
















































































An Jan Aarm zien haand deur 't Stellin 	fse laand; V. Naar de 

meensken, in "weer of gien weer". 

In: Stellingwerf 9 december 1960. 

An Jan Aarm zien haand 

/ 	Deur 't Stellingwerfse laandl 

V. Noar de meensken, in ,,weer of gien weer." 

Loat ze m'j nou van de VARA zundagmorgen 
hek véur west hemmen 1 Ik wol noar de West-j 
hoek en zie dèr meneer Bert Garthoft (weer 
of gien weer) healt me 't lekkerste brokkien 
veur de neuze weg! Nou ha' 'k an de iene 
kaant nog gelok, dat het zundagmorgen krek 
gien weer was en dat meneer Garthoft doar-
omme mar stille in Hilversum bleven was, in 
de dreuge, waarme studio. Zodoende zag hi'j 
dan ok allient mar de zunnige kaant van het 
laandskop mooie slingerweggies, petgatten vol 
enten en gaanzen en het staanbeeld van Pieter 
Stuyvesaant. 

Mit alle respekt veur de mooie zundagmor-
gen-uutzending en het ieuwige optimisme van 
meneer Garthoft, de veurlichting was toch wel 
een beetien ienziedig. As hij nou wérkelijk de 
stoute skoenen eens antrokken hadde, of beter 
gezegd de leerzen en hij was de modder van 
de Lendediek inbaggerd, om een rechtstreekse 
repertoasie te geven te midden van wiend en 
weater, nou, ik hope niet, dat ie het mi'j kwoa-
lik nemt, mar dan stel ik me zo veur, dat het 
toch wel een klein beetien aanders uutvalen 
was. 

Dat nemt netuurlik niet weg, dat de West-
hoek mooi is. Veur de viskers die op een mooie 
zoemerdag heur hengeltien uutgooien aachter 
Langelille of Skaarpenziel. Veur de eierzukers, 
die in 't veurjaor deur de laanden zwaarven. 
Veur de vekaansiegangers, die beur te goed 
doen an de wiede vergezichten over 't lege 
laand. 0k veur de meensken, die er wonen, al 
zien ze 't zo elke dag niet meer. 

Mar in de haast, as het reeg weer wordt en 
de sloten vol stoan en de peaden en menniffgs 
modder worren, dan blieven de viskers thuus, 
clan zitten de eierzukers bij de waarme kachel 
en dan healen de vekaansiegangers een foto-
album te veurskien. Kiek, dat is de Westhoek. 
Een mooi stokkien wereld." 

Mar de Westhoeker zelf, die ploeteren en 
plassen deur de modder an de Lendediek. Om-
dat er wel grote wegen anlegd worren en wel 
prachtige broggen verriezen (zelde uutzending !) 
maar hier niet. Want dit is jommes een onren-
doabel gebied? le kun wel een ni'jje weg an-
leggen, mar dan moet het goan veur het snel-
verkeer. le kun ok wel een ni'jje brogge bou-
wen, mar dan moe' j' weten, dat er deur duzen-
den gebruuk van meakt worren zal. le kun zo 
mar niet een simpel weggien meaken veur een 
stok of wat gezinnen, die nou toevallig midden 
in de laanden wonen. Da''s geld vortgooien 
en doar bin onze lieve belastingscenten nou 
toch ok weer niet veur. 

Kiek eens, ze mossen doar in de Westhoek 
bij machte wezen, om krek zo vule lawaai te 
meaken as de radiozenders in Hilversum. Wie 
wet, skrok er dan in De Haag wel eens iene 
wakker 

Afijn, omdat meneer Garthoff me dus tôch 
veur was, bin 'k mar thuusbleven ok. D'r laggen 
nog een peer brievies- op antwoord te waach-
ten en ik dochte loa' 'k dât dan doen. Ja, 
brievies van abonnees 1 D'r bin elke weke 
Stellingwerf-lezers, die wat op 'e lever hemmen. 
En ik bin dr bliede mit. Kwam er lesdeas nog 
een brievien, dat was zo 

,,Oeachte meneer Jan Aarm Ongelok, 
Ik wol jou wel eens wat vroagen. le. 
zullen wel een boel Stellingwervers on-
derzocht hemmen in de loop van de 
joaren. En wat vien ie d'r nou van, bin 
ze knap ?" 

Ik moet zeggen, da' 'k dat brievien eerst niet 
al te goed snapte, want ik zag mezelf al zitten 
als dokter en dan de meensken onderzuken en 
dan 6k nog uutmeaken, of 't mooie meensken 
waren Mar leater begreep ik het die goeie 
lezer bedoelde netuurlik, of ik Stellingwervers 
vestâândig van. 'k Heb weeromme skreven 

,,Beste lezer, 
Ik zal je even een veurbeeld geven van 
't vestaand van de Stellingwervers. D'r 
was eens een prefesser in Wolvegoa - 
gien Stellingwerver - en die kocht doar 
een peer skoenen. Nou wol ie de skoe-
deuze aachter op 'e fiets bienen en doar-
veur hadde de winkelier hem twee touw-
gies mitgeven. Mijn, de prefesser pebeert 
eerst het iene touwgien - te kort Hi'j 
pebeert het twiede touwgien - 6k te kort 
Hij goat dus de winkel weer in en zegt 
zegt tegen de winkelier : ,,Die touwgies 
bin te kort, ik moet een langer touw 
hemmen." ,,Waacht mar even prefesser," 
zegt die winkelier. l-li'j loopt mit de pre-
fesser noar buten, kneupt de beide touw-
gies an mekaander en bindt het pakkien 
vaaste ......En zo is 't nou mit hoast 
alle Stellingwervers 1" 

Loat die lezer nou geloofd hemmen, dat de 
mieste Stellingwervers wérkelik knapper binnen 
as een prefesser l Terwiel het er hem gewoon 
in zat, dat die winkelier wénd was, om de 
enties an mekaander te kneupen 

Mar goed de wereld wil tôch bedreugen 
wezen 
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T Stellingwerfse riempies 

KARSTROOM 
Karstboom mit je mooie kleuren, 
Mit je keersies stok venT stok, 
Wie jou ziet. die kdn niet treuren, 
Want ie str6alen van gelok! 

Karstboom nut je mooie pakkien. 
Mit je slingers en je steek, 
Pronkboom op je olde plakkien. 
Alleman, die naar je keek, 
En geneut van 't keersgeflonker. 
Snapte jouw getugenis: 
Dat er aachter alle donker. 
Locht en Kleur en Hope is! 

Karstboom. pronkboom, 
blief mar braanden. 

Hier en doar en ove,aI, 
Tot in verre. vremde banden. 
't Is zo donker om de Stal. 

JOUK. 
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17 	An Jan Aarm zien haand 
Deur 't Stellingwerfse laand! 

VL Noar een nVj begin. 
Ziezo meensken, de kortste dag ligt weer 

aachter ons en nou mar uutkieken noar 't ende. 
Trouwens, dr bin van die zwartgallige meen-
sken, die bi'j hoge en bi'j lege beweren, dat 
de donkerste deagen tussen Karst en Nejoar 
liggen, heur Dat bin de koffiedik-kiekers, 
miskien ken ie ze wel; die hemmen het hiIe 
joar al mit een gezichte van zeuven deag4n 
onweer deur de Stellingwerven lopen, omdat 
't zoe'n min joar was. Zo nat en zo kold en gruj-
zem en zo. En nou dat jaar dan eiudelik op zien 
ende lopt, nou kieken ze nog vale zoerder, want 
ofskeid nemen is een zwoar ding, veural as het 
is van iene woa' j' driehonderd-zes-en-zestig 
keer mit op bedde goan en mit opstoan binnen 

Ik hope niet, beste Stellingwerf-lezer, da' j' ok 
tot die zoerproemers beuren, want da' 's een 
min ding t Kiek de wereld liever een beetien 
plezieriger an. Zeker, het is niet allemoale koek 
en ei, a' j' om je henne kieken, dr bin een boel 
vevelende dingen gebeurd in het joar, dat nou 
krapan aachter ons ligt. Niet allient in de Kongo 
of op Cuba, mar ok tussen de Kuunder en 
Appelske, dichte bi'j hiws. Mar toch : loa' we 
allemoale vol goeie moed over de Drumpel 
stappen, mit een euliekoeke in de haand en wat 
moed en wat vetrouweri in het harte. 

Gëlokkig bin dr wérkelik een boel Stelling- 
wervers, die de keunst nog wel vestoan, om ok 
in disse donkere deagen en in disse donkere 
wereld wat locht en wat hope te brengen t Dat 
hé' 'k meandagoavend, twiede Karstdag, mit 
eigen ogen zien Ik hebbe de brommer eens 
weer uut de stal heald en een rittien meakt. 
Noordwolde - Bekoop - Makkinga - Ooster-
wolde. 't Was tussen vuuf en zeuven ure. En 
in al die dorpen, mar ok buten al die dorpen, 
stroakten in een protte huzen de vlammegies 
van de karstboomkeersen heur bliedskop noar 
buten Kiek, het zal bij de iene allicht wat 
dieper zitten as bi'j de aander, mar al dat Locht, 
dat de Karstdeagen uutstroalen, dat kân toch 
niet allient mar an de butenkaant blieven. Dat 
kân toch niet alliënt mar betekenen lekker 
eten en drinken, wille meaken en vetier zuken. 
Dat möét ok wel dieper deurdringen in de har-
ten van alle meensken en getugen van de grote 
boskop Vrede op aarde. Er is nog Hope, er is 
nog Locht 

En as dat wôar is, as het wérkelik niet an de 
oppervlakte blift, mar deurdringt in het diepere 
wezen, dan is een weke leater de stap over de 
Drumpel ok zo groot niet meer. Want dan ligt 
161 niet veur ons as een baarg, die dreigend 
opriest op ons levenspad en die moeilik te be-
klimmen wezen zal, nee, dan is het as de loper 
noar de deure van het gemeentehuus de portier 
doet al eupen, en we zeggen volmondig ja t" 

We stoan dus an het ende van een skrikkel-
joar, en dat wil zeggen, dat de vrouwluden heur 
kaans luid hemmen. Of ze 'm allemoale ok 
grépen 7 In het kommende joar is liet woord 
weer an de mannen. De statistieken zullen wel 
uutwiezen, wie 't bestede ketinst van het vri'jjen 
vestoat 

F01 zover de eernstige kaant van Jan Aarms 
mauemeule. Ik zie sommige meensken liet heufd 
al skudder, ,,A' 'k weten hadde, dat ie van-
deage zô eerustig wast dan was ik er niet iens 
an begonnen. Ik dochte altied, dat ie allient mar 
grappies vekochte." 

Tegen dié meensken zeg ik dan ,,Hemmen 
jim er wel eens over noadocht, woarém som-
migen altied mit een grappien kloar stoan ? 
Zollen ze miskien wat âânders veur ons te 
vebâârgen hemmen ?" 

Mar om ieder an zien trekken te baten kom-
men 

Het joar het hoast zien loop voibrocht. 
Dié riegel moe' j' Wel langzem lezen 
Lach niet, mar wees er op bedocht, 
Zo droevig mogelik te wezen 
Loat dikke troanen, as het kan, 
Over je natte wangen rollen. 
En kien mekaander eernstig an 
Vekoop gien grappen en gien grollen 

Het Ni'jje joar stoat veer ons kloar! 
Dât moe' j' juust vlot en fleurig lezen 
Nejoarsdag kom ie hier en doar, 
En overal moe' j' bliede wezen 
Er moet zowat de hiele dag 
Een lach van je gezichte stroalen 
Nejoarsdag 1  Ha 1  Het kân Het mâg 
Vol goeie moed t Vol idioalen 

Is 't ofskeid wérkelik zoe'n zeer? 
Is 't Ni'jje joar zée'n bliede bode? 
Och lezer, nee t Mar dée 't een keer 
Het klinkt miskien een beetien reer, 
Mar eerlik dit is 6k al... MODE 

3o c/ees - 
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JOUK, Stellingwerfse riempies; An Piet Pluzer, de karst-roadsel-man! 

In: Friese Koerier 31 december 1960. 

31.Ii.4° 

Stellingwerfse riempies 

An Piet. Pluzer, J.3_ 
de Kant-radsebnzan! 
Piet pjn,, .olie kam~ 
Ie zullen wel weer gniezen 
Om 't mooie roadsel-tisseltoat, 
Mat téch moe' 5' 't pleit vellezen! 

Deank niet dat ons een oefenstok, 
Een gruunte of een voeget, 
Een Lichemsdeel, een teakelblok, 
En aander woord-gegoegel, 

Nog van de wieze brengen zal! 
'we zullen het pebéren! 
Het eerste stokkien is er all 
We willen het presteren! 

En komt het in de Kant niet klos,, 
Gieit nood! Al kost het uren, 
Al zal 't van 't Old' op 't Ni'33e Jaar 
De Mele naacht ok duren, 

We g1ten..tenslotte klop! 
Ie zuilen van omitenrn! 
En . die tweehonderdvuuftig  pop. 
Piet jonge geef deinoed +ndr op! 
Die hè  veurgoed veleuren! 


