieni 
A' 1' Jokweg nou eens niet nut-

spreken mit de o van pot, mat mit die 
van bok 

Dan kon die neame nog wel eens 
stammen nut de tied. dat onze 
Grootmoeders nut het jak over de 
skolder noar Wolvege leupen. Ie we-
ten wel, mlt een körf an alke kaant. 

Dan zo' t er wies op wezen, om 
daar te wonen! 

Wie 't zeker wet, mag een koartien 
sturen. 

t 

K. K. KWIBUS. 
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Een Proatien uut de Oosthoek 
RIO DE JANEIRO! Z'_0.  Wel eens van heurd, zeker? 

Prachtstad, kan 'k je vetellen.. 
Ja netuurlik! Ik bin d'r west, wat docht ie: Vie-

den joar mit vekaansie. 
Het worde vevelend zo zachiesan. 't lene joar 

Zwitserlaand, 't aandere joar Engelaand, 't volgende 
joar Frankriek, dan wéér Zwitserlaand en goa mar 
deur! Altied hetzelde kringegien. 

Afijn, vleden joar hè' we de kneupe deurhakt! 
Rio de Janeiro! 
Wie doet je wat? Ik zegge: wie doet je wat?! 
Mar nou za' 'k je 't keunsien ok leren! 
Kiek eens, miskien hè' j' ok wel femilie in Am-

sterdam of zo, woa' j' een peer weken henne kun-
nen uutvanhuus. Best: Ie pakken mar een peer 
goeie grote koffers onder de aarm en doar goa' j': 
Riegelrecht op Amsterdam an. 

In Amsterdam kom ie niet te vule buten, want 
dan loop ie de kaans iene uut Buil of Feengoa in-
tegen te kommen. 

Trouwens, ie hemmen in huus hiel wat te ve-
zetten. Want al je buren en kennisen en femilie-
leden mienen, da' j' in Rio de Janeiro zitten. Ie 
moen dus alle mogelike boeken Lezen over die stad 
aandes ku' j' er leater niet van vetellen. 

En ie moen labels plakken! 
Een gelok, da' j' er hier in de stad maklik an kom-

men kunnen. Veur zestig sent ku' j' in 't duurste 
hotel van hiel Rio terechte. 

En dan mar weer noar huus toe. 
,,En?" zeggen de buren, ,,hoe was ie?" 
't Was werachtig krek as ze lachten. Mar nee, 

dat bestoat niet! Le kun 't niet in de gaten hem-
men. 

Afijn, mit keunst en vliegwaark sloa' j' je d'r 
wel deur. 

Aankem joar mar noar Honoloeloe! 
Fantesie? 
Dit stokkien gelokkig wel! 
Mar dat zokke dingen inderdoad gebeuren, bliekt 

wel uut de aveteansies, woarin de pepieren te koop 
anbeuden worren. 	 - 

Dan vroag ie je af, wat de rneensken toch eange-
lik bezielt. Is alles wat dichtebi'j en bekend is, dan 
beslist uut de boze, en ku' j' allient mar over ve-
kaansie proaten, a' j' de halve wereld omme reisd 
binnen? Het liekt er werachtig wel wat op. 

Eindelik mossen de meensken toch eens wat meer 
liefde kriegen veur heur eigen omgeving. En dan 
dat woord omgeving niet allient bedoeld in de be-
tekenis van laanskop, mar in de roemste zin van 
het woord. Mit inbegrip dus van het volk mit zien 
eigen gebruken en gewoonten, mit zien eigen ke-
raktertrekken, en zien eigen teal. 

Veural ok die teal. 
We waren veden weke op een veurdrachtoavend 

in de Westhoek. Die oavend het ons best voldoan. 
Mar ien ding vunnen we jammer. En dat was, dat 
er mar iene deelnemer mit een Stellingwerfse veur-
dracht op 'e lappen kwam. 

In elk geval het die antoont, dat het Ok op zien 
Stellingwerfs kan en g5ed kan! 

En het pebliek het zien wedéring niet onder stoe-
len of baanken skeuven, mar d'r grif de peblieks-
pries an toekent. 

Dat môet winst betekenen veur een volgende 
keer! 

As er ien skoap over de dam is...... 
En dan is dit nog wel de dam noar huus tôe! 

JEHANNES. 
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• STELUNGWERFSERIEJÛPIES 
BOEKZWflFL4. 71%' (28 Febr.-7 Meert) 

Zit 'a otvénds niet te donn, ••. 
Te dommelen lig de boek, 	.... -. - 
Te peuteren in je koezen, • - Stoa op, - en-pak eenboek! 

Zit niet te zaggeijnen, 
te brommen van: ,,Wat moe' 'lç' 
Te pruttelen op de kleinen, 

Wees win, en neem een .boek! 

4 

Zit niet te cape-geapen, 
Te vroegen.* ,,Ja, wat doe'. itt" 
Te eind'Ioos koffie-leapen, 
Het middel is: Een boek! 

De lene holt van dïtte, 
De aander meer van dat. 
Mar stap eens noar de winkel, 
Doar Is van alles wat! 

Goa goeie boeken kopen, 
En lees ze zo het moet, 
Niet er deurhenne lopen, 
Max elke riegel göed! 

Dan wor'n het kameroaden 
En 't lezen zelf een feest! 
Dan zi'jjen ze de zoaden 
Veur een veriekte geest! 

JOTJIL 
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STEWNGWERFSERIEMPlES 
VEURJOAR 

De kestanjeboom wit hèt vonder, 
En. h4 ztnaZI& sjotien d'r onder, 
As de zia;ne skient. 

.,vn ,het prate, geweldige wonder 
Ven Vie sieurjoarswiend. 

Kleine golvies om de poaten, 
- Die klotsen snor, zonder draaien. 
-Die keulen. war hieltied deur. 
En het gold tan de zunnestroalen 
Beskient en betovert keur. 

'Wussen knoestige, keale takken, 
Naast baaatettde knoppen, die plakken, 
Zingt de protter weer, . 	. 
JJle de goeie toon wet te pakken 
Van de veurjoerssf eer. 
De kestanjeboom, en -doaronder 
De sloot wit het dde vonder. 
lesje leuning is half kepot. 
Mar het iene kan 't aander niet zender, 
As diel Mn het leuwige Wonder, 
Het Jeuwige Wonder van God. 

JOUK 
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'Een Proatien nut de Oosthoek. 
kWas opeen. vegadering. . 

't Was op een vegadering. 
'..2oe'n flwoite vegadering, zoas ze elke dag hul- 
len 'worrenop ieder plak. Uien sprekers, gien of-. 
fisiële gaasten, gien belanrieke besluiten. 

Een alledeagse vegadering. dus, mit het gebru- 
kelike kwetiertien, een koppien koffie, het veslag 
van de penningmeester, het veurlezen van de boe- 
ken, het gezellige koegies-en-kalfies-proatien en de 
velotting van de taart en drie deuzies sigeretten. 

In een klein kefee in de Oosthoek van Weststel- 
lingwerf. 

De meensken zatten gezellig te proaten tot het 
ogenblik, dat de veurzittersieamer valen zal. Hier 
een koppelden over het weër, doar een stokmen- 
nig over de dure lieden, in een handere boek een 
•man of wat over de poletielt. Allemoale van die 
dingen dus, woa' j' nooit over tsutproat reaken. 
Trouwens de veqrzitter zelf dee dapper mit en 
vegat de lied. 

Dat is niet zo slim op zoe'h gewone vegadering. 
As het begint te vevelen ropt er wel iene: ,,Nou 
Garriet, hoe deank ie d'r over, we moen ok mat 
hoast eens los, niet?" En dan nikt de veurzitter 
eh vetelt verder...... 

Zo was 'het 'hier ok. 
Er was een geroes van stemmen, een locht .van 

koffie en een gedien van rook in het zaaltien. . 
We hemmen toch al veteld, daf het mar een ge- 

wone joarvegadering was? 
En de meensken waren dus ok gewoon. 
Ze dronken koffie net zoas ze dat thuus deden. 
Ze gooiden aske over de vloer, net zoas ze dat 

thuus nièt ileden...... 
En ze proatten. 
Op zien Stellingwerfs vanzelf. Want het was 

jommes in de Oosthoek van Wststellingwerf? 
Eindelik nam de veurzitter zien heamer - 't was . 	

;li.! een askebak - en sleug er InU op de lOn 	. 1S141 

Toen was 't stille. 
De veurzitter, een geboren en getogen Stelling- 

werver, skrapte zien Stellingwerfse keel, frommel- 
de zenewachtig mit de agenda in 	zien 	Stelling- 
werfse banen, zwiemelde langzem henneweer op 
twie stevige Stellingwerfse bienen, en begon: 

Geachte aanwezigen, 
Het is... eh......het doet mij een bijzonder 

genoegen, 	U 	uit naam......namens het be- 
stuur van onze vereniging eb ...... in zo gro- 
ten getale een welkom......eh......te mogen, 
te kunnen ...... 'heten. 	Het is...... 

Toen kwammen de eerste zwietdruppels al! . 
De meensken zatten mit eernstige gezichten of 

te waachten, wat er verder brouwd worren zo!. 
Och, ze venammen 'het wel, dat het niet zo vlot 
ging, mar ze zollen er veur oppassen en proaten 
er overl lederiene was jommes bliede «en_peg, dat En nou wa' j' een zolfâk1 	 -' 

- er een veurzitter was? Ik vfoage me trouwens of, wat je bezielde, om 
En onderdehaand zochte die veurzitter noar het het op zien Hollaands te • doen. Mit je buurman zat goeie woord, dat niet kommen wol, zWiette, from- ie veur je eupeningswoortien toch. wel Stellingwerfs melde, -zwiemelde en dri'jde d'r een punt aa: .....t proaten, miend' ik! Hè, hèl 
Haantienklappen - voetenroffelen! 

Woaom 'bi' j' dan niet noar veuren stapt en tiè, 

In het gewone deagelikse leven kon ie toch oarig 
goed proaten, onze veurzitter. . 

iezo meensken, 
Dan moet het zo 	zachiesan 	mar wezen, 

Hoe kwam dat nou toch, dat zien goave hem donkt me. 	Het bestuur is netuur lik slimme 
krek op zokke oavends in de steek leut? 'bliede da' jijn hier allemoale van de peti'j bin- 

Aarme man! 	 ' Was jezelf toch bleven! Dan was het jommes 
eie ne vanoavend. Zo heurt het ok in een go 

vereniging. Ieder moet een 'klein beetien mit- 
allemoale wel goed goan? helpen en dan ku' we d'r mitmekaan4er wat 

Jezelf blieven! Dat betekende veur jou, asge- 
boren en getogen Oosthoeker: Stellingwerver blie- 

goeds van meakeni 
Nou Jan, lees liet veslag van de veurige ve- 

' ven! 	. 
Hadde toch niet je wiesheid heald uut de kraan- 

gadering mat eens evenpies veur. 
Dan zo' j' toch wel even reer stoan hemmen te 

tevesleagep! Mar was zelf van wal steuken! In je 	kieken zeker, as Janhet tôch weér op zien Hoog- 
ei en teal! 0j 	je eigen meniere! 	. . 	' 	haarlemmerdieks doen 'hadde! 

an ha'1 j!' doar aachter de toafel stoan as een i . 	 . kerel! 	 . 	. 	 ' - 	-. 
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Ikke pikke porregien 
Verder durf Ik niet! Eerlik en eerlik De Redaksie het to, begrip t / 
aan l Ik wil gien ruzie hemmen mit bemmen veur de ,,tealstrled" van cle 
e drie miljoen akoelemeesters, die 1 Stellingwerven. Ze het er wat dure 

pleatsruumte veur of stoan. 
ogen genoeg Dit eamele begin mag niet veleu: 
ren! En aan- goan, deur het vetrek van iene n 
Le lange oren waarker. 
teken. Zat ok Doaromme, 	SteUlngwervers, 
nzelf. nemt mien plak In? - 

Het hoeft niet beslist cape-kool 
wezen, gebakken eigles smeaken- 
best! 

ding van: Loat er nou eens zovule liefhebt 
komen, dat er toch nog ofteld 
ren moet, mit dat olde skoele-rii 
plan! 	- 

mar 

Ik neme dat aan( 
Zene miene'mutte 
Tien pond grutte, 

• - 	Het adres? 
Tweebaksmarkt 4?, Leeuwarden 

	

Van disse kaant 	 K. K. KWIB 

TJONGERJ 
Tien pond kaas, 
lene mime mutte Is de baas! 
Da' 's gien StellIngwerfs vanzelL 

dat zie Ik ok wel. 
Mar woar 't nou al mit al omme 

goat, Is wél Stelllngwerfs! 
Kiekeens Ik goa de laan e nut. 

Foetsie, vedwenen, mit de Noorder-
zunne, nar zônder de kas. Nou, dan 
kom je niet ver vanzelf. Kom ik Ok 
niet, ken 'k Se wel in vetrouwén ve-
tellen. Krek over de greans en -dan 
zo mit aanderhaff oge over 't stiekel-
droad henne loeren. 

Man hoe dan ok, ik kan tulen stok-
kies niet meer akrieven. Nou, zullen 
er wel gien lezers wezen, die doar 
een buusdoek nat omme meaken - 
's-s ze temenen de griep niet bemmen 
- -en dat kan 'k me best .begriepen 
ok! 

Man de Hoge Heren In onze heuf d-
stad deanken doar even sanders over. 
De gemeenteroad, zeg le? Oct welnee 
man! De Redaksie netuurlik. Die wil-
len mit alle geweld een stokkien Stel-
.lingwerfs In de kraante hollen. 
't Geld moet rollen, deanken ze zeker. 

Mijn, d'r zit wat In! 
Om mittlen nar even eernstlg te 

wezen: D'r zit een hielebéel In! 

/ .t 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Zoaterdagmiddag 	. 

In: Friese Koerier 14 maart 1953. 

Ld-e ÇZen .1. / 4tani s. 

STEWNCWERFSE .RIEMPIES 
ZOÂTERDA.GMIDDAG ...... 

(wit de akeerwipkel) 
3keerboaa Bie pevi, snapte - 
Waar zien klaanten blelen 
iji') zien weten hadd' ie toch 
Qk niks kwoade. hedreve. 
4Gnde$ waren ze Le 
ijeè zei 40$ toch wegent 
Ekeerboas Siepsop nam een 4toel 

s ging *nzante te^ 

ijindelik, geiokkig heur! 
ijear w~ Jan van Span gen. 

; »øk s at late,  gmI 
Want ik moe behan9enë' 

4h! Washtig notntner tjoiç! 
Dikke Dorwije^ 
ja, ik bis wat Zeate, zie! 
Griet wol akorstien ve gen!" 

Lek eews en! De aarde qZt 
arel las ya. Ptroas. 

• ,/a, ik bis wat leate, zie! 
' *0, MIW 	r.kZüflqtz9 

Xi! pf &eçr ging al WÇ?! jr~ van der Eeuwen! 
ja, ik bis Wat Zettg, zie! 
4eur dat kackel.sjouwen.'" 

Bkwboas Siepsap Zachte z'-uut. 
El') tol wiezer wezen! 
Skoonniaik? Nou, dat was Mm best! 
Ei') ging kraante Lezen! 
-. Bate! Wergchtigf 't Was 4en vIvtitç! 
- Wat nou néôit gebeurde!...... 
»Help me even nUt het ralç!!" 
- Skeerboas Siepsop kleurde ...... 

Joult. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Veurjoar 	. 

In: Stellingwerf 20 maart 1953. 

fle4a-r. 

Een. Pro$ien Wit de Oostboek. 
• ... . 
	Veurjoar 	75 

'Meandag 16 Meert 1953. 
De zunne is ondergoan in een zee van kleuren. 

• Het het een mooie dag west. Eanlik de eerste 
echte zoémerse dag. Het wientien was zuud en 
zaachte. Een enkele dikke hommel hadde 'm tuteq-
deure 'oagd. Meensken gooiden de overjassen 
uut. Vrouwluden kregen de skoonmeak in "t heufd. 

Nou is het oavend. 	. 
De zunne is ondergoan en hFj het het tocht mit- 

neumen. 	 ,. . . .' - 
• De moane kikt wel om een hoekien, mar zo 

smal, zo dunne. 	 . . 
En de sterregies tinkelen hoge boven ons .heufd. 
Het zal wel op een naachtvorst angoan. We 

trekken de kreage van de overjasse . al eens wat 
op. We doen de haansken an. We beginnen een 
klein beetien harder te trappen. Dat is om de 
waarinte te hollen. 

Het is tussen Buil en Noordwotde. 
Ik wete niet presies meer woar en onder wélke 

lanteren. Want de stroatvelochting braandt. Hier 
en doar an de kaant van de weg stroalt een grote 
gloeitaampe de donkerte vort. 

Dat meakt skaden. Skaden van de bomen. En 
ok skaden van jezelf. ieder keer a' j' onder zoe'n 
laampe deurfietsen komt je iene achterop. Uh' jj 
is lege bi ?j de grond. En donker. Zonder een. 
woord te zeggen skoft ie je vebCj. A' j' harde 
fietsen. A' j' zachies fietsen. Dat nteakt gien ve- 
skil, hi'j skoft je vebi'j. 	. 

We moen dichte bij Buil west hemmen. 
Doar zaggen we 't Toegelieke. 	 . 
Er wordt beweerd, dat zoks wat mit helderziend- 

heid te men-ken het. Ik wete niet, as 't woar is. In- 
tresseert me trouwens ok weinig. 

Ik wete allient mar, da' we het toegelieke zag- 
gen. 

Tegen de poal van zoe'n stroatianteren. 
In het tocht van de grote gloeilaainpe. 
Fietsen. Twie fietsen! 
Fietsen mit grote tassen en nikkelen sturen. 
Tegen mekaander. 
Ie deanken wat! 
Deden wi'j ok. Eerlijk woari 
En wij vewonderden ons. As 't Augustus west 

hadde niet 1-Ja' we 't doodgewoon vunnen. Noa 
een luete dag. 	 - 

Mar 't wâs gien Augustus. 
't Was Mért. 
16 Meert. 's Oavends om half achte miskien. 
Doarom vewonderden wij ons wél! 
Mijn, we fietsten deur. 	• 
Toen, om de poal henne, zaggen we een jasse. 

Zoe'n gewone jasse. Weaterdichte, behalve as 't 
regent. Ie kennen ze wel. lederiene lopt er mit. 

En an de aaridere kaant nég zoe'n jasse. Zoe'n 
gewone jasse. Weaterdichte, behalve as 't regent. 
Ie kennen ze wel. lederiene...... 

As 't Augustus was, ha' 'we ons niet vewonderd. 
Mar 't wâs gien Augustus. 
't Wis nog altied 16 Meert. Half achte in de 

oavend. 
En doarom vewonderden we ons wel. 
Stel je even veur: 
Branende stroatlanteren. Twie fietsen. En noast 

die fietsen, rustig in de baarm, twie jngkerels an 
-'t brqodsmikkelen! 

As 't Auaustus  west hadde... 
Mar 't wis 16 Meert!...... 

JEHANNES. 



PESSIEMIST, ZEURPIET, Stellingwerfse riempies; Veurjoar 

In: Friese Koerier 23 maart 1953. 

STELLING WERESE RIEMPI[S 
(nut een brief) T 

Het veurjoar komt! Nee, 't Is er aZt. 
De koenen beulen - op 'e at&t 
En in een natte onderwal, 	- 
Nu' f van de zumw.drômen!.. ...... 
Het vitemine - .4 - teblet,. 
18 in de diepste kaatste zet, 
Want kiek, het hiele elf ebet 
Hangt buten en de bomen!;.. 
Dr zit wat in de locht -. beslist! 
'te roeken 't zeker wel? Hoe Is 't? 
Drie dea gen ani'j - twie weken mist!:., 
't is volop veSrjoar buten!. 
De strijken 'akieten weer in 't blad! 
Een protter zingt! - Mar wat is 44fl 
't Is net, as ie wat valen - 
Klats! Op 'e akone ritten! ... 
De. loamer springen in 4t laand! 
De kikkers en de weater*aant, 
Die kwegken 's oavends— moord 

en braand!.. 
Wat doen ze 't en te stellen! 
Het veurjoar komt! Een ni'j .yelt4ud!. 
De blossem beest de knoppen nut! 
Mar - iene naâchtvôrst is 't beslist!... 
- Dat we' '1, je mar vertellen! 
Ziezo! Het stoet er, en zo Is 't! 
Hoogachtend, ZEURPIET PEBSIWsT! 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Oosterstreek 

In: Stellingwerf 27 maart 1953. 

':Een Proatien uut' de Ooithoek. 	6 1 
Oosterstreek...... 

't Is Zundagmiddag. 
Vlak noa ofloop van de voetbaLwedstried Neder- 

laand—Zwitserlaand. 
We hemmen wéér veleureni 
Wi'j ! Hier an de Oosterstreek. 
Krek zo a' we hier om de toafel zitten. 
Onze gaasthéére onze gaastvr5uw en 'wij. 
Da's vier man mit mekaander. 
Vier Nederlaanders, die nou eindelik toch.-.eens 

wat meer vewaacht hadden. 
Die 't niet zeden, netuurlik, mar die 't tooli ve- 

wacht hadden 1 
Pagano het er een stip aachter zet en 't knoppien 

is ommedri'jd. 
Nou hangt er niks aandes as de stilte in huus. 

En de waesem van vier koppies thee. En de reuk 
van een koekien miskien. 

\Véér veleuren! ...... .....Is 't nou niet...... 
Er goan meensken vebi'j. 
Ie kun zien, dat het drokker wordt. Die hem- 

men dus 6k noar 't voetballen luusterd. 
Die bin ok teleursteld. Krek as wi'j. 
Jonge peerties. Olde peerties. 
We kieken ze noa. 
Wat ze an hemmen. Hoe old as ze binnen. Hoe 

verliefd. Hoe...... 
Mar ie kennen het riegeltien wel. 
En dan inienen komt het grote moment! 
Er lopt een peerd bi'j de weg'! Een los peerd. 

Het lopt doar mar zo bi'j de weg. Al heurde 't zo. 
En aachter dat peerd een man. Een man mit een 

mesesteren pak. Een man op gele klompjes en een 
pupe in de mond. 

Die man dreaft. Het pupien bibbert in zien mond. 
De gele klompies klepperen op de stroatstienen. 

Wat wil die man toch? 
0, hi'j gript het peerd. Hij brengt het weeromme 

noar de stal. 
Woarom stoan al die meensken toch stille? Woar- 

omme lachen ze allemoale toch zo? 
Het is toch mar een gewoon peerd. 
Het is toch mar een gewone man. 
Jammer van die veleuren peti'j! As Abe nou een 

klein beeiten meer gelok had hadde! 
Ja, de thee smeakt best! En 't koekien ok! En de 

segare ok! 
En dan komt het twiede moment! 
Er lopt een varken brj de weg! Een los varken! 

Het lopt doar mar zo bi'j de weg. Al heurde 't zo! 
En aachter dat varken een man. Een man mit 

een mesesteren pak. Een man op gele klompies en 
een pupe in de mond. 

Die man dreaft. Het pupien bibbert in zien - mond. 
De gele klompjes klepoeren op de stroatstienen. 

Wat wil die man toch? 
0, hi'j drift het varken weeromme. Hij jacht 

het terogge noar de stal.- 	 :1, 

Woarom stoan al die meensken toch stille? 
Woaromme lachen ze allemoale toch zo? 

Het is toch mar een gewoon varken. 
Het is toch mar een gewone man. 
Een gewoon varken en een gewone man. Op 

Zundagmiddag. Op de Oosterstreek. 
Is doar dan tôch wat omme te lachen miskien? 
Kiek, d'r goan gedienegies an de kaant. 
D'r stoan meensken te lachen aachter de reamen. 
Ja, de thee smeakt best! En 't koekien ok! En de 

segare ok! 
En dan komt het darde mom'enli 
Het grootste moment! 
- Jammer van die veleureri ' peti'j, zegt onze 

qaasthéér. As Abe.nou een kléin beetien meer gelok 
had hadde..... 

Wi'j goan eens weer uut proaten noar de Oos-
terstreek...... 

JEHANNES 
1 



JOUK, Stellingwerqse riempies; 1 april. 

In: Friese Koerier 1 april 1953. 

it4.:. J 7j 

STEWNGWERFSE RIEMIES 
• 1APRIL 

Je broek is sketwd! 
De klokke stoot! 

• 't Gedien vekieurt! 
• De belle goot! 

Het weater kookt! 
De winkelier! 

• De kachel rookt! 
Zeg, kiek eens hier! 
Je veurbaand knapt! 
Werachtig! 't sni'jt! 
De boom bi'j t stap 
Is om,newi'jd! 

Ie deen/een: - Nee, 
Bt'j mij gien kaana! 
•Mar oel,alee! 
Wat bi' j'  wat manas! 
RL'j d' eerste keer 
Derekt van slag! 
En nog eens weer! 
Ddt wordt een dag! 

Ddt wordt een dag! 
Allee! kontant 
Doe mit, en lach, 
En kies je man! 
Kiek niet, al Was 
Er storm op til! 
weeg In je sas! 
't Is 1 4.pr4l!! 

JOUK. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Eierzukenweer 
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S 	 / - 
Een Proatien nut 4e Oostboek. : 

Ejerzukersweer 
t Was eëri echte'mooi veurjoarsdag. 	a 

-. .$et -zunnegien speu14e over de kleine. golvies van 
2iet re%riertien en destlenen5van de brogge. 

Dat kleine reviertien, was de Lende. 
En' de brogge lag (n ligt) tusen Zandhuzen en 

Bekoop. 
Hi'j kwam me geregeld op  dit plak integen, het 

kleine bakkerskneggien mit d grote körf op 4e 

lic wete niet, van welke bakker as le was, want 
het -ston er niet op (op die körf). 

Mar vrendelik was'ie wel. n plezierig ok. Hi'j 
fluitte in de regel' zien hoogste woord. En zien 
,,goeie" klonk altied echt gemiend. 	- 

Die- dag we er $lientzien'fiets en de grote körf. 
Dié çfiets hbng zoe'n. beetien .skieve tegen een 

hekkepoal. En, doarom hong de körf wat skieve mit 
netuurlik.  

Ik begreep niet, woar ie wezen kon, liet bakken-
kneggien.. 

Ik miste zien fluittien.. 
En zien ,,goeie". 
En zien Mei-spruten. 
Doarom stapt' - ik even of. lknios er toch wat 

meer van weten..  
Die poal en die fiets en die- körf.. Doar ontbrak 

toch wat an t 
Ik bleef zitten op de lege - stienen leuning van de 

brogge. 
En keek noar beneden, woar het weater was. En 

om me tenne, woar de lanen laggen te zwemmen 
in het veurjoarslocht. En noar boven, woar de locht 
was, blaauw en hog. 
• Over de weg kwam een kleine volksweagen. 
• Hi 'j remde of, toen ie noast me was. Er kwam 

een meneer uut Een reiziger ihiskien. Of een an-
nemer. Of nog wat aandes. Ik weet het niet. 

Hi '5 stapte op me of. Hi 'j tikte an de mand vanI 
zien 	 1-?---.--r '-l1ï 'jitadde dus de poat mit de fiets eifdë 'fl e'& 

 de körf 6k zien. 
• ,,Neë"; zee-d-ik, ,,nee ik bin de bakker niet, ik 
weet niet, woar ie is. Ik zitte op hem te waachten. 
F11 '1 komt me geregeld integen op dit plak)' 

,,lk wol greag een koeke .hemmen", zee-d-ie te-
gen me. ,,Zol er koeke in die körf zitten 7' 

Ik healde de skolders op. 
Hi 'j dee het deksel eupen. Hi 'j keek er eens in. 

,,Ze bin er wel", zee-d-ie dan. ,,lk gelove, da' 'k 
mar zo vn '5 wezen zal." 

Zien haand ging noar de portemenee. Hi '5 healde 
er wat geld uut. Hi 'j legde het in de körf. En hi '1 
at Hi 'j at. Zo uut de haand weg van zoe'n lekkere 
varse koeke. Zo in het volle locht van de zunne. 
't Moen kloare viteminen west hemmen. Kan niet 
aandes t 

,,Dat smeakte best",•zee-d-ie, stapte weer in zien 
volksweagèn en reed verder. 

Ik keek hem noa tot de bocht bi 'j bakker Hooge-
veen in Zandhuzen. 

Jofele ketel, docht ik dan. 
En mitien zag ik de bakker. 
De kleine bakker. Mit zien fluitien en zien Mei-• 

spruten. 
As een klein feguurtien in de verte. 
Hi 'j was ant 't eierzuken t...... 
De veleiding was hem te staark worren 
Er ston gien neame op de körf. Man as ie d'r wél 

op stoan hadde, nee meensken, dan waren jim hem; 
nog niet geweer worren 

Wie wet, kreeg dat kneggien zien ontslag, as de 
boas wust, wat er gebeurd was. 

Zo bin de mieste meensken nou ienkeer. Er moet 
waarkt wQrren t En ie bin bakkersknecht, of ie bin 
't niet; 

Bi' 'j't al, nou dan heur ie bi '5 je fiets en bi 'j 
je körf. 

Ik bin ok weer opstapt en verder reden. 
Hi 'j toeft het niet • te weten, wat er presies ge-

beurd is. 
Het geld zal ie zô wel vunnen hemmen...... 

JEHANNES. 



JEI-IANNES, Een proatien uut de Oosthoek; De Skemerlaampe 
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Een Proahenuut de dostboek. ..,,p 
De skemeriaampe 

't is een .herinnering: ..... 
Vader en Maeke hemmen hem mitneumen, toen 

ze een weke, zénder Ie kiender, noar Zuud-Um-
burg west hemmen. - 

Netihirlik zonder de kiender. le hemmen an je 
eigen gewichtige pesoontien meer as genoeg, a'j' 
in iene dag. 	bezuqk brengen an de Sint Pieters- 
baarg bi'j Mestncht, de. viskwekeri'jje van Gulpen, 
de stienkolemien in \ï$kenburg, en het Vierlanen- 
punt. . 	 . 

Mar hoe dan ok,- hij hangt er. 
Op & ae doek<  -. 
Boven de skorstiesijnaantel. 
Noast de gtijnniejjde . keuperen sallemander. 
De skenierlaampe. i -  
Nee, het is niet zoe'n gewoon, atledeasgevalle- 

gien, zoa'j' dat in alle huzen vienen kunnen. 
Niet een blaauwe pulle, mit een vitting d'r in en 

een ziden kappien vol tierelantijnen. 
• Het is een mienlaampe. 
Zoe'n echte, keuperen mienjaampe, mit mika in, 

ples van glas, en een ellektriese gloeilaampeinples 
van pietereulie. 	- 

-Moeite het- veteld, hoe as ie hangen mos tij toen, 
hetVader de spiekers sleugen. 

De volgende dag het Moeke nôg eens veteld, hoe 
as ie hangen mos, en toen  het Vader de spiekers 
Weer uuttrokken en opni'j insleugën. 

De darde dag het Moeke ....... mar toen het Va-
der op zien allosie keken en zegd, dat ie noar 't 
waark mos ...... .- 

Doarom - hangt die skemeriaampe nog op zien 
.zelde - dat Is dus op zien twiede - plak. 	- 

De eerste oavond het de oldste zeune de Iekliiig 
legd. Zes meter sjpfzoegçrkabel, dwars onder de 
toafel deuk en on! ten stoelpote henne, noar de 

het de Stekker in 't stopkontalU 

Hi'j -»raan4de! 
Het keuper,  glom en glaansde, en het was net, 

of de #allemander  even zien kop beweug. Mar dat 
moet Vèbeeldin west hemmen, netuurlik. 

De hiele femilie zat om de- toafel, behalve kleine 
Zussien. Die ston noast, de kachel, mit een vinger 
in de mond. 	 - 	 - 

Moeke prees. 
Vader prees. 
De oldste zeune prees. 
De jongste zeune prees. 
Toen was 't vuuf menuten stille. 

- Dan zochte Moeke- heur breiwaark op; 
Vader bleaderde ir de kraantebak. - 
De oldste zeune snuffelde in zien boeketasse. 
De jongste healde een stok speulgoed -veur de 

dag. 	. 	 t 

Kleine Zussien ston nog bi'j de kachel, mit en 
(aandere) vinger in de mond. 

Vader was de eerste, die 't er op woagde 
we ........ - 

Moeke skéut op het knoppien of en knipte de 
keamerlaampe an 	 -. 

Zussien trok de stekker los. 
De oldste zeune wun de stofzoegerkabel op. 
De jongste hadde -al een spoorbeane legd ...... - 
De volgende dag het de skemerlaampe niet weer 

brand. 	& 
En de volgende niet. 
En de volgende niet. 

'En vandeage niet. 
En gister ok niet. 
Morgen miskien...... 
.l-li'j déet net goed, op de fijne doek, boven de 

skorstienmaantel, npast de glimmende sallemander. 
Mar de vitting mos er niet in zitten 1 	- 
Dan was ie goedkoper west! ...... 

- 	 JEHANNES: 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Regen 	. 

In: Friese Koerier 16 april 1953. 

tt1" ..i• /6Q6td/ffl-.. 

STEWNCWERFS kIES 
REGEN... 

Do regepi roest over Zsstjegast, 
En over 4e 1qaMWjen; 
En het weater in het Hoendiep wast 
Mit, de bnjjen, dis t4eder wVjjen. 

Ds regen c roest over liet Wsstsraqundi 
En over de Eiber4buren; 
En er komihen plassen op het taant4 

- -En druppen en alle mureq. 
• . 

• Da regen. roest over ieder-dak, 
En de gladde as/altatroaten; 
En geduldig ligt door het kleine plak, 
Wat weemoedig en waj v,loateit.' 

Nou regent het Ok In Ni'jjebekoâp, 
• En om de Woordwo~ tdftn 

En -de Lends voltrekt zien lange kap; 
- Die is aaclster Tronde gebbfln.- - 

De regen is overat gel4ek,  - • .•.-
Van kefr Eoendlep tot en de frnfe 

, En een dick 	 . 
En de regen is zonderënde..... 

11 

-t 



JEHANNES, Een proatien wit de Oosthoek; 't Was -wasdag 	. 
In: Stellingwerf 17 april 1953. 

/7 47 
Een .Proatien iut de Oosthoek. 714 

't Was wasdag...... 

't Was wasdag. 	 - 
Begin April. 
Echt een dag, zoa'j' ze om -disse tied van 't joar 

hemmen konnen: tussen de bujjerj &euge. 
Aandes gezegd het iene ogenblik skeen de zun-

ne en drie tellen leater veegde er een knaap van 
een bujje over de wereld. 

,,April doet wat ie wil". De olden wnsten het 

't Was wasdag in Veengoa. 
Van de vroege morgen of hadden de vrouwluden 

boven de tobbe stoaq en pndertied1  nog eten kookt 
bovendien. ,,Makkelik eten", zogezegd 1 

De mannen meugen oordelen, of dat op het ko-
ken, of op de veteerberheid slat...... 

Nou wâs 't zover. 
Overal aachter de huzen wapperden hemden,. 

broeken, boezeroenen, sokken, trujjen, kielen, hein-
pies, broekies, boezeroentjes, sokkies, trujgies,j 
kieltjes (of kielegies). ...... an •de Benden. 

Dat kén een oarig gezichte wezen 1 
Was 't hier ôkl 	 - 
Het 'gaf wat fleurigs an de wereld, al dat wap-. 

perende goed, in de kleuren rood, oranje, geel,t 
gruun, blaauw, indigo en poars. 

Miskien omdat het veurjoar was. 
Mit haastende kestanjeknoppen. 
En blujjende titeldozen. 
Miskien ok wel, omdat er een bujje an de locht 

zat. 
Niet iene wust, woar ie geboren was, mar hi'j 

zat er. 
Boven Oldemaark. 
Langzem mar zeker skeuf ie hoger an de locht. 
De mieste meensken zaggen hem niet, want het 

was etenstied en dus zatten ze in huus. 
De jonge zag hem wél l 
Hij was uut eierzuken west tn nou zat ie op een 

hekke in 't laand nut te kieken. Niet noar kiwieten, 
mar noar de boer, die hem er of jeagen zol. 

Hi'J zag de bujje wél, én het wasgoed van vrouw 
Doet Er Niet Toe. 

Hi'j lachte. 
Stiekum in hemzelf. 
De bujje skeuf hoger en hoger. 
De meensken zatten in huus. 
Vrouw Doet Er Niet Toe slokte de leste eerpel 

deur. 
Het was-goed hong an de liende...... 
De jonge hoopte...... 
Dan inienen was er een gedreaf van vrouwluden 

butendeure. Kniepers worden vliegensviogge los- 
meakt, hemden en broeken over een aarm gooid. 
Klompen klotsten over het stroatien noast huus. 

De jonge zag het niet! 
Hij zag allient het wasgoed van vrouw Doet Er. 

Niet Toe. 	- 
En de buiie. 
Vrouw Doet Er Niet Toe zélf zag het wél. 
Ze keek, keek nég eens en......ze riskeerde het 1 

Hi'j zol wel ôverdrieven...... 
De jonge keek, keek nôg eens en ...... riskeerde 

het 6k 1 Hij zol wel ôverdrieven...... 
Op dat moment knapte de liendepoal T...... 
De jonge lachte. 
Hardop. 
De bujje is overdreven...... 

JEHANNES 
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Een-Proatien wit de 0o49eL.: 8  
KIENDER......  

Vader hadde een betrekking kregen in 't grootste 
dorp van Nederlaand - De Haag zogezegd. - 

-Zonder mujtç was 't- overigens niet goan, - hi'J 
hadde solleseteerd en- nôg eens solleseteerd S nég 
eens en nôg eens, mar emdeijk hadde de post een 
ingewikkelde -brief -brocht en doar kon Vader -mit 
muite nut Ebegriepen, dat ie benuumd was,- ,,over- 
wegende - gezien"- enz. 	-- - 	- - - 

- Afijn, - op een vroege morgen trok Vader zien 
beste pak an én - -begon de lange tocht noar De 

in-  Stienwiëk hadd' ie zien nocht al, mar hi'j'  
troostte 'm mit de - gedachte, dat dlie dingen, die 
noar De Haag gaan, lange onderweg binnen...... 
Woaromme - -hi'j. dus uutgezunderd 	- 

En diepe in zien harte, - zo omtrent de bojem, 
gloeide toch: ok nog wel wat bliedskop. 

- Dat was, omdat Vader an de klassefekoasie 
dochte...... - 	- 	 - 

Hi'j - kreeg zovule pesent loon meer 
Loa' 'k je d'r nou mitien mar bi'j vetellen, dat 

dat een grote teleurstelling wonen is t: 
Toen Vader twie weken in De Haag waarkte, 

-hadd' ie al ontdekt, dat de gruunte doar vule duur-
der was as op 't plattelaand....... -  dat zien kiender 
hoge reiskosten noar skoele kregen.......da' 'j op 
zien minst len keer in de weke een oavend vort 
mossen....., dat de kleren -het dubbele kostten_ 
kortomme, da' j' an die hiele klassefekoasie een 
grote strop hadden...... - 	- 

-Hoe dan ok, Vader nam de betrekking an. Een 
huus was er wel niet bi'j, mar wat niet is kan 
kommen en zo was 't hier ok. 	 - 

Doarom zit Vader nou in De Haag en Moeke in 
de Oostboek van Weststellingwerf, ruit drie kleine 
kiender en een boel lewaai. 

En omdat Vader een goeie hûüsvader is -boven-
dien. brengt de past elke dag een brief nut de re- 

eringsstad. 	 »- 	- 
Die brief goal nôu eens over liet weer, en dân 

eens-  over het waark, en een aandere keer eens 
over de staand - van zeaken op 't woningbero, en 
wéér een aandere -keer over de stad, en nôg eens 
ôter de stad, en dân weer over de staand van zes-
ken op 't woningbero, of nôg eens over het waark, 
en opni'j over het weer...... 
- En omdat Moeke een goeie hûûsmoeke is -boven-
dien, brengt - de post elke dag een brief nôar de 
regeringsstad. - - 	- - 	- 

Die brief ging eregister over het weer, en. gister 
over de kiender, en vandeage over de ni'jje meu-
-bels van buurvrouw, en morgen goal die brief wéér 
over de kiender, en overmorgen over het weer, en 
Meandagoavend over de waske ...... - 

Dat is dan de heufdzeake, - wel te vestoan. 
• Netuurlik goat die -brief van Vader over een 1iiele 

- bo 	..4ejiJg wédatdieaian 
Moeke krek zo.  
- Alle dingen bestoan nou ienkeer nut -heufd- en 
bi'jzeaken, en dat hemmen onze veurolders al in de 
gaten had, toen ze zeden, dat -hetvenien veake in 
de start -huusde...... - 	 . - 	-- - - 11 

-Dat is in disse brieven niet het geval. 	-- - 

Want Vader is 6k een goeie- -hiiûsvader. 
En Moeke is ôk een goeie hûdsmoeke. 
-En dus is- - -het gezin 6k een goed bûûsgezin. 
Doarom leest Moeite elke dag Vaders brief veur 

an 	klei6ties. 
•--vast is de leste riegel - ,,En ok een hiele-

boel kussies veur de kiender". 
Dan zegt Moeke (Ok steevast) ,,Vienen jim dat 

nou niet lief van Vader ?" 
-En net zo steevast nikken de kleine koppies van 

Behalve Kees. 
Kleine Kees. 	- 
Gistermiddag. 
,,Mar Moeke", zee-d-ie, ,,kan Vader nou ok eens 

niet een peerpakkies kauwgom skrieven 7'.-.... 
Vandeage is 't-veurlezen overgoan ...... - 

JEHANNES. 
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Veurjoars.köninginne 
(2 lÇteië fti Heerenveene!) 

Al 'le allient to dwealen binne 
Deur het Etellinywerfee Mand, 
Eli de Veurjoarskoninginne - 
Pakt me zdchles bVj de haand, 
En we gaan naar mooie plakkies, 
In de zunne - nut de wiend, 
Raakt Êèur toverstaf de takkiea 
1hfl het jonge grtrnn vee kient. 
En Heus oasem strikt Mal even 
't Gladde weater van de gracht4gi1 
Dat het zachies gaat bewegen,kj 
Dat het rimpelt, dat het lacht. Ttt itt En Heur nsenr stn?st ?.LJ su.. 
't Kleine bloem plen an de kaant. 
Het de, kiek wereld wille, 
Zingt en klinkt het hiele Mand. 

Vent de toekomst jg  't niet nodig; 
• Da' 'le naar stille pzakl4tçs gotz... 
• Is het vferkaant overbodig, 
Da' 'to bij kleine bloem pies stoa... 
4' 'k in Heerenveene binne, 
Dealt Z' in 't vliëgtuug op het Plein... 

Aarme Veurjoarskoningi'nn&... 
Onbegrepen meeneke-brein!... 

JO tik. 
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.'Q%4c7/1 
was die man ! Miskien droomd' ik wel van hem 
vannacht. 

We reden Wolvegoa in; 	- 	- 
ne bus stopte. 	 - 
Ik mos bij 't station wezen, mar ik stapte hier 

Ik kén niet meer 
Op dât moment hul ie me een wit puntkladdegien 

veur ... ...Ik mos mien lesoen hollen en trok er 
een ...... toffee uut 

Een Proatien uut de 'Oostboek. 8/• 	rr:i alles 

	

Zonder woorden....... 	 JEHANNES. 
We waren heide in Noordwôlde instapt. 
Op 't ni'jje parkeerterrein. 
Onder een stroalemt Mei-zunnegien en de lo9ht 

van gebakken vis. 	 - 
De manen 
De bus hobbelde rustig verder over Veengoa en 

Steggerde noar de heûfdstad -toe. 
En de passesiers zwiemelden gemoedçlik nut op 

de moate van al die gatten .ëw koelen in de weg. 
De sjefeur -hadde gien boast en fiuitte wat in 

hemzelf. 't Zal van de 'Meitied west hemmen. 
En aachter de ruties lag de weg. 
De weg nut fietsers en auto's en renteniers. 
En zachter de weg lag de,baarn. 
Mit knienebleaden en staankhorens. 
En aachter de baar.rn wat de sloot. 
Zonder 'weater, mat vol struken en pollen. 
En âachter die sloot begon de wereld. 'De grote, 

wiede wereld, woar aliës . vol was van kleuren, pink- 
ster- en peerdebloenien en witte madelievies, want 
het was Meië, dus. l3lujmöand. 

Vlak tegenover me zat de man. 
Hi'j keek.  
Niet noar mij. Nit'noar - dê sjefeur. •Niet poar 

het begaasjenet. Niet hoar de wereld vol bloemen 
en.eine41cleJireI,.-  

En tôoh keek ie..... -':- 	. 
En. zweeg. ......'- .r" 	.- 
liii zweeg. lïi'lie 'hosën4e bossende âuto-bus 

tussen Ndordwolde en Wolvegoa. 	. 
Da's niks bezunders miskien dat ie .zweeg. 
Niet in dé ellektriese van Wo1gSaoar -Utrecht: 

_Niet in een sjroaljeaget. 4'tt Leeuwar4en noar 
SkipluoL  

-Mar hier wél t 
Want bier proatte âlles IT' 
De wielen ruit de straotstenn, en de veren !flit 

de wielen, en ,te opbouw Mii dfe veren, en de bhah-
ken mii de opbouw, en de meeisken mit mekaander. 
Over het weer.  
Netûûrlik over het weer. .. 
En over ziekte.  
Netûdrlik over ziekte, 	. 
En over de dure tied. 
Netdfarlik over de dure tied.  
De man zweeg.  
Jkdochte, dat iewathad4e ; -::: 
Da's niet onredelik. Zeg toizelf! 
As :iene een kwetier laank jffl zegd, -deaiik - ie 

dat . 
 

Hij zat me dwars - die man. -. 
Ik 'begon een gesprek.  

-Over het wéér vanzelf. 
Gien geheur..  
De man nikte - mar zweeg. 	-. - 
Ik begon nôg eens. 
Idem - hetzelde.  
Ik begon négeensl  
Wéér idem .—, wéér hetzelde!  
Ik vun 't wat gek, om er weg te lopen, aandes 

ha' 'k 'tdoanl  
Ik vuulde me niet rustig meer. Niet meer. op snien. 

gemak. Ik kon mat meer an !en ding deanksn. Dat 
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EeD?Q..efl uut t Oo 1'9 
Gelok........ 

VanmôrEn — inienen --was . ie fr west. De,  
iunne. 	'• 	 . 	.... 

En nou .stoa ie te stroale.-skieten hoge boven de 
weilaao4en'tn de bouwakkers ,S de- bijzen en de 
karktorens,' en hoven alle .plaanten: en alle. dieren.';' 
en alle dingen, die in en om Zandhuzen waren. 

Mat hij stroalde verder, over Bekoop en, Skaar-
penziel, ja over de hiele Stelhngwerven Van:  Oost 
tot West, en oyer. [net Frieslaand . en. overliet Ne-
derlaand, over hiel Europa miskien. Want hi'j ken-
de gien greanzen van laand of Volk, en de. tienen 

'waren hem even lief as de Fraansen, en de' bewo-
ners van de Po-vlakte deden niet onder veur het 
volk van Noorwegen. 	. ' 

En woar'ie stroalde, doar was nut zien locht, het 
gelôk in de wereld binnenvalen 1 
- Locht 'en gelok t Ze folterden over het £piege-

lende weater van de Noordzee. Over de torens van 
Paries en Stockholm. En,.dichterbi..over het mand 
tussen Zandhuzen en de' Lende.  

Doar waren er, die het geneuten in de, stilte, van 
weater en wolkens. Dat waren de koenep-. tussen 
het kleurige klied Van deweilaanden. 

Doar waren er ok, die het'geneuten in 'de uut-
bundigheid van een jubelend 'veurjoarsliçd. Dat 
waren de. leeuweriken, 'die bi'j de zûnnestroalen 

'naar boven klommen 1 - 
Bliedskop over de wereld 1 
'Bliedskop"ök'in de harten van de meensken t 
•Bliedskop ok in de kleine harties van die beide 

kienderl  

Ze hadden ze van de weg of zien. 
lene lange gele rij van dotters, lege over het 

weater van de Lende bij Bekhof. 
Gold leek het wel 1 Stroalend gold ! En dat weer-

spiegelde in de gladheid van het weater. 
'En vier kleine klompies klauterden vezichtig on-

deruut.. 
Vier kleine haanties grepen in de voile riekdom 

'Van aL.dat geel! ... 
Veur Maeke 
In het yaasien op de radio t  
Wat zol Moeke bliede wezen t 
Wee'j' wat? Ze zollen er nog vule meer plok, 

ken! 
,Vuur buurvrouw en veur aandere buurvrouw en 

'veur nég een caandere buurvrouw, veur het hiele 
.,dorp! 

Vier kleine haantiës bin gauw vol t 
Dat waren dissen ok. Mat gien nood! Eerst naar 

.huus, en- dan zolien ze weeromme kommen. Om. 
meer. Om vule meer 

Mar wat was dat nou? Leuten die mooie bloe-
men nou de koppies al hangen? Hoe kon dat nou? 
Ja mar netuurtik 1 Moeke hacide ze in huus toch ok 
op een vaüsien stoan mit weater d'r in t Ze mossen 
drinken hemmen t Aandes gingen ze dood -jommesi 
- Toen worden vier kleine klompjes vezichtig vol 
Weattt *hept 

hi #1jij#1 pfliju&Iibji 	., ij 'ii 'o 	'lfl i'vI MMI' 
hol non Zandti u til u""1, • Ic iipc ii een juligion uil 
en mcagien vtak noast nie3.aander. 

In elke haand dn,ngen ie een klompien mit wea-
ter en bloemen, 

1:11 (yvrnt, won, 1uur vuuu'lln uh' nlruunIaIIuni'uu 
runklrp kwnuit Miii mii idukkiun, l)iil wilg vauu thi 
Ie ge onderwijl. 

De kiender zaggen van die natte plakkies niks. 
En van liet zaand, dat an buur sokkies kleefde niks. 
Die keken allient mar veuruut, woar de toekômt 
wan t 

EiÇIit cmiout; •.p uiver heor lag de zuuine. 
En de leeuwerik, die alles zien hadde, zong: »Toe 

mar t Toe mar t" 
En de kiender jachten 1 Lachten, as de wereld 

ITV ,kut utmnt J 
uf rnernaen tearer brak het onweer las t......... 

Moeke was thuus t...... 

En in een geute nôast het 'h'uus laggen de di1ters 
en vewaachten een troosteloze ondergang....... 

Ze leken wel van gold...  ............ toen de 2unn 
skeen......... 

JEHANNES. 
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'Lta ,nce-z.L ,J- - 

Noat de' .,,bollen" <9 
Ze waren noot de ,,bofle,"  west, 
Bi" HlReg.om of. Lisso. ... ... 	.. 
OcIs kerel man! Wat tea, ddt snoei! 
Die optoçlr,t  6k! Ja wissel 
Door was da wereld pracht en proal! 
Om n66it weer te ve goten! 
Voo lUdo 't laad van rood S gaefl 
Door lui' 5' glas. tied te eten.'. 
Voor 1W5'.  aflient de Wie dag 
Genieten van die kleurenf 

t - 	 - 
- Toen sprong de kleine Jannetnan 
J,ten élo noor veuren: 
,,Zeg Moeke, 'le heb wel bl6emen zien, 
En ok wel gr~ p6 fles. 
Mar moeke, toet vetei me eens! 
Wdar to~ nou de »bollen1'11... 

. . 	 - JOn_ 
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ENDIES 
M4tsøn Øk es een ook '  
Es er, kweken .ös kwak, 
Lapt het øtIte.velk over de .tnøts., 
Es het w(ggett es wakt, 
Es het isUggoit es asnakt; 

4e 	kleine keloss, - des 	 aidØdtIt 

0o wond goot veuvop 
Uit aSpi gioènflnd.. kap. 
Es cdi, kP*41i Is 't .tbtnge itsPtSn 
Zit eddhtdr kent as, 
- Dat hot .nspt wat het ketst - 
Het vrouwvolk. Da' 'e wdigakid da$Iøn 

Op Skaasst vast do raad 
Van het wcstør böiaasd, 
Eseater t Mei de ,øinIlt. te» 	is 
Es het knal!nU es sit, 
ts het afroffelt en gkdt 
RVj hot Qvöa van 4. wol so4rbdndda 

Es het piaempt eis het planfl. 
En hot duktitan d~ 
Is het water - het toonder! - het - 
Xi, een lee op de v$end 
fln de Met-ineenS eeskient. 

de w~ de wereld wordt bUide/ 
tOErt. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; De vliege-vanger ..... 

In: Stellingwerf 22 mele 1953. 

•Eroatien wit de Oosthoek. jç 
De vhege-vanger 

Vliegen 'moèn deur de loop van de eeuwen de 
grootste lastposten west hemmen veur alle skone 
lampe-kappen, eüpenstoan4e suker- en sjempotten, 
witte gédienen, en skreppende ;ht4usmOeders. 

Doarom het indertied een goocheme fabrikant 
de vliege-vanger uutvunnen in de vorm van een 
lange repe pepier-mit-stroop hetzij in het belang 
van genuumde huusmoeders, hetzij om er zien ei-
gen skafkiste mit te spekkerk : 

Hoe dan ok, die vliege-vanger hong in de wâcht- 
keamer van de notaris, en in de spreékkeamer van 
de dokter, en in de ââcliterjceamer.van de gruun- 
teboer, en in de zélderkeame.r van de kastelein, en 
miskien ok wel mi de véurkeamer van de Eerste 
Minister, mar dat kan een vegissing wezen, want 
doar bill 'Ii nooit in west 

Nou leven wij heden ten deage in een wereld 
van veuruutgang; holt is -om zo' te zeggen ver- 
aanderd in turf, turf in antresiet en antresiet in 
atoom. Oaanze-veren.bin van stoal en skriefme-
sienen van ,iederiene worren: 

De oldçrwetse, degelike, smeakelike, gezellige, 
stroperige, en kleverige vliege-vanger het het lotien 
legd. Hij is niet neer. 

Ie kopen nou in de Winkel een busse DDT (Dat 
Dodet Tientallen !), en doar leg ie een klein vleu-
gien van in de veansterbaarik; of onder de boeke-. 
kaaste en kloar is Kees 

Dat goal zonder fantesie. Zeakelik, zoas de hete 
wereld zeakelik worren is. 

Neem nou die echte, gelige, kronkelende, moor-
dende, pittige, olderwetse vliege-vanger. Het begon 
in de winkel al. Kiezen uut goeien en testen. (Het 
is een goeie Nederlaandse gewoonte, dat in de 
winkel het woord ,,slecht" nooit bruukt wordt). 
Dan kwam ie thuus. Langzem uuttrekken boven 
de weasem van de ketel. Het was zuver al een ge-
not, om er noar .te kieken, en te deanken hoe de 
sukerdieveri te passe kommen zollert. Doarnoa de 
peneasie in de zolder. Pas op, as er op het deksel-
tien ston ,,Punaise kan niet doorgedrukt worden", 
want dan leup ie geveer veur je doem. En dan de 
spanning. De spanning, as er een vliege in de buurt 
kwam. As ie zitten ging! Krek - noast de vliege-
vanger. Even opjeagen.. Miskien...... 

Ku' jim 't jim wel veursteilen, jonger . noage-
slacht? 

Weten jim het nog wel; meensken van veur veer-
tig? 

Hoe lange zo' we DDT gebruken? 
Wie wet. 
Mar jen ding is zeker en dat ijs, dât er een vliege-

vanger bestoaf, die deur de eeuwen hennedezelfde 
blift. 

Dat is de haand. 
Veur meensken, die rechts binnen, is het de 

rechterhaand. 	 . 	..- -. 
Veur meensken, die links skrieven de linker. 
Keesien was rechts. 
En doarom zwaaide zien rechterhaantien mit 

vlogge bewegens over •het hekke, dat ân de weg 
en in de zunne ston. 

len keer, twie keer, drie keer.......zestig keer, 
jen en zestig keer ...... .. Ik heb hem t Moeke, ik héb 
hem 

De' vliege in het waarme kienderhaantien brom-
de, kriebelde, pebeerde te ontkommen, mar de klei-
ne vingertjes sleuten sekuur. dichte en hij kreeg 
gien kaans ! 

Vuuf menuten leater zat ICeesien an de toafel. 
Op die'toafel lag een skoesmeerdeuzien. In dat 
deuzien zat de vliege. Hi'j bromde niet neer. Hij 
kriebelde niet meer. l-li'j pebeerde niet weer. Hij 
zag de sukerkorrelties ok niet, die vezichtig deur 
een hiel klein kiertien noar binnen vullen. Fli'j mis-
te de zunne, en de vrijdom en  .de wereld, die vol 
was van bloemen en waarme zunnestraolen........ 
Hi'j doezelde in en op zien rogge...... 

Tegen bedde-goanstied ging het deuzien eupen. 
,,Och heden", zee Moeke, ,,dood!" 
,,Wat zunde,Moeke !" En in die kleine ogies 

sprongen een peer troanen te veurskien. Ze zwegen.f 
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• Stellingwerfse riempies 
VISKERS.... 

Ze g6an weer te visken! 
't Is Juni! 't Is feest! 
San Sloapkop is d' eerste! 
Hi'j reest as een beest! 

Ze zitten te visken! 
De iene op zalm... 
De aarider mit drokte, 
De darde hiel kalm. 

Ze staan drok te proaten: 
,,Wat Jan toch mekeert? 
Waar blift me die kerel? 
Of Is ie t' veleerd?" 

Ze pakken heur spullen, 
En rieden noar huus. 
0k even bl'j Jan an. 
Ja kiek, die Is thuus! 

Hi'j komt bi'j de deure: 
,,Ja wis, bin 'k er weet! 
Mar 'k bin al weeromme!" 
,,Wat? Beet het niet best?" 

,,Ik zal 't je vetellenl 
Een knoap dat er beet! 
Zé zwaar, da' 'k er rap mit 

• Naar Moeke toe reed! 
• ,,Een snoek?" - ,,Nee! Een bak-vis! 

Mit kookboek compleet!" 
3015K. 

// 
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STELUNCWERFSE RIEMPIES 
An mien plattelaand. 
Wie van je wiede weatere wet, 
En van je grltfle greidett, 
Wie hope op je hemel het, 
Wat weemoed tussenbeiden, 
Wie teaZ van bloem' en blad verstoat, 
En mit je gulle golvles proat, 
Die is van jou, mien plattelaand, 
Van jou! 

W4e4eust die eziezen dageroad 
Je zunne zicht geboren, 	- 
Wie ,dwars deur riet en roegte goet, 
En over vette vorên, 
Wie dan het harte cupenspringt, 
En fleurig van je volheid zingt, 
Die het zien hart' an jou tMpaand, 
An jou! 

Wie deur je dichte bossen dweo2t, 
En luustert noar de dieren, 
Wie lacht en leeft en casemhealt, 
En zicht je zweivers twisten, 
Wi, plo,ttpeblad en koekoek kent, 
Die vuu1t hem ,in tien etetnent 
Bi'j jou, mien plattelaand. 
Ri'j jou! 

JOY/t 
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• Mi DE WESTHOEK /7 
- • 

 

Op 't fletslen, Westhoek, bi,i 'le je deurkruust - her en &t. 
Wat bits je laanden roem en wied en ver! 
-Voar Zopt je vee, en ropt mit greage bekken 

- 	Het grunè -grdç. Of zocht de weaterkaant. 
De zunne Stoet te strrjal enover 't laand! 
En hier en daar wat poalties -t--  een peer hekken. 

Toen bin 'le een klei smal nuunderpattien deale gaan, 
Waar viskers en de kaatst te waachten staan, 

• .- Veskeulen in het riet rondom keur henne - 
Op 't bieten van een voorn of van een baars. 
Daar biujjen koekeoeksbioemen - prachtig poar& 
:En piaanten, die 'le to niet bi'j neatne kenne. 

Daar ligt 4€ da,;! De olde Skene-aluus! 
Z6 mat in 't laand staat hier en daar een huize. 

- Twie -mooie meiden; mit reusachtig grote wieken,. 
• Btoan skilde#achtig boven alles nut. 

Hier woont de stilte. Hier is glen geZuud, 
As van een boer, die staat te zende str-leken. 

• 1  Westhoek, -mit je weilaanden, vlak en keel, 
• - Westhoek mit je meensken en hetty eigen tesl, 

Mft je rietvelden en je veendert'jjen en bedritven. 
Westhoek mit je darpies tn een kronkeiweg. 
Toe ian Westhoek, toe dan zeg! 

• Wl' f wel altied veur ons teegaankelik blieven? 

JOt7x 



JO!JK, Noordwoldigers opgepast!! Groot nVjsU 

In: Friese Koerier 19 juni 1953. 

,Lta  

'NOORDIVOWIERS 
lift OPGEPAST t 

GROOTN1'jS!! 
Nowolrngers het zweitsak aal 
Want wis! Wou za 't gebeuren! 

• Nou em..lik, eindlik is tetdah,. 
Noa Jaared Ornme-ZeUrW)P 

Eet zwembad kloar!. En nou de doad! 
Nou kan het feest beginnen! 

• Zorg, dat de toekomst vatste stoet, 
Dus dg'j'tveakebinxiF 

rtou kreeg ik veur een dag o utee 
Een skrieven van dé" heren! 
Ik mag - En doe dat mit.plè ziet —
Jim op groot ni'Je trakteren!! 

Gewoonlik goat zoe'n fée€tlflc feit 
Gepeer4 init,. zwarte jassE;. 
En duurt de rede Een ieuw1gIId. 
- ZokS komt hier niet te 

As 't om het weer een beetien kat 
En lan' we dat dus hopen, 
Zal d' offisjéle éup'ningsinan 
Het eerste koartien kôpexi. 

Hi'j stelt het bad niet In gebruuk, 
Deur meterslange, vellen 
Vol proaties te vetellen, 
Mar init een flinke, fikse dunk? 
Dus deur de doad te stellen! 

Jomc.: 
- r 	r.. .rr -____- 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; IJsko 	. 

In: Stellingwerf 19 juni 1953. 

Een Proahen uut de Oostboek, 
IJOfflJ t 	 .7 

Mit de blaauwe lochten en de bloemen en de 
,vc501a vat*"u 	 '."' 

Dan stoat *e weer op de boek Witte jasse, witte 
Ø,ette,wjtte karre-_ en waacht; 	"'• 

4Yl' oa ttYÏëehKSlWèMV1 tju, 1 	 1 
Arbeiders Van beat waarl, veuroyerbeugen over 

de ,fietssturen, piitzwârte banen en bezwiete kop-
pen. lfochtige flodderjifrkles, mit een boel bloot en 
bloemen, voL iachend& gezichten en zunnebriIle. 
Autobussen n de ni'jste kleuren, radio en uutbun 
dige stemmen achter eupenstoand.e ruties, op zûuk 
noar de Rietvlecbtskoele. Kiender, zb wit de klamme 
benauwdheid van de slfoele-lekoalen, as daansende 
loamet vol puur gelok in, de vri'jje ritumte van 4 
bntenwereld. Huusmoeders mit tassen vol bosko* 
pen, winkeliers op bakfietsen, boeren mit peerd en 
weagen, glaanzende auto's, fonkelende lçiendet-
weagens, en ...... ijsko-venters 1...... 

Hij stoat op de hoek en kikt al die drokte an, 
onze ijsko-man. 

En hij doet dat mit kennis van zeaken. 
Hij leest as het woare de gezichten van de 

meensken of, as ze .âl dt niet zin in een iesien kent-
men. 

Hj'j zicht ok, wat de wiefelers binnen, die eanlik 
nog niet recht weten, wat ze doen zullen. Dan goat 
zien haand zo Öngemaarkt noar het keuperen bel-
legien en tingelt er eten klein lok-lietien over de 
stroafe. Doar kommen ze al an. ,,Drie van een dub- 
beltien 7' 	 . 

,,est 'meneer 1" 
Soms •kan het gebeuren, dat liet hem begint te 

vevelen op die hoek. Zomar iniënen. Dan trekt ie 
bedoclitzem de rein van liet aachterwiel of en stapt 
op. Dan meakt ie zien rondgang deur het dorp. 

Dat is gister niet gebeurd en ere gister niet en 
Deensdag niet. Mat vadeage gebeurt het wel. Hij 
stapt op. 

Wat klinkt dat belleien nou veleidelik O de 
moate van de koelegies in de stroatstienen. (Hi'j. i 
tenslotte een man van zeaken, onze ijsko-mân). 

Vier kiender speulen op een boere-aart. Mit wat 
weater. n wat zand. Dus mit wat modder...... 
.Och, 'liet is ok zo 	ep,~gri is dat wester zp 
fijn! 	' 	

• 	 • 	 - 

'Zie heuren dat bellegjei3--wej, En zie weten wel, 
wat het betekent ok rEn zie'zien het witte karre-
gien wel! 'En zie kennen de jsko-jnan ok wel.! 

Drielopen eivlogge noar Mpelçe toe.„ Een ijsko, 
Moeke 2' - 

,,Asjeblief', zegt Moeke. ,,Drië dubbelties. lene 
veurjan, !ene veur Annie, !ene veur Klaas. Mie-
neke moat •niax evennöar lieur eigen Moeke toe 

Mieneke is nog niet .vort. Ze liaddenog hoopt, 
dat het hier loslopen zol. Miskien kreeg zie van 
Buurvrouw okwe1 een ijsko. Mar as het beslissende 
woord valen is, klepperen de kleine Iclompies vlogge 
noar d& éigen Moeke, die vast wel zo goed wezen 
zal. 

De ijsko-man is een man mit kennis van zeaken. 
Hij het de kiender zien dreaven, Iii'j kan inienen 
niet zo vlogge meer veuruut. Nee, hij blift met 
stoan, dat zol niet fesoenlik wezen. Mar hi'j stoat 
héast! En zien •bellegien - het is wat vremd - 
mar het begint zo mat inienen vule harder te Win-
gelen. 

,,'Drie, jonges? Mooi zo, heur! Kiek eens l Zokke 
dikken 1 Asjeblief beur 1" 

tli'j stapt weer op. 	 t 
Hij moet nég even kalm an. Die van de buren... 

Nee, d'r ontkomt hem niks, onze ijsko-man 
0, doar is Mieneke ok al. ,,Een ijsko, Mieneke? 

Ja, dat kan beur F Dat, ...... Nee t Dat komt niet 
goed ! Dat is een stuver ! le moen een dubbeltien 
hemmen. Van een stuver vekoop ik ze niet !" 	t 

Doar is een vremd-stil moment en dan het goelen 
van een kiend. Het goelen van een klein kiend, op 
de zoemerse middag, in een bliede wereld. Mieneke 
lopt wat healen kan noar Moeke toe. ,,Een dubbel-
tien _Moeke! 2e kosten een dubbeltien t" 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Skoeleplein. 

In: Friese Koerier 25 juni 1953. 

• SJELLINGWERFSE RIEMPIES 
SKQELEPIJEIN. /00 

Het wao een waanne Juni-dag  fl 
Vql loçht,. dat om de .huzen ag. - 
En... 4e. geluden sleupen 
Doet sleug mit een veraste rok, 
Eez .lingçrslatvan p iggejok. 

Geaank, geklos, 
Oekwitter on gekweatr.% ...... 
Gesnatter en gesnèater, .. 
Dat dreaM' en dce, . 

4,Dat glipt' en glee, 	. 
'Getlerel en geteater, 
Cesputter en gespeater; 
Het snipt en snapt' 
'En tript' en trapt' 
En zong en sprong cp etroesde; 
Dat jeup en rold' en roesde. 
poer was vetier 
En feestgeviçr, 

at gonsde en dat goede, 
'Dat bonsde en dat broesde; 
Het lacht' en leup, 
Het kroeld' en kreup, 
Gerammel en gerinkel, 
Gekronkel en gekrinkel; 
Dat (lijst' en vleug, 
Dat bonkt' en beug, 
.Gewarrel en gewinkel, 
Gekwetter en gekwlnkel! 

Het was een waarme Juni-dag 
Vol locht, dat om de huzen lag. 
Geflikker en geflonker. 

11 

Toen klonk het fluitlen. Krek op bed. 
- De hemel en 't hielal teneptet. 

De gang was kold en donker.... 
.tnîTw. 



JOtJK, Woar de Lende..... 

In: Friese Koerier 27 juni 1953. 

:204 1 	 - 
mmer 

woôpôeLenÖe... 
Woar de Lende zien loop delLr de laanden voltrok 
In de vremd-wispelturigste bochten, 
Door jubelen de voegels van pure geluk 
On oneindige, stroalende tochten. 	 - - 
Ja, door pronken de pettens - het bugend. net  - 
En van kleurenpracht tillen de tunen. 
Ja, deur roman de dennen keur- donkere Lied, 
En daar toltert de jeugd deur de duiten. 

AL die dorpies, ze liggen vee preid her en der, 
Mit een karke - een koppeltien huzen; 
En een botterfebrlek of een skoele is er. 
Soms wat groter, mit wegen, die kruzen. 
Ooit, ze bin tnar zo klein, mar ze bits zo vetreuwd 
Veur het volk, dat er eggen init raakte. 

• Want ze bin mit het zwiet van het veurgeslacht bouwd, 
Dat van heideveld weilaandën maakte. 

• Ja, dat volk is een volk van het $akaiese slag, 
• Dat zien eigen karakter beweerda 

Dat zien teal onderhul tot vandeage de dag! 
Dat -zien eigen kuituur noot vele.erde! 	 • 
Ja, dat volk is deur d' ieuwen vegrujd mit zien grond, 
Put zien-dorpen en eigen bedrieven. 
- En de Lende stroomt wieder/ De stroom is gezond! 
Zo zal Etellingwerf Stelllngwerfs blieven! 

JOUK. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; An de olden van deaegen van Wolvegoa 

en Sunnegoa. 

In: Friese Koerier 29 juni 1953. 

—40/... - 

STELLINGWEKFSE RIEMPIES. 
• Au de Oldeji Van Deagen 

van Wolvegoa en Sunnegoa 
Nou nou zeg! Het zat Je gøWufln! 
.Dat gaat ina dus Ina? W€r op reis! 
Dat Zat- 'in mar Jekker ajefetsren! 
Bosetdiek notebene! 't Peleis! 

In aptôcht vetir de 4oning$nnel 
- Het hoogtepunt van d4tso rit! - 
- 't Split tni'j, da' 'k zo oLd nog niet 

binne! 
Want aander. wo' 'k drommeLs graag 

nUt! 

De tocht In liet atv.r! Ja Ww..! 
Aander' foaren was 't ok al en test' 
- De mooiste en grootst, wordt diese/! 
- La Jquk goed begript, vat le Leid. 

GeIOIG tilt het weer en de »weageW'fl 
PLezier beur! . Zotnüe as 't kan!; 
Goe hdnne os Otden van Deagen, 
On kont mar as Jonlç.vqlk weer anP 

Jout 



JOUK, Het stappien. 

In: Friese Koerier 1juli 1953. 

Het stappieit 
• Onbeweuges ligt het wâtter,  

BtW' ets glad. 
Iûn dikke kikker kwaakt er: :. 

Noø.fl een blad. 

Tussen riet en gele liesdn, ... 
• Waacht het stap 
Uit de emmers en de bussen. 

—SUeasZap' 

Henri Door klinkt gekke van klonpetb 
'sla de Meld! 

Henri Ze zingt van plus? en plomp' es 
leur4ghe4di 

Rent! Het melkijoed  in heur haattden 
Klaankt en klinkt! 

In as lacht »Ut «2 heut taanden, 

Weater spat en sput en spettert 
Overal! 

Staal en stut van emmSra l4tttefl.. 
Noor de waS! 

Op die wal en op zien zendt 
Leunt de knecht. 

Lis/de, die ie nooit bekende, 
Mar die vecht! 

Hal HEi zicht keur jonge buste, 
En hetty mond; 

Hal 291 zicht het zelfbewuste. 
Fier en blond! 

En ze tilt en telt de bussen, 
flomt en plast! 

Ets me zingt: ,,Wie hetty wil kussen, 
Op gepast?' 

En het weater klotst de ;walen. 
- Hit een kleur 

009* le diepe; zonder draaien 
Mi'jt ie deur...... 

En ze buunt en skoert en spiegelt 
Ongeveer 

Drie kwetier. Het riet dat wiegeit 
Henneweer. 

Dan: Ziezo! Dat is het ende! 
Stout ze recht! 

1 En ze luustert noar een zendt 
't Is de kneokt!...... 

Zuiver ligt er over 't weater, 
Spiegelglad. 	-. 

lens kikker - even louter 
Naast een blad. 

Tussen riet en gele lissets, 
Knus en knap 

In de, wereld van de vissen, 
Ligt het stap. 

JOZYK. 



JOUK, Stellirtgwerfse riempies; Motorresen op te Prikkedam. (5 jul 

In: Friese Koerier juli 1953. 

• STELLINGWERFSE RIEMPIES 
• Motorresen op 'e 

Prikkedam -! 
- (5 juli) _- 

Tonges, a' 'k er henne mag...... 
Reken mar! Dat wordt oen dag! 
Heur ze-  knallen! Kiek ze noden! 
Zie ze om de ere strieden! 
Kiek ze deur de bochten glieden! 
Ha! ijqar gaat ie! Rang! Vol pas! 
Of 't een kienderspeuldiizg was! 
En 't publiek is in zien sas! 
Ja, daar gaat de witte vlagge! 
Kiek ze roppen in de plagge! 
Kerel, kerel, wat een knal! 
Kiek eens! Kiek! Daar gaat le aU 
De tribune staat te trillen, 
En de mieste meensken rillen, 
En haast alle vrouwen gillen...... 
Ooei! Daar ligt is an de kop! 
Nee! Die aand're! Da' 's een strop! 
Omme deanken, hoe dat lapt 
Nommer drie is ok niet min! 
Ja werachtig! Die lapt in! 
Toe gelieke deur de bochten! 
Tjonge,a' we mitdoen mochten!!...... 
Op zoe'n knetter'nd mansterdien- - 
lederiene heg plezier: 
Tante staat op Ome's ti'jjen: 
- Kiek ze deur de bochten drl'jjenl 
rjfoeke trekt an Vaders »88e: 
- Ddt is IOU wa' 7 numen ,klasse"! 
Drie man, vier man in de bocht! 
Rook en eu2je in, de lacht! 
Even kieken, hoe dat bp! 
Döar ligt iene op zien kop! - 
Is dat evenpies een strop? 
0, hi'j klautert al weer op! 
Ja werachtig! Wis! Daar stoot ie!. 
Rang! Allee! Een knal! Daar gaat ie! 
Staal en snelheid! Vuur en vlam! 
Pets en pats! En boem en bam! 
Jeu geknetter! Ken gedonder.. 
Ken gespetter! 't Is een wonder! 
Hier keurt ieder! Stok your ,tok! 
Jan en Piet, man.— ieë ok! 

JOZYK 

Motorsport 

Prikkedamraces met 
71 deelnemers 

De MCYO mag met' zijn terreinraces 
op het mooie circuit Prikkedam bij 
Makkinga nog niet kunnen bogen op 
een lange traditie, vast staat dat die 
races om dè Friese kampioenschappen 
zich in enkele jaren een blijvende plaats 
hebben veroverd in de rij van belang-
rijke motorsportevenenienten. .411e 
cracks moeten er wel starten, want de 
wedstrijden tellen mee voor de natio-
nale titels. 

Die cracks komen trouwens graag op 
de Prikkedam rijden. Voor de races op 
Zondag 5 Juli hebben niet minder dan-
71 rijders ingeschreven en daar zit veel 
kwaliteit onder. 

Voor de eerste maal zijn de races 

r • Internationaal. Cracks aisiii 
en Rietman (beiden al tweemaal 
Fries kampioen), Vkn Heukelom, 
Ab Koning (goed thuis op eigen 
terrein) en de snel naar de top op-
geklommen Van der Mei uit Gorre-
dijk gaan niet alleen onderling 
,,knokken" op de smalle paadjes en 
lii de zandkuil, maar ,4 krijgen ook 
zware strijd te leveren tegen de 
Belgen—Roes,  en Verhaegen en de 
Zweden -L4ndgren én Johaajson. 

Overzichtelijk circuit 
De motrsport maakt na de oorlog 

een bloeiperiode door, en nog steeds is 
het'löger motorsportenthousiasten groei-
ende. Er komen de laatste jaren duizen-
den liefhebbers naar Makkinga, waar 
men op een overzichtelijk circuit de 

fln er vlak bij een scherpe licht In 
het smalle -heidepaadje komen, of bij 
de duik in de zancjvlalçte. Op die manier 
kunnen de toeschouwers Staaltjes rij-
kunst bewonderen, die men op vele an-
dere circuits moet missen. 

Het publiek weet daM te waarderen. 
Wie eenmaal de smaak, te pakken heeft, 
van de terreinraces wordt een vaste 
klant. De Prikkedam heeft al 4uizeaden 
van die vaste klanten. 	• 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Slakken... 

In: Stellingwerf 17 juli 1953. 

Een Proatien nut de Oostboek. 
0' 

Vanmorgen bi' we nut visken weit. 
Noar de Lende. 	 - 	- 
Ik wil jim over dat vislteft niet viiie vetellen. En 

over de vis zelf al hielemoale niet Om je de waar-
heid te zeggen, we hemmen gien kop boven weater 
zien. Ot 't moet temenen.vaneen zwemmer west 
hemmen......1 

Ie hémmen .viskers die nut visken gaan om de 
vis.. Ik bin bliede, da' k niet vaû heurpeti'j bin,. 
want dat geft allient mar ontevredenheid en jeu-
gens....... 

Ie hemmen er ok, die het doen, omdat ze de znn-
ne op het weater willen zien blinken. Omdat ze de 
kleine golvies- willen fleuren klotsen tegen de poa-
ten van een olde brogge. Omdat - ze midden in de••• 
laandeû eens hielemoale vrij wezen moeten, in de 
ruumte tussen hemel -en horizon, mit de reuk .van 
hu'j, en het getierel vân een leeuwerik. 

Wie vi nut visken gaat komt altied tevreden 
thuus, mit of zonder vis, mar in de regel er zôn-
der 1 

Wij beheurden tot de leste groep, dat wil zeg- 
gen tot de tevreden viskers, zonder vis 1 	- 

Hier of daar op de -Jokweg gebeurde hçt.. 
Zomar, zonder- da' 'k er aarge in hadde. 
Inienen, zonder een woarskouwing of wat ok 

veurof. 	 - 
Mien buurman sprong van zien fiets of! 
Nou kan zoe'n sprong verskillende oorzeaken 

hemmen.. 
in de eerste plak kan het je overkommen, dat je 

viskestok losrammeld is en da' jim krapan in de 
spieken hemmen, - 	- 	-. 

In de twiede plak kan het wezen,  dat je aachter-
ste baand leeglop, of de veursteL  wat veur jou het- 
zelfde is. 	 - - 

In de darjie plak icu'j', een portèlui'jè qpdt troa-
te zien hemmen liggen, zonder de zwarte draad, 
die noar de struken an de kaant in het grös ve 
dwient. 

In de vierde plak bij miskien wat hoastig van 
huus reakt 	 - 

In de vuulde plak......- 	 - 
ja, is het jim dudelik meensken, dat ik het ok 

niet roaden kpn? - 
Dat ik ok vewonderd om me henne keek ?-
Dat ik me ok ofvreng, wat dat te betekenen 

hadde? 
Dat ik zelf ok van mien fleiêsopede sprong-? 
Dat ik...... 
Mien buurman ging naar de kaant van de weg. 
Dus dacht ik wat 1 	 - 
Hij leup zeldzem vezichtig, stap yenr stap. 
Dus dacht ik wéér wat t (Een knien T) 
Hij stak iep bien bedochtzem veuruut. 
Toen snapt' ik er niks meer van t 
,,Dér dan t!' zee-d-ie-hardeöp.,,Ie. bin ,  doo& 

smeerlap t" 
Toen snapt' ik er hieleméale niks meer van 
,,Wat is er toch an de haand, buurman? Wat 

bezunders 2" 
,,Een slakke", zee-d-ie. En d'r lag nog een trek 

van bloeddustige moordlust over zien gezichte. 
,,Mar buurman", zee-d-ik," we- bin toch minstens 

vier kilemeter van knus. Me donkt, van dit dier zal 
ie gien last had hemmen t" 

Reken mar!" bromd' ie dan. ,,'k Heb vanmor-
gen vroeg bonen poot, en te'en tied dat ze opkom- 
men, kan ie d'r krek wezen t' 	- 

D'r bin meensken, die op alle slakken zoU leg- 
gen' 	 - 	 - 

Zélfs vreecizeme viskers..... 
- 	 JEHANNES. 



JOUK, Stellingwertse rieinpies; Op 'e brommer deur Nederlaand. Tussen 

Wolvega en 't Vene. 

In: Friese Koerier 11 augustus 1953. 

STELLINQWERFSE RIEMPIES 
Op 'e brommer deur 

Nederlaand 
Tussen Wolvega en 't Veene 

D04E reden we deur Wolvegoa, 
En dan noar Qldeskoot. 

Op 't fietspad. 	Links de drokke weg, 
En rechts een diepe sloot. 

De vrouw Zee: ,,.Dit voldoet me niet!" 
Ze nam een reuzedrl'J. 
(De bromfiets Is in Nederlaand 
Nou ienkeer .voegelvr{'j!), 
Doar ging ze - hete! - de grôsraand in. 
Recht noar de grote weg! 
Mat die betonraand... rang! Een knal! 
Ddt was de eerste pech /... 
Geplak, gepruttel en ge pomp, 
Afijn, zoks Is bekend! 
Mat even kater reed ie weer, 
En 't kostte ons gie'i cent! 

Voer ging het wat het lopen wol 
Op Heerenvene en. 
De wereld was zo roem, zo wied, 
Tot - die pelieieman... 
Belastingkoarten!! ... Trof het nou, 
Da' 'k hem niet -vienen kon!... 
Ik tocht' en proatt' en pleitte, mar 
Ik reakte op de bon! 

De aanderen jachten. Ik keek twart! 
Dit leek raar biester min! 
Een kilometer verder skeut 
Het me weet in de zin 
Dje koarte lig' 'le In 't regenkuie&, 
Dat in de koffer  zat. 

'Dus ikke vlogge rechtsomkeert! 
Ik zol bewiezen, dat ... 
Het zeakien vent mekaznder was! 
De ojatgand was nog kort. 
Eer — toen 'k weer op het hoeFden 
Was de peUsie vortL.. 	f7ç,sm, 

De volgende keer goat het op Sneek om! 
jonK. 



JOUK, Stellingwer-fse riempies; Art Heine Geertsma, die vandeaege 100 

joar wordt. 

In: Friese Koerier 12 augustus 1953. 

/& 

STELLING WERFSE RIEMPIES 
bi Heine Geertsnu 

die van deage 10V jaar wordt. 

Heine, hier ,nlen hsand! Pak ass! 
Lea' 'k je fleiseteren! 
Honderd jaar stom ie je man! 
Zonder ooit melcéren! 	 - 

Eerst tea' 5' boer, toen küstelein, 
Dan as boer terogge. 
Al dat waark kreeg jou niet klein! 
Nôg bi' 5' kras en vlogge! 

Ooifrol praat ie dapper mit, 
Waar & 5' ok belaanden. 	- 
BVJ ,,de Jubilewinrit" 
Drokt' ie Hoge Haanden! 

Al het old' is - bekend! 
Vol herinneringen. 
Niettemin bi' 5'  ok pesent 
Bi'J de ni'jje dingen! 

Heine Geertsma goa zo deur!' 
Dan Jeu' j' 't lange kloaren! 
Hol je stoere kop er veur! 
Nog eens weer: VAN HARTE gEUR! 
MIT JE HONDERD JOAREN!! 

JOUK. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 1 e brommer deur Nederlaand. Noar 

Sneek. 

In: Friese Koerier 13 augustus 1953. 

jct 

• SJELLINGWERFSE RIEMPIES 
Op brommer deur 

• 
Nederlaand 

Noar Sneek 
fl E Jouwer wa' we al vebi'j, 
4-'n Sneek kwam in 't vezf er. 
We hadden drie kop koffie had, 
,'n iets groot stok plezier! 
Toen stonnen we weer noast 't kefee, 
jiar d' lens brommer bromde: ,$ee!" 

4ftjn, de tasse d'r mar bi'j! 
Gereed,skop was er zat!... 
We ekreuven zus, we dri'jden zo,. 
We beugen dit en dat, 
un dan pebeerden we eens weer. 
War nee heur! 't Wol beslist niet meer! 

Dus bits we mat stout Sneek toe tMpt, 
Op een geraasje an. 
We hemmen alles goed veteld. 

gj kieken," ;ee de man. 
.Ni'j stapte op - de spanning steeg? 

• De motei' leup! - een ieder zweeg!.,. 
.ar stopt,  ie weer. ,,Wat was 't, 

(monteur?" 
- De man leup sicudde-koppend deur: 

»As 't weer gebeurt, onthol dan, dat 
't Benzina..kreantfrn dichte gat!"... 

En nou noar Zeelaand toe! 
- JOUK. 

/ 



JOUK, An de baargen. 

In: Friese Koerier 27 augustus 1953. 

2/52P. 

207 

AN DE BAI4RGEN 

Eindelik, hoge baargen, hè, 'k jim zien. 
Geweldige geveerten! Machtige klompen stien! 
Grote tochten hè' 'k tussen jim toppen meakt, 
En gruus het onder niien bespiekerde skoenen kreakt. 
Ik heb de wiend deur jim donkeré dennen licuren rotsen, 
Ende weatervaj kolkeiid noar beneden zien broesen. 

Machtige baargen, reusachtige klompen! 
Geweldige reuzen, nit vierkaante rompen! 
Uut de pracht en de proal van jlin bloemen h' 'k plolit. 
'k Heb jim toppen bestegen, en •  't het int verokt! 
'k Heb er sni'j ballen knepen! - en onder vi 't pad, 
In de loodrechte diepte, een speulgoedstad 

Keiharde baargen, deur genisen besprongen, 
Veake betreden, en toch nooit bedwongen, 
'k Heurde op jim hoogten de-echo's veklinken! 
'k Zag op nilen tochten de dealen vezinken! 
'k Leup in de ielte van stroalende tochten, 
Hieltied mar hoger! - in bochten - in bochten. 

Ver bin jim diepten, en hard is jim rots! 
Hoogt' is jim oadel, en steilte jim trots! 
'k Heb jim bekeken, beleefd en bewonderd. 
Al dat geweld het me zwoar overdonderd! 
Prachtige baargen - niet zonder geveer! - 
ten ding is zeker: wij pro.aten wel weer! 

joux. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e brommer deur Nederlaand. Koe: 

piene in Zierikzee 

In: Friese Koerier 2 september 1953v 

STELLINQWERFSE RIEMPIES 
Op e brommer deur 
2D Nederlaand 

Koezepiene in Zierikzee! 

Ja
! Wat docht ie wel van ons! 

W
t
e .bin in Zeelaand West. 

Mien breur kreeg Icoezezeerte toe! 
Dat trof nou niet zo best! 

4fijs, mat g.tuw noar een drogist. 
Die hadde grif wei wat. 
Ik leup mar mit de winkel in. 
Toen zee'die: ,,Vremd is dat! 

Hit da' 'k hisr in de winkel stoa, 
lé 't hielendal vebi'j! 
Nou ikke gien tebletten, keur! 
Want zoks Is niks your mi')!" 

Dor kwam de winkelier al dn: 
,Wat had 17 graag gehad?»: 
,,1!en deuzien Purol!" Zee mien breur. 
Ri'j wast zo gauw niet wat!... 

De winkelier had' deur het team 
De brommers wel zien stoan. 
Dor hongen Friese vlag gies as. 
Dat was hem niet ontgoan. 

ja)' zee-d-ie, ,ja, als men zo'n eind 
Op zulke brommers zit, 
18 Purol onontbeerlijk hoor! 
Het Is een hele rit."... 

• Ëet goat op Limburg as! 
Joy-s. 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e brommer deûr Nederlaand. Limburg 

In: Friese Koerier 4 september 1953. 
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STELLING WERFEE RIEMPIES. 
Qp.»'c brommer déur .g Nederiwind 

-<. Limburg! 
't 74 min of meer een butenbien 
Dit Limburg, vien ie ,iet? 
Kar ddn een Abc Lenstrs.bisn! 
We wollen 't niet greep kwiet! 

Wat is die wereld toondermeoi! 
Wat 4 dat taandekop riekt 
Wat Ligt door uewr de .NoordeUng 

- Eçtz stok.netuur te kiek! 

En onder in de grond, doer zit 
Een -Loage .antresiet! 
Wi'j dochten dus zo bi'j onszelf: 
,,Waacht! pqt ontkomt ons wist!" 

Ve Zienden elk em ekoppe ü 	- - 
Toen vrotten, vrotten ma,! 	- 
We .kwanien jangzern dieperop. 
a; zv4ete,I, het was bar! 

Op 't leste gaven toe Jièt o! 
De brda,zd is bus ontgean! 
War uut ONE twist, s op DAT plek 
Ve gréte Maas ohtst6n! - 

bi efoigende keël 	- 
weer noor hu,is: - 	- 

SlOnK 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Op 'e brommer deur Nederlaand. Thuus! 
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SÏELLINGWERFSE RJEMPIES 

Op 'e brommer deur 
Nederlaand•• 

Thuus! 
Wat reden de broinmertjes vie gge! 
Nog even! Door ka' f Frisse Engys! 
Nog even! Dan wa' we weër thuus! - 
We vuulden ons echt weer Noordwo3. 
• -. der! 

Kiek, daar lui' 5' de postkantâorholdefl 
En daar, ja! daar sten liet!: Ons Huus! 

De tuun, waar de dalla's blujden, 
En waar de komko,nmerties grujdenl 
Het pattien, mit ankruud en al! 4 
Het waren de olde bekenden, 
En dacht ie, da' 5' daar an ontwencjen, 
Al t1ieg ie een weke van stal? 

was 't?" zeden kater de buren. 
Dan kletsten we uren en uren! - 
Mit altied hetzelfde besluut.'. 
»De wereld is HIER wdrk'lik prachtig! 
Mar tôch. - dat is wis en werachtig! - 
Een pwenske, die moet er eens uutfl" 

jOrJ. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; 't Was in de vekaansie.... 

In: Stellingwerf 11 september 1953. 

Een: Proatien . 94.4e-004040, kI 
: •-'t-Was In de vekaansie,..... 

Zien! We'btn weer thuus t 
Best troffen aandesF Die ye.kaansie;.. 
Nou: Ia, 'het weer! A!wéér het weer........ 
Max- verder, was er wille en goed eten ei eeti 

voetbalie eg, gezelligheid en een degzien'segaren en 
visweater.  

Trouwens, dat leste- was n*ks -. .dat .viswaeter. 
En de segaren 
En de gezelligheid........ 	..'. 
En de voetballe 	 . .. 
En het eten  
En de wille....... '   
Ja, we bin vort west 1 Natuurlik- bi' we vort west. 

We hemmen fietst en lopen en toafekten.mst en 
zwommei en nog een hieleboeidingen-  meer duim, 
die we aandes nooit doen. 

Afijn, nou moe' we zien, da' we weer een hee-
tien op ons verheal kommen...... 

Eërlik gezegd in 'ic bbede,, 4a' 'we wees tlqws 
binnen. 

Och, ik zal niet zeggen, dat de wereld er niet 
mooi was. Dat zol een leugen wezen. Dë wereld 
is overél mooi en dôar wel in 't bezunder. 

Max het vôlk! 
Er is een Nederla3nds spreekwoord, dat zegt 

»'s Lands wijs, 's lands eer". 
Bin 'k het volkémen mit lens. 
Mat hier leup . het toch, donkt me, de spuitgatten 

uut! 
A' 'k je nou vetelle, dat' we d'r veertien deagen 

mifvekaansie west hemmen. 
Da' 'k in die veertien deagen nooit zien hebbe, 

dat iene hem fesoenlik mit weater en ziepewaste t 
Dat het mannelike deel van de bevolking hem 

nooit skeerde t...... 
Dat de vrouwluden heur hoar nooit 'nutkaniden... 
Dat ze allemoale om 't hardste roasden, as iene 

een krale of een spieker vun !...... 
Dat ze gemien genoeg waren, om je locht over-

dag een mes -tussen je vingers weg te jatten t...... 
'Dat ze nooit een lepel of een vôrke gebruukten, 

mar alles mit de baanden anklauw4n t...... 
Ik zegge de netuur was er mooi, mar het vôlk 
Nou deank ie miskien, da' 'k je wat wiesmeake. 
-Da' 'k ifi ieder geval staark an 't overdrieven bin. 
Los' 'k je d'r dan nog bij vetellen, dat ze gien 

fesoenlik pak kenden en gien jurk bezatten t...... 
Loa' 'k het er dan nog dubbel zo dikke opleg- 

gen en -beweren, dat ze nog nooit een strepien on- 
dergoed zien hadden t...... 

Miskien deank ie dan wel, da' we noar de bin-
nenlaanden van Afrika west hemmen. 

Of uut-van.-huus-in de wildernissen van -Ni'j Gui-
nea! 

Of wie wet, op bezuuk bij een Indiane-stamme 
in Zuud-Amerikaj ' 

As specioale vesiaggever veur het weekblad 
,,Stellingwerf t" 

Mar dan bij de plaanke ver en ver mist 
Wij 'hemmen dat zeulden doodgewoon op 'e fiets 

anpakt! 
Noordwolde - Buil - Else -. Makkenge - Oos-

terwolde- - en dan dwars deur 'Drente - noar het 
cape-volk in de Emmer diere-tuun t...... 

Téch -inakkelik, a' j' d'r femffie hemmen ....... 

JEHANNES. 



JOUK, 23 sept. Begin van de haast. 

In: Friese Koerier 23 september 1953. 
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23 Stpl 

flOIN VAN DE NAAST 

De pc~ist kan k1ea gen! 
• ili'i het zien zin! 

Me zitten t in die deagen 
Van wiend en regenvies gen, 

• En losse donderstea gen! 
Het weer ..oôrdt min! 

Nar kiek eens 
de kestanje, 
die ewpenbaast; 
en kiek eens 
noar de franje! 
44t is de haast! 
de .Mele• 
grote akilder 
an geel en bruun; - 

de lacht is fel 
en atijder; 

• en in de tuun 
de dahlia, 

• dielsater 
as aanderen blujt; 

- -en 't weater, 
dat dichte grujt 

• van entekros; 
de bomen, -. - 
zo geel en groot, 
ptoan tussen 't mos 
te dromen 
-vlak en de sloot; 
het blad, het blad 
dat -dwarrelt 
vort op de 'totend; 
liet slipt- en dat 
en dwarrelt - - 

• - - — de gunste ,kient 

G-ien reden om te treuren! 
Het het, gis tin! 
fle wereld Is vol kleuren, 
En wonderlik gebeuren! 
Zit daarom niet te zeuren, 
Kar kiek hem in! 

• JOUK. 



JOUK, Stellingwerfse rienipies; Ik stön. 

In: Friese Koerier 24 oktober 1953. 
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$TELLU$CWERFS[ RIEMPIES ] 

Ik non  
Ik sten 

$'J 4e botterJebflek itt Wovegoa, 
endockte: 

wie doet hot die kerels ,sôa? 
Ze waarkten 

rtetig'op het kleine vlak, 
dat hoge 

bøvn het dorp en de lwaen stak. 
Ieder ,neenske 

het non lenkeer zien eigen vak, 
en eik 

hot Men ~rk op een aander plak. 
Ze stonnen 

ae wfj4p-de platte grosçd. 
Depupe 

was hoge en steil en rond. 
Z€ trokken 

eelt etntnsr op alt een touw; 
• nut SOSiCj  

ik zag wei, het was een sjouw. 
r•••--- De regen 

ivos over en onder keur... 
Ze waarkten, 

ee werkten er omme deur 
Zit sten 

in de regen bi'j Wolvegoa, 
en doch.te: 

wie doet het dis kerels sea?!... 
JoUIc. 



JEHANNES, Een proatien uut de Oosthoek; Opvoeding 	. 

In:Stellingwerf 30 oktober 1953.  

'Eei Proatien wat de Oostboek. 87. 
Opvoeding....... 

,,Een menske, die 'moet er eens uut", zee Dou-
we Douwema, en toen sten ie in zien hemd, om 
hem te' veskonen. 

En omdat, wij er net zo over dachten, dat een 
meenske d'r eens uut mat, zatten we in de trein 
tussen Heerenvene .en Leepwarden, en koegelden 
mit een voartien van knap over de honderd iple-
meter het Noorden in. 

De trein was er iene om van te weatertaanden! 
Lekker vaaste op 'e lijn, zonder stoten, zonder 
skudden, echt zoe'n gezellige huuskeamer woa'. »j 
op je gemak in een 4ioekien deuken en een .tukkien 
deden. 	 . 

Temenen, as ce femilie niet bij ons . in ze$en 
hadde. 

Of '  om 'het sekuurder te zeggen z as die twie 
halve feinilies niet bi 'j ons in zeten hadden. (WDaÎ-
nut bliekt, dat 2 x ½ nog met altied iene is.) 1 " 

Even veurstellen? 
"Daar goat ie dan t 
Femilie A. (da's venr 't gemak vanzelf). Een 

vader, die we Al, een Moeke, die we A2, en., een 
zeune, die we A3 numen zullen. (Da's om met 
pesoonlik te worren vanzelf.). De leeftied van Al 
en A2 zo' we in 't midden baten, (wa' j' beskouwen 
meugen as middelboare leeftied), en allient konste-
teren, dat die 'van AS ongeveer negen joar bedreug. 
(Da's om niet niet onbeskeiden te wezen vanzelf.) 

Femilie B. Zegge en skrieve twie en met meer 
as twie opskeuten jongkerels van 17 of IS of 19 
joar, die we in 't vevolg BI en 82 numen zullen. 
(Da' 's om ruumte te speren vanzelf t) 

En nou het verhaal. 
We zatten dus in die prachtige wagon van de 

ellektriese en koegelden op Leeuwarden an. 
A3 hadde kennelik anleg, om .'maarkkoopman te 

worren, want 'hi'j keakelde an ien droad weg en 
niet altied van 't veneamste soort. (Dat leste 'hoe-
ven aandere koopluden heur niet an te trekken van-
zelf. Ik zegge 't mar even, dat speert ingezunnen 
stokken.) Bovendien kwammen de klappen, die de 
koopman op zien dis geft, 'bi'j gebrek an dat meu-
bel terechte op de pette van Al. AS lachte. BI 
grinnild. 'B2 lachte én grinnikte;  

Hè' ' - al veteld, da' we in een koepee ,,Vebeu-
'den te 'roken" zatten? 

Dûs healde B2 een pakkien sigeretten te veur-
skien en presenteerde d'r iene an BI die mar wat 
greag toehapte. Nou zatten er in disse wagon -wél 
askebakkies, mar zÔ, dat het dekseltien va,aste was. 
BI ontpopte 'm as een volleerd vakman, deur mit 
zien mes zoen bakkien eupen te peuteren, wat 
AS zo merakels mooi vond, dat ie het ok volbroch-
te, woarop ie van Al een goedkeurend kloppien 
op 'e skolder en van A2 een priezend lachien kreeg. 

I. begon onderhaan& een: kleagzang over de 
slechte treinen en trapte onderwiel zien peukien nut 
Op 'e ynei7omdatde askebak weagenwied eupen-. 
ston. De ingenieur (A3) hadde intussen de knoppe 
van de vewaarming ontdekt en pebeerde hem 99 
keer op zien echtheid. Waarop 82 de smeak Ok te 
pakken kreeg en een ream eupendri'jde, wat grie-
zelig toehtte,. mar veur AS anleiding was de ve-. 
WaarmingsknOppe in de steek te baten' cp nou 
zien keunsten as orgeldri'jjer te vetonen.:'  Wat 
wonderwel lokte, onder gelach van de nommers 
BI en 82, Al en A2. Waarvan d'r iene netuurlik 
de naachtvelochting nog peberen mos'. Stel je veur 1 

Nou Heden de sneltreinen over de ofstaand Hee-
renvene—Leeuwarden mat 'IS menuten, en in die 
IS menuten bin de deuren van de koepee ok, nog 5 
keer eupen en dichte west, is er een baankien 3 
keer uut en S kéer in mekaander zet, is er....... 

Is er in onze moderne wereld, in een prachtige 
koepee van de Nederlandse Spoorwegen, 'tussen 
l-leerenvene en Leeuwarden, 'e*n 'stpklden opvolgt. 
ding. geven an een jongien van negen of tien J'oii 
dat zien weergoa niet vindt 1......  

Natuurlik bin d'r lezers, die mienen, da' 'k over-
drieve. ,,Want zoks bestoat jommes niet?' 

Wat een gelok, da' 'j dat werkelik nog geloven 
kunnen. 

Was ik 6k mat thuus bleven ....... 



JEHANNES, Een Sunterkloasvetelling veur de kleinen; Wat Piet beleefde. 

In: Stellingwerf 27-11-1953. 

WAT PIET BELEEFDE...... 

Een Sunterkloasvetelling veur de kleinen. 

,,Zie de maan schijnt door de bomen........ 
Ja, dat zongen de kiender, veurdat ze op bedde 

gingen. 
Mat o wee! Dr was gien moane te zien, zokke 

dikke wolkens jachten er deur de locht. Sni'jwol-
kens waren het. Duzenden en duzenden vlokken 
leuten ze deale-dwarrelen over de wereld. Dikke, 
witte Vlokken waren •het. Ze vullen pp de huzen en 
de laanden, op de weg en de bomen. Ze vullen 
overal. 

En niet zo zachies, dat het een mooi klietien 
worde. Nee, de wiend jachte ze vort. Wijd en 
woest! Op grote bulten wijden ze bij mekaander.. 
En ze gierden om de hoeken van de huzen. 

Nee, Suntetkloas en Piet en de Skimmel troffen 
het niet zo best vanoavend ! Tjonge jonge, wat 
-wés het kold! En was wâs er een wiend! 

Ze stonnen net een beetien in de li'jte van een 
hoge skorstien, die. drie. Sunterkloas, Piet en de 
Skimmel. 

Hier woonde Japie. En Japie mes netrIilc oh 
wat hemmen 	- 

Wat spekeloas en wat suker-goed en - ja, nôg 
wat moois! Nog wat hiel moois 1 .  

Kiek eens, een moand Leden hadde Japie al een 
brievien skreven an Sunterkloas. 

Dat was zo 	 - 
An Sunterkloas, die in Spanje woont. 
Beste Sunterkloas -en Piet en -het Peerd, 

Ik wol Sunterkloas vroagen, of Sunterkloas 
ini'j ok een bouwdeuze mitnemen kan, as Sun- 

Sunterkloas zal zeker wel weten, woar -as ik 
- wone En aandes wet Piet het nog wel. Die is 
hier vleden joar toch ok al bij ons deur de 
skorstien kreupen. 

Ik wol greag kiek zoe'n iene hemmen as 
Willem van Ome Garriet. Sunterkloas wet ze-
ker wel, wie dat is. Die jonge het jomnies 
zokke hiele grote oren 1 	 - 

En Piet wordt netuurlik ok bedaankt. 
En -het -Peerd ok. Ik zal wel wat huj in de 

klompe doen. 	 - 
Dag Sunterkloas! 

	

Dag Piet! 	 - 
Dag Skimmel! 

- 	 Japie de Vries, 
- 	Noordwolde, Oosterstreek. 

,,Een bouwdeuze, Sunt ?" 
,,Ja Piet. Dat is een -best kedogien veur hem 1 

Dan kan ie broggen bouwen e» kreanen en wa-
gens. Ja, dat is best Piet. Enne ....... Iu'j 'het toch 
ook een brievien skreven, nou 7' 

,,Zeker - Sunt. Hij het ok al om een bouw-deuze 
vroagd." 	 - 	 - - 

,,Nou, kiek eens an 1 Dan zal die morgenvroeg 
wel tevreden wezen. Het is téch mooi waark, Piet. - 
lederiene watgeven, - woar ie zin an het". 

,,Dat is 't, Sunt. Allient mar jammer van dat 
slechte weer. Brrr! Ik duke mat gauw de skorstien 
in. Doar is miskien nog wel wat waarmte van de 
kachel blieven hangen." 

-Nou, jim begriepen het al, doar ging Piet Dwars 
deur die donkere, pikzwarte skorstien :henne. 

Mar......nou was ie krek even een beetien te 
vloggé west. En ...... -holderdebolder doar ging ie - 
deur de skorstien noar -beneden 1 Tjonge, jonge, - 



dât was me wat. Het ging hoe langer hoe haddet! 
Nar nou hadde Japie zien vader nét een dik 

varken slaacht en dat was hiel gelokkig. Want de 
dikke stokken spek van dat varken hongen in de 
skorstien. Om te dreugen en te roken. En gelokkig 
kon Piet hem nog net an zoen dik stok spek ijaaste-
griepen. Nou, doar hong ie! Hè, hè ! Hij zuchtte 
en poestte dr van !,Was me dét een skrik ! Afijn 
hij mos mar gauw weer verder, want ze mossen 
nog hiel wat doen vannaacht ! En doar ging Piet 
.wieder naar beneden. Hiel vezichtig. 

Mat hij was zeker een klein beetien zenewachtig 
worren. Temenen, hij zag de dikke Snorre niet, die 
doar net onder de skorstien lag te sloapen. En dus 
trapt' ie hem presies op zien start t 

Snorre was de dikke katte, die altied veur de 
kachel lag te spinnen. Hij mog 's nachts niet in 
huus t En dat wust ie ok wel, onze Snorre t Mar 
het was in de skure zo kold ! En doarom was 
Snorre gisteroavend stiekem in een hoekiën onder 
de boeke-kaaste kreupen, toen Japie zien vader 
en moeke op bedde gingen. Zo hadden ze hem 
niet zien. En nou was Snorre lekker waarm dichte 
bij de kachel goan liggen. Die •braandde nog wat. 
En doar lag ie lekker te sloapen. En te dromen van 
een hieleboel moezen, die in de skure leupen. 

Jim begriepen, dat Snorre skrpk, toen Piet hem 
zo inienen op zien start trapte ! Hi'j vleug over-
ende en boven over de toafel henne ! Midden op 
die toafel ston een vaas mit bloemen. Doar leup 
onze Snorre zo Lharde tegenan, dat de hiele  vaas 
van de toafel vul en in duzend stokken op de vloer 
kletterde! Netuurlik meakte dat een hieleboel 
lewaai en doar worde Japie's vader wakker van. 
,,Een inbreker !" reup ie. En toen was Moeke ok 
wakker En op 'tzelde ogenblik stonnen ze beide 

noast het ledikant. 	 1 

,,lk griep hem !" zee Vader. En hijzal d'r op of 
Mar Moeke bul hem beet. Want ze dochte, dat 
zoe'n inbreker wel eens een revolver bi'j hem ftem, 
men kon. 

,;Dan bel ik derekt de pliesie op t" zee Vader: 
En dat vun Moeke ok een best plan. 

Toen belde Vader de pelisie op. 
En waar was Piet bleven ? Die hadde nog bek 

heurd, wat Vader en Moeke zeden en toen klom 
ie weer as een heaze zo vlogge de skorstien in; 

Hi'j vetelde alles an Sunterkloas. En hij .mos er 
wel omme lachen, onze Piet. Mar Siffiterkloas 
skudde zien wieze beufd. ,,Jonge toch, jonge toch", 
zee-d-ie, ,,ie zullen nog eens een ongelok ]criegen4  
a' j' zo onvezichtig doen?' 

Wee' j' wat Piet niét veteld hadde? Dat Vadef 
de pelisie opbellen zo!. Aandes hadde Sunterkloas 
hem vast weer naar beneden stuurd, om alles te 
vetellen. En Piet vun het nou junst zo mooi 1 

t 	 4: 

De pelisie lag al lanse op bedde. Mar Iii'j heurdé 
de tillefoon, en begrêep, dat ie henne mos. 

Nou lag die pelisie ok liever in zien bedde, as 
dat ie een inbreker pakte. Dus ging ie naar een - 
aandere pelisie, die ok mit mos. En toen gingen ze 
naar noinmer drie en toen naar nommer viere. Tot 
zeop 't leste mit z'n vuven naar de boerderi'jje 
van Japie zien Vader reden. In een auto. 

Japie zien vader mos de keamer wiezen, -woat 
ie het geluud heurd hadde. Toen klopte iene van 
de pelisies op de deure en reup : »Inbreker, a' j' 
er in zitten, kom er dan nut". Nar d'r kwam niet 
iene nut, vanzelf. 	 -: - 

Toen zee de pelisie, die de 4apperste was: ,,Wi'j 
zuilen zélf de deure eupendoen t" En mitien -deed-d. 

ie hef. hef. Toegelieke leut ie zien grote zaklanteren in 
de keamer skienen. 

En wie slipte d'r bij hem langes? Snorret De 
dikke katte! 

Mar verder was er gien iene in de keamer. 
Toen stapten ze allemoale naar binnen: de vuuf 

pelisies en Japie zien Vader en Moeke. En ze zag- 
gen, dat de mooie bloemevaas van de toafel valen 
was. In wel duzend stokken op de vloer. Mar ze 
begrepen d'r niks van, hoe het kon. 

En ze 'zaggen.. ng. wat. Onder de skorstien lag 
een pak! En. 40ar.ton op: ,,Veur Japie". Dan 
was er dustoch'ien;in de keamer west. Piet! Nar 
die nieakte toch !it.zoyule lewaai? En die gooide: 
toch gis bloenlva*en kepot? 

Nee, ze begrepend'r niks van! 

Een posien leâtet ging de pelisie-auto weer vort. 
Brrrr! Wat een weer was het! Zokke domme 

meensken okt Dat ze doar nou zoe'n lange reize 
veur meaken mossen Midden in de naacht. De 
Vries hadde het allemoale droomd vanzelf. D'r was 
jommes niks? Dat -dochten .e pelisies d'r van. 

Nar boven op het dak van een huus, ston Piet. 
Die zagde auto rieden. En die doehte hiel wat 
aandes t t 	. 

Hij vun het wel zunde van die mooie vaas. Mat 
verder mos ie lachen. Zo harde as ie mar kon! 

Sunterkloas begreep hit ok al niet. Wat was er 
nou te lachen? 

Zoe'p Piet toch ! - 
.JEHAES. 
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STELLINGWERFSE RIEMPIES 

IN DE TREIN 
De trein ston stille op 't perron. L ~y 
(In Heerenvene was 't.) 
Een Neer in twiede klas wagon, 
(-Zoal het Heren past!) 
Zat brieduut in een leeg koepee. 
Hij rookt' op zien gemak, 

.En legde zo een bien of twee 	ri 
Wat nek-lik ver te plak......  

De trein ston stille op 't perron. 
(In Heerenvene was 't). 
En op een darde klas balkon, 
(Zoas dat trouwens past!) 
Ston opgepropt Jan Boezeroen, 
Die om wat ruumte vocht, 
En Zegde zo veur zien lesoen 
De Menen in de bocht...... 

De trein ging naar het Noorden toe, 
En alleman reed mit. 
('t Is jommes mar zoen kort gedoe! 
Wat gejt het, of men zit?) 
D'r was mar ien dun tussenskot 
Van die naar die uiagon. 
Nar 't maakt' een hieleboel kepot! 
Omdat het aandes kon! 

Een zitplak veur de man mit geld!...... 
Jan Boezeroen mag stoan!...... 
Wanneer is 't eind'lik z6 gesteld, 
Dat zoks het afgedaan? 

,Wanneer dringt eindelik het recht 
Ok deur in 't treinvekeer! 
Wanneer zit eindelik de knecht 
Gewoonweg noast „meneer"? 

Men pront wei over 't butenlaand, 
En over 't onrecht miest, 
Mar zorgt niet, dat men rang en staand 
Uut eigen Mand vewiest. 
Zolang' in trein en ziekenhuur 	- 
Nog klassen meen bestoan, 
Is 't in ons laantien lang niet pluus? 
En wordt er onrecht Joan!' 

Bin bi'j d' V.S. gien weagens meer, 
(2-ien- klacht, al staan we slecht. - 
Nar op 't balkon 6k de meneer! 
Dat is niet meer as recht!! 

JOUS. 
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P SULLINGWERFSE RIEMPftS' 
SUNTERKLOÂS'5 

't 7s güuw weer 1 
vuuf Desèmber! -: 

't Is gauw weer Sunterklaas! 
De flele moand November 
Reuk al noar pekeZoas! 

En oov'ral veur de reamen 
Ligt tooi én speulgoed klaar! 
Riekadeajders, moezen, neamen 
Van pure sukeloc! 

De kiender staan te zingen 
Van Sunt en Peerd S Piet, 
De droom tan duzend dingen! 
Wat krie gen zo? Wat niet? 

Een .. fiets! Mekano-deuzen! 
i Een voetbalspul! 	Wat wVj'!! 

Drie grote sukerieuzen, 
Kit heet nog wat er bl'j'I 

En Moeke praat »zit Vader... 
Een fiets? Dat gaat niet keur! 
Ze moeten zunig leven! 

Mar Vader vrnt er veur, 
En Moece tekent -even;.. 
Glen fiets! Mar 't feest gaat deur! 

JOUK. 

L 
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gebonaenneia neej; ons UILIWJSCSU! 
enige der fraaiste verzen, ooit in het 
Nederlands geschreven, onthouden! 

Men gelieve hij het lezen dan ook 
rekening te houden met de veranderde 
gemoedsstemming van de schrijver.  De 
beide eerste coupletten dienen in ex-
tase, dus verheven, gelezen te wor-
den, terwijl het derde zich .het best 
laat genieten op de bekende kinder- 
dreuntoon. 	- 

BIJ een se~ - 
• (ve;lèven!) 
'Geacht, doorluchtig paar! 
Verbeidt! Verbeidt de maâr 

• Des dichters klank-schoonheden! 
Alliteratie zwelt, 
Wanneer het Wond'ren geldt 
Der Poëzie, betreden! 

(verheven!) 
Herlees! Herlees dit lied! 
Wat het aan klinkers biedt 
Spruit voort uit diep gevoelen! 
Het hert! Het herte bonst! 

Het giert en guist en gonst 
Van onvermoed bedoelen! 

(dreun!) 
Dit pak bevat een schaar. 
Nu kun je knippen maar! 
In jassen enin broeken. 
Knip ml maar altijd door. 
Daar zijn  de scharen voor! 
Maar wees voorzichtig hoor! 
En knip geen rare hoeken. 

Sommige gedichten getuigen van de 
fijn-psychologische kijk  van hun 
schepper op zijn familie-leden. Een 
lang niet onverdienstelijk voorbeeld is 

De paraplu 
Oom, hier is een paraplu. 
Helemaal alleen voor U. 
Misschien is uw levensweg 
Wel niet zo heet lang meer. zeg. 
Hoe dan ook in elk geval 
In Onrein hoofd is al te mal. 
Daarom deze paraplu. 
Oçrnpje, hij bescherme t! 
Tegen heil en tegen zegen! 
Draag hem ook eens In de regent,  
Wonderbaar zijn 's Hoeren wegen. 
Wonderbaar is 's werelds Imp. 
Dit is 't einde, naar ik hoop! 

öic de veelomstreden zgn.,,Hüii.. 
lijke Poëzie" der 19e eeuw, beleeft nu 
en dan in enkele voortreffelijke staal-
tjes dichtkunst een nieuw hoogtepunt. 
Vooral het P.S.-je aan het slot is ken-
merkend voor dit genre. 

Bij een groot pak 
Lieve Grietje, Geertje, Tootje, 
Hier voor ieder een cadeautje. 
Lieve Pieter, Jan en Henk, 
}lier voor ieder een geschenk. 
't Is, zoals jelui wel zien. 
Duurder dan één gulden tien. 
Wees nu maar niet al te dwaas. 	- 
Alles komt van Sinterklaas. 
En natuurlijk ook van Piet. 

P.S.: Wat een sneeuw, hè. 
tante Griet! 

En tenslotte vergeet de verliefde 1 
jongeman niet, zijn  hart Uit te storten 
in één der schoonste aller dichtvor-
men: het sonnet! 

Het volgende gedicht ontleent z'n 
bezielende kracht vôôralles aan de 
laatste twee woorden: ,,lk spatie...." 
Waarmee de schrijver stellig heeft 
willen zeggen: ,,lk spatieer - schrijf 
wijd uit elkaar!" 	

.11 

Het onvoleindigde woord kén wijzen 
op een vôértdurende werking!.... 

Sonnet op twee nylons 
Al! Lena! Teer geliefde! 

Al! Deel mijn lot! 
13w koelheid, die mij griefde,. 

Ail dwong mij tot 
Deez' woorden, die ik briefde. 

Ik splijt kapot! 
Al! Dat het U beliefde! 

Ik - dwaze zot! 
Twee nylons tot Uw gratie! 

Gebruik ze lang! 
Versta mijn consternatie! 

Mijn hart is bang! 
Ge zijt zo wrang' .... - 

Mijn Lena!! (Ach.... ik spatie....!) 

Wij hebben in dit artikel uiteraard 
slechts een zeer globaal overzicht 
kunnen geven van de Sint Nicolaas-
poëzie. Een volgend jaar hopen wij 
nog eens op dit interessante onder-
werp terug te komen. 

-& 	- 

- -a 
1L1 
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Stellingwecfs dialect. 

Hooggeachte redactie, 
Wilt u mij enige plaatsruimte in uw krant af-

staan voor het volgende? Bij voorbaat zeg ik u 
daarvoor graag ten zeerste dank. 

Bij mij, als oud-ingezetene van uw gemeente 
komt uw weekblad elke Zatrdagochtend als een 
welkome gast binnen. 

Of het nu komt, dat ik allengs tot de oude oud-
ingezetenen ga behoren, weet .ik niet, maar naast 
veel, anders, wordt in het bijzonder mijn belang- 
stelling telkens gaande gehouden door stukjes, die 
als Stellingwerfs dialect tot ons komen door middel 
van uw blad. Ik denk b.v. aan de zeer goede, aar- 
dige stukjes ondertekend met ,,Jehannes". Wie die 
Jehannes is, is mij niet bekend, want dan had ik mij 
al lang met hem in verbinding gesteld. En dat aller- 
eerst om hem en daarmede allen graag tegelijker- 
tijd, die op dezèlfde wijze uiting geven aan hun 
dialectisch medeleven, de verzekering kenbaar te 
maken, dat, de betekenis en de waarde van hun 
werk verder strekken en verdèr -gaan dan denkelijk 
wel vermoed wordt. 

dialectische 
gedurende ..eeit pa. jaren worden al die 

dialctiscbe aanhalingen doorgezonden naar de Kon. 
Nederl. Academie van. Wetedschappen te Amster-
dam voor de Centrale Commissie -voor1 onderzoek 
van het Nederlandse volkseigen (Afd. Dialectologie, 
Volkskunde en Naamkunde). .Daar wordt er dank-
baar grote aandacht aan geschonken. 

Kwamen nog al eens aanhalingen uit de Oost-
hoek der gemeente, nu ook thans uit het Westelijk 
deel wordt gesproken, biedt dat thans al reeds een 
prachtige gelegenheid aan ter beschouwing van het 
verschil der beide toch waarlijk niet zo heel vervan 
elkaar gelegen streken ; een verschil, dat nog al in 
het oog springt. - 

Geachte redactie, met het oog op de plaatsruimte 
treed ik niet verder in bijzonderheden en laat het 
er dus bij. Ik meende echterniet te mogen nalaten 
de schrijvers der stukjes als een blijk van de be-
langrijkheid van hun arbeid langs!deze ,  • weg een 
woord van dank te doen toekomen, vooral ook na-
mens de bevoegde beoordelaars_ '  * 

Met hoogachting, 
Bloemendaal. 	 K..TINHOLT. 
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SELLINGWiRFSE ÈMÉ( 
Regen 

fleur de klisse klasse klom pies 
op het klesse klasse pad; 
stippe-stappe, soppe-sompies; 
of wat Is de wereld nat! 

Kiek de wilde weaterwolkens 
ian de lege Lekke Zocht; 
torens, trechters, kleaterkolkens! 
wat Is dat een wilde vlocht! 

fleur de dikke drieste druppen 
tikke..takke op het glas; 
klikke-klakke; kippen, huppen, 
dukeldéalen kris en kras.  

4 Kiek de boeman bellebloazen! 
bibberbellen, -glas' en groot; 
bolle, bulle bobbeiboazen 
op de spikkel-spettersloot! 

fleur de wiend de wolkens wie gent 
wilder, woester wordt, het lied! 
donderen, dreunen, dreaken, drie gen! 
bulderend, baastend, bonkend bried! 

'kieie de brune beukeblatties 	 . 
warrelen, dwarrelen henneweer! 
plonsend in de pappelpatties. 
bin ze Dort - bestaan niet meer. 

$eur de mannen in de jister; 
ZO is 't Zeven van de boer! 
vegen noû en regen gister...... 
elke dag opnl'j een toer! 

Ziele de enties wiggel-waggel, 
kwekkel-kwakkel op het pad; 
zwikke-zwikke, ziggel-zaggel, 
lekker, lekker, lekker nat! 	. 
fleur de grote gleazewasser 

2 deaveren om het dunne dak! 
plompveleuren weaterplasser! 
barre brompot-bullebak! 

Kiek de blubber en de blabber 
op de gladde glelë grond; 
(en geklieber en gektabber 
sputtert In de spatters rond! 

Klisse klasse klom pies klinken! 
en de boer zakt In zien grond 

* grote blbberbeflen blinken! 
en de modder spettert rond.... 

Mit de waarmte om me henne 
van de kachel, zwarte man, 

4 o,ackter 't glas, neem Ik de penne, 
akrieve d'r een JÂetlen van...... 

.YOUK 
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Stellingwerfse riempies 

:Van old noar nU 
De ol.ie startstok tikt het joar gestaag ten ende; 
De keuperen wichte zakt; de Lange slinger goat 
lentonig. henneweer; - de weg noar 't onbekende, 
Nooit troage, nooit verlioast; — dezelfde regelmaat. 

De wiezers dri'jjen deur; dear is gien onderbreken. 
Ok niet, as 't Oldejoar en twealef ure flat. 
De oMe startstok tikt de uren en de weken — 
- De - krokus in - de tuun, de bomen nut het blad. 

De tied is zonder .skoft. En toch - w9j rusten even. 
Wat ha' we van het joar, dat nou vebi'j is, docht? 

Wat waren we van doel? Hoe ha' we (villen Leven? 
Het het vewerk'liking van onze plannen brocht ?- 

't Ja in ons Zeven goed, eens de belaans te meaken. 
Mar cl' olde âtartatok tikt deur d' uren zien siegnoal: 
De tied is zonder skof t! Ons waachten ni'jje teaken! 
Ons waacht -een ni') stok waark.' Een groter idioal! 

JOUR. 
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HET GEBEURDE TU&SEM OlD EN 	
% 	- - 

Een Stelilegwerts verhaal 
$ 	 veur grote meensicen. 

deur JEHANNES. 

Het was Oldejoarsdag. 
Die meensken, die rekend hadden op wat les in 

de vri'jje deagen om Karstmis en Nejoar, waren 
wél teleurstel& 

Dag op dag en weke op weke zat de wiend stief 
in de Zuudwesthoek - het koffie- 'en-theehusien, 
zoas de olden zeden - en lachte de grote weater-
wolkens veur hem uut over de Atlantiese Osiaan, 
Europa in: 

Disse dag was er iene as al die aanderen. (3rieze 
regenflarden skeurden over het dorp en de wiend 
gierde om de hoeken van- de kleine karktoren, dat 
het heantien bovenop zien stoatigheld veleur en in 
de rondte tolde. D'r waren niet vule meensken bij 
de weg en die er waren pebeerden zo v1ogg moge-
lik in huus te kommen  wat veur de fietsen, die er 
tegenin mossen, een hiele toer was. 

De deure van de olde .smederi'jje op de hoek 
klapte mit een harde slag eupen, deurdat de haand, 
die de ring vaastehul, niet vedocht was op de 
wiendrok, die nou vyi'j-spul noar binnen roasde, 
om en over al dengen die doar te waachten 
sfnnnpn omn,r'r kathck lItL,,s kisten iot tênatt 

een ffiitwêg le 2uken in de 
ikkappeboven.. het flikkerende vuur. 
cl en zien knecht *aarkten deur, de iene 
de fiets, wor de linkertrapper van veste.. 

	

del aander sa 	tuit al de kracht, die in 
een gloeiend stok lezer kroem ovet de 
t van het aambeeld, dat er een regen van 
fsteuf en kleine gtties in zien blaautve 

De man, 'die mit een boel mujte de deure weer 
dichte kregen hadde, zee: niet meer as ,,Goeie" en 
leup dan noar het vuur, om er zien vekluumde 
haanden over uut te stikken. 

Pas toen de smid de trapper anzet en de fiets  
aachteruut brocht hadde, heald' ie uut de wise 
buse van zien overjasse een old vaarveblik te veur- 
skien. 	- 	 - 

De smid begon te lachen, toen ie het zag. ,,zo 
zo 1 Ik zie 't al, Jeflannes 1 Kurbied zeker, itt? l 
willen het olde joar dus weer uutskieten vanoavenci. 
En het weer d'r dan mitien mar bij, want doar 
men' we ok wel eens wat ni'js .véur in de plak 
hebben." Onderwiel  greep zien rechterbaand in een 
groot blik en healde d'r stokken kurbied uut, groten 
en kleinen, die kletterend in de .vaarvebusse vullen. 
,,Wat donkt je, zo' J' zo niet genoeg hemmen? le 
kun 't hiele dorp er wel mit wakker kriegen man. 
Hoevule skotten wi' j' eanlik wel niet doen? A' j' 
hier mar een beetien uut de buurt blieven, want 
ik hebbe een hekel an dat geknal midden in de 
naacht." 
.,,Ja, hol mar op4 Zo goal het wel! le skrieven 
't mar op 'e grote rekening. En dan tel ie vanoavend 
de hiele boel mar eens op, want vân 't joar kom ik 
niet weer. En, verder veur de rest een zalig uut-
ende en een gelukkig begin, zu' we mar. zeggen. 
Tot aankem joar dus t" - 	 -. 

,,Netuurlik. kerel ! Van 't zelde laken een pak 
heur t Enne......ie hollen 't je veur geze;d, hé? 
Niet te dichte hier in .e buurt vannaacht t' 

Jehannes lachte nog om de woorden van de simd, 
toen ie al weer buten leup, in weer en wiend, vort-
deuken in de kreage van zien jasse. ,,Niet te dichte 
hier in de buurt vannaacht t" Dat hadde de smid 
zegd. Nou, reken mat, dat die smid nog even lekker 
wakker skrok. Want een doaverende knal zot het 
geven. Niet zo even ,,pets 1" mit een gruunteblik-
kien of zo, nee, hij hadde zien spullegies beter 
veur mekaander. jammer, dat, het weer zo slecht 
was, aandes zol het wel over het hiele dorp te 
heuren wezen. Hi'j 'hadde een olde melkbusse op-
zocht en. doar ha d' ie in de bojem een gattien in 
boord—Eer klein gattien was het mar. Dat was om 
za te zeggen de ontsteking, krek as bij een bom, 



ie alle kurbied in, die ie kregen hadde t 't Zof toch 
wel goeie wezen, zeker? 

Hi'j'healde een stokkien uut de buse en gooide 
het in een poeltien weater an de kaant van de weg. 
Derekt begon het te koken en te broesen mit grote 
bellen, die op' en noast en over mekaander grujden, 
of er leven in zat. Ja, dit was van het goeie soorte t 
Reken mar t Vanoa-vend, zo om een uur of. half 
twealf, dan nam ie de busse en dan ging ie d'r nut 
noar die zaandkoele in het laand van Klaas de 
Vries. Doar kon ie makkelik kommen, zonder de 
weg langes te moeten. Eerst even skuin de grös-
boek over, dan over het karrepattien, stief onder de 
toren deur en over de smalle sloot. As ie doar was, 
ging het deksel van de busse of en de kurbied erin"!-
En dan een beste skeut weater d'r bij t Vlogge het 
deksel d'r op t Ja, dat ging Ok mat niet zo.. vanzelf! 
Want tussen de raand van de busse en het deksel 
aol ie spiekers stikken en dan het deksel er nut 
een droadpoal op vaaste houwen! Toch makkelik, 
dat er zoe'n wiend was, want dan zol gien meenske 
het heuren. En doarnoa rap de lonte d'r in! Dat 
was een stokkien ketoenr  dat op 't iene ende deur 
het gattien in de bojem stak en onder 't aandere 
ende kwam het vlammegien. Hij hadde 't al pe-
beerd vanzelf t 't Wol griezelig best braanden, dat 
ie mossen rap ineaken, da' j' er bij weg kwam-
Men, veurdat de hiele busse nut mekaander vleug. 
Want dat zol ie doen t Het deksel-sprong er niet 
of! Doar was gien sproake van, nut die spiekers 
er tussen. Het zöl een klap gevén, dat het dreunde 
over het dorp. Dan zal het hém eens heni'iien. iq 

'4e s.iS r .i • 	u.fk.rAsavj vI9n t L4 

skuin aachter zien huist 
Hi'j leup het aarf van zien boer op,- tussen de 

grune hekkepoalen nut witte koppen deur. Zien 
klompen klotsten deur de modder van de inrit en 
er sopperde weater over de lege kaanten, mpr Je-
hannes vuulde het niet, en hij zag het ni t, hij 
dochte mar an ien ding: ,,Vannaacht 

Gien meenske hadde 't zien gebeuren mar de 
zunne was ondergoan en over het dorp vul de 
volle donkerte van de Oldejoarsoavend. 

Het leup tegen half twealf. In de mieste huzen. 
braande nog locht, dat deur kieren noast de ge-
dienen noar buten skeen, .want hoast iederiene 
bleef op, om de overgâng van Old noar Ni'j in al 
zien volheid te beleven. In de smalle heufdstroate 
hong een locht van.euliekoeken en appelbollen en 

j een stellegien opskeuten ongen dee zien -beste, om 
zovule mogelik fietserekken, bôereweagens, tuun-
hekken, wastobben, krooien en wat er mar meer te 
vienen was, bij mekaander te slepen op het skoele-
plein. Dat zal morgenvroeg een mooie vezoameling 
wezen, die hiel wat bekiçks trok. Dan zollen zie 
d'r ommehenne stoân, mit de haanden in de buse 
tegen het hekke leund en een sigerette onveskillig 
in een mondhbek, allemoale die er an mithulpen 
hadden, net of ze naargens van wusten. Mar in-
wendig zollen ze heur verkniepen van de wille, as 
alleman zien spullegies bij mekaander zochte en er 
nilt noar huus ging. De mieste meensken nammen 
het goed op en de enkeling, die dat niet de; was 
toch wel zo vestaandig, dat niet in het eupenboar 
te baten blieken, mit de kaans van deur, het hiele 
dorp uutlachen te worren. 

Op hetzelfde ogenblik, dat die jongkerelds de 
gierbak van Janus Lever an 't rollen- brochten, stapte 
over het karkepattien een man, die een groot donker 
ding in zien rechterhaand dreug. Het was Jehannes 
mit zien melkbusse. Stief onder de toren deur, dan 
over het smalle sloffen, doar lag de zaandkoele ah 

Vuuf menuten leater broesde en skoemde de kur-
bied in het weater en een witte weasem kwam er 
of, die de ruumte opvulde. Het kruutvat lag te 
waachten op de vlam 

Even flikkerde het vlammegien van een sigerette-
antikker op tegen de donkere kaanten van de 
koele. Dan gloeide het ketoen en skrujde sentimeter 
veur sentimeter verder. Jehannes lag veuroverdeu-

.ken aachter het zaandwallegien, dat bij het of-
greven om de ien of aandere reden zitten bleven 
was. An de aandere kaant lag de busse. 

Er was gien geveer. Er kén gien flveer wezen! 
Het bestûn niet, dat er geveer was! Het zaand- 
wallegien was jommes dikke genoeg? En toch 
trilden zien baanden, toch bonsde zien harte! Nou 
mos de klap kommen t Het kon gien drie sekonden 
meer duren ! Hij telde: ,,Iene - twie - drie........ 

Er gebeurde niks. 
,,Viere ...... .., Mg niks-1 . 
„Vieve ...... zesse......... opni'j niks t .OpniSj  gien 

slag. 



begteep niet, hoe het kon, mar het môs zo 
t: het ketoen was uutgoan. Miskien nat wor-
Aar goed, dat ie nog een entien in de buse 

ok, dan was alles temenen niet veur niks. 
wam overende, keek over de raand noar het 
woar de busse lag, vezichtig nog, - dan in-
was het of er een vulkaan veur zien ogen 
ste, iene hel van vuur en donder ....... 
mitlen was alles weer duuster, mar de piene 
Een snaarpende plens an de kaant van zien 

• HI'$ vuulde het waarme bloed, dat over zien 
ite stroomde. 
op hetzelde moment wust ie •het: hij mos 

weg! Het mos 1 Hier zol gien meénske hem 
L Hi'j mos noar huus, noar. zien boer. 1 Mit 

vun ie steun en kwam overende. H?$ wust 
iet hoe, mar wat leater ston ie boven, op de 
te grond. Die kaant nut, don was de karke, 
was het huus! Het stiekeidroad skeurde zien 

mat de sprong over het slotien lokte. Nou 
onder de toren langes. Gelokkig! 't Was net 

ifd roktçn wilde wiend-
Zh hek itZfl4 k4'u4 JYr 

-'n de 0(de btra,  

el& van de elententen 
«le wat. Ewdan — t 
utde het: de balkens 
dat mft heantien: en a 
noast het lichetn4van 

les, dat don onbeWegelik stille in de rege,L.a6.. 
ene- van de stangen lag dwars over zien borst» 
nar hl 'j gaf gien teken van leven meer. 

De jongkerels die mit de gierbak van Jaflus 
Lever non het 'skoeleplein douwden, haddçn de' 
klap van de melkbusse heurd en ze wollen er meer 
van weten ! lene was er bij, die pertinent be-
weerde, dat ie een vuurgloed zien hadde aachter 
de karke en, dus nammen ze die weg. Toen ze 
noast de toren leupen, beskeen het tocht van heur, 
zaklanteren de man en het knus ...... - 

De zeake was zo kloar as een klontien: het kruus; 
was non beneden vaten en Jehannes was er toe-
vallig de dupe van worreg. len ding was . er, dat 
een roadsel bleef: wat badde. hij doar te meaken 
had? 

An de slag dochte niet iene meer. 

Toen-de sihid een peer weken leater een emmer-
tien zaand veur dt vrouw ophealde, die an 't stroa-
teskrobben was, wit de koele van Klaas de Vries, 
vun ie doar de stokken van een olde melkbusse en 
een vaarvepot...... 

Hij zochte alles sekuur bij mekaander en be-' 
greuf het, diepe in de grond. 

•Noa  die dag hong er een bortien. in de smede-
rl'jje: ,,Hier wordt gien kurbied vekocht". 

,,Vremd", zeden de meensken, die het leesden., 
,,Wat zol ie doar wit veur hemmen 2" 

Dan bleef de smid doof en zweeg...... 


