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JOUK, Stellingwarver riempies; Over vrFjje tied gespreuken! 

In: Friese Koerier 20 januari 1962. 

Stellingwerfse rtempfes 

Over vri'jje lied gespreuken! 
'k Weet niet, hoe men de zoatevd4agen slit, 
Non ze veraanderd binnen In een stok stilleven. 
Mar wie til tuit zien vri'jje tied verlegen zit, 
Kan 'k miskien wel een klein idee gien geven! 

Goa eens een keer nut visken. 's morgens Droeg, 
Wanneer de wereld amperan begint t' ontweaken. 
Al krie' j' niet ien keet biet, dan vang ie toch genoeg, 
Om je gelokkig tuit zoe'n vri'jje dag te meaken! 

Of goal 5' niet S greag vort, bi' 5'  liever thuus, 
Hol dan wat doeven of wat mooie knienen, 
Of leg een bloemetunegien rondom je huus. 
Of vaart de deuren op en de kezienen! 

En zeg Ie miskien skolderhealend: „Och...." 
Wee' 5' nég niet, wat te doen en wat te baten, 
Hét mode-middel rest je altied nog; 
Goa over vri'jje-tieds-bisteding proaten! .... 



An Jan Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse laand; XX Noar een fl1 34 je 

gemeenterpaci. 

In: Stellingwerf 8 maart 1962. 

Au Jan Aarm Zien baand 
• 	

-: 

 
Deur 't Steillngwerfse land! 

- XX. Noar een nij'Je gemeenteroad. 

Ja wis, ik bin een beetien lange nut de locht 
west, mat 'k zal je even vetellen, hoe 't komt. 
Ik was mien brommer kwiet. Kiek, dat zat zo 
ik hadde 'm. oldejoarsoavend gewoon noast het 
kiepehokkien zet, en even leater, ja, toen was 
ie vort, hè. Spôörloos vedwenen 1 En an de 
iene kaant was dat een geluk, want aanders 
hadd' ik miskien nooit verneumen, dat het 
oldejoarsoavend was. Woar dus al weer mit 
bewezen is, dat die sleperi'jje mit aandermaans 
goed ok nog wel zien redelike kaanten het, al 
beseft elk dat niet zo. OMe volksgebruken 
moe' j' mar zo niet overboord zetten, zeg ik 
altied. En iene naacht in 't joar, och dat skarrelt 
nog wel. A' j' 't spul mar gien zeuven weken 
henneweer slepen tussen de Westhoeken Ossen-
ziel, want dan kommen er brokken van, en 
dan is 't trouwens ok gien sleep meer, mar 
nôa-sleep. 

Mijn, ik hebbe me gien zorgen meakt, heur 1 
Ik bin weerdig over de drumpel sloapen. In 
Buil en Bekoop, ja, doar hemmen ze 't aanders 
doen. Doar wonen van die wakkere meensken, 
die er bi'j naacht en ontiede op uuttrekken, om 
een baank in 't ni'jje plantsoen te zetten, of om 
te kieken woar de Heerenveense klepel hangt. 
Zokke meensken, doar heb ik respekt veur. En 
ik bin wel zo stomme bliede, dat het nou krek 
een peer Stellingwerfse dorpen binnen, die •heur 
van disse kaant hemmen baten zien. Te konnen 
alle kraanten er op noasloan ,,Kiek noar Buil 
en Bekoop 1" ,,Neem een veurbeeld an Bekoop 
en Buil." Da' 's een mooi ding. Dat leest een 
directeur van een grote febriek in Amerika, en 
hi'j deankt ,,Aha 1 Buil en Bekoop. Bekoop en 
Buil. Doar wonen dus meensken mit 'durf. Mit 
ondernemingskracht. Mit léf. As ik mien ni'jje  

febriek krek halfweg - zette, kan nut die twee 
dorpen iene stad grujjen. Punt. Ik doe 't. Even 
noar Den Haag bellen, of 't wel een kérn is. 
Niet? Da' 's jammer: Amsterdam ? Nee, dan 
kom ik niet noar Nederlaand. Hoe? W 't een 
vergissing? Mooi zo.. Ni'jje weke beginnen we 
te bouwen." 

Zo kân 't goan 
'

hé l Teménen, a' j' zorgen, - 
dat je dorp an bod komt. Wie ,hem niet lat 
beuren, wordt vegeten. Da' 's vast. Banliks mos 
ieder plak recht hemmen op een uurtien radio 
of tillevisie. Mar dat hemmen de poletieke pe-
tijjen, inpikt mit het oge op de dag véur Hemel-
voart. Da' '5 veur de kraanten een rere dag 
vanzelf, en ze doen dus heur beste om 't roer 
omme te kriegen, mar wet is wet, doar niet van. 
lene dag veskoeven is makkeliker zegd as doan, 
want elk knutertien kan geveerlik wezen in onze 
pepieren wereld. 

Tjonge, tjonge, wat zullen dr nog een rede-
voerings ofsteuken worren, veurdat het zover 
is. En wat zal d'r een steapel pepier in de brie-
vebusse valen De grosliesten stoan nou al in 
de kraante, dat is te zeggen het eerste anlopien, 
want 144 man van elke peti'j in de road wordt 
wat âl te gek. Moen d'r allemoale ni'jje ge-
meentehuzen bouwd worren op ofbetealing. Wat 
mi'j betreft, ik trekke me van al die mooie 
peti'jprogramma's mat weer niet al te vule an, 
donkt me zo. Die bin mij een beetien te laan-
delik. De tunnels in Amsterdam liggen me best 
noar 't zin, en van alle Europese ofkortings 
hê' 'k toch gien vestaand. Ik wol 't in de road 
mar een beetien gezelliger hollen wat proaten 
over slechte wegen en zo, en dan mitien an-
pakken. Wie 't hardste anpakt is mien man. 
Wie links is zet neuurlik en rooie stip, en 
wie rechts geboren is ok. Dat is het drama van 
elke stemming, want meerkleurenpotloden bin 
zo duur in 't gebruuk. Wat veur de Stelling-
werven netuurlik wel van belang is, is de goeie 
keuze tussen Oost en West Of aanders zegd 
tussen Bekoop en Buil. Véur Bekoop betekent 
tégen Buil. Véur Buil betekent tégen Bekoop. 
Een aandere keuze is er beslist iliet. Deank er 
eens eernstig over noa, nou er nog tied veur is 
klokkedieven of baankbezitters, 't is elk zien 
meug. 

Intussen hé' 'k mien brommer tôch weer in 
haanden kregen hi'j ston netties in de skure. 
En nou miend' ik toch wel zô steevaaste, da' 'k 
hem tegen 't kiepehokke zet hadde ...... 

Zo goat het, as gewone meensken an hogere 
poletiek doen. Dan veliezen ze de kleine, nuchtere 
dingen nut het oge. Die kleine dingen, die het 
leven zien weerde, en de dag zien inhold geven. 
Oelok er mit. 



An Jan Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse laand; XXI. Noar Mér-om en 

dôâr-om. 

In: Stellingwerf 12 april 1962 

An Jan Aarm zien haand 
Deur 't Stelliugwertse laandI 

XXI. Noar hiër-om en déâr-om'). 
Afijn, ik hade 't aanders miskien ok wel niet 

in de gaten kregen, mar bi'j de buren hadden 
ze de bedden in de snij stoan en toen begreep 
ik mitien, dat het veurjoar was ! Ja heur Veur-
joar Skoonmeafaied 1 Een beetien fris, waf 
wienderig nut het noorden (Friese wind), mar 
a' j' je dr een beetien dikke inpakken, och 
dan is 't wel te doen. 

Nou, zo docht ik er krek over: 't is wei te 
doen, Jan jonge 1 le moen d'r eens weer nut 

• En diis nam ik mien brombeer en stapte op. In 
Noordwolde hè' 'k even skoeld in een old vat. 
Ja, dat klinkt jim miskien wat vremd in de oren, 
mat in Noordwolde kân dat En 't is er-in elk, 
geval een hiel stok beter as vroeger in de plagge-
hutten van 't Westerse Veld. D'r zaten nog een 

1 man of wat te proaten, want het was een groot 
vat, en die hadden 't over voetballen. ,,Volgend 
joar," zee de iene ,,dan speulen Olyphia en 
DOG weer in dezelde klasse !" ,,Miskien héalen 
ze 't nog," zee de aander. ,,Oien sproake van 
zee de eerste weer. ,,Ze kun gien gooi meer 
meaken en doarom degraderen ze!"  ,,W*t ?" 

• zeg ik. ,,Kun ze gien stoel meer meaken en 
• goan ze doaromme emigreren 7' Nou toen be-

gonnen ze zo onbedeerlijk te lachen, hè 1 Het 
hele vat dreunde d'r van. Mar op 't leste huilen 
ze toch op, en toen hemmen ze mi'j presies 

veteld, hoe die voetballerij je in mekaander zat, 
mit de kompelisie en zo, en toen 'k alles goed 
en wel in de gaten hadde, toen zeg ik :,,Ie 
hemmen geliek ! Volgend joar speulen Olyphia 
en OOG weer in dezelde klasse. Mat ie hemmen 
ek ôngeliek. Want ze speulen dan niet in de 
vierde, mar in de darde klasse 

Toen keek die man mi'j ongelovig genoeg an, 
dat kan 'k je vetellen. ,,Hoe weet ie dat zo pre-
cies ?" zegt ie. ,,Dat weet ik, zeg ik, en ik 
zette de borst veuruut, ,,da weet ik, omdat ik 
zelf een geboren en getogen Stellingwerver bin. 
En ik kenne de Noordwoldigers goed genoeg 
om te weten, dat ze wel eens een rere bokke 
sprong uuthealen kunnen, mat op 't leste nipper-
tien de taanden wel op mekaander zetten. En ik 
wete van De Olde Grenadiers, hoe ze d'r op ge-
brâând binnen, om kampioen te worren. Punt." 

,,O dôarom 1" zegt ie. Uutproat Totaal ve-
sleugen. 

Nou hoop ik tussen hoakies al, dat die voet-
ballers mien woorden woar meaken, want aan-
ders durf ik nooit weer in dat olde vat te skoe-
len l Miskien willen jim mi'j wel een beetien 
helpen, deur zundesmiddes an de lijn te goan 
stoan. En dan maar roepen .,Hop DOG 't Kan 
nog 1" En : ,,Hup Olyphia t 't Kan ......Nee, 
doar riemt niks op. As er miskien een echte 
dichter onder de lezers is, wil die even een goed 
riemwoord op Olyphia deurgeven an de redak-
sie? (N. leg. bel.) (Gem. k. word. n. verg.) 

Mijn, ik bin weer opstapt, ik dochte ok 
evenpies in de veurstad kieken, \Volvegoa. (Niet 
kwoad worren, heur Hij is niet wiezer t) Nou, 
'k moet zeggen, dat liekt doar mat best. Doar 
liggen nou al twee veurrangswegen en die kru-
zen mekaander ok nog, mar dan lopt er een 
streepien deur, want aanders krie j' ongelok-
ken. Ik zegge tegen een Wolvegoaster, ik zegge 
,,Was dat nou wel nodig west?"  

,,Och Jan jonge," zegt ie, ,,'t is zo geniakke-
lik, hè le kunnen nou mar deurrieden. le hoe-
ven je van de ziedstroaten nou niks meer an 
te trekken. 't Goal allemoale vule vlogger zo." 

,,En de meensken, die in die ziedstroaten 
wonen," zeg ik. ,,Wat zeggen die dr van ? Die 
moen nou ieder keer een pose waachten van-
zelf." 

,,Nou ja," zegt ie, en toen wol ie deurlopen, 
mar inienen bedocht ie hem. Dat zag ik an zien 
skoenen, die weeronime kwamnien. ,,le •meugen 
't ok wel weten Jan 't goal veur de ,,Stelling-
werf' 1" 

,,Veur de ,,Stellingwerf" 7" zeg ik. 
,,Ja," zegt ie. ,,Die het een hieleboel lezers, 

die de kraante mit de post kriegen en nou kun 
ze donderdesmiddes nog krék de trein healen 1" 

,,O, doaromme..J" zeg ik. ,,Mar woarom 
stoat er dan in 	

ze- 
 op 'e hoek?" 

,,Hierom t" zeg ie. En toen knipt' ie mit doem 
en wiesvinger. 

Even verderop kwam ik bi'j een winkel, en 
doar stoat de neame mit grote zuiveren (7) 
letters op 	rufe plakt. Mat de eerste letter was 
vort. Ikke d'r in, want ik wol weten, of er 
sproake was van baldoadigheid. Wa' 'k binnen 
nog mar goed en wel an de proat reakt, of 
zonder vroagen wust ik het al. ,,Déarom t" De 
humor van de stroate is soms ëcht belééfd. 

') Dit stukje moest wegens plaatsgebrek 
enige weken blijven liggen en door de feiten is 
het (wat OOG betreft) helaas achterhaald. Toch 
plaatsen we dit aardige beschouwinkje nog. 

Red. 



IJOUK, 't Is nieië... 

In: Friese Koerier 4 mei 1962. 

.3e! 
't Is meiL.; 

't Is ,ncië en ik wol ze 
wat van die bRede bonte ..... 

Li*sterz' s)øt*ven. 
Mat 'le zie ze niet; ze boutbe.n niet; 
zo! 't dan war a!tied. . 	. -. 

aIded winter blieven? 

't Is meië en ik wol zo. gr 
wat boonties poten en api zé zfl5en. 
Mat elke dag is 't even akvoal en kohL, 
zolange as de noordenwiend. 

blift wi'jjen. 

't Is meië en ik wol zo greag 
de knoppen baasten en liet bIS 

zien spnztèn. 
Mat och, de wereld is zo kcal en dood; 
allient de narsls steat te .huvefèn bijten. 

't Is meid en ik wol zo greag.... 
mat nee, d'r Is Uien uutsieht, 

glen tedtesie. 
Of.... is het alle §oaren . zo miskien, 
en blift de échte lente 	..... 

hieltjed weer illusie? 

- 	JOrJK 



An Jan.Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse laand!; XXII Noar de feestrit 

in Boiji. 

In: Stellinctwerf 10 

Au Jan Aarm zien haand 
Deur 't Stelliugwertse laand! 

XXII. Noar de feestrit ki Bolji. 
Ziezo, de feesteri'jjen bin weer een beetien 

achter de rogge en dan krigt een meenske het 
an lied, om evenpies noa te deanken over dat- 
gene dat wél en. datgene dat niét de mujte weerd 
west het. Wat het nfét west het, ku' j' dan mar 
't beste mitien in de doofpot stoppen, a' ' te- 
ménen op een plak wonen, dat een Oldheid-
keamer nek is. Dat aândere, dat het dus wél 
was dreeg ie mit in je heuffen, as 't moet de 
hiele wereld rond. 

En zo goat het mi'j nou mit die feestrit in 
Boiji. 

Jim weten vanzelf allemoale wel, dat ik van 
harte tot nieren en van hoar tot ti'jje-neagels 
een brombeer, dat is te zeggen een bromfietser 
bin. Ik lache om de proaties van nimmetiek en 
griep en zo, en zélfs om de borden van 50 km, 
want 't olde ding wil toch niet harder as twin- 
tig. En zundag 29 april, ja man 1 Leut ie me bie- 
lemoale in de steek. Afijn, ikke dri'jjen art skroe- 
ven, dieje wél, en an moeren die je niet zien 
kunnen, man niks heur! Uien wolkien rook en 
gien notebalke geluud. Op 't leste bin 'k er mit 
noar de veearts stapt. Hijhet het ding van 
alle kaanten bevuuld en bedoan en toen zegt ie: 
,,Jannes jonge, d'r mekeert 'm niks 1" Hadd' ik 
al een heufd as een voerbiete vanzelf, want ik 
dochte d'r inienen an, dat de benzinebak mis- 
kien wel leeg wezen zul. Gelukkig vul dat een 
krummeltien mit. De veearts zee, dat het 'm 
meer in de vuufdeagse waankweke zat: dat ding 
hadde ok eens. een snipperdag neumen! ,,Mor- 
genvroeg mat eens •weer pr 	 debéren," zee--ie. 

En zo zat ik dus op die mooie kolde 29ste 
april thuis en toen skeut het me inienen in 't 
zin : Boijl holt een oriënteringsrit veur fietsers 1 
En omdat de slagzin ,,Wât Roijl doet, dat doet 
BoljI gééd t" me nog fris in 't geheugen lag, 
heb ik de stoute skoenen antrokken en ik bin 
holder-de-bolder over de kortste vebiendings-
weg noar 't oosten trokken. Oosterstreek - Boiji 
- Skoelebos - Clubgebouw - ik wâs er al! 'k Heb 
nog wakker noar boven keken, of er soms weer 

een katte in een hoge iekeboom zat, mar dat 
was niet zo, of hij is me onticommen. Vuuf 
menuten leater ha' 'k al een flink stok pepierin 
baanden en toen mar zuken. Op straatweg links 
- bij Veurmans-weg links - nou, dat vul wel een 
klein beetien mit. En toen reden we de bossen in, 
de bossen van Boschoord. Miskien liggen die wel 
buten de Stellingwerven, mar •wat doet dat er 
toe?? le mossen er ok om een Janssen zuken 
mit twee ,,essen" inples van mit de iene ,,s" 
woar ie mit op het bortien ston.lk wete niet, 
wie de rit uutzet het 'mar 'k vun 't een skoele-
meesterachtige streek en doarom bin 'k er dan 
ok niet invleugen t Eerst docht ik nog even, dat 
het die Janssen van Ti. ... was, mar nee, doar 
was 't gien weer veur, zoniar in je ondergoed 
buten 1 Knienen en beazen hè' 'k niet viiie zien, 
herten al evenmin, mar bakvissen waren er zat 
En broasems ok. Het bestuur hadde d'r op 
rekend, dat disse soorten pas tegen de oavend 
weer an de finish wezen zouen, mar 't weer 
waarkte in dit geval nut : er was niet vute op-
onthold. Ovnigens ko' j' 't tussen de dennen 
wel oarig harden. En wie zien ogen goed de 
kost gat, het veur iens en veur altied begrepen, 
dat Boschoord een oord is van bossen, van 
heide en vennegies, dat weerd is, bezocht en 
ontdekt te wonen. Miskien het het ok wel in de 
eerste plak de bedoeling van het bestuur west 
dat noar veuren te brengen. Dan is dat bezon-
der wel lokt t Miskien was het ok wel de sport 
die op het eerste plan kwam. De fietssport - de 
oriënteringssport. Netuurlik bin d'r hakke-takkers 
en nussies-zukers, die geen pries winnen hem-
men, omdat de rit niet klopte.. . Ik bin ok zon-
der boekebon non huus.toe gaan - jim meugen 
't wel weten. Mar téch tevreden en tôch bliede, 
da' 'k mitdoan hadde. 

En ik hope, dat er binnenkort nôg eens zoe'n 
rittien komt. Dan doe 'k wéér mit en dan win 
ik netuurjik wéér 'niks. Mar dan hè' 'k tôch weer 
even ondervunnen dat de Stellingwerven môôi 
binnen. Dat geft een meenske moed ! Moed, om 
't te zeggen en te skrieven 

Van onze streek gien vuilnisvat, 
Veur 't ofval van de grote stad 1 



An Jan Aarm zien haarid deur 't Stelli 
	

laand; XXIII. Noar vekaanie 

en eksoamen 

In: Stellingwerf 7 juni 1962. 

•/? 	
7/2.. 

An jan Aam Ienhaasl 
Deur 't Stelllngwerfse mand t 

XXIII. Noar vekaansle en eksoamen! 

A' j' zo deur de ruten noar buten zitten te 
koekeloeren, dan zo' j' 't miskien niet zeggen, 
mar tôch is 't woar: we goan op de vekaansles 
an. En op de eksoamens netuurilk, want dat 
heurt zoe'n beetien bij mekaander. Eerst de 
Inspanning van 't eksoamen en dan de ônt-
spanning van lange fietstochten tussen de 
Kuunder en Waskemeer, en tenslotte weer een 
beetien meenske worren in 't gewone deage-
likse doen van skoele, kantoor en botterfebriek. 
Da's wel zo ongeveer de normoale gang van 
zaaken! 

Om ien ding bin 'k bliede: dat eksoamen 
doen vaalt tegenwordig een beetien mit. Wie 
het zover brengt, dat ie véur de gevreesde toa-
fel komt, het het al een mooi entien skopt In 
de boekewereld! Kiek, vroeger was dat even 
aanders. Toen hadde een ulo beveurbeeld mar 
drie strukelblokkies. Nommer iene lag tussen 
de eerste en twiede klasse, nominer twee tus-
sen de twiede en darde, en nommer drie tussen 
de darde en de vierde. En dan kwam de grote 
slag, of de grote dag, krek zo 't uutvul. Mar de 
leste joaren is doar weer een slimmigheitien 
bij kommen: dat is het téntoamen, zoe'n 
moand of drie veur het éksoamen. Dat tén-
toamen, dat is 6k een éksoamen, mar 't Is niet 
offisjeel, het buIt binnen de muren van de 
skoele, en de grap er van is, dat wie d'r veur 
zakt, vrendelik mar dringend vezocht wordt, 
de vierde klasse nog mar een joartien over te 
doen. Zo kommen allient de âllerbesten an 't 
echte, offisjele gedeelte toe en doar zit niet zo-
vule zwoarigheid meer in, want ze hemmen al 
baten zien, dat ze heur mannegien stonnen! 
As ze d'r dan allemoale déurkonmaen, het de 
skoele een beste beurt meakt (99,9 % !) en 
komt het in alle kraanten, en zegt iederiene: 
,,Jonge jonge, d6r kun ze d'r wat mit!" Wie 
bekommert 'm dan nog om de sukkels, die het 
tentoamen veprutsten ? Die moen de vierde 
klasse nog mar een joartien over doen. Miskien 
waren er wel een stok of wat bi'j west, die 't 
krek opreddet hadden, mar an de aandere 
kaant... 't persentoasje was vast en zeker 
leger worren, en dat komt 6k In de kraanten, 
en dus. 

Ik hebbe netuurlik gien vestaand van onder-
wieszeaken, mar as 't an ml'j lag, dan ging 
ieder, die mar de kleinste kaans hadde om het 
te healen, eksoamen doen. Al zol mien skoele  

dan wel leeglopen, omdat er zovule zakten... 
't Wol, dat we dit joar vest het eerst eens een. 
eerllke veurlichting kregen van de skoelen, zo' 
van: toeloaten In '58: zovule. Hiervan zitten 
bleven in '59: zovule; In '60: zovule; In '61: 
zovule. In 162 hemmen dus van de lichting '58 
eksoamen dom: zovule. Slaagd ....Zakt' ... .- 
Het antal geslaagden Is dus.. .. % van het 
antal, dat in 158 in de eerste klasse kwam. As 
het zô ging, dan wol Ik veur de oarlgheld wel 
eens zien, mit welk systeem de leerlingen de 
beste kaans hemmen, om er In ten keer deur 
te rollen! En dât moet per slot van rekening 
véurop stom! Lont de ulo-skoelen In de Stel-
llngwerven de punt er gerust mar eens ofbie- 
ten en ons dommiet zoe'n overzicht onder de 
neuze douwen. Dan kun we doar wies op we-
zen! En van Maastricht tot de Helder zullen. 
ze 't lezen en zeggen: ,,Nou nou, die durven. 
wel 

Ja meensken, dit was een eernstig stok. Mar 
loat er je vekaansie niet deur bedaarven ! Trek, 
er mar op uut as 't évenpies kan. Zuuk het 
mar tussen de blote roggen in Scheveningen, 
of in de grotten van Valkenburg, of In de 
Reigerbos bij Bekoop. Nee, gien diploma's, 
gien mooie beanties, zélfs gien geld. Zuuk dat 
âândere mar, dat grôte, dat gewéldige, dat 
GELOK Met. 

Wie 't vindt, mag 't zeggen! ... 



JOUK, Stellirigwerfse riempies; ONze ZIN... 

In: Friese Koerier 15 juni 1962. 

Stellingwerfse riempies 
/ 

ONze ZIN. 
In 't grote Londen woont een man, 
Of nee, gien man, 't is een geléérde, 
Dus iene, die het weten kân, 
En die geléérde mdn beweerde, 

Dat Keizer 1 Napoleon 
Niet st,irven is! ....IJi'j is Degéven! 
En bie ie dat bewiezen kon, 
Veteld' te n&t de tied *bg even. 

Kiek, 't Is zbe'n hôhderdveertig joar 
Veteden, en toen ko' 5' 't niet meten, 
Mar nou: ten hiel klein toeften hoar 
Was radio-aktief moe' j' weten! 

,Nou hoop ik mar", Zee onze man, 
,,En Ieder zal dat mit mi'j hopen, 
Dat men de d$der Dienen kan! 
Ik hebbe al een hiel goe% plan: 
Hij kan de strop niet taSt ontlopen." 

JOtJK 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Westhoek, pas op: 

In: Friese Koerier 18 mei 1962. 

stemngwerfs. rieniples 

Westkoek, pas op! 
Zeg Westhoek, mit je wiede vergezlchte*, 
Je riekdom uit je riet om Ieder gat, 
Nou willen ze je petten al goan dichten 
Mit rommel, vieze rommel, tint een stad. 

Wie het er nog velet van stilte plakken? 
We Leven in de leut» van de Techniek! 
We ,noen de plassen dempen! Bessen hakken! 
Wat nöfrtëidhgrteic , is een Je0McP!' — — — 

En wie de dorre stien Dan steden wil ontvlocht", 
Wie tôch nog oge holt veur de nétuiw, 
Die kan in Zwitserlaand nog altied blaauwe tochten 
En stilte Dienen.... - Ok al Is 't wat duur!. 

Wie praat er nog van rust' en denkt uit rekreoasit? 
Een wandelpaarkien is al mooi genoeg! 
Gien onrendoab'te grond! In 't veurdeel van de Naaste! 
Er staat wel een T.V. in elke kroeg!. 

Zeg Westhoek, wat zu' 5' domtniet lekker stinken!.... 
Mar... miskien bin JOUW meensken wiezer zeg!« 
En staan ze men an man! En bin ze bi'J de pinken! 
Dan redden ze het op, in Ilollaand deur te klinken: 
,,GooL al die rommel in de N1'jje Weate'rwegP' 

JOZJK. 



L]OUK, Stellingwerfse riempies; Wi'.j en het ni'js. 

In: Friese Koerier 25 mei 1962. 

Stellingwerfse riempfes 

Wi') en het ni'js 
Er is weer een huwWc steuten 
In uitbundige pracht en praal. 
En er is op een Moslim skenten 
Mft een moordend klein stokkien stout.. 

Er Is weer een kleine geboren, 
Wat tot blledsköp en 

daankberheld stemt. 
Er ging een jonk Leven veLeuren; 
Hi'j slipte.... Hi'j fladde nog vemd. 

't Stoat deagetlks in onze kraanten; 
Leed en bUedskop in tent kolom. 
We lezen 't - van alle kaanten - 
En keren de bleaden omm', 

En a' we beginnen te geapen, 
Wat deert ons tenslotte de rest? 
Von kraante! We kroepen op bedde. 
We sloepen werachtig nog best!.... 

JOUK. 



An Jan Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse laand; XXIV. Naar Fries medèl? 

In: Stellingwerf 16 augustus 1962. 

,1 
An Jan Aarm zien haast! 

107' 	Deur 't Steiltngwerfse 1usd1 

XXIV. Noar Fries xnedèl t 
Ziezo, dat zit er weer op ! Die vekaansie 

bedoel ik ! Alle skoelekiender Un Dliede en ie 
vaders en moekes niet minder. En wat de 
meesters en juffrouwen angoat, héur stemme 
vedwient wel in de massa.... Ovrlen2 oarig 
goed troffen, hè? De bouwvakkers temézien. 
Wie even leater an bod kwam Is miskien van 
Tessel of Walcheren wi'jd, mar nat was 't. 
tôch overal, dus dan vaalt het niet zo op. Ik 
bin er trouwens altie4 nog veur, om niet ver 
van huus te zuken, wa' j' noast de deure vlenen 
kunnen, en düs bin 'k een heetten in de buurt 
bleven. Over 't netuurskoon van Appelske en 
Bekoop en de Westhok (in alfebetische volg-
orde, om gien kwoaie gezichten • te kriegen!) 
hè' we lesdeas nog proat, en dat ku' we nou 
dus wel even rusten baten. Ik wol disse keer 
zo hier en doar mar eens een winkel binnen-
stappen en kieken wat er te koop is. Niet an 
skoeveters en zolte drup of kaamferballen, mar 
an MEENSREN. En om dat te onderzuken, 
hebb' ik niet in de eerste plak mien ogen, mar 
veural mien ôren eens goed te kost geven.. Het 
ging rni'j dr veneamlik omme, te heuren,**t: 
TEA.L de meensken véur en *chter de'iiÇ 
bank gebruukten in de vekaansietied, âs'& 
een bgel vremd volk bij de weg Is en dus 6k 
in de winkels. Ik bin dus veur een wisse-was-
sien een winkel binnenstapt in Appelaks, In 
Oosterwolde, in Noordwolde en twee dozien 
aandere plakken, en ik was bliede, as er wat 
volk véur me was, want dan mos ik evenpies 
waachten, en kon 'k des te beter luusteren. 

En nou za' 'k jim mitien vetellen, welke teal 
a' 'k op een boel plakken het mieste heurde: 
dat was hollaands hollaands mit een kleine 
letter, want het echte — mit een grote letter 
- was er nou ok weer niet al te vule bil. Dat 
wordt trouwens allient spreuken op de Ministe- 

.-rSies ! Ik vuii dat hollaands mit een kleine letter 
ovrigens al slim genoeg. En Ik hebbe me (niet 
vein de eerste keer) ofvroagd, woarom de 
meensken dat doen. Is de winkelier zo bange, 
dat n vremde klaant hem niet vestoan zal as le 
Stellingwerfs proat ? Kom nou! Ik zal hier 
netuurlik gien neamen numen, mar In een win-
kel op iene van de drokste vekaansieplakkies 
van disse gemeenten, woar de klaanten om 
beurten Fries, Hollands, Drents en Stelling-
werts proatten, bleef de winkelier wie ie was: 
STELLINGWERVER! Ik hebbe niet ontdekt, 
dat iene van die klaanten hem dat kwoalik 
nam. Ik gebove zelfs eerder, dat ze 't mooi 
vunnen. De vekaansieganger, die disse streek 
uutzocht het om er een peer deagen deur te 
brengen, komt er allicht In de eerste plak om 
de netuur te leren kennen, de bossen, de dunen, 
de wereld van weater en riet. Mar hi'j zal ok 
oge hemmen veur de meensken die doar wo-
nen. Veur heur meniere van leven en waarken, 
veur de teal die ze gebruken. As Staphorst en 
Urk en Volendam heur klederdrachten kwiet 
binnen, blieven de plakken hetzelde, mar de 
bussen vol vekaansiegangers doen heur niet 
meer an. En as de kese-dragers van Alkmaar 
gewone overals antrekken en keesies op fiets-
karren leaden, is 't of lopen mit de hiele maark. 
We moen niet zo bange wezen, dat een aander 
ons belachelik vienen zal, of kienderachtig of 
miskien wel aachterlik. We moen het eigene 
van onze gemeenten juust hoge hollen, en dat 
is in de eerste plak onze teal 

En nou kom ik even op onze noorderburen, 
de Friezen. Die ku' j' in de vekaansletled bl'j 
bossies antreffen In de Stellingwerven. Wel-
kom! Van gaanser harte! Hol zoe'n koppel-
tien eens in de gaten! 0k as ze an de petat-
kroam stoan of aachter de teunbaank. Doar 
kun wij as Stelllngwervers een goed veur-
beeld an nemen. 

Ik kwariijsser deagen toevallig op een ve: 
gadering in Friesland en toen de veurzitter 'm 

1eupen doen zol, toen waren zien eerste woor-
den : Js d'r ek ien, dy 't gjin Frysk forstiet ?" 
En toen was er iene van de aanwezigen, die de 
vinger opstak. ,,Dan," zee die veurzitter en hi'j 
lachte een beetien ondeugend, ,,wurdt het tiid, 
dat Jo it leare 

Kiek, dat was miskien een beetien overdre-
ven, dat geef ik greag toe an alle ingezunden 
stokken-skrievers, mar tôch... welke Stelling-
werfse veurzitter nemt er een veurbeeld an ? 
(Allient Stellingwerfse brieven, asjeblieft 
Zônder s.v.p. !). 



An Jan Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse 1aand; XXV. Noar de sloper! 

In:Stellingwerf 4 oktober 1962. 

Au Jan Aann zien baand 
Deur 't Stellingwerl ee luSt 

XXV. Noar de sloper! 
Het is dus zover ! De leste tram is van Stien-

wiek naar Oosterwolde reden. De reels kun er 
uut: plak veur een fietspad! De N.T.M. kan 
zien neame veraanderen in N.B(us)M. De tied 
van het trammeglen Is vebi'j, wâs trouwens 
al vebl'j. De meensken hemmen de tram In de 
steek baten, omdat de bussen vlogger van 
Buil noar Jesvene reden, en omdat hôast op 
het ogenblik zowat het veneamste kenmaark 
is van 't meenselik bestoan. 

En nou is de tram vort. De Spoorwegen 
hadden er gien zin en, om het gevailegien te 
baten rieden mit wat vrachtgoed, dat aiilent 
mar skeadepoaten opleverde. En Inlenen....  
inienen waren er weer meenaken, die tôch nog 
greag een rittlen mitmeaken wollen. 't Is 
vremd: men wéés 'in de deure en tôch wol 
men 'm eanlik niet hielemoale kwiet. 

Zât er dan miskien tôch nog toekomst In? 
Hadde die lijn nog zien betekenis henuflen 
kund, as er eens een fabrikant van zwaar 
matrioai toevallig zien age hadde baten valen 
op 'e Oosterstreek of Malcklnge? De Spoor-
wegen hemmen er niet op vetrouwd en welke 
Steuingwerver op-de-man-of wél? 

,,Een tijdperk ging voorbij." Zo Met een 
film van de Nederlaandse Onderwles Film en 
deur een soamenloop. van omstandigheden 
(zoas dat in hogere staanden Met) heb Ik die 
toevallig zien. Het is een film, bestemd veur 
de klender van de legere skoele, gien groot-
beeld en 6k nog stom. Hi'j vetelt van het olde 
trammegien, dat deur de Aachterhoek van 
Gelderland reed - op zien slof?les. En hi'j 
doet dat prachtig ! Ie zien het reizigersvevoer 
in die goeie olde tied, die nog zo vlak aachter 
ons ligt. De gemoedelikheid, waar mit de 
masjinist op zien lokkien stoet en de konduk-
teur de koarties knipt. Het trammegien suk-
kelt deur het laandskop, stopt veur een sje-
feur, die een baand rippereert krek op 't raan-
tien van de lijn en zocht zien weg dwars deur 
de dorpen. Dan goat de kondukteur mit de 
rooie vlagge veurop, en een katte springt nog 
hoastig veur de wielen weg. Mar wa' j'  ok 
zien, dat.. bin de auto's, de bussen, die heur 

- grote vlocht nemen. Die deaveren langs de 
wegen en dat olde trammegien vebl'j snorren, 
asof het stileston. ,,Een tijdperk ging voor-
bij." De olde tram begint en zien leste relze. 
Hi'j wordt vesierd mit een groot bord: ,,Roest 
zacht." Het volk lapt te hope, de goederen-
weagens zitten vol, men lacht, men daanst! 
Mar tussen al die meenaken, tussen al die blie-
de gezichten, staat en ome man mit een vut-
hoed en zien ogen vetellen van weemoed en een 
stil vedriet. Hi'j kon dit tempo niet bi'jbie.nen, 
en as de slopers kommen, die de reela ap stok-
ken snieden en opbreken, dan staat bi'j gr 
heufdskuddend bi'j. 

Ik hope, dat die film in disse weken In een 
boel skoelen tussen Stienwiek en Oosterwolde 
dri'jd wordt. Mar 't mos eanlik niet bi'j de 
skoelen blieven. Een protte olderen zonen 'm 
dolgreag zien. Hij duurt mar een kwetler, 
mar hi'j vetelt ons viiie meer as twee ure 
Hollywood! t Is woar: 't is het trainmegien 
nut een eendere streek, mar zien geskiedenis 
Is dezelde. 

Moen we nou doen was die olde man? Of 
moen we zeggen: ,,Goed zo! jaar gôat dat 
olderwetse ding ?" Los' we de middenweg 
hollen. Los' we zeggen: ,,Hi'j het zien plicht 
doen! Hi'j het 'in dapper weerd! D'r komt 
'in een pluumpien toe! Mar.... zien tiedpaark 
ging vebi'j! We moen bi'j de tied blieven! 
Véuruut zien 

Woarom zo' j' goan lopen as er fietsen bin-
nen ? Of in hoepelrokken noar zee goan as 
alleman bikini's dregt ? Aachter de tied en-
lopen het nog nooit veurdeel brocht. 

En toch, tôch hoop ik, dat er een Stelling-
werfse dichter is, die dat olde tranintegien de 
ere mitgeft, die het toekomt: een mooi lied! 
En as er dan ok nog een zanger is en een 
note-skriever, plus een pleatemaatakappij die 
't opnemt..,. 't MÔet kunnen! De Friezen 
hemmen het toch ok doen ? 

,,Yn it Dokkumer bokaeltsje 
Slet men smük it hiele em....... 

In dié geest! Mar in ônze taal  Wie,? 
Leve de man, die 
Want het moet plezierig blieven! Of 

niet ' .... 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Oktober. 

In: Friese Koerier 13 oktober 1962. 

6 	 Stellingwerfse riempies r 
Oktober 

't is weer oktober en de haast is vroeg: 
De tied van kachels en besleugen ritten. 
't Is weet oktober en het weer wordt weg: 
De tied van modder en van plassen buten. 

't Is weer oktober en de dag wordt kort. 
As duust're wollcens an de hemel jeagen. 
De bloemen in de tinten kwienen von. 
Is er alllent nzar reden om je nood te kleagen? 

Toch niet! Want kiek eens even die kestanje, 
Die alle kleuren In zien haast kiied vangt! 
En kiek eens even noar de spinnewebben-franje, 
Die 's morgens perelend op de heden hangt! 

Da's mooi. Mat miskien is de ôavend toch 
Nog wel het dUer,nooiste, dat de haasttied geft. 
Teménen .....Deur wie even r-uste nog 
As stil gelok - In dizze tied - beseft ..... 

JOUK 



IJOUK, Stellingwerfse riempies; Gaanzen. 

In: Friese Koerier 18 oktober 1962. 

Stellingwerfse riemples 

r Gaanzen 
In grote vlochten goan de gaanzen 
Hoog' an de Zocht het westen 1n 
En 't volk kikt op en weegt de kaansen; 
Zit er een vroege winter in? 

V - dat is: Vroege Vorst in 't oosten! 
Gloek-gloek: .... Mat 't is gien blied 

gelnud. 
Stuurt Koning Roegboard zien 
• suppoosten 
Nou in oktober al veuruut? 

Geloaten dregt het volk de sifle, 
Die 't om zien eigen slcoiden hong.... 
Mat 't kieM, dat dit niet weten kon, 
Keek 6k omhoog en Zachte stilte, 
En droomde van Niets Roigersson.... 

JOUK. 



MONSMA. A., Sint Nicolaas-actie 1962. 

In: Stellingwerf 23 november 1962 (Ingezonden). 

Sint Nicolaas-actie 1902-
't Zijn weinig dagen, die nog scheiden. 
Dan komt die goeie oude baas 
en klinkt het weer van alle zijden 
,,Hij komt, hij tomt, St. Nicolaas 
Nog klieft zijn scheepje niet de baren, 
nog staat geen zeeman aan het roer. 
Ja, even nog, en kinderscharen 
vinden Sint weer op de vloer. 

De Middenstanders werken, praten, 
het wordt één praal, ja pracht en lijn, 
want komt de schimmel door de straten 
dan moet het goed in orde zijn. 
De feestverlichting ging weer branden. 
Je waant je dan in Sprookjesland. 
Gezellig winkel'nd ziet men daarna 
het grootse werk der middenstand. 

Gratis zullen bussen rijden, 
voor Ii geëerd, geacht publiek 
Bij aankomst klinkt van alle zijden 
als welkom voor U feestmuziek. 
Marktkooplieden en zakenlieden, 
zij allen staan er voor u klaar 
om u beslist iets goeds te bieden, 
voor alle beurzen prima waar. 

• Al wat de zaken u gaan bieden, 
het zij een bromfiets of een das 
uw 'order zal dan prompt geschieden, 

• de bediening is er eerste klas. 
En dan de kans op 1000 gulden! 

• Eerlijk luitjes, denk eens na 
• Als die uw tas of beursje vulden...? 

Uw kans? Die ligt in Wolvega! 

A. Monsma. 	 De Hoeve. 



An Jan Aarm zien haand deur 't Stellingwerfse laand; XXVÎ.Noar welke stad? 

In: Stellingwerf 23 november 1962. 

An Jan Aarm zien haand 

2 /3. 	Deur 't Stellingwerfse laand! 

XV1. Noar welke stad? 

Ja, noar welke stad. Sunterkloas komt in 
Amsterdam en Rotterdam en Groningen; hi'j 
komt in Noordwolde en Sas van Gent; in Buil 
en Loppersum; In Boekelte en in Boekelo; 
Overal! H$'j meakt 'm niet vule zorgen over 
de vroage: ,,noar welke stad?" Hl'j nemt 
ze allemoale, stok veur stok. En niet allient 
de steden, mar ok de dorpen, de gehuchten 
en de modderpeaden. 
• En téch het het opskrift van vandeage wel 
wat mit Sunterkloas te meaken, al is het dan 
niet derect mit de goedheilig man zélf. Het 
goat nearnelik over de meensken, die zien 
joardig vieren. 

As ik middenstaander was en kiek- en heur-
apperoaten vekochte, of soeplepels en sukeloa, 
of roombotter en margerine, kiek dan begon 
ik er niet iens at. Want dan zeden ze: 
hl'j doet het netuurlik om zien eigen buse 
te spekken. Nou, doar trappen we data dit 
keer eens lekker niet in!" Mar nou ik mar 
een gewoon klein Ongelokkien bin, zonder 
kaans op een kommissoarioat In een grote 
speulgoedfebriek, nou wôag ik het er op! 
Nou woag ik het erop, om eens een slim 
eernstig woortien te spreken mit al die Stel-
Ymgwervers, die nog mit mi'j van miening Win-
nen, dat onze streek récht het op bestoan. 
(Da' 's wel eernatig gezegd mit de grootste 
feestmoand van 't hiele joar veur de boeg!) 

En dan vroag ik het al die meensken op de 
man of: ,,In welke stad goan jtzn jim Sun-
terkloas-inkopen doen ?" Nou, as dan de ant-
woorden loskommen, dan begriepen jint 't alle-
moale wel: A goat noar X, en B goat noar 
13, en C goat noar Z, enD... en E.... Dat 
wordt allemoale enz. enz. enz. Mar as de hiele 
riegel hoest ofwaarkt is, dan stapt er klein  

skriel kereltien noar veuren en hij zegt 
,,Wee' j' wat ik doe, Jan? Ik kope mien 
spullegies altied zovule mogelik in mien eigen 
dorp ! Want ik bin van oordeel, dat ik plich-
ten hebbe in mien dorp! Kiek eens, ik kan om 
ieder wisse-wassien wel mit de bus of mie de 
trein noar een aander plak reizen, mar as 
onze eigen dorpswinkelier hetzelde ok leveren 
kan, woarom zo' 'k hém dan de klandisie niet 
gunnen ? Ik zal jim eens wat vetellen meens-
ken: een week of wat leden proatte Ik mit 
iene van de klei. Hij kwam van een klein dorp. 
da' 'k niet mit neame numen zal, mar écht 
zoe'n dorp, dat an 't doodbloeden is. Die hè' j' 
een protte op de klei. ,,Tien joar leden", zee-
d-ie, ,,was er in ons dorp nog een skoemeaker, 
een krudenier, een smid en een skeerboas. 
Die bin nou allemoale vort. Allient de bak-
ker is overbleven, mar die kikt ok al noar 
wat beters omme. Dr is eerst tiouwens nog 
een aander an bod." 

,,Een aander ?" zeg ik. ,,Wie dan ?" 
,,De skoele," zegt ie. En Ik miende, da' 'k 

nt zuchten heurde, wat netuurlik best kilo, 
want ieder,  wet, dat een dorp zonder skoele 
gien kiender en dus Pen toekomst meer het 

,,ZoI de trek van 't plattelaand noar de ste-
den niet zowat over zien hoogtepunt henne 
wezen 7" vreug ik hem. 

..Krek, wat ik ok denke !" zegt ie. ,,Mar âs 
de ommekeer komt, dan is het veur ons dorp 
krek te leate. Dan goat hier gien vremdeling 
en gien jonk gezin meer wonen, Omdat er 
gien skoemeaker en gien krudenier en gien 
smid en gien skeerboas en gien skoele meer is. 
Wi'j hadden mit man en macht pebéren moeten 
te hollen wat er te hollen was 

Wat die man van zien dorp zee, dat heb 
Ik veur onze dorpen in de oren kneupt. D'r 
bin 6k Stellingwerfse dorpen, die zogezegd 
op de mand van de ofgrond steen. Loat de 
meensken doar skolder an skolder ,op de bres 
stom, om te hollen wat er te hollen is. Wet is 
jommes lange niet zeker, dat de trek noar de 
steden nooit weer tot stilstaand komt. En het 
kan hiel best wezen, dat er deur euliebron-
nen of wat ok, op een goeie dag ni'jje be-
woners over de greanzen binnentrekken ! Zo-
lange as de dorpen de kop er veur weten te 
hollen, kün die ni'jje meensken doar deale-
strieken. Mar ds die skoemeaker en âs die 
krudenier en é,s die skoele.... Ja as die ien-
moal vort binnen, dan is 't vonnis voltrokken. 
Ik he'obe zegd t". 

Nou, toen dat kleine kereltien uutproat was 
toen ging er een applaus op, dat ko' j' heuren 
van Donkerbroek tot de Kuunder. Z6 waren 
ze 't allemoale mit 'm iens ! 'k Hope nou mar 
da' j' dr 6k bij waren, en da' j' mitklapt 
hemmen 

Toen 't lewaal wat bedeerd was, hé' 
rnânnegien even an de jasse trokken. ,,Ma' 'K 
je neame wel weten ?" 	 - 

„Netuur"," zegt ie.,,Netuurlik. Ik b n 
Jan Aarm Ongelok, huusnomaner 13." 

,,Heden," docht ik, ,,zo' 'k dan hieltied in. 
mezelf proat hemmen.... 7" - 



JOUK, Stellingwerfse riempies; Tôch 

In: Friese Koerier 1 december 1962. 

Stellinawertse riempies 

Téch! 
Ja meensken, nog een dag of wat, 
Dan is 't weer Sunterkloas. 
We géven en we kriegen wat. 
Is 't niet een beetien dwaas? 

Waarom een pose =ken Deur 
Een vrend, femilie lid? 
Wat is 't een last, wat een gezeur! 
Die zit er ,krek zo mit! 

Waarom kocht elk niet zélf wat in, 
GewQon Deur eigen geld? 
Dat is 't teménen ok Itoar 't zin, 
En wordt er pries op steld. 

In de ,nederne, nucht're tied. 
Mar nee, het is niet waar! 
We willen Sunterkloas niet kwiet! 
We kun niet zonder Zwarte Piet! 
De skoe en 't hui staan klaar! 

Joint 



An Jan Aarm zien haand deur t Stellingwerfse laand; XXVII. Noar old en nt'j. 
In: Stellingwerf 27 december 1962. 

An Jan Aarm zien haand 

2 Ji 
	Deur 't Stellingwetfse laand! 

II 
/  

XXV,. Noar old en nI'j. 	 /7 	/ 
As er in disse tied van 't joar over old en 	«,,  

	

ni'J spreuken wordt, dan wet ideriene het wel:- 	
- 	
'' 
	//'0w 

 
dan goat het over de joarwisseling. En kiek, 
doar wol Ik het nou krek niët mit jim over 
hemmen, 	disse 	keer. 	Teménen, niet recht- 
streeks. Miskien het het er toch vel een klein 
beetien mit te meaken. Want er bui al zoe'n 
protte van die stappies-over-de-drumpel west, 
en doar bin een boel dingen old deur worren. 
We hemmen lessent een puupvol proat over 
de tram. We hemmen het jammer vunnen, dat 
ie vortging, en we hemmen er ok wel een 
beetlen hartzeer van had, mar toch: hi'j hadde 
zachiesan te vule van die stappies mitmeakt, 
hij was achter de mode reakt, hi'j mos noar 
de sloper. Doar waren we 't toen allemoale 
wel een klein beetien over iens. Mai, nou Is 
er een briefskriever en die zegt: 
,,Jan, ik begriepe jou eanlik niet goed, of 

beter gezegd, ik begriepe de hiele wereld niet 
al • te goed. Ie hemmen het over die tram had, 
en le vienen het dus eanllk mar best, dat die 
opdoekt is. Dat hemmen de meensken zélf op 
heur geweten, zeg ie, as ze niet an bussen 
begonnen waren, mar déurreist mit de tram, 
dan leup het beesien nog. 

Een hiele pose leden hé' j' 't ok al eens over 
de meute van Noordwolde bad. Dat was toen 
le nog In zien onderkleren ston. Ie deden toen 
een beroep op de Noordwoldigers, om toch te 
zorgen, dat die meule niet veleuren ging veur 
't noageslacht. Mar woarom stôn die meule in 
zien ondergoed? Omdat ie, krek as de tram, 
aachter de mode reakt was. De meensken had- 
den hém ok In de steek baten. Ze wollen niet 
meer ofhaankelik wezen van wiend, as er aan- 
dere en vloggere menleren waren om de rogge 
fien te kriegen. Ie hemmen je zin kregen Jan, 
de meule kan weer dri'jjen. Ik bui het ok best 
mit je lens, dat zoe'n dri'jjende meule een mooi 
gezichte Is. Allient begriep ik niet, woarom 
iene, die zo in het geweer komt tegen het of- 
breken van een meule, 'm niet mit haand en 
taand vezel as het om wat aanders, in dit 
geval dus om ons olde trammegien goat. Vol- 
gens mij hadde dAt hetzelde recht had op 
verder leven. Graag even antwoord als 't kan." 

Ja kiek eens, dat die briefskriever mi'j niet 
al te goed begript, dat kan 'k me best veur- 
stellen, want dat doe 'k zélf ok niet. En dat 
van die hiele wereld, nou ja.... Max dat bin 
ok mar bi'j-maken. De kwestie woar het omme 
goat is: meule - tram. Wat moe' 'k doar van 
zeggen ? Volgens mi'j is er toch wel onder- 
skeid tussen die twee. Een mes da' 's een 
stok van een dorp. Hi'j meakt diel uut van 
het laandskop en wât veur een diel! Een FÏjiiiIikuen al ienfl6hFiii komt de 
trammegien is een ding, dat twee of drie keer 	jeugd doar mit anzetten in de naacht van Old 
deas vebi'j hobbelt, zônder dat het een wezelik 	op Ni'j ? Dan zollen Buil en Bekoop toch ein- 
stok van het dorp wordt, en zônder dat het de 	deUk eens noar 't twiede plak verhuzen. Zet 
omgeving een mooier anzien gef t. Dat olde 	'm wat betreft noast de meule henne, twee 
trammegien zéV kan best mooi wezen, doar 1 olde kameroaden, die mekaander al joaren 
goat het niet omme. En dan is er netuurlik 

J kend hemmen, al keek de iene dan altied wat 
nog wat Noordwolde het kaans zien, de meule 

t 
lege op de aandere deale, en de aandere wat 

te restaureren. Wie 't betealt het, weet ik niet, 	hoge tegen de iene op, 't Is nou lemoal onge- 
mar 't geld is er kommen. Mar d'r is natuur" 	nek vedeeld in de wereld. 
gien dorp, dat op eigen kosten een tram zonder 	Wie dat nég eens weer bewezen zien wil, die 
reizigers kan baten rieden. Ik bin nog wel op 	kikt mar even noar de Ooievaar. Hi'j het 
een idee kommen. Eanlik is 't een oldejoars- 	joareniaank zien kop d'r veur huilen, doar in 
ni'jjoars-idee, mar dan is ie wel an de leste 	de bocht van de Rieksweg. Hi'j hadde ôk te- 
kaant. Wat doen de Spoorwegen eanllk mit 	vfle stappies over-de-drempel doan. En de 
die olde lokemotieven ? Die worren toch zeker 	leste joaren dochte alleman, dat ie dood was. 
niet allemoale in 't meseum zet 7 Was het 	Stel je veur! Noa de leste roadsvegoadering 
niet mogelik west, om veur een peer senten 	is ie bi'j de Kroon terechte kommen! Nou 
zoe'n old beesten te kopen en op een mooi plak- 	mar ofwaachten, wat ie doar uutbruden zal! 
kien deale te zetten, bi'j wieze van monement 7 


