


Ni]aorsdag 
Dag van de Vrede 

donderdag 

jannewaori 

.,. Vn jdag 

2 
jannewaori 

a 
De naacht is veur 't ongedierte. 

(Wolvege) 

Eerde in perihelium 22.00 M.E.T. 
(Eerde staot et dichtste bi'] de zunne) 

zaoterdag 	zundag 

3 4 
jannewaori jannewaori 

S 
Pattie meensken moej' aided oe zo heinen 

af d'r mit warken moeten. 
(Berkoop) 



Omreden dat Pieter Jonker ofiopen zommer een peer maonden 
butenspul staon het, mocht et bestuur naor een oplossing zuken veur 
et klaormaeken van de kelindet 

Wij hebben drie meensken vraogd om in oolde Ovends en ere boe-
cen omme ie sneupen en dan an te geven wat as zij geschikt vunnen. 

Zwaantje Kuiters-Keizer uut Berkoop 
Jan Oosterhof (sr.) uut Wolvege 
Joop Oosterhof uut Nijhooitwoolde hebben positief reageerd op 
oons verzuuk en daor was et bestuur slimme mit inneumen. 

Et bestuur hoopt dat jim ok van disse kelinder genieten meugen. 

"t Vaalt wel mit," zegt de menister 

"Morgen hewwe weer een dag," 
('t Vaalt me op dat kapitaol vandaege 
zoks nog mar de hieltied zeggen mag.) 
"t Vaalt wel mit," zegt de kemmissie, 
"we kun nog een hiele tied veuruut." 
(A'k es vraogen mag naor al die wieze heren; 
waor bestaot die groep dan aenlik uut?) 

"t Vaalt wel mit," ropt rap de leider, 
daenkende an 'tperti'j-belang. 
(Nao beloften veur et stemmen, 
gaot hij rustig weer zien gang.) 

't Vaalt niet mit hij al die dikke beurzen, 
die de ogen krapan eupen doen. 
"Tuurlik het et oonze andacht," 
roepen ze dan ongevulig, inkeld mar veur etfesoen. 

Harmen Houtman 
(Uut: De Ovend, 15ejr. no. 1, 1987) 



E.K. 15.18 	 Driekeuningen (r.k.) 
Zunne op 08.47, zunne onder 16.43 	 Epifanie (prot.) 

maendag deensdag 
:5 	

6 
jannewaori jannewaori 

Liever naekend as naomaek. 
(Liever dreug brood as inargerine) 

woensdag donderdag 

7 8 
jannewaori jannewaori 

a 
Et waeter stiet mij boven de leerzens. 

(De Haule) 



Een mondvol 

Klaske zat die dag an taofel, 
'ii Aorig ding van krek vief jaor, 
Mar et was een traoge eter, 
Nooit was zij es vlogge klaar. 
Alle voegels zag zij vliegen! 
!Praoten deed ze, eten niet. 
't Eten wodde koold in 't bottien, 	 7 
En dad dee heur Mem verdriet. 
Mern vreug doe, een betien niedig, 
"Wil ie wel es eten gaon?" 
"k K6n gien antwoord geven", klonk et, 
"k Heb wat in inien montien daon!" 

Relativeren 

"t Gaat nog best," Zee oolde Jochum 
En trok zien ielestieken kouse an. 
Greep Zien gebit uut et bakkien: 
"Daar kan 'k niet meer zonder, man." 
Hij wol vandaege henn' te visken 
Daor aachter in die oolde voort- 
De steunzolen kwammen in de leerzens. 
't Gang nog best; 't kon niks gien kwaod. 
0e, de tabletten niet vergeten, 
Twie veur de bloeddrok, iene veur 't hatt'. 
Ie kun et toch nooit es weten, 
Now nog de sintrom, vierdepat. 
't Zal allemo.ol zien weg wel vienen, 
Daenkt Jochem; 'k weet niet hoe dat gaot. 
Drommels, et is al over tienen, 
Now as de bliksem naar die vaart! 

Wat is 't weer mooi in de poolder, 
De Vissen bieten as een gek. 
Och man, hier woj' ja niet oolder, 
En weer een haoke deur de bek! 

Wat bin de voegelties toch stille, 
Daenkt Jochem bij de oolde vaart. 
Ik zie ze wel, ze maeken wille.. 
Verrek!... 't Heurapperaot! 

Batteld van tPad (Unt De Ovend, 19ejt no.6, 1991) 



Ii 

vrijdag 

:9 
jannewaori 

• a 

zaoterdag 

10 
jannewaori 

Daor hef de smid ok weer mit zien Nijfaorskaortien 
(de faorlikse rekening) 

(De Fochtel) 

zundag 

. 11 
jannewaori 

V.M. 18.24 
Zunne op 08.44, zunne onder 16.52 

maendag 

12 
j annewaori 

Disse drie dingen heuren bi'fmekeer: 
een mooie vrouw, een beste borrel en een mooi peerd. 

(Oosterwoolde) 



Kiendergebed 

Fikkien, wee]' nog van van 't zoemer, 
at we speulden naost oons huus. 

Dat we deur de lanen zwurven, 
hielendal tot an de sluu.s. 

En af niet meer lopen konnen, 
dreug ikje de kampe rond. 
'k Vule nog je natte snutien, 
mal klein kroete van een hond. 

Waoromm' waj' zo onveurzichtig, 
zag ie dan die auto niet? 
Waf mar op de gröshoek bleven, 
now bin 'kje veur altied kwiet. 

'k Wol zo graeg es mit je praoten, 
mar de hemel is zo veer. 
Aachter de wolkens kan 'k niet kommen, 
pas Ie goed op Fikkien, Heer? 

Johan Veenstra (Uut: De Ovend, 7e jr. no 5, 1979) 

Vut 

't Is al weer twie jaar leden 
dat veur mi'] de tied begon, 
da'k as ankommend vutter 
wieder deur et leven kon. 

Nao een tied van hadde sappelen 
en vule rompslomp an de kop, 
kwam d'r een hiel aander leven, 
zat et wark d'r inienen op. 

Pattie meensken hebben 't d'r stoer mit, 
heurzels vernuveren kun ze niet; 
ze lopen moe wat veur de voeten 
en hebben vuul te vule tied. 

Mar bi'] mij ligt dat hiel aanders 
ik kom eerder tied te kot, 
veurda'k 't in de gaten hebbe, 
vliegen ni'j de daegen vot. 

Morgens nao de thee en 't brokkien 
lope of fiets 'k in weer en wiend 
en et is de grote vri'jhied 
die ik zo geweldig vien. 

Ad. (Uut: De Ovend, 12ejr. no.6,1984) 



deensdag 

13 
jannewaori 

woensdag 

14 
jannewaori 

As de riem van de bomen lekt, 
dan regent et binnen drie dae gen. 

(Steggerde) 

donderdag 

15 
j annewaori 

Vn jdag 

16 
jannewaori 

Hij altied mit die praoties over aanderen 
en mii' zien opschepperi'je over zien eigen daoden, 

hij moet mar es goed öfdreugd wodden. 
(Oosterwoolde) 



Recycling 

Pat meenskvolk deugt ok van gien kaante 
zo zee de piere tegen zien maot 
Want wat lees ik hier in de kraante ja, 
kiek mar es even wat d'r staat 

Je stienkrobbe begon te lezen 
en schudde es wies mit de kop 
D'r zol weer wat nijs uutvunnen wezen 
;et ofval appat, wat weer een mop! 

De stienkrobbe keek es naar de piere 
de piere keek de stienkrobbe an 
En ze dochten: wat is 't ni'je hiere 7 
An recycling doen wij al ieuwen, man 

1! Jan Oosterhof 

Oele 

Een oele van de Oosterstreek 
gong elke zundag naor de preek 

Et karkvolk vun dat toch mar reer 
en kwam d'r tegen in 't geweer. 

Ze mossen daor, uut goed fesoen, 
toch eind'lik mar es wat an doen. 

De koster wol 'm op et dak 
mar vangen in de cente-zak. 

De doomnee die dee niks as brommen: 
d'r mos een bioloog veur kommen. 

Mar driekwat van et kerkbestuur 
vun zoen geleerde vuus te duur. 

Ze weren d'rfinaol mit an, 
gien meenske wus een reed'lik plan. 

Een kiend zee wéken laeter pas, 
dat et een karke-oele was. 

Now is et besien zundags veilig, 
want karke-oelen die bin heilig. 

Jouk (Uut: wille op 'e brille) 



zaoterdag 

17 
jannewaori 

Begin van de Bidweek 
veur de ienhied 

zundag 

18 
jannewaori 

rç' 

Die naachs uut visken gaot, 
moet daegs de netten dreugen. 

H.K.H. Preenses Margriet (1943) 
Zurineop 08.37, zunne onder 17.03 

maendag 

19 
j annewaori 

L.K. 20.40 

deensdag 

20 
j annewaori 

Ze ston achter de gedienties de ni'je buren te lakschouwen. 
(spiedend in het oog houden) 

(Oolde- en Ni'jlaemer) 



Een leeg bos 

lopende 
mit slepende voeten 
deur een dik pak blaeden 
een hiel bos vol 
kaele bomen 

ien risselend blattien 
de bos is leeg 
meensken en biesten 
bin votkreupen 
nusseld op een waarm plakkien 

ien risselend blattien 

en ik 

Willem Jan Teij erna 
(Uut: Interieurarchitekt) 

Foto 

• Mooi maegien 
op een toolter, 
kleded in flewiel, 
lienig aachterover, 
de bosten in bluui, 
de bienen nugende veuruut, 
klaor veur daoden. 
Zol ik willen, niet willen, 
durven, niet durven, 
kunnen? 

Marie verschoeldenjow 
in dat beeld, 
en kwammen eerst 
weer veur 't locht 
doej' oons mem 
weren, kraekende 
in heur kesjet. 

Benny Holtrop 
(Uut: Van twie kaanten) 



woensdag 

21 
jannewaori jannewaori 

donderdag 

22 
jannewaori 

9h 
De ofgeunstigen starven nog een keer, 

mar de ofgeunst zels nooit. 
(Hooltpae) 

II 

.,. vrijdag 

23 
jannewaori  

zaoterdag 

24 
jannewaori 

9h 
As 't niet uut de lengte kan, dan moet et inar uut de brette. 

(Nijhooltpae) 



Hogerop 

Een koestat en een bonte hanger, 
die nammen es een groot besluut. 
Want kiek, ze gruuiden daeg'liks langer, 
nar d' hieltied wieder onderuut. 

Ze bin naor de klimop toe lopen: 
"Zeg kuwwe soms, veur drie, vier pop, 
:vaniow  een deuze pillen kopen? 
Wij willen ok graeg hogerop!" 

Mar de klimop zee: "Nee," - en lachte - 
"mit pillen zal dat wel niet gaon. 
Ik hebbe 'n betere gedachte: 
perbeer es op 'e kop te staon." 

De koestat en de bonte hanger, 
die dochten: hij het vast geliek! 
- Now staon ze al een maond - of langer! 
in 't emmertien van een behanger, 
hatstikke gek in Haulerwiek! 

Jouk (Uut: Greensgeval) 

Die heldere dag 

't Was zunnedag, 
zoe'n waeterdag, 
doe ik zo lui 
en rechtuut strekt 
bij 't waeter lag 
Dat waeter, dat 
mij dregenzol 
as ik een betien 
zwemmen wol; 
dat waeter had 
een gleenstering 
waorinik 
koppien onder ging... 
Doe ik d'n drekt 
de wal op kreup 
en kletsdeurnat 
naor huus toe leup, 
heurd' ik nog krek 
die heldere lach 
van heur die dat 
gebeuren zag... 
't Was zunned.ag 
zoe'n waeterdag... 

Peggy Klinkhaemer (Uut: Sprokkels en Spraankels) 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.16 

zundag 

25 
jannewaori 

maendag 

26 
jannewaori 

• A 
• Een ere zien boeken bin duuster te lezen. 
(moeilijk een ander zijn gedachten te doorgronden) 

(Noordwoolde) 

N.M. 07.01 

deensdag 

27 
; jannewaori 

woensdag 

28 
jannewaori 

Deur ofgeunst kriej' een hoop ellende. 
(Ni jtriene) 

1998 



Ook!? 

.Jantien wodde negentig jaor, Ze zollen mein toch eerst mar vraogen 
d'r kwam dan ok een feest. wat die daor dan van zee. 
Ze was wel aorig goed gezond Now, dat vul in goeie eerde, 

en helder nog van geest. ze vun et zels een goed idee. 

Jederiene die mos kommen, "Mar," zee ze, "ik wil wel graeg iene 
de /ciender en de buurt. mit een mooie held're kleur. 	 :7 
Alle goeie kennissen Gien donk're moet et wezen, 
en dan nog oolde Ruurd. daor hek ik zo oold in, heur!" 

Mar zo konnen ze niet henne. Margje Jonker-Veenstra 
ze mossen ok wat geven. (Uut: Een voegel zong) 	 7 
Dat wodde nog een hiele toer, 
bedaenk et mar es even. 

De kiender mit mekaander t. 
bedochten doe et plan 
om heur een ni'je jurk te geven, 
daor had ze wel wat an. 

Vader 

Hij zit veur 't glas 
kikt naor buten 
en zicht et verleden 

Hij zit in zien stoel 
rookt een segare 
en is tevreden 

Al wat hij nog vragt, 
is wat liefde, 
wat waarmte in zien leven 

Graeg wil ik geven 
wat hij mij vroeger gaf 
0e God, waor is mien vader bleven. 

Zwaantje Kuiters-Keizer 
(Uut De Ovend, 23ejr. no.6, 1995) 	 7.: 



II 

donderdag 

29 
jannewaori 

9h 

S,. Vn jdag 

30 
j annewaori 

Een goeie naeme is mit gien geld te betaelen. 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 

zaoterdag 

31 
jannewaon 

9h 

zundag 

1 
feberwaori 

As mien zeune ondeugend was, zee ik altied: 
'Af uut schoele kommen, zak mit je ofhaandelen.' 

(Scharpenzeel) 



Eerste liefde 

Op mien eerste fiets 
was ik krek zo verliefd 
as op mien eerste maegien 
Etfietsien was een gezelle 
et maegien leek d'r op 

Botestelligwerf 
Uut: De Ovend, 23ejr. no.4, 1995) 

cl 

Wie doukies komt 

Wie doukies komt, Dommiet zuj' wakker wodden 
uutpienlike gewoonte, je trappeerd vulen, 

• uut ni'jsgierighied lichtkaans, zeggen: waj' daor? 
of wie allienig mar komt zeggen: ik hadde je niet heurd, 
om te zien, zeggen: Veeg veur oons beidend 
om vaaste te stellen een pad deur de koolde snij 

• daf' d'r heers bij liggen, naor et jaorgetiede van de zwel- 
die zal zwiegen, vers. 

• schuddekoppende zwie gen, 
en d'r gien weet van hebben 

• hoe je leven him van mij 
ofzunderde en votfiutte 
de roege baarms langes. 

Mar onderwiels, 
zo gelokkig ziej' d'r nog uut. 
Je mond liekt op et punt 
te glimken en je hanen 
rustig op de bloempiesjurk 	Benny Holtrop 
kuj' zo naor mij uutstikken. 	(Uut: Van twie kaanten) 



CI 

Maria Lichtmis (r.k.) 	 E.K. 23.53 	 :1 

Zunne op 08.19, zurine onder 17.29 

maendag deensdag 

2 3 
feberwaori feberwaon 

Mit Lichtmis helder - De boer in de kelder, 
Lichtmis donker - De boer wodt een jonker. 

(De Hoeve) 	 t 

woensdag donderdag 

4 .  5H feberwaon feberwaori 

(C 

Af de bonke ofkiuven, 
kuj' d'r zo lekker an zitten te smikkelen. 

(De Haule) 



Wie 

:et vaalt niet mit 
veural as 't tegen zit 
ie bin allienig now 
gieniene het tied veur jow 
't hatte lopt over van et zeer 
et leven hoeft van jow niet meer 	 1: 
perblemen, ze bin d'r meer as echt 
een relaosie leek zo hecht 
al liekt et slim mal 
daor diepe in jow traonedal 
koj' uuteindelik iene tegen 
die je wel kan verdregen 
veur wie jow vrundschop telt 
ie zels, je eigen held 

Willem Jan Teij erna 
(Uut: Interieurarchitekt) 

Lieuw 

• Vroeger was oons laantien groot! 
Vroeger hadden we een vloot! 

• As een aander wat misdee, 
zee Michiel de Ruyter: "Nee!" 

• Desnoods brak hij, mit ien schot, 
alle tegenstaand kepot! 

Now het Nederlaand een lieuw, 
• dat past meer in disse ieuw. 

Hij is dikker as een hond 
en hij het een grote mond. 

Mar h6é goed zoen dier ok oogt, 
hij wodt hôégstens toeziend voogd! 

Jouk 
(Uut Wille op 'e brille) 



vrijdag 	zaoterdag 

6 7 
feberwaon feberwaon 

t- 

Een haenig kereltien is een kiebig kereltien 
• mit een lebbig bekkien. 
• (bits uitvallen) 

(Ni'jhooltpae) 

Septuagesima 	 Zunne op 08.07, zunne onder 17.42 

zundag 	maendag 

8 9 
febenwaoni feberwaoni 

»t 

Ze hebben die man de jasse al aorig uuttrokken, 
straks staot hij in zien naekien. 

(het hij niks meer) 
(Scharpenzeel) 



Leven 

Ie bin dr krek, zoen kleine prul 
hebben totaal nog gien benul 
van 't leven 
•:Wat onbehulpen lig ie daor 
nog zonder zorgen, zonder haor 
wat een leven 
Dan wo7 wat groter, kroepen rond 
:perberen te staon, vaten op je kont 
:nog even 
jow wereld gruuit now elke dag 
jow eerste woorties, eerste lach 
jow leven 

Dan wo'j wat oolder, minder drok 
en hebben een huushoolden, kiender ok, 
een mooi leven 
De hypotheek is oJbetaeld 
en ok de VUT hef now al haeld, 
rustig leven 
Genieten van de oolde dag 
wat minder vlogge ja, mar ach, 
zo is 't leven 
Dan lig ie onbehulpen daar 
weer zonder zorgen, zonder hoor, 
nog even 

De skoeletied die brekt al an 
ie moe'n d'r now wel tegen an, 

• leren 
Jow eerste vrienden, eerste meid 
en ie daenken: wel verdri'jd 
da's pas leren 
Dan gaoj' studeren of an 't wark 

• jow vulen je vrij, jow vulen je stark, 
• jow leven 

De hiele wereld kuj' now an 
jow maeken grote toekomstplannen, 
da's pas leven 

Leven, dat doej' mar iene keer 
Ie moe'nje niet onneudig zorgen maeken 
Leef mar, geniet toch alle uren weer 
Plok alle dae gen, 
laotje gaon 
mar kom veuruut: 
leefje uut! 

Jan Oosterhof 

Ararat 

• De wiend stikt op, et waeter zakt, 
de vloed nemt of, et is voibrocht. 
Ararat, de ark stot vaaste, 
ze bin an 't aende van de tocht. 

De bolle kikt nog wat onwennig, 
de vleermoes sloemert nog mar wat. 
Et schaop komt traoge in de bienen, 
de wiekel strikt zien veren glad. 
Dan dot Noach 't veenster eupen, 
hij rokt en aosemt diepe in. 
Hij ropt de raeven, de wereld waacht, 
een ni'je kaans, een ni'j begin. 

Johan Veenstra 
(Uut: As de wilde roze bluuit) 



V.M. 11.23 

deensdag woensdag 

Ii 
feberwaori 

Mit passen en meten wodt veul tied versleten. 
(Ni'jhooltpae) 

donderdag 	vrijdag 

12 13 
feberwaori 
	

feberwaori 

Ie moe'n me niet ofleiden 
want dan bin 'k de kluts kwiet. 

(Else) 



In heur aarms 

't Bedde is nog smerig, 
et laeken is te kot, 
de zuster pakt een spuite, 
de dokter is al vot. 
Hem ogen bin nog rood, 
heur naachtjak is nog nat, 
heur veurheufd is wat wittig, 
heur gevulens wat appat. 
Ze kikt him moedig an, 
bij i5 slim wies mitheur, 
ze zegt: "Et is veurbij," 
en daor was alles veur, 
want in heur zaachte aarms 
ligt heur eerste kiend, 
die disse beide oolden 
toch mar de besten vient. 

Harmen Houtman 
(Uut: Weerzien) 

• De oolde karke van Der izzerd 

De oolde karke, door staat ze nog, 
Fier deur al die leuwen henne toch. 
Ze miemert over een groots verleden, 
Hoevule ,neensken hier et Woord anheurden 

• Van vergeving, liefde, hope en gebeden. 

De oolde karke, ze staot d'r nog, 
Verdrietig over wat was in et vere verleden. 

• Gien preek of deup of zels begraffenis 
Wodt d'r now nog huilen op 't heden. 

• Ze vuult dit as een gemis. 

De oolde karke, door stoot ze dan, 
De dikke muren, kaankerig deur wiend en weer, 
Waachten op verbetering, die komt toch grif een keer 
De toren, hoge en laank, 
Mit de klokke die iödt mit broonzen klaank. 

De oolde karke, ze blift d'r nog, 
Daorommehenne 't karkhof mit de greven 

• Van de dierbe ren die hier bleven. 
De oolde karke as waachter, 

• 0k in 't veerdere leven. 

Y. Duursma (Uut: De Ovend, 12ejr. no.3, 1984) 



Valentijnsdag 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
feberwaori feberwaori 

Wat laeter op 'e aovend, wat schoonder volk. 
(Ni'jberkoop) 

Zunne op 07.53, zunne onder 17.55 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
.feberwaori 
	

feberwaori 

Ie kun wel lelk wodden, 
mar niet altied lelk blieven. 

(Nijberkoop) 



Schrieversdwang 

Altied moef 
alles wat af' zien 
alles wat af heuren 
alles wat af mitmaeken opschri even 

schrieven mit 
een ere bedoeling 
een ere dri'f 

doodgewone dingen 
vertellen mit 
een bosschop 

t, 
	 asofiene 

daor 	 t. 
now krek 
op zit 
te waachten 

sokkel! 

Klaas Knillis Hofstra 
(Uut: De Ovend, 21ejr. no.4, 1993) 

Dörpsgek 

De meensken lachen 
om vremde Pieter, 
omdat Pieter 
zegt wat hij daenkt, 
lacht as hij bliede is, 
goelt as hij goelen moet, 	 :1 
omdat Pieter 	 t. 
leeft naor zien gevuul, 	 .t 

en dan bij' gek, 
zeggen de meensken. 

Johan Veenstra 
(Uut: De toren van De Lichtmis) 



H.K.H. Preenses Christina (1947) 
	

L.K. 16.27 

woensdag 
	

donderdag 

18 19 
feberwaori 
	

feberwaori 

Geniet van 't leven, want et duurt mar even. 
(Ni'jberkoop) 

.,. vrijdag 

20 
feberwaori 

zaoterdag 

21 
feberwaori 

0, maegien toch! 
Docht ie dat ik ,jow niet deur had? 

(Nijberkoop) 



Vroeg op 

Spring es een morgen op tied uut de veren! 
Schoef de gedienegies roets an de kaant! 
Spoel je wat of en schiet rap in de kleren! 
Trek er dan lustig op uut deur et laand! 

Kiek, hoe de dauw an de grôsspruties perelt, 
:toe mar, toe maek et mar lekke rties bont: 
schop mar es even een gat in de wereld! 
Schoenen en kousen mar uut, da's gezond! 

;Mar - stao dan ok es een ogenblik stille: 
wat is de hemel hier hoge en briedl 
Luuster, de liester slat trillers van wille, 
daankber en bliede - een pracht welkomslied! 

Hal Dat is prachtig! Zovri'j in de vroegte, 
lekker alliend over zaandpad en diek! 
Enten en benten en rietveld en roegte, 
Disse dag blief ie de keuning te nek! 

Jouk (Out: Piepmoes) 

Gries 

et is niet waor 
daj'aldeur 

• kiezen moeten 
• tussen goed en kwaod, 
• beter en slecht; 

vaeker gaot et 
om minder goed 

• en beter best, 
om meer 
of minder 
slecht; 
et leven 
is niet 
zwat of wit, 
mar wit 

• opzwat 
en dat maekt et 

• zo gries. 

Oene Buit (Uut:De Ovend, I6ejr. no.i, 1988) 



zundag 

22 
feberwaori 

Rosenmontag 
Zunne op 07.39, zunne onder 18.08 

maendag 

23 
feberwaori 

Ie moe'n je wark niet zo ofjakkeren; doe mar kalm an, 
• dan maek ie ok niet zoveule fouten. 
• (Hooltpae) 

Vastenaovend 

deensdag 

H24 
• feberwaori 

Aswoensdag (r.k.) 

woensdag 

25 
feberwaori 

Peerdeo gen op 't waeter, morgen weer regen. 
(Der Izzerd) 



BeYoepskeuze-muuffikheden 

eerst pelisie-of braandweerman 
doe wok voetbalder wodden of piloot 
weer laeter veldbioloog, en dan 
dörpsgek of gewoon idioot 
aenlik wok niks meer 
of somstieden... dood 
et gaot now allemaol zien gaank 
mar ik heb nog al ien ideaal 
ik wil direkteur wodden 
van de "Doggersbaank" 

Teije 
(Uut: De Ovend, l6ejr. no. 1, 1988) 

Greveri'je 

Schrieven over inezels 
is laoge veur laoge 
mien verleden opgreven. 

• Spitte veur spitte 
zangerig zeer blootleggen. 

• Diggels-van vroeger 
naor boven haelen. 
En een protte 
passen en meten 
of d'r nog wat 
van te maeken is. 
Die greveri'je 

• aordt bliekber nao: 	 :1 

• mien pake was veenarbeider. 

Johan Veenstra 	 1: 
(Uut: De toren van De Lichtnils) 



N.M. 18.26 

donderdag 	vri,jdag 

26 27 
feberwaori 
	

feberwaori 

Riekelu's ziekten en aarmelu'spannekoeken rieken et veerst 
(Munneke buren) 

zâoterdag 	zundag 

28 1 
feberwaori 	meert 

• Pattie meensken kan et op de ien of aandere wieze 
over de voet lopen, en dan kun ze inienend ojlcnappen. 

(Berkoop) 

II 



Zuniger 

't even moet zuniger 
ok veur een dicht r, 
an now 0e was 't zwaor 
van now of moe lichter 
Een fikse bespering 
van letters en pepier, 
beparkter inspiraosie, 
dat stel ik hier. 

:Mar stoppen mit dichten 
en kappen mit "vak", 

; daor bin ik op tegen, 
daoran heb ik lak. 
Daorom dit gedicht 
mit niks om et lief, 
omda'k zo graeg speule 
en toch dichter blief. 

• Hannen Houtman 
(Uut: De Ovend, 7ejr. no.4, 1979) 

Oorlog 

De kiender speulden 
en maekten ommeraek leven. 
Zoks kan wel meer gebeuren, 
mar Moeke zee op 't laest: 
"Toe, stil now toch es even, 
ie kun gien oorlog heuren." 
"Is d'r dan oorlog?" 
zee doe kleine Piet. 
Want gelokkig was etjoongien niet 
dat d'r wel altied argens oorlog is. 

L.Hof-de Boet 
(Uut: De Ovend, 4ejr. no.2, 1976) 



Zunnë op 07.24, zunne onder 18.20 

maendag 
	

deensdag 

2 3 
meert 
	

meert 

Wie eerst laedt en dan lost, is gezond op 'e kost. 
Wie eerst lost en dan laedt, is een echte vraat. 

(Ni'jtriene) 

E.K. 09.41 

woensdag 
	

donderdag 

4 5 
meert 
	meert 

De bliende zag een haeze lopen 
De lamme leup him hadde aachternao 

De naeken4e stak hint in de buse. 
(schertsend bedoeld) 
• (De Fochtel) 



Reddinge 

Soms zo'k zo graeg 
reddinge holen willen. 

Mien leven in ien keer 
hielernaole opschonen. 

Et hoge gras mi'jen, 
de polleboel snuuien, 
et dooie hoolt kappen. 

Om uutzicht te krie gen 
en een glop naor de wereld 

Mar ik bin bange, 
want stel je veur, 
da'k mi'je, snuuie, kappe, 
en dat d'r dan toch 
gien uutzicht is. 

Daoromme blift alles 
de hieltied bi'j 't oolde. 

:1k here de zende niet, 
ik scharp et snuuiines niet, 
• ik sliepe de biele niet. 

Ik blieve zitten 
mit een haandvol dromen. 

Johan Veenstra (IJut: De toren van De Lichtmis) 

Wube 

Wube Lamers zat te schrieven, 
aachter in de Kuunderwal. 
Volksverhaelcn mossen blieven, 

dat wus iederiene al. 

0e, wat schre ef die man een blaeden/ 

Tegen d' aovend was 't pas daon; 

Doe is hij, langs duust're paeden, 
eind'lik weer op huus an gaon. 

Jouk (Unt: Wifie op 'e brille) 



Wereidgebedsdag 

• , Vn jdag 

6 
meert 

zaoterdag 

7 
meert 

Hij dot niks as ofblaozen, 
hij het zeker brune bonen had. 

(Steggerde) 

!nternationaole Vrouwludedag 	Zunne op 07.08, zunne onder 18.33 

zundag 	maendag 

.8 	9 
meert 	meert 

In meert is elke katte van huus, en is vaeke niet thuus. 
(In maart zijn de katten krols) 

(De Fochtel) 



Stilleven 

•de hoge loods 
uut ,nekeer baat 
dakspanten briek 

• smeulend rubber 
auto's zonder ragmen 
zwatte karkassen 
grieze aske 

• een huverig stil tenielstok 

een dof rode 
II 
	

braandweerauto 
staot naost de loods 
te koop 

Willem Jan Teijema 
(Uut: Interieurarchitekt) 

Hessie 

Zo bertaol asje vorms 
• doe al weren, 

Hessie, 
• kammeraodske van inien zuster, 

amper iene weke, 
heiten schuld. 

Oons huus, 
altied zo netties op adder, 
wodde maltaepelig 
van je daansende petticoats. 
Spitsure was 't 
in de veerste uuthoeken 
van mien lichem. 

Benny Holtrop 
(Uut: Van twje kaanten) 



deensdag 

10 
meert 

Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot.) 

woensdag 

11 
meert 

Hooi toch es op mit die rekeneri'fe, 
alles is toch niet init geld ofinaekt. 

(Hooltpae) 

V.M. 05.34 

donderdag 	vn jdag 

12 13' 
meert 	meert 

Hef' de nel, de boer en 't aos. 
dan bi'f' een hiele baos. 

(Oosterwooide) 



In memoriam 

Wat he'k een hekel anjow had! 
Wat hek wel op jow foeterd! 
Wat hek een rnuuite mit jow had! 
• Wat hek deur jow wel ploeterd! 
Dat was nog in mien jonge tied, 
Doe 'kjow zo goed niet kende, 

• Doe 'kpattietoeren, deur jow schuld, 

• Op 'ii woord een ure stende. 
Mar laeter he'kjow kennen leerd 

• En doe kon 'k jow warderen! 
• Ik hul van jow en 'k mocht jow graeg! 

Wat kan t al vremd betéren! 

• En now, now bin ie d'r niet meer 
Now mag 'kjow niet meer bruken! 
Mar 'k zal, daor kuj' wel van op an, 

• Nog vaeke om jow zuken. 
Op schoele heb ie ofdaon now, 
Dat spiet mij wel een schelling. 
Mar in mien hatt' blief ikjow trouw 

• Heur, goeie, oolde spelling! 

H.J. Bergveld (Uut: Kiaeterjaegers) 

Een meenske' zin - een meenske' leven 

Et plak van et misdrief, 
et plak van de raamp, 
gister nog onbekend, 
vandaeg' oons grote ni'js; 
we trekken d'r henne 

• mit hong'rige ogen, 
• bumper anbumper, 
• want we leven oe zo mit 

en krimmeneren 0e zo graeg 
over aandermaans ellende, 
en morgen en overmorgen 
is oons ienigste praot: 
"We hebben d'r west!" 

Jan van Overtjonget 
• (Uut: De Ovend, 16ejr. no. 1, 1988) 



zaoterdag 

14 
meert meert 

zundag 

15 
meert 

De wiend, de wiend is mulders vriend. 
(Berkoop) 

Zunrie op 06.52, zunne onder 18.45 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
meert 
	

meert 
0 

cl 

Ie kun beter de mouwe verspeulen as de aarm. 
(Wolvege) 



Oolde schoele 

'kBin weer kiend in d' oolde schoele, 
'k zit weer in de baank veuran. 
't Is as staot de wereld stille, 
'k heb d'r duzend dromen van. 

'k Zie et plein, de ekkelbonien 
nut et grote eksternust. 
boven in et veerste puntien, 
gienend die zo hoge dust. 

'k Roek de oolde kolekachel, 
'kpruufde smaek van zuuthoolt weer 
En ik zo] graeg knikk'ren willen, 
mar ik heb gien knikkers meer. 

Bruun verrookt, de schoeleplaete, 
jaorenlaank op 't zelde stee, 
• ligt et zeilschip, zwaor belaeden, 
op 'e ree van Bantam ree. 

En ik zing die ooide vassies, 
hiel de schoele vol geluud. 
En de stemme van de juffer, 
die klinkt boven alles uut. 

Stemmen uw een kienderwereld, 
lange leden en veurbi'j. 
Mar mien dromen hek nog over 
en die bin alliend van mij. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 

Van heuren zeggen en zien 1 

Schaopen op half gewin 

In vroeger tieden weren d'r in dlisse streken een protte meensken die 
schaopen hadden veur de melk. Per huusholing hadden ze iene of 

een peer melkschaopen. 
Schaopemelk het een veul hoger vet- en eiwitgehalte as koemelk. 

De melk wodde bruukt veur in de koffie en ok veur over de soepen-

gottenbrij. De koolde melk wodde over de waarme brij genten. Ze 
kaarnden d'r ok wel botter van. Schaopebtter het een witte kleur, is 

wat wieke en wat stark van smaek. 
Pattie laandarbeiders hadden zels gien schaopen in eigendom, mar 
hadden die in gebruuk op half gewin. Hierbij was et regel dat alle 

melk veur de bniiker was. 
Eigener en bruker kregen ieder de helte van de opbrengst van de lao-
men en de wolle. Elk hadde dus een half gewin. Et nutlienen van de 

schaopen op half gewin hadde een looptied van een jaor. De fied 
begon nao et zoegen van de laomen. De eigeners van disse schaopen 

weren vaeke boereknechten. Die deden dit om geld te beleggen. 

(wodt vervolgd) 



H. Jozef (rk.) 

II 

woensdag 	donderdag 

18 19 
meert 	meert 

ppe 
Snieder, snieder maek me de broek wat wieder, 

mar niet zo wied dat hij mij van 't gat ofgliedt 
(Ni jberkoop) 

Begin van etveurjaor 20.55 MET 

Me  vrijdag 

20 
meert 

L.K. 08.38 

zaoterdag 

21 
meert 

'T  mie 
Wat zal d'r op die vergeerdering van de plattelaans-

vrouwluden weer wat oficwaekt wodden. 
(Oolde- en Ni'jlaemer) 



Van beuren zeggen en zien 2 

Schaopen op half gewin 

Tot omtrent 1920 kwam dit gebruuk nog in Blesdieke veur. Ik hebbe 
nog van iene heurd, dat die in zien jonge jaoren  vier schaopen op half 
gewin hadde. Dat was in et begin van disse ieuw. Nao 1910 wodden 
dr staorigan minder melkschaopen huilen en rond 1930 weren ze in 
disse treek zo goed as niet meer te vienen. 

Haandel 

Stienwiek hadde vroeger een grote veemark. Iedere weke op maen-
dag was et daor een drokte van belang. Et overtollige vee van boeren 
nut een grote omtrek wodde daor anvoerd en verhaandeld. 0k de 
boeren an de zuudkaante van de Lende in West-Stellingwarf mark-
ten daor heur vee dat ze kwiet mossen. Dat betrof dan rundvee en 
schaopen. Veur varkens was veur heur Wolvege de mark. 
Een mark is een plak waor him soms biezundere gevallegies ofspeu-
len. Zo was d'r in de dattiger jaoren een boer in Paosloo die een 
drachtige pinke over hadde. 
Hij stuurde zien zeune op een maendag naor Stienwiek om wat van 
de priezen geweer zien te wodden. Et het grif de bedoeling west dat 
hij him wat wegwies maeken mos in et zacken doen. De zeune was al 
meerderjaorig. Dat waj' doe van 21 jaor of. (Wodt vervolgd) 

Van beuren zeggen en zien 3 

Schaopen op half gewin 

Bil et haandelen van de koopluden woj' vaeke niet vule wiezer van 
de priezen en bij et ommestrunen tussen et vee trekt dat de andacht. 
Een koopman, die hij kende, vreug of hij wat zocht. Nee, dat was 
niet et geval. Mar de koopman hul an en vreug om een bod veur een 
pinke. Now, dat bod wodde niet geven, want dat was zien bosschop 
niet. Nao wat henne-en-weer praoten, vreug de zeune wat de vtaog-
pries was. Now, die pries wodde vlot zegd deur de koopman en hij 
hifi sri dat de jonge bieden zol. Dat die dee dat op 't laeste en nuumde 
een bedrag dat een flink stok leger lag as de vraogpries. Doe zee de 
koopman da hij niet reer kieken mos, want hij kreeg gelok. De 
koopman hadde stark overvraogd! Bij die boerin Paosloo hadden ze 
aovens niet iene pinke over mar twieje. En die twiede was een dure! 
Af weeromme kommen van de mark bij' in de regel wiezer as daj' d'r 
henne gaon. 

(wodt vervolgd) 



Z.H. Preens Pieter-Christiaan (1972) 	Zunne op 06.36, zunne onder 18.57 

zundag 	maendag 

22 23 
meert 
	meert 

me 
A'k jow niet had en mien kleren niet, 

dan ston ik naekend op 'e diek. 
(Ni 'jberkoop) 

Maria Bosschop (r.k.) 

deensdag 	woensdag 

24 25 
meert 
	

meert 

me 
Een dreuge meert is geld weerd, 

As 't in april mar natten wil, 
Dan dot de laandman wat hi'j wil. 

(Ni'jhooltpae) 



Van heuren zeggen en zien 4 

Schaopen op half gewin 

Dr bin ok hiel aandere veurvallen. In et begin van disse ieuw was dr 
in Blesdieke een boertien, dat ok in schaopen haandelde. Et kan ok 
wezen dat hi'j schaopekoopman was en ok boerkeri'je hadde. Vaeke 
gong hij maendags mit schaopen naor de Stienwieker mark. Soms 
gang de vrouw ok mit. Daar hadden ze wat mit vent. As d'r op 'e 
mark belangstelling veur ien van zien schaapen was, dan kwam zien 
vrouw op 'e lappen. Goelendeweg begon ze te roepen: "Ie verkopen 
mien beste schaop niet, heur, die geft nog zovule melk." Hij weerde 
.dat dan lamp of en zee dat ze heur dr niet mit bemuuien mos. Dat 
gang zo een posien. En zoks trok volk! Et gevolg was dat et schaap 
.veur een goeie pries verkocht wadde. Dat was vanzels ok de bedoe-
ling en dikke tevreden gangen ze in de middag tegere naar huus. Et 
spullegien was weer mooi lokt! 

Jan Ii Lantinga 
(Uut:De Ovend, 17ejr. no.2, 1989) 

De toren van De Lichtmis 

Henne 

Et gong niet langer op et laeste, 
de piene gong te slim te keer. 
't Vertekende je hiele wezen, 
ie weren haost mien mem niet meer. 

Qenaodeloos wodi' ie een aander, 
je fleur, die raekt' ie zomar kwiet. 
Een oolde vrouw, mis en krebentig, 
mit trieste ogen, vol van spiet. 

Zo wik niet langer leven, zeed' ie, 
't het allemaol zo weinig zin. 
A'k morgens in de spiegel kieke, 
zie 'k dak een oolde stumper bin. 

Now zwiegen we, de automoter 
is 't ienigste dak heuren kan. 
De stompe toren van De Lichtmis 
geft oons de weg naor 't zuden an. 

Johan Veenstra (Uut: De torenvan De Lichtmis) 



donderdag 	vrijdag 

26 27 
meert 
	

ftiP.I'-Jii 
II 

'k Heb een motte mit zeuven biggen 
En de oolde heb ik dood in 't hokke liggen, 
Och man, och man, praot mij d'r niet van. 

(Der Izzerd Wolvege) 

N.M. 04.14 
	

Begin van de zoernertied 

• zaotendag 	zundag 

28 29 
• meert 
	meert 

As zoen zeuge ofmest wodde, kon die wel over de 600 
pond wodden, mii' een stientien spek d'r op. 

(Oosterwoolde) 

M0-701 



Mineur 

Is je leven jen en al mineur 
toe, zit niet bi'] de pakken neer 
Mar kom, 
spring op, 
dëurbreek die sleur 
en zie: majeur weerklinkt al weer 

Dus zit now niet om niks te klae gen 
zit niet steeds injezels te spitten 
Beslisse zels, 
as op zoemersé daegen 
of in et schaad 
of in de zunne zitten 

Jan Oosterhof 

:Veurlçommen 

:Wij willen niet weten 
dat wij oonze misdaodigers 
wat misdoen 
deur ze te veroordielen 
deur veuroordielen 
en gien acht te slaan 
op heur aachterg ronden, 

• wij laaten vaeke toe 
dat de toestaand van die deur 
elk verlaotenen 
een protte te weensken 

• overlat, 
as wij daor es aachter 
kommen konnen, 
kannen wij een protte 
veurkommen, 
van wat oonze misdaodigers 
misdoen. 

Hamien Houtman (Uut: Weerzien) 



Zunne op 07.20, zunne onder 20.09 

maendag 
	

deensdag 

30 31 
meert 
	

meert 

moe 
Ik zat krek veur et raern doe hij die spullen uut de auto 

• pakte, zodoende kon ik 'm mooi ofneuzen. 
• (Hooltpae) 

n 

woensdag 

:1 
april  

donderdag 

2 
april 

Ik lappe de schoonmaek an mien leerze, 
ik gao me niet ofpeigeren. 

(Peperge, De Blesse) 



Heerd 

Ze zeggen dat een eupen heerd 
ni'jmoods is en dat kuj' ok lezen. 
Mar dat men z6 mar wat beweert, 
dat is now nog es weer bewezen. 

Want wat is ommes et geval? 
(Dat weten dus de échte sneupers!) 
Hooltwoolde had zien heerdvuur al 
ten tiede van de rendierstreupers! 

Alliend neust Stapert even deur 
of 't alle geer wel echt vertrouwd is, 
6f dat d'r deur een Ameteur 
- zien naeme ligt me in 't geheur! - 
in negentientachtig nog an bouwd is! 

Jouk 
(Uut: Wille op Te brille) 

Ode an de worm 

zij bin van grote weerde 
worms dollen en bemesten oonze eerde 
hangen ze an een haokien dan even laeter 
kommen ze mit een vis uut et waeter 
voegels hebben d'r een aorig maoltien an- 
mar wat vien ik d'r zels now van? 
hoe ze de vissen en voegels ok smaeken meugen 
ik durf ze amper an te raeken 
ei' bin wis nuttige biesten 
mar in heur soorte wel de alderviesten 

Willem Jan Teijema 
(Uut: Interieurarchitekt) 



• E.K. 22.18 

• S,. vn jdag 

3 
april 

zaoterdag 

4 
april 

FHij  het de naeine nogal gauw aod te wodden. 
(Niljberkoop) 

Paimzundag 
	 Zunne op 07.04, zunne onder 20.21 

zundag 
	maendag 

5 6 
april 
	april 

mot 

Waj'vandaege doen kunnen, moej'ni et uutstellen tot morgen. 

(Span ge) 



Alle daegen 

Alle morgens 
gaept hi'j 
veur de spiegel. 
En wiels hij 
vol ofgries 
et gebit bekikt, 
daenkt hij: 
et ontbrekt 
de daegen 
tegenwoordig 
an de lach 

• van mooie 
witte tanen. 

Benny Holtrop 
(Uut: Van twje kaanten) 

Argens... 

Argens bin aIded wel meensken bliede. 
Argens op eerde wodt d'r wel lacht! 
Want overal bluuien wel bloemen 
En overal straolt d'r wel pracht! 

Argens daor speulen ja musken in 't waeter, 
Argens daor hangen wel druppels an 't blad. 
Argens daor fluiten wel voegels heur lieties 
En argens daor wiemelt een hond mit zien stat! 

Argens bin altied wel meensken bliede 
Om de wiend die soest deur et riet 
Of de zunne die straolt an de locht, 
Of de steerns, de wolken, de maone, 
De oele die zweeft in zien vlocht! 

Om alles wat leeft en wat gruuit hier op eerde, 
De kiender, de zwelvers, de iek, 
Veur zoks klopt ja ommes je hatte! 
Et maekt je inwendig zo zaachte en wiek. 
Gien waopens, mar 't hatte, ja dat moet et doen. 
Ddt kan ja zorgen veur vrede, mit schik enfesoen! 

Bankje Bruggen (Uut: Onder eigen volk) 



deensdag 	woensdag 

7 8 
april 	april 

Mit stroop vang ie meer mag gen as mit eek. 
(Ni 'jtriene) 

II 

Witte Donderdag 

donderdag 

9 
april 

Goeie Vrijdag 
Z.H. Preens Floris (1975) 

Vn jdag 

10 
april 

Jow moe'n die eerpels niet zo ofpiaggen, dat is zitnde, 
want et beste zit onder de schelle. 

(Hooltpae) 



Ilasems 

as de wiend opstikt 
en storms losbreken, 
schudd' ik de traonen 
uut de bomen, 
giesele de toeken 
en kraeke de stammen. 

alle kleuren valen 
de dood, de dood integen. 

:plaanten en bomen, 
biesten en meensken 
• schoeien bij mekeer. 

dan spreid' ik mien maantel 
staorig uw' over ei laand, 

• bedekke alles 
mii dieze en droom: 
een ere tied brekt an. 

Lodewiek Hooghiemsira 
(Uut: Slaand van glas) 

Lietien van lange leden 

• Myriaden van steerns, 
jochies van verens, 
zachies, hiel zachies 

• gluuien ze an. 

Mii wiedeupen ogen, 
et hatte vol hope 
blieve ik staon 

• kieken en waachten... 

tot ikje zie, 
blievende dromen 
daj' iens toch es kommen, 
liefste... Mar wie? 

L Hooglilemstra. 



II 

Pésach (isr.) 	 Eerste Paosdag 
V.M. 00.23 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
• april 	april 

fmit 
len ei is gien ei, 

Twie ei is een half ei, 
Drie ei is een paoskei. 

• (De Haule) 

• Twiede Paosdag 
Zunne op 06.48, zunne onder 20.33 

maendag 

13 
• april 

deensdag 

14 
april 

Ik was zo nao an, ik kon de bakker niet meer betaelen. 



Oftroefd 1 

D'r bin een protte meensken die wel es kaortspeulen. Aanderen wil-
len daor niks van weten. Sommigen doen dit slimme graeg. Zo Ok 

• Jannes, een oolde boer in Blesdieke. Et het naor ikmien in 1945 of 
• 1946 west dat in de winter twie jongkerels elke zaoterdagaovend bij 

Jannes kwammen te kaortspeulen. Ze begonnen dr aovens omtrent 
acht ure mit. 
Dr wodde pittig speuld, en de tied vleug omme. Doe et elf ure west 

• was, zeden de jongen dat et tied was om vot te gaon. Morgen was et 
• ommes mit melkerstied weer vroeg dag. Mat Jannes wus van gien 

opholen en zee dan. 'Nog even waachten, dan doen we nog een pot-
tien.' Dat gong zo een posien deur. De jongen raekten zodoende 
altied een stok laeter vet as dat ze van doel weren. 

(wodt vervolgd) 

Oftroefd 2 

Nao weer zoe'n keer praotten ze tegere of om him mar es nut te per-
beren. 
Op de volgende zaoterdagaovend was et op et laeste weer: 'We doen 
nog ien pottien.' 
Naodat dit een peer keer gebeurd was, praotten ze niet meer over 
votgâon mat bleven gewoon deurspeulen. Dat gong deur tot mor-
gens vuuf ure. Doe zee Jannes: 'Jonges, waacht even, ik moet eerst 
de koenen huj geven en dan doen we nog een pottien.' Et plannegien 
om him te vieter te nemen was niet lokt. Et was aandersomme gaon: 
de oolde hadde heur oftroefd. 

Jan H. Lantinga 
(Uut: Van beuren zeggen, zien en weten) 



woensdag 
	

donderdag 

15 16 
april 
	

april 

JHIi'j het d'r een haantien van et wark op te schoeven. 
(Wolvege) 

Z.H. Preens Maurits (1968) 

.,. vn jdag. 

17 
april 

Pésach (isr.) 

zaoterdag 

18 
april 

Ie moe'n niet zokke geleerde woorden bruken, 
dat schrikt of, dan kommen de meensken 

niet meer op zoen aovend. 
(Nijberkoop) 



Verdriet 

Verdriet kent iederiene 

et liefst bi']' dan alliend. 

Soms kuj' d'r muuilik over praoten 

n 't goelen kuj' vaeke niet laoten. 

Schaemje dan niet veur je traonen, 

Ok as een aander ze ziet. 

Steun dan op mekaander 

en diel saemenjow verdriet. 

Anne de Lang 

(Uut: De Ovend, 16e jr. no.2, 1988) 

Schoelefoto 

Pake het een schoelefoto, 
riegels kiender naost mekeer. 
Op 'e lei staot negentiennegen, 
't isfaoren her, et komt niet weer. 

Soms vertelt hij van dat plaetien, 
want hij wet d'r alles van. 
Pake die kent alle naemen, 
ien' veur ien' wist hij ze an. 

Dan bin alle schoelekiender 
naemloos votvlocht uut de tied 
Wat as blift dat is de foto, 
mar die kent de naemen niet. 

Kiender uut et dörp van pake, 
waor as hij zo graeg van praat. 
Mit een glimk en stilte weemoed, 
dat de tied zo vlogge gaot. 

• Gekke Reinder, grote Pieter, 
• Meint van Piers en Roelf van Sloot. 

En dat maegien daor in 't midden, 
dat is beppe, die is dood. 

• Hoeveul bin d'r nog van over, 
• af ze tellen, mar een peer. 

En as we nog even waachten, 
dan is d'r gieniene meer. 

Johan Veenstra (Uur: De toren van de Lichtmis) - 



L.K. 21.53 

zundag 

19 
april 

Zunneop 06.33, zunne onder 20.45 

maendag 

20 
april 

II 

Gao naor je moer en pis de kachel uw'. 
(loop naar de pomp, bekijk het maar) 

(Nijhooltpae) 

deensdag 	woensdag 

21 22 
april 
	

april 

Bij een schaop mii' drie laomer hef wei es een ofsto-
tertien, dat wodt dan vaeke een opfokkertien. 

(Buil) 



Stilleven 

de hoge loods 
uut mekeer bast 
dakspanten briek 
smeulend rubber 
auto's zonder raemen 
zwatte karkassen 
gries as 
een huverig stil tenielstok 

een dof rooie 
braandweerauto 

Ii 	
staot naost de loods 
te koop 

:Teije 
(tint De Ovend, 21e jr. no.5, 1993) 

Zoe'n zoemer 

• De hieltied vaeker 
• droom ik van zoen zoemer. 

De voegels buten aosem, 
de tuun uutteld, 
de katte veur meraokel in et griJs, 

• ieje naost mij. 

De zunne tiepelt 
• anje schoolderbaanties, 

struuptje staorigan uut. 
• Ie willen best weten 

dat hij je vrund is. 
Alles laot ie toe, 
niks blzft d'r te raoden. 

En ikke, 
• et zwiet op mienfesoen, vule dak 

vusen te zwaor bin 
• veur zoen zoemer. 

Benny Holtrop (Uut: Van twie kaanten) 



donderdag 	vrijdag 

23 24 
april 
	

april 

Ik heb hiel wat ofstraainpeld daor 
bi'] jiin in de bos doe 'k streuper was. 

(Nl jberkoop) 

N.M. 13.41 

zaoterdag 	zundag 

25 26 
april 
	

april 

As we an et karnen weren, mossen we hiel wat of- 
plompen veurdat de botter groot was, 

(Scharpenzeel) 



Loket 

D'r zat een man an et loket; 
hij hadde 't loekien eupen zet. 

Zo zat hi'j - dat was dienstverbaand - 
te waachten op zien eerste klaant. 

Die klaant kwam - rnit een protte wiend - 
de deure in - et was een Idend. 

En hoevuul muuite hij ok dec, 
•Jzfj heurde niet was as ze zee. 

Hij dAchter 't gat - et kiend d'r veur; 
hij kreeg et niet in et geheur 
en stak daorom zien kop d'r deur. 

Mitien klonk d'r een kotte plof, 
• een betien zwaor, een betten dof.. 

• Et kiend dat raosde nog van: ne'é! 
mar 't was een briede rooie snee... 

De hiele boel was middendeur 
en daor was ok gien plaksel veur. 

• Et is een bloederig verhael, 
mar 't sprekt biezunder klaore tael: 

Zolang' as 't leven weerde het: 
stik nôôitje kop deur een loket! 

Jouk (Uut: Wille op 'e brille) 

Vot 

Ie bin vot 
en op jow glas 
zie ik jow vingerofdrok, 
OP 'e matte 
ligt nog snij 
van jow schoenen, 
in de aske bak 
nog een peuke 
van jow lieve mond. 

Op mien wange 
zit nog even 
10w lippestift, 
mien traonen 
wasken mien wange. 

Harmen Houtman 
(Uut: Weerzien) 



Z.K.H. PreensWillern-Alexander(1967) 
Zunne op 06.18, zunne onder 20.57 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
april 
	

april 

Ie inoe'n van de naacht gien dag maeken. 
(Berkoop) 

Keuninginnedag 
H.K.H. Preenses Juliana (1909) 

Mr. Pieter van Vollenhoven (1939) 

woensdag donderdag 

29 30 
april 
	

april 

Af zo oold binnen en ie krie gen dan nog een zeune 
en ie tnoe'n d'r dan beter nog mit voetballen, now, 

dat vaak fe goed of, zol 't niet? 
(Ni'fberkoop) 



Een miskende grietman 1 

Een jaor of wat leden is dr in Wolvege een stokkien straate vermaand naor de 
grietman Dirck van Baerdt en over die naemgeving het doedertied nog al hiel 
wat drokte west. Dat kotte stokkien, tussen de Van Harenstraote en et Pasterie-
plein wol et gemientebestuur Baerdtstraat numen en daor was nogal wat volk 
op tegen. 
De karkvoogdeh van de "Grote Karke" schreven een brief naor B. en W. waor as 
in ston dat dat niet wezen mos, want dat Dirck destieds niet zoe'n veurnaeme west 
:IIe  Hij hadde wel de eerste stien legd van dekarke, mar op die stien, die boven 
•de niet meer bruukte deure an de zuudkaant metseld is, was et woord grietman 
:otkapt, dat zodoende dochten ze dat et wel een dikke minne west hadde. 
Mar ze weren, en weer dikke, mis. De anduding grietman is doedertied overal 
in Prieslaand van monumenten en stienen ofhaeld. De meensken hadden in 
1795 de broek vol van de grietmannen, die in de 18' ieuw niet vule aanders 
daon hadden as heur te verrieken ten koste van ï volk. 
0k in West-Stellingwarf weren ze gien haor beter as de rest In de loop van 275 
jaor hewwe hier 21 grietmannen versleten en aj' ze op een grote bulte gooien, 

• stikt alliend Dirck van Baerdt d'r, as bestuurder van een grieteni'je, mit kop en 
schoolders bovenuut. Hij het wat op 'e bodden zet, mat bij de eren was et 
alliend "ik en mienen" en veerder: how mat. 

• Laot et zo zeggen: alliend as heur eigen laand verzeup leuten ze, op kosten van 
& gmieteni'je wat an de dieken doen. Et "hael an en Icieg meer" was nooit 
genoeg bij dat volk. De Lycklama's hebben wel wat vaorten greven laoten en 
de Van Harens hebben aorig aachter de wolven anzeten, mar et was vent 90% 
eigenbelang wat ze verhapstokten. 

Fokke Midddendorp (wodt vervolgd) 

Een miskende grietman 2 

• Zoa'k zegge, Dirck van Baerdt was een uutzundering. Hij was geboren op 'e 
Jouwer as zeune van Hobbe van Baerdt, die daar grietman was van de griete-
ni'je Doniawerstal. 

• Doe hij hier kwam was hij lcwaolik 20 jaor. Dat het west in 1639 en van Wolvege 
as heufdplak van de grieteni'je was doe nog gien spraoke. Verkiekje daor niet op. 
D'r leup een Heirwegh, of Heerenwegh, van zuud naor noord deur West-Stel-
lingwarf, mar die was niet veul biezunders. 
In de winter koj' d'r niet langes, dan ston hij vent zeker 70% van zien lengte 
onder waeter. In wezen was et niks eers as een bried zaandpad, daor de starke 

• Friese peerden mit mnuuite de lompe koetsen deur henne sleurden. Et is nog de 
vraoge of de Blesbrogge doe al over de Lende lag. Et stok laand "De Veer- 

• kaampe" komt daor in 1700 nog vent en wist d'r opdat daor vroeger een veer of 
pont west het. In et Iaeste van de 17e ieuw betaelt de karke van Hooitpae geld 
vent een brogge over de Lende. De "buurthe" van Wolvege lag buten de route 
van de weg. 0p 'e hoeke van de Stienwiekerweg en de Ooldeweg ston een har-
barge en 300 meter westelik daorvan stonnen de eerste huzen van et dörp. Tot 
die hazen was et nog vrijwel overal bos. De Heirweg dri'jde bij de hoeke oos-
telik of en kwam, mit hier en daor haokse bochten, inNi'jhooitwoolde vanwaor 
hij over de Weerdiek veerder gong op 'e Tjongerbrogge bij Ooldeschoot an. 
Ni'jhooltwoolde was doedertied et ienigste dömp in de grieteni'je dat verbiening 
hadde init de Friese waeterwegcn. De straotnaeme "Stadburen" geft an dat d'r 
een beschoeide walkaant was, waor de schippers anineren konnen vent laeden 
en lossen. 

Fokke Middendorp (wodt vervolgd) 



Dag van de Arbeid 

e,. vrijdag 

mcie 

zaoterdag 

2 
mcie 

ok 
Doe we vroeger lopende naor schoele gongen, 

konnen we soms aorig ommedreutelen. 
(Berkoop) 

II 

Roepingenzundag (r.k.) 
E.K. 12.04 

zundag 

3 
mcie 

Dodeherdaenking 
Zunne op 06.04, zunne onder 21.09 

macndag 

4 
mcie 

Mii' zwaor weer moei' de spiegel oinmehangen. 
(De Fochtel) 



Een miskende grietman 3 

Dirck van Baerdt gong daor dan ok wonen en van daoruut het hij plannen 
rnaekt, want hij wol wat van zien grieteni'je maeken. Dat hij daorbi'j docht 
het art Wolvege is niet zo verwonderlik. Et dörp lag hoge, midden op 'e 
zaandrogge. Was bosriek en hadde'goed hujlaand hij de Lende langes. 
Veur de karlcelike geniiente lag et centraol. Goed te berieken veur et karke-
ijollc van Sunnege, Ni'jlaemer en Ni'jhooltwoolde. Wolvege mos et 
heufdplak wodden van West-Steffingwarf. 
De grieteni'je heurde bij Frieslaand, mar deur de minne verbienings gong 
S volk in Stienwiek en Ooldemark naor de mark mit heur perdukten. Daor 
gavven de Staoten ieder jaor wel permissie veur, mar et gaf veul ongemak 
en onkosten, omdat de perveensiegreens overschreden wodden mos. Daor 
:mos passagegeld en in-en uutvoerrechten veur betaeld wodden- 
D'r mos zodoende in et eerste plak een betere verbiening mit Frieslaand 
kommen en onder leiding van Van Baerdt is doe de Schipsloot geven, hij 
wodde ok wel Baerdlsioot nuumd. Wolvege kreeg zien eerste beurtschip-
per op Liwwadden en Sneek en begon dr bij te heuren. In et twiede plak 
• leut dejonge grietman een rechthuus bouwen. Dat het hij an de Hisseburen 
zetten laoten -now Heufdstraote Oost- art de deurgaonde weg. Tegenworig 
vienen we daor de slaachterl'je van Gosse Hoeksmna Et plak was goed keu-
zen. Dr wodde ororne henne bouwd en mittertied lag Wolvege ok an de 
deurgaoncle weg. 

Fokke Middendorp (wodt vervolgd) 

Een ~ende grietman (slot) 

• Uutet archief van de Schoterziel bhekt datVan Baerdt him ok terdege mit de dieken 
en de waeterlopen bemuuid het, wiels hij veerder de wegen deur de anpaolende 
eigeners goed onderholen leut. Op et aende is hij et west, die dr veur zorgd het, dat 

• de "Grote Karke" bouwdis. De eerste stien het hij daor op 4juli 1646 veur legd. Van 
de oolde kapel, die daor omtrent etjaor 1200 bouwd is, bin de oolde ldoosrmop-
pen nog bruukt. 
Veerder was Dirck van Baerdt lid van Dippeteerde Staoten van Frieslaand en 

• Curaoter van de Universiteit van Franeker. Et schient dat hij him ok nog doende hul 
ruit schrieven en dichten. In 1662 is een boekien van lijm uutkomrnen in Stienwiek 
mit as titel 'Sondekraak ter bekeerde saligheyd. 

• Et laeste dat over film schreven wodde is dat.hi'j op 13 augustus 1672 tegere mit de 
kapitein Hania an et heufd van 450 Friese burgers Blokziel op 'e Munstersen vero-
verd het, wat et eerste keerpunt in de kaans van die oorlog west het. 

• Al ruit al een leven dat toch de muuite weerd was en waor anwiesber een protte wark 
in verzet is in et belang van de grieteni'je. In 1673 is de grietman wegraekt. 
Hij is bijzet in de grafkelder van de femilie in de "Grote Karke". Naost him rusten 
zien vrouw en zien beide kiender, die jong wegraekt binnen. In 1922 is de grafkel-
der veur et laeste eupen west en kon dat konstateerd wodden. Krek onder de 

• preekstoel ligt die kelder en zonder oneerbiedig te wezen zok zo zeggen: ere wie 
ere toekomt, hij het et beste plak in de karke. 
Dirck van Baerdt het dan weide kotste straote van Wolvege op zien naeme staon, 
mat lctkas van Piet Hein kuwwe van lijm zeggen: "Zijn daden benne groot", hij het 
een protte daon veur zien mooie grietenije. 

Fokke Middendorp 



himzels e 

Bevri'jdingsdag 
Dag van Europa 

deensdag 

5 
mcie 

woensdag 

6 
mcie 

donderdag 	vrijdag 

.7 
	

8 
mcie 	mcie 

Een katte in 't nauw maekt soms rere sprongen. 

(Oosteiyoolde) 

II 



Veertig (Ben 6 mei) 

Dornrniet dan bin 'k veertig, 
dan prakkezeer ie wel es even 
en hefwel es een bujfe, 
die je soms zomar daenken lat 
Eins hak wel graeg 
een zeune had. 

Een kiend om veur te leven, 
om dingen deur te geven 
:en zo een draad te weven 
tussen vroeger en laeter. 

En 'k bin d'r eins wel Wisse van, 
wat hawwe oons vermaekt. 
Zwurven op 'e Zonen, 
beinseld deur de lanen, 
zien knoesien in mien hanen, 
mien kleine kammeraod. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 

De verbunnen schoolder (7 en  me» 

Hij zee dat hi'j lijm stoten hadde 
• tegen een mure, of valen was. 

Mar d'r Was warschienlik een ere reden 
veur de bezeerde, de verbunnen schoolder. 

• Doe hij nogal roeg 
naor een rim rekte, om d'r 
Wat foto's weg te kriegen die hij bekieken wol 
raekte et verbaand los, en et bloedde een betien. 

Ik maekte et weer vaaste, 
op mien gemak; hij had gienpiene 
en ik vun et plezierig om naar et bloed te kieken, 
et was wat van mien liefde, dat bloed. 

Doe hij vot was vun ik, veur zien stoel 
een bebloed lappien, een stokkien verbaand, 
een voddegien om drekt in et askevat te gooien; 
ik drokte et tegen de lippen an 
en hul et daor een hiele tied 
et bloed van de liefde tegen mien lippen. 

Kavâfis (Uut: De Ovend, 21e jr. no.6, 1993) 



Moederdag 

zaoterdag 	zundag 

9 10 
mcie 	mcie 

Pattie meensken kun op een vergeerdering op bepaolde 
dingen zo lange ommekauwen. 

(Berkoop) 

II 

Begin van de lesheiligen 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21 

V.M. 16.29 

maendag 

.11 
mcie 

deensdag 

12 
mcie 

ok 
• Moeder, moeder de beer is los, heur dat beest es brullen; 
• Snied 5'n de kop en oren of, dan kun we lekker smullen. 

(Ni'jberkoop) 



Heiten naeme 

now bil' zestig 
now wodt et lied 
jow naeme wok niet bruken 
Qrnree ik bange 
veurjow naeme was 
ik mos ei zo neudig 
zels allienig doen 

now bin 'k dattig 
now wodt ei lied 
jow naeme wik weer bruken 
omree ik groots 
Op jow naeme bin 
ik ho ef ei niet langer 
meer alliend te doen 

pseudoniem 
patroniem 
ik bruukte ze 
as iene 

:schoelnaeme 
hellen naeme 
ik bruke ze 
now beide 

Klaas KnihisHofstra (Uut:De Ovend, 17ejr. no. 1, 1989) 

Wereld zonder greenzen 

Een wereld zonder greenzen, 
zal die nog es bestaon? 
Dat ok een vlochteling 
een pad het om te gaon. 

Vlochten uut et eigen laand, 
om wat dan ok veur reden, 
dot een mèenske zomar niet 
daor is vaeks wel om leden. 

• Meensken, die et ze/s niet angaot, 
weten zij wat of et is? 
Kiek hier es naor die volle winkels 
en wat is daor ginder mis? 

Aarmoede, onderdrokking, oorlog, 
gien plakkien om te leven. 
Een wereld zonder greenzen, 
kof die mar an heur geven. 

Marjo (Uut:De Ovend, 20e jr. no. 1, 1992) 



Aende van de lesheiligen 

woensdag 	donderdag 

.13 14: 
mcie 	mcie 

ok 
Af' et niet zien willen, 

kuj' mar beter ommekeren. 
(Ni'jhooltpae) 

vri'jdag 	zaoterdag 

15 16 
mcie 	mcie 

ot 
Pak now toch es een keer an, 

ie mierken de hiele morgen mar wat omme. 
(Nijberkoop) 



Vivaldi 

Op de vioelen 
van Vivaldi' 
speult mien penne 
mit 'tpepier, 
et allegro 
dwingt him krachtig 
tot een spul 
mit letters hier, 
mar bij alle 

• mooie tonen 
die 't orkest verliest, 
is hij etdie 

• dit keer now 
veur zien vri'jhied 
kiest. 

Harmen Houtman 
(Uut: De Ovend, llejr. no. 1, 1983) 

Mariabeeld 

Motregen en baklocht 
en et geluud 
van een hiese koopman 
op 'e romnmelmark. 

Verleuren tussen 
blik en diggelgoed: 
een ofdaankt Mariabeeld 
vol stille liefde. 
Mit een iewige glimk 
en mit versteend verlangst 
naor wat as was. 

Wierook en keerslocht 
en et geluud 

• van een zuver Te Deum 
in een volle karke. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 



Zunne op 05.41, zunne onder 21.31 

zundag 	maendag 

:17 18 
meie 	meie 

M.  
Modder en sliek maeken een gladde diek. 

(wordt gezegd als het in iemands buik rommelt) 
(Lan gedieke) 

L.K. 06.53 

deensdag 	woensdag 

.19 20 
meie 	meie 

Vn 

Mit potschi eten mos ie een bultien tnaeken en dan pikken; 
Aft omme pikten moch ie de knikkers hebben. 

(De Haule) 



Schoelemaegien 

Maegien mit je blauwe ogen, 
mitje zunnig, gooiden hoor, 
•zwaaiend mit je rooie maantel, 
•waor gaoj' henne, waor2 

•Eupen mond en witte tanen, 
lachend tegen zunn' en wiend, 
lopt ze daansend deur de straoten: 
'n gelokkig, vrolik kiend. 

Slim tevreden mit et leven 
het ze an heurzels genog. 
As ze ankomt bij heur schoele 
raekt ze verleuren in de rest. 

Leer mar vule, aorig inaegien, 
't leven is de muuite weerd. 
Mar ik hope dat jow toekomst 
ok nog zunnig wezen zal! 

Lodewiek H. (Uut: De Ovend, 9ejr. no. 1, 198 1) 

Triest liefdeslietien 

• ik wete niet hoe et te zeggen 
ik wete niet hoe et wit te leggen 
dat ik nog aitied zielsveel hool van jow 
wus ik mar inkelde woorden 
drie simpele akkoorden 
ja dan zong ik mien liefdeslied veurjow 

oe kon ik as zoveulen 
• marjoekelille speulen 

dan speulde ik mien vingers kroem veurjow 
wus ik mar inkelde woorden 

• twie simpele akkoorden 
ja dan zong ik mien liefdeslied veurjow 

• al was et mar ien nummer 
• zels zonder bas of drummer 

alliend dit iene mooie lied veurjow 
wus ik een inkeld woord 
ien simpel H-akkoord 
ja dan zong ik mien liefdeslied veurjow 

ja dan zong ik mien liefdeslied veurjow 

Klaas Knillis Hoi'stra (Uut: De Ovend, 19e jr. no.6, 1991) 



Hemelvaortsdag 

e
s donderdag 	vrijdag 

.21 22 
meie 	meie 

Af in dat zaekien ommeruren, 
dan komt d'r hoe langer hoe meer los. 

(Berkoop) 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
meie 	meie 

Die man is zo maeger, et is net een streep in de mist 
(Nijtriene) 



Et ongeduld van mem 1 

Op een mooie zundag in de naozoemer gongen we weer es mit de 
glaezen waegen naor ome Jan en tante Anne. Allemaole hadden we 
et zundagse pak an, ok et peerd. De leidens, waor heit et mit mende, 
weren van vlochten leer. Heit en ik zatten op 'e veurste baanke, op 'e 

:aat&ste, mit mem in et midden, breurtien Jan en oons zussien. Et 

: was een hiele zit naor ome Jan, want et peerd mos wel twie uren 
draeven veur we dr weren. 
Mar nao een ure rieden maekte heit een tussenstop, want et peerd 
wodde ok een daggien oolder. Veur de harbarge van Jeen van der 
Berg kreeg et een posien rut. Een oold mannegien, dat Jonk hiette, 
zorgde veur Mm, haelde et bit d'r even nut en gaf et waeter. En veur 
et gaonde en kommende peerd stonnen dr ok een peer voerbakken 
mit een zakkien haever klaor. Wij gongen dan deur naor de tapkae-
m er, waor heit eenjonkien kreeg, mem een kop koffie en de kiender 
een glas kwast. Aandere bezukers weren d'r disse keer niet. 

Bate Stellingwerf (wodt vervolgd) 

Et ongeduld van mem 2 

De heit van Jeen, Geen van der Berg, brocht oons de consumpties, 
want zien zeune was vandaege uut diketen, vertelde Geeft. Ifij raek-
te drok mit heit an de praot, want die twieje konnen mekeer nog van 
vrogget En as heit over vrogger begon wus hij van gien opholen. 

• "We moe'n ok es weer veerder, heit," zee mem doe ze de koffie op 
• hadde en wijde kwast. "Ja,' zee heit, "gaonjim mar vaast naor de wae- 
• gen. Ik moet nog even wat waeter kwiet zien te wodden en ofrekenen." 
• Doe we mit mem buten kwammen, ston et peerd al klaor om vat te 

gaon. Jonk ston d'r nog bij, want die waachtte op zien fooigien. We 
gongen weer op oons eigen plakkien zitten. "Mag ik de leidens even 
vaaste holen,' vreug ik. Is 't vertrouwd, vrouw?" vreug Jonk. "Ja 
heur," zee mem. En doe steuk Jouk me de leidens toe. 'k Vuulde me 
zo trots as een aepe en hoopte dat heit nog een posien votblieven zol. 
Mar mem docht d'r aanders over. "Wil ie de baos nog even waor-
schouwen,Jouk?"vreug ze.'Dat doen we vrouw," zee Jonk en hij 
gong mitien deur naor de tapkaemer. Doe hij weer buten kwam zee 
hij: "De baos komt d'r zo an, heur." 

Bote Stellingwerf (wodt vervolgd) 



N.M. 21.32 
Zunnèop 05.32, zunne onder 21.41 

rnaendag 

25 
mcie 

deensdag 

26 
meie 

0 

Ik vuul me zo neer, deur 't waarme weer. 
(Donkerbroek) 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
mcie 	meie 

• Et is niet best af alles beter weten en altied 
:op een aander ommeschimpen; pas mar op fezels. 

(Oosterwoolde) 



Et ongeduld van mem 3 

Mat doe et weer een kertier laeter was, leup mem de kop omme. Ze 
kwam naost me op et plakkien van heit zitten en zee: "Geef die lei-
dens es hier." En doe 'k ze hein, wel een betien verstuverd, geven 
hadde, zee ze: "Vot!" En et peerd begreep drekt wat d'r van him ver-
langd wodde. Veurdat hein kiender van de schrik bekommen weren, 
hadde mem et al an 't draeven. Jouk ston oons mit de mond wied 
eupen nao te kieken. "Mar hoe moet et now mit heit, mem?" vreug 
ik, doek weer praoten kon. "Die is nog eerder bij omejan as wij," 
zee mem. Daor begreep ik niks van. Mat doe reup Jan, die deur et 
âachterrutien keken hadde: "Daor komt heit al an. Hi'j is op 'e fiets." 
'Dat wus ik wel," zee mem, "eers weren we ok niet votgaon.' 
Even laeter kwam heit al naost de glaezen waegen fietsen. "k Gao 
mat vaast veuruut," reup hij. "Ja, 't is goed," reup mem weeromme. 
Gien woorden van verwiet over en weet Helt wus, dat hij disse 
malle gang van zaeken an him zels te wieten hadde en mem was niet 
iene, die over zoks nog zeuren gong. 
En zo kon et gebeuren, dat heit aachter zien twiede jonkien zat, doe 
mem de menninge van ome Jan opdri'jde. Ome Jan en tante Anne 
hadden d'r reer van opkeken, dat heit alliend was en nog wel op 'e 
fiets. Hoe kon dit in vrede snaeme. 

Bote Stellingwerf (wodt vervolgd) 

Et ongeduld van mem 4 

Mat doe ze heurden wat dr gebeurd was, weren ze slop van 't lachen 
west. En laeter, doe we mit mekeer om de taofel zatten te eten, bin dr 
over oonze reize nog hiel wat grappies maakt. 
En zo we kommen weren, bin we aovens ok weer votgaon. Helt op 'e 
fiets veuruuten wij mit de glaezen waegen aachter kim an. En bij de 
harbarge van Jeen van der Berg kwammen we weer bij mekeer. Jouk 
paste weer op et peerd en wij gongen de tapkaemer in, waor heit al 
weer aachter een jonkien zat. Hij hadde Geeft ok iene geven veur et 
lienen van de fiets. 
En doe we allemaole weer wat dronken hadden, het heit de keerse-
kampen van de glaezen waegen ansteuken en bin we op 'e oolde 
vertrouwde meniere weer naor huus reden. 

Bote Steliingwerf 
(Uut; De Ovend, 2Oejt no. 1, 1992) 



vn jdag 	zaoterdag 

29 30 
mcie 	mcie 

Laot die kiender nog mar mooi wat ommespeulen, 
ze bin douk gauw groot en dan kan 't niet meer. 

(Ni'fberkoop) 

Eerste Pinksterdag 

zundag 

31 
mcie 

Twiede Pinksterdag 
Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 

maendag 

1 
juni 

Vn 

Ie meugen vanzels niet onbekwaom aachter et stuur. 
(Hooltpae, Nijberkoop) 



Mien lege huus 
In 't vaele locht zie 'kje gezicht, 
hiel onverwaachs dan bij' dr weer. 
Hoe lange hek je eins niet zien, 
wanneer waf hier de laeste keer? 

Ik weet et wel, de tied die vligt, 
een maond is ommes zo veurbi'j. 
En disse naacht rnaekt vule goed, 
tot morgenvroeg dan bij' bij mij. 

Mar ondaanksjow bin 'k toch alliend, 
as op een eilaand veer van hier. 
As deur een kleurig waes van rook 
zie ikje drinken van je bier. 

Ik weet ja dat et nooit wat wodt, 
dat keer op keer 't gelok verstomt. 
As uut et Oost et donker vlocht 

:en staorigan et daglocht komt. 

;Want in de morgen gaoj' weer vot, 
:weeromme naorje eigen thuus. 
En klinkt de echo van de naacht 
verleuren deur mien lege huus. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 

7A 

• "Oons beleid is in principe 
• zo dudelik as et mar kan: 

Meer vrouwen in de leiding, 
zo sprak de wethoolder, een man. 
"Dat daorom gaot bij sollicitaties 
bij gelieke geschikthied der kandidaten, 
de veurkeur uut naor een vrouw, 

• holenjitn dat even in de gaten?" 
In de praktiek slat dit wat veer deur 
en is et beleid, zo bliekt: 

• "Bij geliek geslacht der kandidaten 
nemen we die, die 't geschikste liekt." 

Jan Oosterhof 



E.K. 03.45 

deensdag 	woensdag 

2 3 
juni 
	

juni 

Ie kun dat now wel mienen, mar daorom is et nog niet zo; 
Mïenen ligt in 'tpoepelaand en Daenken ligt daor aachter. 

(Hooltpae) 

donderdag 	vrijdag vn jdag 

4 5 
juni 	 juni 

Ei' is in disse wereld slim ongeliek; 
de iene is aarm, de aander is nek. 

(Hooltpae) 



Stiekelvarken 

Tussen 70 en 100 treden 
heb ik neudig 
om de weg over te stikken. 
Ze hebben now minder kaans 
as eers 
oons mit de auto te pikken. 
Nog hieltied kan de menister 
over oonze 
kotte levens beschikken, 

: dtioromme kuwwe oons 
niet zo goed 
naor die ni je snelhiedsbeparking 
schikken. 

Harmen Houtman 
(Uut: Weerzien) 

Aodel 

Doe de Stellingwarver Naosie 
hek op eigen bienen ston 
en de Ni'je Generaosie 

• an et Grote Wark begon, 
mossen ze nog iene kiezen, 

• graeg een hiele knappe vent, 
om zien weerde te bewiezen 
as de Starke President. 

En ze zochten in gedaachten, 
wie was wie en wie was wdt? 
En ze dochten an geslachten, 
door een scheut blauw bloed in zat! 
Want zôe'n man die mos et kunnen! 
Aodel mos d'r op de Troon'! 
Eind'lik is de goeie vunnen: 
JONKER Pieter kreeg de Kroon'! 

Jouk (Uut: Wille op e brille) 



Trinitatis (prot.) 

zaoterdag 	zundag 

6 7 
juni 
	

juni 

UM 
Et is soms uut onkunde dat meensken fouten begaan. 

(Berkoop) 

Zunne op 05.21, zunne onder 21.57 

• maendag 
	

deensdag 

8 9 
• juni 
	

juni 

• Nauw is niet wied, mar lekker op zien tied. 
(Ni 'jberkoop) 



Stille staon 

Stille staon 
dat wil gieniene, 
zels et beste leven niet, 
stille staon 
is aachteruut gaan, 
et weeromme drj'jen van de tied. 

Wat we Ia-iegen 
is de stilte 
:en de drokte now en dan, 
wat we kriegen 
is et onbekende. 
wonderlike levensplan. 

en we lopen 
an de tuun toe 
die veur ieder sleuten blift, 
tot oons wezen 
stark en staotig 
over 't hoge hekke drift... 

Harmen Houtman (Uut: Veur de vorm) 

1928-1978 

Ik blaeder in 't vergeelde album 
van mien kienderpoëzie. 
't Is een boek vol haenepoten, 
mooie woorden, mar van wie? 

'k Zie ze veur mij, al die naemen 
die heuren bij mien schoeletied. 
Mar de gezichten bin verdwenen 
en de meensken ken ik niet. 

"Wees toch altied veur een aander 
vrolik en vol zunneschien, 
dan zul ie in 't eigen leven 
daorvan de straolen ok wel zien..!" 

"Een boeket mit rooie rozen, 
niks gien stiekels op jow pad 
en wil nog es an mij daenken..." 
Wie dan toch, wie schreef mij dat? 

Allemaole goeie weensken 
kieken mij verwietend an, 
't is krek of ze vraogen willen: 
"En wat maekte ie daorvan?" 

Vergeefmi'j, tussen doe en heden 
staot de tied die nimmer stopt! 
'k Weenske okjim gelok in 't leven 
en starkte as 't es tegen lopt..! 



-t Vn jdag 

12 
juni 

zaoterdag 

13 
juni 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
juni 
	

juni 
Ii 

Ie zollen wel helpen willen, mar ie kun niet, 
dat geft een gevuul van onmacht 

• (Ni7berkoop) 

W1 
Mie g-op-bedde vot en schiet-op-bedde weer 

(Van de regen in de drup raken). 
(Ni'jberkoop) 	

[ 



frukien 

"Dag meneer," zee 't kleine entien. 
De Mercedes heurde dat. 
"Zo, aarmzaolig minnig ventien, 
hebb' ie wel Citroensap had?" 
Daor kwam Daf- et was ien trukien... 
doe was de Mercedes schroot... 
Mar et entien nam een dukien 
en zwom wieder in de sloot. 

Jouk (Uut: Greensgeval) 

De vrek 1 

't Wodde duuster. Een speerzem lochien braande in 't husien van & 
vrek. Hij haelde zien kissien onder de vloerplaanke weg en zette et 
op 'e taofel. Doe scheuf hij et laampien wat dichterbij. Eerst keek 
hij of de gedienen goed dichte sleuten en doe dri'jde hij et slot 
eupen. Een grijns kwam opzien gezichte en mli dehaand graaide hij 
in de gooiden tienties omme en leut ze gleensteren int laampelocht. 
Zo kon hij uren zitten en in 't laeste schatterde hij et dan nut. Dan 
schrok hij van hhnzels, en, bange dat iene him beloerd hadde, stopte 
hi'j zien stomme bezit weer onder de vloer. 
Deur de jaoren henne was 't zo wodden. Doe zien oolde mem nog 
leefde was 't nog niet hielemaole zo slim. Mar doe die versturven 
was en hij hielemaole allienig overbleef was et begonnen. 

Wube Lainers van de Kuunderwal (wo dtvervolgd) 



• Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

zundag 	maendag 

14 15 
• juni 	 juni 

Ie inoe'n niet overal de neuze instikken. 
(Ni'jtriene) 

deensdag 

16 
juni 

Z.H. Preens Bernardo (1977) 
L.K. 12.38 

woensdag 

17 
juni 

EM 
Ie kun ok niet langer ontholen as tussen de eerpels en de brij. 

(Buil) 



De vrek 2 

't Was een ziekte wedden en alle meenselilchied was vot; Hij hadde 
nargens aanders meer oge veur as vepr geld. Een vrouw? 0e here, 
nooit! 
Die gavven alles mar nut, daor mos hij niks van hebben. Alles wat 
goedkoop was, was veurhim en 't aldemeudigste om te leven mos et 
minste kosten. As hij naor 't wark gong en't regende zoen dag, dan 
nam hij zien brood mar weer mit. Want wie niet verdient, moet ok 
niet eten. 't Wedde een bedroefd meenske, en alle meensken wodden 
bij de deure ofdaon, want een koppien drinken kon dr niet of. Zo 
wodde & kiste al voller en voller. En soms zat hij uren te tellen as 
alles dr nog welwas. 
Mar oe here, dat zol niet lange meer duren. Dr kwanimen zegeuners 
in 't dörpien en ze kwammen ok bij de vrek. Twie vrouwluden en een 
kerel. 

Wube Lamers van de Kuunderwal (wodt vervolgd) 

De vrek 3 

Hij gong vlogge naor de deure. Een joongien ston op 'e kop en dee 
alderhaande keunsten. Hij mos toch wel even kieken naor dat knao-
pien. 
Stiekem sloepte iene van de vrouwluden in huus en hadde mit 'n 
graai et kissien te pakken. Deur de aachterdeure was ze al weer vot. 
De vrek ston nog benauwd in de deure en kevooide de zwarvers of. 
Doe kwam de grundel dr op en deur de glassies keek hij ze nog een 
posien nao, doe ze et pattien uutleupen. Was dr now iene minder? 
Was dat ere zwatte wief dr niet meer bij? Haostig sleug hij de vloer-
matte op en dee de losse plaanke op 'e zied. Et kissien nut gooiden 
tienties en 't aandere geld was voL Wat jammerde hij doe. 
Hij teug naor de pelisie. Die keek nog wel even bij de woonwae-
gens, mar die vrouwluden hadden allemaole zwat haor en brune 
ogen. 

Wube Lamers van de Kuunderwal (wodt vervolgd) 	 1 



donderdag 	vrijdag 

18 19 
• juni 	 juni 

Een spinn' in de morgen geft kommer en zorgen, 
Mar een middagspinn' brengt zegening. 

(De Hoeve) 

1998 

zaoterdag 

2.0 
juni 

Begin van de zoemer 16.03 M.E.Z.T. 
Vaderdag 

zundag 

21 
juni 

b< 

De maotschoppi'j is onverdield: 
de iene het alles en de aander het wat minder of niks. 

(De Fochtel) 



De vrek 4 

Wat zonen ze daor aa doen. De pelisie kwam weer bij him en mos 
weten hoeveule as d'r in zeten hadde. Hij zol zeggen van nog meer 
as tienduzend, mar inienen begon hij te stotteren, want 't scheut him 
in 't zin dat dit ommes verzwegen geld was, en dat is strafber. Fli'j 
hadde et nooit opgeven bij de belastingen netuurlilc. 
Mit een verwrongen gezichte zee hij doe mar tegen de pelisie: "Ah, 
et was niet zoveule, 't was mar wat speergeld." Hij was zien centen 
kwiet en hoe hij ok jammerde, de zegeuners hadden een goeie slag 
sleugen en leuten et geld flink rollen. Zo wodde dr toch nog een 
betien mit daon 

II 
	

Wube Lamers van de Kuunderwal 
(Uut: Mien wegen bin duustere paeden) 

Meensken 

De meensken 
zaggen zien traonen niet, 
ze heurden 
zien stemme niet, 
doe hij heur bedaankie 
veur veertig lange jaoren. 
Demeensken 
zaggen alliend 
et kleine toefien bloemen 
op 'e kiste 
en praotten d'r 
schaande van dat d'r 
gien kraanze ofkon. 

Johan Veenstra 
(Out: De toren van De Lichtmis) 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 

maendag 
	

deensdag 

.22 23 
juni 
	

juni 
II 

Ie zullen gien onvertogen woord van die meensken heuren. 
(De Haule) 

Sint-Jansdag 
N.M. 05.50 

woensdag 

24 
juni 

donderdag 

25 
juni 

rJ) 

'k Heb nog wel een kliekien over, 
af' al onverwaachs thuuskommen. 

(Steggerde) 



Schaop 

seins vuul ik me 
as een schaap 
dat op 'e rogge ligt 
waachtende tot iene him 
weer overaende helpt 

ieder schaop 
het zo now en dan 
een douwgien neudig 
om weer overaende 
te kommen 
om weer wieder leven 
te kunnen 

wie geft dit 'schaop 
dat douwgien 

Knillis 
(Uut: De Ovend, 12ejr. no.5, 1984) 

Ongeboren leven 

:1e zitten in mien boek. 
Waacht mar even mien kiend, 
blief nog even zitten. 

De wereld is zo wried 
zo koold, zo ienzem soms. 
Bi'] mi'] bi']' waarm en geburgen. 

Ik zal jow wel een seintien geven. 
Misschien bruken we es oons verstaand 
en kun ie dan leven in dit laand. 

Maek d'r dan wat goeds van mien kiend, 
perbeer dat in ieder geval. 
Ie hoeven gien Jiezus-fe guur te wezen 

Mar as ie niet goed doen willen 
wie dan nog wel? 
Perbeer et mien kiend, dan laot ikjow gaon. 

Immie Hoekstra (Uut: De Ovend, 9ejr. no. 1, 198 1) 



e f.  vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
juni 	 juni 

As katten moezen, mauwen ze niet. 
(Als kinderen wat lekkers krijgen, zijn ze niet lastig) 

(Buil) 

zundag 

28 
juni 

Z.K.H. Preens Bernhard (1911) 
Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

maendag 

29 
juni 

As een peerd hier of daor wel es niet langes wol, 
deden ze him wel es een oogdoek veur. 

(Lan gedieke) 



Ik as hond... 

Ik as hond 
Ik zwarf tieden op de wegen 
Ik as hond... 
Kom jim nogal es tegen. 
Jim redden ok niks op 
Gruunteblikkies en plestiek 
In 'e baarms en op 'e diek. 
Ik schudde vaeke mien kop. 
Ikas hond ... 
Ik roek alle uutlaotgassen 
Ik as hond 
Ik zeg jim beter op te passen. 
Ik as hond... 
Marke dat jirn diereliefde verzwakt. 
Want... ik as hond 
Wor zommers de auto uutkwakt 
Ik as hond... 
Ik daank mien baos nog even, 
Ikas hond ... 
Zeg: hij het mien weensken hier 

!Daele  schreven ... 

Harmen Houtman. (Uut: De Ovend, lejr. no.3, 1973) 

Vergeten 

Margien wodde al wat oolder, 
ze leup al naor de zestig jaor. 
Ze was nog aorig hups en tierig, 
et wark dat vul heur nog niet zwaor. 

'.Ze hadde eins nog niks te klae gen, 
mar ien ding dat verdriette heur: 
ze kon zo min de boel ontholen. 
En daorom kocht ze door wat veur. 

Daor moej' viternien b-zes veur nemen, 
zo gaf de buurvrouw heur te rao. 
En bij de appetheek kaft kriegen, 
reup ze heur nog aachternao. 

Nao een schoffien vreug de buurvrouw: 
Margien je, hoe goot et now, 
wodt 'tal beter mit 't ontholen, 
hoe voldoen die pillen jow? 

0, zee Margien, 'n betien aemel, 
o, et is eins wel wat slim, 
ja zie, ik hè ze niet inneumen, 
omda'k dat vergeten bin! 

Marjo (Hut: De Ovend, 42ejr. okt. 1-983) 



E.K. 20.43 

deensdag 	woensdag 

30 1 
juni 
	

juli 
1 

Mi'jen is niks as dri'jen, 
mar harken dat is warken. 

(Lan gedieke) 

donderdag 	vn jdag 

2 3 
juli 
	

juli 

Die meensken leven zo et schient mit oogkleppen veur, 
ze marken niks op wat d'r om heur henne gebeurt. 

(Steggerde) 



Controvarzen 

Veur Paula H. 

1 

ik hebbe alles: 
sofinommer 
wehkampklaantenommer 
drie geiten 
friese biebel 
leesbrille 
riebewies 
kaeter zonder ballen 
en 
een stellingwarver beppe 

liekewel 
past jow schrnefien 

• mij allienig mar 
tegendraads 
en dat hef niet 

• in de gaten 

Benny Holtrop (wodt vervolgd) 

Controvarzen 

2 

zeg mij honderd keer 
da'k dit niet 
schrieven moet en 
bedaenke duzend redens 
om mij een halvewieze 
te numen 
ontken butendat 
da'k op mien leeftied 
nog vlinders 
in de boek vule 

ilekewel 
in et holst 
van mien daen/cen 
bieten wij in 
dezelde appel en 
zunde is et niet 

Benny Holtrop (Uut: De Ovend, 21ejr. no.4, 1993 



Eerde in aphelium 02.00 M.E.Z.T. 
(Eerde staot et veerst van de zunne) 

zaoterdag 	zundag 

4 5 
juli 	 juli 

Een meenske is nooit te oold om te leren. 
(Ni'jberkoop) 

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01 

maendag deensdag 

6 7 
juli 	 juli 

Stiekels mi'jen is stiekels ziijen. 
(De Lan gelille) 



Uut van huus 

Uut van huus as kiend van zeuven, 
veur et eerst de wereld in. 
Mit een schoelekammeraotien, 
0e, wat hawwe toch een zin. 

Beidend mit een grote koffer, 
zienend gruun en mienend rood. 
lene weke op vekaansie, 

• en wat vuulden we oons groot. 

Mar de weke duurde lange, 
en de weg naor huus was veer. 
Ik was minder groot a'k dochte, 
stiekem goelde 'k mennig keer. 

CI 
	

En te aovend op 'e zoolder, 
heurde ik de klokke slaon. 
En ik telde: nog twie dae gen, 
dan kan 'k weer naar Mem toe gaon. 

En nao al die lange dae gen, 
doe brocht Omke oons weer thuus. 
Uut van huus, 't leek zo geweldig, 
mar wat wol ik graeg naor huus! 

Johan Veenstra (Uut: De Ovend, 7ejr. no.2, 1979) 

Meenskeleven 

is leven 
een keerse in 't eupen veld 
die flikkert in de wiend 

of is leven 
de wiend zels 

is leven 
een lange riegel 
van slechte gewoonten 

of is leven 
ien groot goed 

is leven 
om et mitdoen 
niet om et winnen 

of mag leven 
toch nog wat meer wezen 

is leven 
een veurschot 

of het alles al es west 

Knillis (Uut: De Ovend, 13ejr. no.3,1985) 



e i vn jdag 

10 
juli 

zaoterdag 

11 
juli 

u 

V.M. 18.01 

donderdag 

9 
juli 

Ei' gaot d'r in as een preek in een oolderling 
(Wolvege) 

De netuur gaot boven de leer. 
(Niberkoop) 



Emancipaosie 

Et toppunt van emancipaosie: 
een vrouwekefé dat slöt 
wegens gebrek an mankracht 

Jan Oosterhof 

0 

Dattigjaor Iaeter 

Veur heur was gien bevrijding kommen, 
heur leven was veurgoed kepot. 
Ze ston alliend, mii' lege hanen, 
nao vuufjaor hel was alles vot. 

Waoromme hij, waoromm' gien aander? 
Hij was de zin van heur bestaon. 

• Alliend gedaachten bleven over, 
niet iens een graf om henn' te gaon. 

Veur heur gien feest, gien vuufde meie, 
• bevrijding is d'r niet veur heur. 
• Zij het heur bujfen en heur dromen, 

al dattig jaor, heur hel duurt deur... 

Johan Veenstra (Unt: As de wilde roze bluuit) 



n 

Zunne op 05.34, zunne onder 21.55 

zundag 	maendag 

12 13 
juli 	 juli 

As een kiepe witte oorlellen het, 
leggen ze witte eier. 

(Buil)  

	

1998 	 jj 

deensdag woensdag 

14 15 
juli 	 juli 

	

~ 	 ï 

Elk zien meug, zee de boer, 
en hij kiedelde zien vrouw mit de hujvórke. 

(Berkoop) 



Et ienige 

As dôt et ienige is tussen oons, 
die vuufjaor 

• die oonze menieren veraanderden, 
zodat de doen naor oons steerde 

• mit sloppe vleugels, 

as dAt et ienige is, 
die riddenaosies, 
dat spi'jen naor mekeer, 
dat raozen: waor bemuui ie je mit! 

as d6t et ienige is, 
dawwe mekeer 
uur de weg gongen, 
omdawwe niks meer 
veur de liefde vuulden, 

lao'we dan es ien keer 
stille staon in de zunne, 
en tegere blaozen op 'e 
trompet, 
zodat de eerde 
in beweging komt, 
en de muren van Jericho 
in mekeer donderen. 

Et ienige daornao 
is dawwe zeggen: 
kom d'r in, 
doe de jasse uut en 
daenk om de katte. 

as dât et ienige is, 

Benny Holtrop (Uut: Van twie kaanten) 

Birkewien 1 

Vroeger haelden de meensken hiel wat gerak nut bos en veld. Een 
veurbeeld daorvan was birkewien. Et wedde wunnen van de birke-
bomen. In et veurjaor as de sapstroom in de baste op gang kwam, 
wedde een flinke toeke naor beneden heugen en in een ronde hoge 
mit een touw vaaste hunnen. De kop van de toeke wedde dr mit een 
schieve snee ofhaeld. Op et aende van de naor beneden heugen toeke 
wodde dan een flesse hunnen, Et aap dat aanders naor de toppe gaon 
zol, leup now in de flesse. Aj' van een peer toeken een flesse vol had-
den, wedde die mit een steppe goed ofsieuten. 

Jan H. Lantinga (wedt vervolgd) 



L.K. 17. 13 

donderdag 	vrijdag 

16 17 
juli 	 juli 

1 

We krie gen vaast winter, 

de gaanzen kotnmmen wit et oosten anvlie gen. 

(Donkerbroek) 

Begin van de hoonsdaegen 

zaoterdag 	zundag 

.18 19 
juli 
	

juli 

Wt 

As de zunne op 't nust is, bin de luien op 'n besten. 

(Ni'jtriene) 

II 

rEEMOMEI 



Birkewien 2 

De flesse moch niet hielemaole vol wezen. Dan wodden de flessen, 
aj' dr temeensen meer as iene hadden, een aentien in de grond stopt. 
Daor leuten ze et, mien ik, een jaor zitten om te riepen. Nao dat jaor 
zol de birkewien dan goed wezen veur et gebruuk. Et is mi'j niet 
bekend of disse winning van betekenis west het. 
Ik hebbe zokke wien nooit zien. In 1943 en 1944 hek perbeerd op 
disse meniere wien te kriegen. Dat is niks wodden. Beide keren bin 
dr sprokkels op et sap ofkommen, Op et aende van de toeken en in 
de flessen krioelde et van de sprokkels. En die biesies kuj' d'r niet bij 
bruken. 
Ik hebbe dr doe veerder mar van ofzien. Et perberen was aorig, mar 
et lokte niet. 

• Jan H. Lantinga 
• (Uut: Van heuren zeggen, zien en weten) 

Autokarkhof 

plak 
waor bloed 
zwiet en traonen 
op iene hoge bulte 
gooid wodden, 

waor bumpers 
mit machtsvertoon 
heur aeventuren vertellen, 

- daor vun ik, 
koold en naekend 
een baby-poppe, 
op een verkreukelde 
aachterbaank, 
die me mit ien oge 
ankeek- 

...en 'de moeke' 
hoe is 't mit heur?... 

Harnien Houtman (Uut: Veur de vorm) 



Zunné op 05.43, zunne onder 21.48 

maendag 	deensdag 

20 21 
juli 	 juli 

D'r mossen eerst hadde neuten kraekt wodden, 
veurdat et klaor was. 

(Steggerde) 

N.M. 15.44 

woensdag donderdag 

22 23 
Juli 	 juli 

Kiender van Jan Berentien. Wat doej' toch in de koolde. 
Trek gauw jow mooie klompies an. 

En gao naor Oosterwoolde. 
(Makkinge) 



Schoemaekerslietien 

Klip-klap-klip-klap-klip-klap-klop, 
0k Slao de spieker op zien kop. 
Rikke-tikke-rikke-tik, 
Hoge-lege-draotien pik. 

Vrouweschoegies oe zo klein, 
aggelbakken zonder lijn. 

Rikke-tikke-klip-klap-klop, 
:'k Slao de spieker opzien kop. 

Schoegies van de grote man, 
Schoegies van de aarmste Jan. 
Klip-klap-klip-klap-rikke -tik, 
:Hogelegedraotien pik. 

Ni'Je zolen? Ah! Die hakken? 
:Liekdoorns, zeg ie? Even plakken? 
'k Zorge, dat et rnakk'lik lopt! 
.Rikke-tikke-klip-klap-klop. - 

Klip-klap-rikke-tikke-tik, 
• Hoge-lege-draotien pik. 
Rikke-tikke-klip-klap-klop, 
spiekerties pas op, je kop  
• Want ik slao d'r, slao d'r op! 

Jouk (Uut Een haandvol speulgoed) 

eilaand van glas, 
spiegel van de geest, 
mar niet deurzichtig genog, 
krek niet te deurgronden. 

laand van de binderkaante 
dat elke meens in hint het, 
mar an de buterkaante 
bescharrnd deur een masker, 

schienber glad en ofwerend, 
toch makkelik te breken 
as de Juuste gebaoren 
en woorden vunnen wodden. 

eilaand onder donkere wolkens, 
onder regen en stormgeluud, 
altied beuken Je golven 
en zee bit stokken dr uut. 

Lodewiek Hooghiemstra (Uut: Eilaand van glas) 



of 
vnjdag 

24 
juli 

zaoterdag 

25 
juli 

Dat zodoende, zee Jan Paander 
(een conclusie bevestigen) 

(Ni'jberkoop) 

1cr 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

zundag 	maendag 

26 27 
juli 
	

juli 

Mest is gien heiligheid, 
mar ei' dot wonderen waor et leut. 

(Steggerde) 



Zwaarver 

Mien gala is een mesester pak 
Mit twie deursleten kni'jen; 
En mien loge ligt op een ienzem plak, 
Waor de westenwienden wi'jen. 

Mien radio is et voegellied 
En et hobbelen van de blatties; -. 
Mien peleis is de wereld, groot en bried, 
•Mitperels an alle patties. 

Mien bedde staot op een stille stee, 
• Waor de liesters de morgen groeten; 
• En mien liefde is de meitied-fee 

• Op heur wonderlik-vlogge voeten. 

• Ik bin mar een zwaarver, zonder vak; 
Mar 6k zonder zorgen en ruzies. 
Want God wees de meensken elk heur plak, 
Mar mij leut hij de illusies 

Jonk (Uut: Een haandvol speulgoed) 

Asikooidbin 

• As ik oold bin en verlaoten 
en d'r meerst in ommetieze, 

• as ik dwele in de dieze, 
• wij' dan nog es mit me praoten? 

• As ik traoger wor as traoge, 
alles altied drekt vergete, 
honderd keer etzelde vraoge, 

• As ik niet meer daenken kan 
• en je naeme niet meer wete, 
• koj'dan nog es bij mean? 

Zegje naeme in mien oor, 
misschien bin 'k dan wel hiel even 
in dat laeste stokkien leven 
veur een tel op 't goeie spoor. 

Johan Veenstra (Unt: De toren van De Lichtmis) 



donderdag 

30 
juli 

e t vn jdag 

31 
juli 

deensdag 	woensdag 

28 29 
juli 
	

juli 

Et was een hiele schoever, 
we hadden alles pal in de wiend. 

(Berkoop) 

iEJx 

E.K. 14.05 

Jene die niet best an de gang kommen kan, 
moet wel es een opdouwer hebben. 

(De Fochtel) 



Dichter 

Een Dichter zat in 't Lendelaand 
te luustren naor de vissen. 
Hij sche uf al dichter naor de kaant, 
hij wol gienfluuster missen! 

Inienend is hij mit een ploons 
in 't koolde waeter gleden. 
En daorom wet niet ien' van oons, 
wat as die Vissen zeden 

Aj' twiefelen, et is eerlik waor, 
ik durve wel te wet/den! 
Een Dichter is een Keuntenaor! 
Die kôn 'm zels niet redden! 

Jouk 
(Uut: Greensgeval) 

Gevuul 

wao-romme 
• lat mien gevuul 
• mij of en toe zo los, 

waoromme 
gript mien verstaand 
zo vaeke naor de macht, 
waoromme 
luuster ik toch 

• hieltied naor "de rede" 
mar waoromme 
geft et gevuul 

• mij desondaanks de kracht? 

• Harruen Houtman 
(Uut: De Ovend, 13ejr. no. 1, 1983) 



2aoterdag 	zundag 

:1 	ij 
augustus 	augustus 

II 

Vroeger mochten de aarme meensken 
bij et roggemmijen 

de aachterbleven aoren opgeren. 
(De Fochtel) 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.27 

maendag 
	

deensdag 

3 2 
augustus 	augustus 

Thijssie, Thijsiie Takkebos Wus niet waor hij kakken mos, 
Hij kakte in zien hempien Daor gong hij mit naor mempien. 

Mempien gooide 't in de pann'En hakte d'r lekkere koe- 
ken van. (Blesdieke) 



Berkoper mark 1 

• Doe wij zokke grote schoelejongen weren gongen wij al naor Ber-
koper mark. tt Was een hiel aende lopen, zo van de Kuunder naor 

• Berkoop, mar wij hadden starke Menen. We kregen wat centen mit 
van thuus. 't Was twie keer in 't jaor; somstieden ok wel drie keer, 
geleuf ik. Een mooie ontspanning was et veur oons; we hadden aan-
ders ok al niet veule. As we in t dörp ankwammen, heurden wij et 
orgel van de mallemeule speulen. Wat klonk oons dat fijn in de oren. 
En vanzels trokken wij daor ok et eerst op an. 
't Was een schilderachtig gezichte mit die prachtige versiering, en 
mit die peerden en lieuwen en zo, daor ie op zitten konnen. Deur et 

• mechaniek gongen ze Ok nog op en daele. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 
(wodt vervolgd) 

Berkoper mark 2 

• Een vurig ponnegien trok de mallemeule. De orgelman drijde zien 
deunties, de iene nao de aandere. lederkeer gong de belle, en dan koj' 
dr weer uut of in. Aovens hongen ze dr meerstal bakkies an, en dan 

• was et veur et jongvolk zweven. De zeunen van de spullebaozen 
Akkerman of Koopal keerden dan de bakkies even op, en zo kreej' 

• dan een mooi slingertien, en dan gong et zo fijn. 
Mennige jonge die een maegien hadde raekte daor de centen kwiet. 
De spuliebaos was toek op centen. 't Was ok mar zoe'n seizoenbe-
drief, bij de winter weren d'rja gien marken meet Dat ze mossen d'r 

• bijwezen! 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 
(wodt vervolgd) 



H.K.H.Preenses Irene (1939) 

woensdag donderdag

6.  :5
augustus 	augustus 

Af' opgruuiende kiender hebben, 
bij' ok nog niet klaor veur disse tied. 

(Scharpenzeel) 

1998 	 / 

V.M. 04.10 

vrijdag 	zaoterdag 

7 8 
augustus 	augustus 

Et is me etzelde, 
as ik deur de bije of deur de hommel steuken wor. 

(Berkoop) 

1998 



Berkoper mark 3 

Wij zwurven de mark over en keken ok een posien bij de Slao-Jnt-
op-'e-Kop. Aj' een ploempien op de jasse kregen,dan waj een hiele 
piet! De snuuptenties wodden ok andaon, en we keken ok wel es 
even deur de deure bij de kastelein, want overdag was dr al daansen. 
En de koopluden plakten nog wel es even een posien: ze hadden nog 
wel even tied, en et volk was nog niet zo haostig as now. 
Ik hebbe wel es zien dat ze mit de koopmaansstok onder de aarm 
gezellig nog even een rondedaansien' maekten. Dat was hel 
gewoon, et heurde dr zo bij! D'r was ok wel es iene die wat te diepe 
in 't glassien keken hadde. 
Op een keer was et Rooie Garriet die wat te lastig wodde, en deur de 
veidwaachter in et hokkien onder de toren stopt wodde. Dât mossen 
wij zien, netuurlik. Et was wel griezelig, heur. De dikke deure 
wodde ofgrundeld, en Garriet zat onder de grond onder de toren. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. 
(wodt vervolgd) 

Berkoper mark 4 

De ere daegs speulden wij op de weg niet veer van de zaandweg of 
Daor was een diepe koele, een bellen verburgen aachter de boom-
pies. Wij zaggen daor een bultien kleren liggen en heurden wat 
geflodder in et waeter. We weren nijsgierig, en keken Mei veurzich-
tig zo deur de bossies wat as dat wel wezen kon. 
Enja heur... ! Een rond kereitien zat in de koele en verfriste him daor 
wat. Wij trokken oons gauw weer weeromme, en we maekten dat 
wij thuus kwammen. In geuren en kleuren vertelden we oonze 
bevienings. Heit gong even mit om te kieken wie dat wel wezen kon. 
Et bleek Garriet te wezen. Heit kende him wel, en Garriet begon te 
praoten. Hij hadde de kleren al weer an. Hij zee dat hij him wat 
wusken hadde, want hij hadde onder de toren zeten. En smerig dat et 
daor west hadde! Hij was vies van himzels west! Hij schui de pelisie 
de huud nog vol, en hij zee, dat hij d'r wel op passen zol, dat ze lijm 
niet weer in de vingers kregen. Hij leup nog an oons huus toe mit 
oons open gong doe vlogge naor zien eigen huus. Zokke dingen ver-
get mij nooit weer. Mar Berkoper mark is now aljaoren vot, zoas zo 
veule mooie dingen die d'r niet meer binnen 1 

Wube Lamers van de Kuunderwal (Uut: Mien wegen bin duustere 



Zunne op 06. IS, zunne onder 21.14 

zundag 	maendag 

9 10 
augustus 	augustus 

Lui, lekker en veul te meugen 
Bin drie dingen die niet deugen. 

• (Hooltpae) 

	

deensdag 	woensdag 

11 12 

	

augustus 	augustus• 

1!I 
Dat wij ze nog lange lussen mag gen, 

et kriegen zal wel gaon.• 
(Blesdieke) 



Lot 

Doe ze trouwden 
zeden de meensken 
dat hij een lot 
zzut de lotteri 'je 
trokken hadde. 
En dat was ok zo, 
want Antien was 
een mooi en helder jonk. 
Mar now Antien, 
nao al die jaoren, 
inkeld nog mar jeuzelt 
over heur rimmetiek 
en heur spataoren, 
now zeggen de meensken 
alliend nog mar 
dat hij een lot het. 

Johan Veesntra (Uut: De toren van De Lichtmis) 

;Jongknaop 

li'j pakt zien van-de-weg-of-fiets 
en het zien huusbroek an 
;Hij is op weg naor een huus-fesien 
waor hij lekker heufd-bengen kan 
Hij nemt wat van die pillen, 
ze numen et xtc, 
daor woj' zo lekker los van, 
en hij feest tot kwat veur drie 
Dan riedt hij weer op huus an 
koddelt een peer keer in de sloot 
Roegelt straolbezeupen in bedde 
Ja, hij is now al hiel groot 

»'ere morgen is zien kop een drumstel 
mar kom, ie moe'n niet zeuren 

: Dat hej' aj' veertien jaor binnen, 
en d'r zo gloepende graeg bij heuren 

Jan Oosterhof 



L.K. 21.48 

Ii 

donderdag 

13 
augustus 

sfs 

vn jdag 

14. 
augustus 

Mankeert et niet an de vioele, 

dan wel an de striekstok. 
(Niet duidelijk wat er precies aan mankeert) 

(Noordwoolde) 

Maria Hemelvaart (rk.) 

zaoterdag 	zundag 

15 16 
augustus 	augustus 

Hij het et vel dunne op de neuze. 
(Ni triene) 



Et beste ure 

Hij is alliend mit duzend vraogen, 
douk wiekt et leven veur de dood. 
De klokke slat zien laeste ure, 
de zunne kleurt ei Oosten rood. 

Hij dee wat mos naor zien geweten, 
dee hij ei goed, dee hij 't verkeerd? 
Hij overdaenkt zien kotte leven, 
was et de hoogste pries wel weerd? 

Hij daenkt an thuus, an 't oolde dôrpien, 
en veur him zicht hij Mem's pet ret. 
Hij vragt om hulpe zonder woorden, 
mar 't schot vermoordt zien laest' gebed. 

Johan Veenstra 
(lui: As de wilde roze binuit) 

Slakke 

Een slakke uut de Kaele Dunen 
wol op vesite gaon in Runen. 

Dus kreup hij, mii een hiel best zin, 
mar riegelrecht et noorden in. 

Nao zeuven weken kwam hij dan 
nog fit in Oosterwoolde an; 
dat was volledig neffens plan. 

Zaor lag zien aachterneve Geert 
die hadde eerdriekskunde leerd, 
S Zee: "Ie kroepen hek verkeerd! 
Ie moe'n niet naar et noorden man, 
mar ie moe'n op et zuden an!" 

Ie slakke Zee: "Et kon wel wezen, 
dat jim gien studieboeken lezen! 
'g Is wetenschoppelik bewezen, 
:dat oonze wereld zuver rond is 
en ok, dat kroepeh slim gezond is!' 

Doe kreup hij wieder - richting Drachten; 
en alle aachtemeven lachten. 

Want wie de wetenschap vertrouwt 
en daarop grote plannen bouwt, 
die wodt al gauw as gek beschouwd! 

Jouk (Uut: Wille op 'e brille) 



Zunne op 06.26, zunne onder 21.00 
	

Aende van de hoonsdaegen 

maendag 
	

deensdag 

H17 18 
augustus 	augustus 

Wt 

Af de lusten hebben, hef ok de lasten. 
Of ok wel: van lasten hef gien lusten. 

(Noordwolde) 

woensdag 

19 
augustus  

donderdag 

20 
augustus 

Wij hebben een lot: eerst hadde warken en dan kepot. 

(Span ge) 



Laandschop 

a'k in de uren leve 
waar links gien links meer is 
en mien zekerhied haost wanhoop wodt 
dan wil ik vlochten... 

-: in de laandschoppen van Van Gogh 
waor appeiblossem mit de eerde speut 
en zunne roggevelden trillen lat - 

totdat ik me bedaenke 
dat ok hij mit duustere varvestreken 
et noodlot van et leven schilderde 

dan vuul ik me 
niet meer allienig, 
mar even in zoen husien 
in zien laandschop... 

Harmen Houtman (Uut: Veur de vorm) 

Now en dan 

Now en dan 
kom ik nog wel es langes; 
stao ik evenpies stille; 
stel ik mij veur 
hoe et now is 
:7flit jirn, 
daor tegere, 
netties, 
zied an zied, 
haand in haand misschien 

Dan, 
de tied evenpies op oneindig, 

:teer  ik mien vraogen eupen 
•en schoef ze 
in de besleutenhied 
van de woorden 
daor aj'm veur keuzen: 
De Heer is mijn Herder. 

Benny Holtrop (Uut: Van twie kaanten) 



N.M. 04.03 

vrijdag 	zaoterdag 

21 22 
augustus 	augustus 

Een meenske gaot inaank an zien eigen kwaod. 
(Vaak wat op anderen aanmerken, 

maar zelf geen haar beter zijn) 
(Steggerde) 

Zunne op 06.37, zunne onder 20.45 

zundag 	maendag 

23 24 
augustus 	augustus 

De liefde van de man gaot deur de maege, 
beter de maege bedurven as de brij. 

(Berkoop) 

(1 



Een stille weens 

Hij zit alliend op oold'jaorsaovend 
mit etpetret dat veur him staot. 
Vergeeld pepier, een ere wereld, 
die in de tied weeromme gaot. 

Hij heurt de slae gen van de klokke, 
al weer een jaor; een ienzem meens 
begint opni'j, et duurt zo lange, 
Fi'j het mar iene stille weens. 

Laot:me niet al te lange waachten, 
'k vien hier zo weinig bliedschop meer. 
Waoromm' de tied toch zo te rekken, 
laot mi 'jvan 't jaor ok kommen, Heer. 

Johan Veenstra 
(Uut: As de wilde roze bluuit) 

Hortensiastraote nommer zesse 1 

Allienig theedrinken kan best aorig wezen, ie kun ommes bek doen 
zoaj' zels willen, mar disse middag is dr niks an, mien man is uut-
vanhuus, zodoende... Ik bin ok niet wend allienig thee te drinken, 
sommige vrouwluden wel, mar ikke niet. 
Now bedoel ik niet dat die vrouwluden beter wit binnen, nee, dat 
bedoel ik beslist niet. Misschien is 't wat vanwennighied... En 
daorom pak ik now -de penne.. 
Mar 't schrieven gaot ok nog niet van een leien dakkien. Weej' wat 
a'k doe? Ik gao in de diepe stoel zitten en ik kieke 't raem nut! Et 
buurhuus, recht tegenover, staot hielendal in de zunne... Et rechthoe-
kige dak tekent al zien plaetpannegies as mooie vierkaanties veur 
mij uut. Wel dudelik en Mei scharp. 't Is een prachtig beeld. Mar 't 
• aorigste is wat eers... Op 'e naalde van dat huus staot in et gleenster-
zunnelocht, een witte voegel mooi te wezen. Et is een meeuw! 
Meeuw... zo Met hij, mar mien vader praotte altied van witte voe-
gels! 

Peggie Klinkhaemer. 
(wodt vervolgd) 



	

deensdag 
	woensdag 

25 26 

	

augustus 
	augustus 

7 .  

Die zachies lopt die markt et niet, 
En die hadde lopt die zicht et niet. 

(Ni'jhooltpae) 

donderdag 

27 
augustus  

., vn jdag 

28 
augustus 

rn 

Makkinge is een elite-stad, Tronde is een moddergat, 
Eise is een lange streek, Buil is een hoge buit, 

• In Riesberkaampe is nooit gien preek. 
• (Nijberkoop) 



flortensiastraote nommer zesse 2 

Veurboden van slecht weer, vun hij. Mar ik viene him prachtig, op 
mien gemak zit ik et fiere biest te bekieken, mien halfvolle theekop-
pien staot verlaoten op 'e taofel. Now rekt de voegel zien slaanke 
lief, stikt de snaevel as een richtinganwiezer naor veuren, spreidet 
zien vleugels.., en zien poten laoten de veilige naalde los! 
Daor gaot hij! Mit mien ogen volg ik Mm... Zo vliegen, in 't locht 
van de zunne, de lekkere wiend om de gladde kop, de poten rechtuut 
strekt, wat zal dat een fantastisch vliegen wezen. 
Waorom zol een meenske dat now niet kunnen? Misschien is et hie-
lendal niet muui]ik! Mien gevuul vligt mit, mit de voegel de blauwe 
locht in. 't Zal bek zoas zwemmen wezen, daenk ik. Aj zwemmen 
bij' los, hielendal los van alles. Alle moezenusten spulen vot! Mis-
schien beleeft zoen voegel dat ok, as hij v!igt. 

Peggie Klinkhaemer. 
(wodt vervolgd) 

Hortensiastraote nommer zesse 3 

Warkelik, ik zol dat vulen willen! Parachutespringers... die hebben 
misschien dat gevuul... 
De meeuw is now veer vot, ik zie nog een klein stippien, mar op et 
grösveld, dat nao de dreugte weer mooi gruun wodden is, staot een 
hiel leger zwarte krijen te posten. Honger..! Wanneer zol dr now 
haost es voerd wodden? In oonze buurte bin dr een hoop voegellief-
hebbers en ik daenke dat die biesten een inbouwde klokke hebben. 
Kri'jen, enten, eksters, meeuwen, liesters, mezen, musken en prot- 
• ters... alles wodt hier voerd! Now, zullen jim zeggen, dat spul kan 
toch zels wel zuken? Zeker kun ze dat, temeensen in de zoemer. Mar 
watje geven wodt, hoef ie toch niet op te zuken, hen? Zo zal zoe'n 
voegel d'r ok wel over daenken. Of kan hij niet daenken? Ik neme an 
van wel... De saemenleving zit zo knap in mekere, dat et moet haost 

wel. 

Peggie Klinkhaemer. 
(wodt vervolgd) 



maendag deensdag 

31 ii 
augustus september 

E.K. 07.06 

zaoterdag 	zundag 

29 30 
augustus 	augustus 

Ik zal d'r niet omme liegen. 
Mar ik moet neudig mie gen. 

(Langedieke) 

Zunne op 06.49, zunne onder 20.30 

As d'r een regenboge is, bin de oolde wieven 
an 't pannekoeken bakken. 

(Noordwoolde) 



Hortensiastraote nommer zesse 4 

Disse zoemer hadden we ok een hiele huusholing spechten hij de 
eure. Wat bin die biesten mooi en ieverig! Ze bin altieddeur mit 

beur onderkommens an 't verbouwen. Zo drok hoeft et van mij now 
ok weer niet. En dan hebben we hier mitmekere ok nog knienen! 
Won die ok voerd? Zeker wel! Die kriegen wottelties! 
Max ze vienen ok al dat et niet voldoende is... Daorom gaon al die 
huppel, trippel, snuffelbiesten mit mekaander naar de boeremoes 
toe... Now, veuruut mar, niks an te doen, dan kriegen wij een betien 
minder. t Wodt zachiesan schiemeraovend op disse vuufde novem-
ber.. Zoe'n middag is ok zomar naor de knoppen... 'k Hebbe niks 
daon, alliend max keken Mien vluttien thee is koold wodden en de 
meeuw is vot! 

Peggy Klinkhaemer 
(Uut: De Ovend, 20ejt no. 1, 1992) 

Liefspreuke 

Baos in eigen boek, 
daor lijn 'k vlak veur, 
zegt ome Jan. 
Zels kan hij aljaoren 
de punten van de schoenen 
niet meer zien. 

Bote Stellingwerf 
(IJut: De Ovend, 14ejr. no.1, 1986) 



woensdag 
	

donderdag 

2 3 
september 	september 

't Is mar goed dat de meensken zels gien baos binnen 
over 't weer, want dan was d'r nog meer oorlog. 

(Ni'jberkoop) 

ei.  vn jdag 

4 
zaoterdag 

5 
september 	september 

Zo het et zeten, zee 't oolde meens, 
en ze brak de pispot. 

(Wolvege) 



Kiendergedaachten 

:Wat zo'k dat toch graeg es beleven 
Om as voegeltien te zweven 
Hoge, hiel hoog in de locht. 
:Daoran hek toch oe zoe'n nocht! 
En dan keek iknaor beneden 
Wat as alle meensken deden. 
'k Zag dan vast wel gekke dingen, 
Meensken. die naor 't wark toe gingen 
In heur speulgoedautogies: 
• Hiele klçine mannegies, 
• Vrouwgies kleinder as mien poppe 
Boeren - mar niet mit een hoppe 
Mar mit trekkers - oe zo klein 
En een strepien was de Rijn 
Mit de boten - kleine stippies 
'k Zag ok hiele kleine hippies 
Op 'e Dam in Amsterdam 	 t 
As et nog es z6 veer kwam 
Want mit al die grote meensken 

• Lat et soms hiel wat te weensken! 

Trein 

Et leven is een trein, 
een dinderende intercity 
deur de tied. 

• Schril verlochte perrons 
nugen soms om uur te stappen, 
mar keer op keer 
bedaenk ik me weer. 
Ik zol ja gek wezen 
de vremde in te gaon, 
om daor verleuren 
an de kaant te staon. 

• Ik blieve op mien eigen stee 
zoas et altied was, 
mien plakkien 

• aachter 't glas. 

Mit et gezicht op 'e wereld 
• zie 'k hoe et leven 

flitsende veurbi'j schöt. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 



dn 11 
OT 

Vrienden in n 
Honderd in een 

(Hooltpae1 

• Z.K.H. Preens Claus (1926) 	Zunne op 07.00, zunne onder 20.14 
• • 	V.M. 13.21 

zundag 	maendag 

.6 	7 
september september 

't Is krek zo 't vaalt, zee 't wief, 
en doe vul heur de neuzedrup. 

(Wolvege) 

deensdag 	woensdag 

8 9 
september 	september 



Stiekelstok 

Doe Johan mit zien stiekeistokkies stopte 
was dat veur mennigien een schok 
Nooit meer Fryslôn in? 
Nee dat klopte 
En och, wat maakten wij oons drok. 

Mar de egel in oonze twin 
die daor huust tussen de takken 
zee: "Wat heb ik een gelok 
nzij het die Veenstra niet te pakken 
Mit mien vrouwgien zit ik gebakken 
want da's pas echt een stiekel-stok." 

Jan Oosterhof 

Westboek 

Wat is er mooier, as de zunne schient 
En 't riepe huj in goolden oppers stoot? 
Wat is er mooier as de daegeraod 
En as et zaachte roesen van de wiend? 

Wat is er mooier as et raanke riet, 
Waor karrekiet zien nust an wiegend waeter bouwt 
En roep van tutering mit die van kievit trouwt? 
Wat is die horizon oneindig bried! 

Wat is er mooier as de Lendediek 
Vol zwatbont vee? Een schip dat wieder drift. 
Een neger in de locht, die zuver cirkels schrift. 
Wat is de wereld hier oneindig nek! 

Wat is er mooier as de Westhoek zels? 
Waor vlochten voegels tierelieren en plezieren 
En bonte bloemen bliede bruiloft vieren. 
Zoe'n wiede wereld en zoe'n hoog gewelf. 

Jouk (Uut: Een haandvol speulgoed) 



donderdag 

10 
september 

.,. vn jdag 

11 
september 

As meerderman komt, moet minderman wieken. 
(een arm mens kan nooit op tegen een rijk iemand) 

(Blesdieke-Peperge-De Blesse) 

Nationaole Ziekedag 

L.K. 03.58 

zaoterdag 	zundag 

12 13 
september 	september 

Barg dat mar goed op, veurdatdekienderetjowofluzen. 
(Berkoop) 



Bote Stellingwerf 

Meer as duzend stoomfietsen 
deden mit an de Elfstedentocht. 
Veur mij is de Pinkster 
de uutstoot van de Heilige Koe. 

Etpeerd 
drinkt et waeter 
uut de mond 
van zien spiegelbeeld. 

Ei' leven het zin 
as de meens 
zin in et leven het. 

(Unt: De Ovend, 22jt no. 1, 1994) 

Tjongerbrogge 

• Tjongerbrogge 
smalle baand, 
jow holen veul 
verkeer in staand 

Verbieningspunt 
mit een verhael 
an elke kaant 
een eigen tael 

• An elke kaant 
een eer gedicht 
al is de zin 
op 't zelde richt 

De liefde veur 
et eigen arf 
et Friese laand 

• en Stellingwarf 

• Tjongerbrogge 
smalle baand 

• jow holen veul 
• verkeer in staand 

Peggy Klinkhaemer (Uut: Tjongerbrogge) 



Zunne op 07.12, zunne onder 19.57 
	

Preensiesdag 

maendag 
	

deensdag 

14 15 
september 	september 

De meimoond kan hiel mooi wezen, 
mar uw' en gedurig dan is meie wispelturig. 

(Berkoop) 

woensdag 
	

donderdag 

16 1.7 
september 	september 

Jene voegel in de haand is beter as tiene in de locht. 
(Oosterwoolde) 



Humor 

Mit vremde woorden en zok spul 
Har Jan vaeks hiel wat drokte. 
Hij lag d'r glad mit overhoop, 
zodat et wel es hokte. 
Jan was lestdaegs niet al te goed 
En Zee: "k Bin wat uut odder, 
Ik heb zoen'n sniedings in et lief, 
't Is lange niet in odder. 
Ik dochte eerst: 't Bin wienen heur, 
Mar Dokter zee vandaege: 
"Et is een min geval mitjow! 
't Is "humor van de maege"!" 

H. J. Bergveld 
(Uut: Klaeterjaegers) 

Reizen 

•De wereld is zo leeg veur mij 
al is ze nog zo vol. 
Die iene is d'r now niet meer, 
• waor ik om zuken zol. 

• Ik dwele mar en vien toch nooit 
dat wat ik hebben wol. 

• Ik kan gien rust meer vienen 
• en slao nog es op hol. 

'k Hoop dat ik veur die tied 
mar tot berusten komme. 
Hoe dat moet, ik weet et niet, 
tot zolang reis ik omme. 

M. Jonker-Veenstra 
(Unt: De voegel zong) 



JCIL 

nicht vn 
(Span ge) 

KN 

vrijdag 	zaoterdag 

18 19 
september 	september 

N.M. 19.01 

zundag 

20 
september 

Ni'jjaor (isr.) 5759 
Zunne op 07.23, zunne onder 19.41 

maendag 

21 
september 

Laot an je lippen gien kwaod ontglippen. 
(Peperge-De Blesse) 



Zimdagmorgen 

As gien brommer en gien auto 
gien radio et nijs vermeld 
As alles buien puur netuur is 
waior moeder ent heur jonkies telt 

Waor as de lelie's eupenspringen 
zonder oonze haand daorin 
en de liester mar blift zingen 
welke reden wat veur zin 

Op zoen stille zundagmorgen 
waor de zaoterdag nog slapt, 

II 

	 de jonge dag lutt'le zorgen 
an zien bedauwde leerzen lapt 

vulen wij oons enkel vremd now 
wij hem pal nog deel hieran 
zonder oons dri'jt nochtaans veerder 
we wodden hier wat stille van 

Peggy Klinkhaemer (Uut: Tjongerbrogge) 

Therapeutisch 

je ziel en zalighied 
lelkens, treurnis en spiet 
frustraoties en zels depressis 
niet deur spuiten ofmitflessies 
mar mii dichten raek ie ellende kwiet 

W.J. Teijema 
(Uut: Interieurarchitect) 



Ni'jjaor (isr.) 5759 
	

Et begin van de haast 07.37 M.E.Z.T 

deensdag 	woensdag 

22 23 
september 	september 

Af alle dae gen wat in de linkerhaand hebben, 
heft nog niet zo min 

• (alle dagen een stukje vlees of spek). 
• (Donkerbroek) 

Z.K.H. Preens Johan Friso (1968) 

donderdag 

24 
september 

-t. vn jdag 

25 
september 

Ni'fe bessems vegen schone. 
(Oosterwöolde) 



In mien gedaachten 

In mien gedaachten 
za'k altied 
naor je toe. 

Ik bestrieke et vuur, 
hael et goed van de Tienden, 
grundele de deure 
en slute de bi/enen. 

In mien gedaachten 
bin 'k iene aanders 
as mezels. 

Ik kroep uut mien hule, 
spring uut de baard, 
loop over bomfes 
op onderstruupt laand. 

In mien gedaachten 
bin 'k altied 
zomar bi j je. 

Johan Veenstra (Uut: De toren van De Lichtmis) 

Tegere 

twie spraankelende bek/es 
• stromen saemen 
• een ni 'j pad schoerende 

in rotsen 
• rulende deur et zaand 

stromen saemen 
de hieltied starker woddende 
naor de zee 
van iewige 
volmaekthied 

Willem Jan Teijema (Uut: Interieurarchitect) 



zaoterdag 	zundag 

26 27 
September 	september 

WW 

De staele is d'r, mar de panne moet nog kommen. 
(Buil) 

E.K. 23.11 
Zunne op 07.35, zunne onder 19.25 

maendag 

28 
september 

deensdag 

29 
september 

Op een karkhof liggen de dooien en liegen de levenden. 
(Hooltpae) 



Et is weer zo veer 

Et is weer zoveer, dat de schoonmaak begint, 
Want et veurjaor ligt schuchterties buten. 
En dât is de tied, die de vrouwluden zint: 
Dan nemen ze rappe beslutenl 

De stoelen d'r uut en et vloerklied d'r uut 
En de kiender d'r uut en .... de mannenl 
En overal heur ie dat bliede geluudl 
En overal broezen de plannenl 

En overal hangen de lienden weer zwaor 
:En overal roek ie de kleuren. 
Want dit is et veurjaor, de tied van etjaor, 

: Dat et iens en veurgoed moet gebeurenl 

Nao zwoegen en zwieten is 't eindelik klaor, 
Et leven liekt stokken veurnaemer. 

• Mar drie doe gen laeter gaot, zonder bezwaor, 
• De stofzoeger weer deur de kaemer 

Jouk (Uut: Een haandvol speulgoed) 

Droktemaeker 

ik kan me 
zo drok maeken 
om meensken 
die heur om niks 
drok maeken 

Willem Jan Teij erna 
(Uut: Interieurarchitect) 



ei.  vrijdag 

2 
oktober 

Eerste sutelaktiedag 

zaoterdag 

3 
oktober 

Grote Verzoendag (isr.) 

woensdag 

30 
september 

donderdag 

1 
oktober 

Een leugen en een was kuj' altied nog wat bij doen. 
(Donkerbroek) 

Geniet van 't leven, want et duurt mar even. 
(Ni 'jberkoop) 



Dag heit 

Oons heit was 
al veer 
veur zien wegraeken 
dood, 
mar gieniene 
die et wus. 

Allienig ik 
hadde d'r weet van, 
omdat hij 
nooit meer zee: 
dag jonge. 

:Benny Holtrop 
(Uut: Van twie kaanten) 

• Naacht (2) 

• En dan bij' alliend 
deur et duuster bevangen 

Alliend init jow ienzemhied, 
mit jow hoop, jow verlangen 

Een keersien kuj' branen, 
om de naacht te verjae gen 
Gezelschop zuken 
om saemen de morgen te vangen 

Jan Oosterhof 



bitter ar 
Ni'jtriene 

Wereiddieredag 

zundag 

4 
oktober 

V.M. 22J2 
Zunne op 07.47, zunne onder 19.08 

maendag 

5 
oktober 

Twiede sutelaktiedag 

deensdag 	woensdag 

6 7 
oktober 	oktober 

QIIQ 

Hij kan haost alles fiksen, 
mar 't bl{ft ok wel es niksen. 

(Ni 'jhooltpae) 

Ii 



Stilte (3) 

En dan komt de stilte 
en kroept je stief an 

Gien meenske meer bij je 
die jow verleiden kan 

Een koold en leeg bedde, 
ènjow, hiel alliend 
mit inkeld de stilte. 
Now ja, en et duuster dan 

t 	
Jan Oosterhof 

Zoete dag 

Een grote dreugte braant et laand, 
• et haast en split de oolde grond, 
• die as een gulp om waeter ge. ft. 

De zunne maakt zien baene rond. 

De beuke boom liekt zuver goold, 
de birk verschöt van schrik van kleur 
en raekt mit spiet zien blaeden kwiet. 
De zunne schruuit mar deur en deur. 

En as 't dan aovens regend het, 
dan sloemert in een diepe rust 
et laand waor a'k zo veul van hool, 
tevreden nao de grote dust. 

Johan Veenstra 
• (Unt: As de wilde roze bluuit) 



II 

H.H. Preenses Juliana Edema (1981) 	Wereidmissiedag voor de kinderen 

onderdag 	vn jdag 

89 
oktober 	oktober 

Vroeger wodden liesterbeien zocht en dreugd om bij de 
haast de liesters d'r mit te vangen. 

(Berkoop) 

Dadde sutelaktiedag 	 Z.K.H. Preens Constantijn (1969) 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
oktober 	oktober 

Et li'jt hier, zee de vos, en doe zat 	 T 
hij aachter een bentepolle. 

(Makkinge-Donkerbroek) 



Lochtlijn 

Dat wodde now toch dl te mal: 
daar klonk wel al de tiende knal! 
$t volk dat klaegde stien en bien! 
Uien meenske kon een vliegtuug zien, 
mar iederiene zee: "Verrek! 
Now doen ze et toch vüüs te gek!" 

:li'Iar daor kwam Jannes Bode an; 
die zee: "Ik weet d'r alles van/ 
Een kniezerd die d'r over zeurt: 
et is in iene dag gebeurd. 
Die mure hen, van et geluud, 
daar breken ze mit bussekruut, 
zo hier en daar een stokkien uut! 
Jan Pelleboer die het et zegd: 
d'r wodt - geloof et dus mar echt! 

• een lochtlijn naor Noord-Duutslaand legd!" 

Jouk (Out: Wille op 'e brille) 

Een ufo in Berkoop 1 

Stellingwarvers bin nogal nochteren. We staon nooit echt mit de 
neuze veuran, we holen oons et liefste mar een betien ofziedig en 
kieken de katte et liefste eerst mar wat nut de boom. En we praoten 
aanderen ok niet naor de mond. Now meugen dat op et eerste 
gezichte allemaole best wel pluspunten wezen, ie kommen dr niet 
vule veerder mit in de wereld. En we moe'n eins al veerder mit de 
Stellingwarven. We moe'n hogerop. De wereld moet weten dat de 
Stellingwarven d'r binnen. En daoromme moe'n we oons heuren lao-
ten. Vier menuten weeks op 'e radio redden we et niet mit op. We 
moe'n meer in et nijs, we moe'n op 'e tillevisie. All over the world. 
Max hoe kriej't zowied? Wij bin ja zo nochteren, hier gebeurt zo wei-
nig en wij zien ok nooit wat butengewoons gebeuren. Aandere 
volken wel. 
Neem die ufo's now. Overal kommen die verhipte dingen zo staorig-
an daele. Zels in Ruslaand, now et daor een betien vrijer an 't wodden 
is. 

Johan Veenstra. 
(wodt vervolgd) 



• L.K. 13.11 
Zuxne op 07.59, zunne onder 18.53 

maendag 

12 
oktober 

deensdag 

13 
oktober 

Riemen as oolde Siemen en dichten, 
ie zollen de pette d'r veur lichten. 

(Span ge) 

woensdag 
	

donderdag 

14 15 
oktober 	oktober 

Ieder het zien lek en gebrek, 
De iene an de ogen, de aander an de bek. 

(Nijberkoop) 



Een ufoinBerkoop2 

Mat niet hij oons. Wij bin te nochteren. Wij kieken niet naor de locht 
hij aovende as d'r ok wat te zien is. Wij zitten te doezen bij de tillevi-
siekwis, thermostaot op twintig, bakkien koffie op et bijzet-
taofeltien, kokeskraanze op een paantien. 0e zo huselik. Mar ie 
kommen dr gien tree wieder mit in de wereld. De Stellingwarvers 
moe'n de deure nut bij aovende. As d'r ok wat te zien is. Laot de tule-
yisiekwis de tillevisiekwis now mar es, de dikke jekker an en de 
koolde in. Et bakkien koffie en de kokeskraanze moe'n werachies 
mar even waachten. Ie kriegen dr toch mat een dikke huud van. En 
me donict, dr bin verempeld belangrieker dingen in de wereld. Ufo's 
bi'jvenrbeeld. 
Want wat zol et mooi wezen as hier ok van die vremde mumtewe-
zeus lanen zollen. SteUingwarf in iene klap wereldberoemd! 
Kraantemeensken die uut de hiele wereld hier op an zetten. Tillevi-
sieploegen uut Amerike en Japan. En dan zie 'k zoe'n verslaggever 
van CBS daor al staon op 'e Doevekaampe in Berkoop. 

Johan Veenstra. 
(wodt vervolgd) 

Een ufo in Berkoop 3 

"This is Ron Edwards for CBS in Berkoop/Stellingwarf. And this is 
Klaosien van Bonne." 
En dan komt Klaosien van Bonne op et scharm, want }Uaosien het 
dus een ufo zien. Et haor in de permanent, een ni'je plissérok an, 
want ie moe'n dr toch een heden heers op staon, 
"What have you seen, Klaosien?" 
En Klaosien vertelt. In 't Steliingwarfs, dat in 't Ingels ondertiteld 
wodt. 
"Et was deensdagaovend," zegt Klaosien. "Ik was naor de platte-
laansvrouwluden west en doe 'k weeromme leup naor huus, zag ik 
inienend een zee van locht. En midden op e Doevekaampe laande 
me daor zoen nikkelen geval. Et was bek een groot etersbod." 
"And did you see men too, Klaosien?" 
"Yes," zegt Klaosien, want ze het bij & plattelaansvrouwluden een 
cursus Ingels veur beginners volgd. "Yes sir, vier manluden. Ze weren 
wel drie koppen groter as mien Bonne. Boomlange kerels. En ze 
keken me an mli staolblauwe ogen. Ik kon gien free meer verzetten." 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 



Wereldvoedseldag 

vrijdag 	zaoterdag 

:16 17 
oktober 	oktober 

0 

As de aarmoe de deure in komt 
Gaot de liefde et veenster uut. 

(Langedi eke-Oosterwoolde) 

Wereldmissiedag (r.k.) 
	

Zunne op 08.11, zunne onder 18.37 

zundag 	maendag 

.18 19 
oktober 	oktober 

Schaopen laoten heur makkelik leiden, 
mar meensken now ienmaol niet, 

of et moe'n blienden wezen, 
en dan alliend nog mar over de weg. 

(Hooltpae) 

1998 



Een ufo in Berkoop 4 

"And did they talk, Klaosien?" 
"Yes man," zegt Klaosien, en ze kikt recht in de kamera, hek as 
Haans Wiegel altied dot. "Yes man, ze praotten in 't Stellingwarfs. 
Zo geve as kriet." 
Klaosien tjaantelt nog een schoffien deur en de kamera van CBS lat 

• nog wat sporen van de ufo zien in 't grös van de Doevekaampe. 
• En dan is 't los vanzels. De Hele wereld wil meer van et Stelling-
warfs en de Stellingwarven weten. Wel honderdperfesters nut Japan 
willen et Stellingwarfs leren en een jaor laeter staon d'r her en der in 
Stellingwarf grote hotels en de butenlaanse toeristen dobberen in 
kano's op 'e Lende omme. We kun eindelik mitdoen! 
Was d'r mar es een Klaosien van Bonne die es wat zag. Die desnoods 
zoe'n verhael fantaseerde. Wat geft et, de wereld wil toch bedonderd 
wodden. Mar daor bin wij te nochteren veur. En now bin 'k zo bange 
dawwe nooit echt veuruut kommen in de wereld. 

Johan Veenstra 
(Uut: Stellingwarver Stiekelstokkies) 

Ww- von de ei 

ien miljoen lege hanen 
et wodt d'r niet beter op 
et leven zo wodt een strop 
ien miljoen lege hanen 
wie legt de boel an banen 
wie lost de perblemen op 
ien miljoen lege hanen 
et wodt d'r niet beter op 

Knillis 
(Uut: De Ovend, 15ejt no.1, 1987) 



N.M. 12.09 

deensdag 

:20 
oktober  

woensdag 

21 
oktober 

Liefde is een poesien an je hat, 
waor ie niet an klauwen meugen. 

(Donkerbroek) 

donderdag 	vrijdag 

22 23 
oktober 	oktober 

7 	 1€ 
Niks lieken en niks wezen is hielemaole niks. 

(Hooltpae) 

Ii 



Wiedster 

Ze zat in de tuun; 
't Was nog vroeg op 'e dag; 
mit heur goold-brune kruun 
en heur lustige lach. 

Ze wiedde de slaod 
zo behendig en rap; 
wat leek ze kedaot 
en wat zat ze daor knap. 

Ik zee goeiedag 
en doe keek ze mi'] an; 
'k weet niet, as ze 't zag, 
mar ik kleurde d'r van. 

Ik ree d'r veurbi'j, 
want ik mos naor mien wark; 
mar et leut mi'] niet vrij, 
want et greep mi'] te stark. 

Et leek zonder zin 
klonk heur lustige lach... 
't Was bi'] 't begin 
van een dustige dag... 

Jouk (Uut: Een haandvol speulgoed) 

Oktober 

Grieze dae gen 
trieste daegen 
in oktober. 

Gien voegel zie]' 
de blaeden valen 
in oktober: 

Et wodt now koolder 
en ok vroeg donker 
et is oktober 

Mar as de zunne schient 
de blaeden kleuren 
in oktober 

en 't overal zo stille is... 
wat kan 't dan mooi wezen 
in oktober... 

Marjo (Out: De Ovend, 22jr, no.5, 1994) 



Dag der Verenigde Naties 	 Aende van de zoemertied 

II 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
oktober 	oktober 

(4€ 
't Is aanders wel een goeie vent, 

mar hij overdrift altied. 
(Scharpenzeel) 

Zunne op 07.23, zunne onder 17.23 

maendag 
	deensdag 

26 27 
oktober 
	oktober 

As Liepertien dood is, 
meug ie Liepertien wezen. 

(Wolvege) 



Teije 

smeediezeren hekke mit jaoren dikke varve 
kroeme maegere bomen 

• bij et grieze nuunderpad langes 
• een schiemerige tunnel 
an 't aende links et kleine schuurtien 
dat mit rnuuite overaende blifi 

de eupen ruumte 
een koolde wiend komt van de Koelanen 
niet veer van ei dôrp is et stille hier 
gien bloemen allienig gries en grauw 
grieze stiender mit letters 

• vertrouwde naemen uut et dörp 
• meensken van vrogger 

• de loclit is zuver 
hier is nooit vluukt 
hier is naodocht 

• over levens en zin 
• liggen hier gedaachten an mij? 

schruten kiek ik om mij henne 
de stiender wo'n griezer 
de ooldsten valen zo staorigan omme 
langzeman vaak alles uut mekeer 
in et duuster 
komt d'r iene anlopen 
wat huverig gao 'k vet 

(Uut De Ovend, 17ejr. no.2, 1989) 

Bericht van Tiemen 1 

Dr is deur de jaoren henne niet viiie veraanderd an et huus naost de 
meule. Et is hek bleven in een wereld vol veraanderings. Alliend et 
laand dr omme henne is verkocht, doe ze in de senering gongen. Dat 
mos. Mar veerder is alles bij Tt oolde bleven. Et vuurhokke mit de 
vleerpollen dr naost, et buunstap en de donkergrune zunneblienen. 
Et is alliend veertig jaor oolder wodden, bek as de meensken. Ze bin 
alliend mar oolder wodden, dat is aenlik de ienige veraandering. 
Vroeger was de tied hap en weren dr gien centen om et huus te 
mederniseren. Laeter hadden ze gien nocht meer an de drokte had. 
En now hoefde et niet meer. Hoe lange kun ze nog op heurzels blie-
ven? Ze bin meensken van de dag wodden. 
As de dokter zien zin krigt wodden ze zo gauw as dr plak is opneu-
men in et nusthuus. Dat is 't beste donkt him, veural veur hint 
De hieitied vaeker raekt hi'j in 't wilde. I{i'j kan de boel niet goed 
meer veur mekeer holen. Hij raekt in de tieze mit doe en now. Mar 
hij is niet kwaod. Ze kan him nog vrij makkeiik beredden en ze 
daenkt d'r nog niet an om him gaon te laoten. Dat zol et aende 
wezen. Ze zal et rekken zo lange as 't flot. Een tehuus zal et laeste 
wezen. Ze het dr te vaeke op bezuuk west. Ze het te vule zien. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 



E.K. 12.46 

woensdag donderdag 

28 29 
oktober 	oktober 

Jan mit de here en Trien mit de trom, 
Jan het een bochel en Trien die is krom. 

(Buil-Peperge) 

Hervormingsdag (prat.) 

vrijdag 	zaoterdag 

30 31 
oktober 	oktober 

Liesien, Liesien bommeigat 
Het vannaacht de vrijer had. 

(De Fochtel) 



Bericht van Tiemen 2 

• Ze dot een kraante veur de bloemen om ze te bescharrnen tegen de 
scharpe zunne. 
• 'Gaoj mit, Albert? De zunne zal oons goed doen. 
HiTj komt heur aachternao as ze de deure uutlopt. Ze zuken een lij 
plakkien op veur de baanderdeure en gaon naost mekeer op de wit 
varfde hoolten baank zitten. 't Is waarin. Aj' in de veerte kieken, trilt 
et over et laand. Een gele vlinder dwarrelt van een peerdebloeme 
naor een laete tieteiroze. Onvermuuiber. De oolde straampel van een 
pereboom staot wit van de blossem. Krek as doe. 
Doe had de pereboom ok wit staon. Doe kwammen de vleermoezen 
bij aovende ok onder de genre weg om mit grote bochten, wat 
spoekachtig, om huus henne te vliegen. De waarmte had in de huzen 
zeten en doe ze aovens op bedde gongen, hadden ze et dakraempien 
wiedewaegen eupen staon laoten. 't Was hete en benauwd west 
onder et bescheuten dak. Die naacht weren ze wakker wodden. 't 
Was al tegen de morgen. Ze hadden geland heurd. 
lene doffe sombere dreun. "Een oefening daenk," had Albert zegd. 
Ze weren weer in de slaop sokkeld. De ere morgen wussen ze dat et 
gien oefening west hadde. Et was eernst. Volop eemst. Ze luusterden 
mit heur drienend naor de berichten. Zwiegzem. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 

Bericht van Tiemen 3 

Tiemen hadde vot moeten. Naor zien onderdiel in Rotterdam. 
Hij hadde niet wild. Hij hadde votkroepen wild. Waoromme zol hij 
kim kepot schieten laoten. Ze hadden praot. Hi'j m6s gaon. 
Et kon ommes allemaole best een betien mitvalen. Ze gongen 
onunes allemaole. Aj' niet gongen diii haelden ze je op. Dan scheu-
ten ze je dood. Mit disserteurs hadde gieniene medelieden. Ze 
hadden kim bepraot. Hij was gaon. Tegere mit de aanderen. Ze had-
den him et hekkien uutbrocht en him naozwaaid. Hij was grif gauw 
weer thuus. De oorlog was grif gauw veurbfj. Ze zollen veur him 
bidden. 
Ze hadden geliek had. De oorlog duurde mar kot. Nao vuuf daegen 
leek alles veurblj. Et waachten begon. Een ure leek een dag. 
Een dag leek een ieuw. De postbode was de belangriekste man van 
de wereld. Hi'j brocht et verlossende nijs. Klaos van Laomert en 
Trien was veilig en wel. Jelle van Wessel en Hielkien leefde nog. 
En Karste van Wuben lag mit een kepotte knUje in et hospitaol in 
Amersfoort. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 



Allerheiligen (rk.) 

zundag 

november 

Allerzielen (r.k.) 
Zunpe op 07.36, zunne onder 17.10 

maendag 

2 
november 

As de boeren niet klae gen en de pastoors niks vrao gen, 
lopt et naor 't aende van de daegen. 

(Steggerde) 

deensdag 

:3 
november 

Daankdag veur gewas en arbeid (prot.) 
V.M. 06.18 

woensdag 

4 
november 

't 
Hij het d'r een verkeerde naeme veur. 

(Ni jhooltpae) 



Bericht van Tiemen 4 

Et dörp leefde mit, en iedere dag brocht Lamert, de bode zien nijs. 
Mat hij fietste heur veurbUj. D'r wodde over tunteld. Dr wodde 

• fluusterd. Zol dat wel in odder wezen? 't Duurt te lange aj't mij vrao-
gen. Dat is gien goed spul, maek daor mat es staot op. De meensken 
dusten niet meer te vraogen as ze al bericht hadden. Doe was Lamert 
toch ankommen op een dag. Tiemen van Albert zol nooit weeromme 
kommen. Et leek vremd, mar de wereld dri'jde d'r gewoon omme 

• deur. De liester fluitte zien hoogste lied, de jonge protters gongen 
• tekeer onder de pannen. En de pereboom ston Wit van de blossem. 
Kiek as now. 

• "Zak oons even een glassien drinken haelen?" Ze kikt Mm an. 
Hij nikt. Ze komt in de bienen. As ze et huus uutkomt mit et blikkien 
in de haand, komt de Post et hekkien inrieden. 

• "Mooi weer vrouw, Hof. Kiek es an, een kladdegien veurjow. Goeie, 
• heur." 
• "Dag Matten.' 

As ze de hoek van et huus omme komt zicht ze zien ogen. Ze kieken 
naor et reklamedrokwarkien in heur haand. 'Bericht van Tiemenï' 
vragt hi'j. "Bericht van Tiemen?" 

Johan Veenstra (Uur: Fluitekruud) 

Mar we zi'jen stiekels 

We hebben hanen kregen 
om rozen te plaanten, 
mar we 
zijen stiekels... 

We hebben woorden kregen 
• om broggen te bouwen, 

mar we 
zwie gen. 

We hebben deuren kregen 
om ze los te zetten, 
mar we 
sluten oons op. 

Johan Veenstra. 
(Uut: De Ovend, 14ejr. no.3, 1986) 



donderdag 	vrijdag 

5 6 
november 	november 

Meester, meester, wil niet kieven, 
Want mien penne wil niet schrieven. 

En hoe meer as de meester kift, 
Hoe minder as mien penne schrift. 

(Hooltpae) 

zaoterdag 	zundag 

7 8 
november 	november 

Aoltien zat op 't paoltien, 
Wip zee 't paoltien en weg was Aoltien. 

(Buil) 



Naacht 

De naacht is vol geluud, 
al is et stille in er duuster, 
de eerde rust weer even uur, 
't is de tied waar ik naar luuster. 

Er lacht is even vat, 
allienig de lanteerns schienen, 
't liekt dat de straolen 1cm 
en zonder spaar verdwienen. 

Er aasent now za vrij 
ik roek de grune bomen, 
en 'k vule zaacht' in mij 
et leven van dit ure stromen 

De naacht geft vaeke raad, 
hij geft oons nije waarden, 
er daenken wadt een stille daad, 
een komst naar aand're aarden. 

en as ik niet meer veerder kan 
geft hij me de gedaachten, 
en vietert me de hieltied an: 
ik zal weer op him waachten. 

Harmen Houtman (Uut: De Ovend, 14e jr. no. 1, 1986) 

Stilleven 

de hoge loods 
uut mekeer bast 
dakspanten briek 
smeulend rubber 
auto's zonder raemen 
zwatte karkassen 
gries as 
een huverig stil tenielstok 

een dof rooie 
braandweerauto 
staot naost de loods 
te koop 

Teije 
(Uut: De Ovend, 2lejt no. 5, 1993) 



Zunné op 07.48, zunne onder 16.57 

maendag 
	

deensdag 

10 
november 	november 

W 
• Af' van die laete praoters in huus hebben, 

bil' wel es bliede dat ze gauw opkraomen. 
• (Hooltpae) 

1998 

Sunte Matten 
• L.K. 01.28 

• woensdag 

.111 
november 

donderdag 

12 
november 

Ie moe'n 't ni'jen zo 't knipt is. 
(Oosterwoolde) 



De oolde hujjer 1 

t Zie nog de oolde hujjer vlak bij oons nut de buurt, alle jaoren 
wodde Lenze veur een maond of wat inhuurd. Een best en eerlik en 
plichtsgetrouw persoon, veur zoen zestien gulden in de weke, dat 
was doe hiel gewoon. Vuuf ure morgens op 't appèl en aovens soms 
gien aende, veural as wij an 't hujjen weren in 't laand over de Lende. 
Uren telden doe nog niet,'t wark mos ommes daon, vaeke bin ze dan 
om tien ure pas naor huus toe gaon. Mar klaegen of opstaandig, dat 
kende Lenze niet, zien huusholing, die mos onirnes deur de tied. 

Jac. de Boer. (wodt vervolgd) 

De oolde hujjer 2 

Ik was doe nog zoe'n jonge, mar soms mos ik dr henne, 't oolde 
kleine husien, 'k geleuf dak et nog zo kenne. Wij hadden thuus bij 't 
haast dan weer een varken slaacht, as ik dan kwam zee Neel: 'k Had 
jow al haost verwaacht. Een huspottien en zo wat meer, t zie nog dat 
bliede gezicht, Mem zee: Dat doe ik graeg, hij dot altied zien plicht. 
Zoemers in de erebeietied zee Mem: Roep Lenze ok even; een 
beschuut mit erebeien, een sprokien in een arbeidersleven. Lenze is 
d'r al niet meer, die is aljaoren dood, mar qonze herinnerings an lijm 
bin nog levensgroot. Eerlik en betrouwber, hij was geleuf ik niet zo 
stark, toch ston hij altied weer veur 't zwaore boerewark. 
De oolde hujjer, as ie dat gebodder ofwegen, het spietig genoeg 
nooit een ridderodder kregen. Mar goed, zien naobestaonden meu-
gen et wel weten, wij zullen disse man grif niet gauw vergeten. 

Jac. de Boer 



• vrijdag 	zaoterdag 

13 14 
1• november 	november 

We hoeven toch alles vot in iene keer niet op te maeken, 
dan hebben we morgen ok nog wat. 

(Ni '1berko op) 

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47 

zundag 
	maendag 

15 16 
november 
	november 

Wat zit d'r in de panne? Vraogezaod datje niks angaot. 
(Oosterwoolde) 



Sukertante 

Ze zitten bij heur kiste 
en luustren naor de doornnee. 
Mar van de netaoris heuren ze douk, 
de neven en de nichten, 
as tante de hemel 
al of niet verdiend het. 

Bote Stellingwerf 
(Out: De Ovend, 14ejr. no.6, 1986) 

Plakken 

Ieder meens 
een eigen plakkien 
waor hij even goelen kan, 
waor allienig hij 
mar stille aosemhaelt 
en d'r weer tegen kan. 

leder meens 
een eigen plakkien 
op een barg of in de grond, 
in een deuze 
of een kleine kaemer, 
waor gieniene aanders komt. 

Zuuk et plak mar 
en aft vienen, 
zal je aangst 
een keer verdwi enen. 

Rai-men Houtman (Uut: De Ovend, 15ejr. no.1, 1987) 



N.M. 05.27 

donderdag e s vn jdag 

19 20 

deensdag 	woensdag 

17 18 
november november 

Vroeger zeden de oolders nog wel es 
tegen de kiender as ze votgongen: 

Oppassen en netties mit twie woorden praoten. 
(Berkoop) 

november november 

(yO 
Af goed overal luusteren, 

dan kuj' zo now en dan nog wel es wat oppikken. 
(Nijberkoop) 



An een tuunman 

Asje tune gien weer ploegd is, 
As er vrot en zwiet en zwoegd is, 
As de bloemegies weer bluf/en, 
As de boonties staon te grujjen, 
Bij' dan niet een betien wies 
Op die eerste haand redies? 

Hefwel ooit zo lekker eten, 
Ooit zo te genieten zeten, 
As wanneer de eerste slaod 
Uutje tuun op taofel staat? 

Zag ie eerder zokke kleuren? 
Reuk ie eerder zokke geuren 
As in 't eigen tune gien? 
- Op 'e bloememaat misschien? 

Och, d'r wodt zoen protte praat: 
- Kwattien veur een krappe slaod. 
- Kuj' daar in de tuun veur staan? 
- Kaft niet beter kopen gaan? 

Jouk 
(Uut: Een haandvol speulgoed) 

Volk spetionnem ent 

1 november1985 

meneer 

willen jow hier 

even tekenen 

en ja heur 

drie maonden laeter 
stonnen ze d'r 

alle achtenveertig 

de dielen van 
mien krek kochte 

grote oosthoek 

Kififfis 

(Uut: De Ovend, l4ejr. no. 1, 1986 

Tuunman, trek etje niet an! 
Want ze weten er niks van! 
Kopen, da's mar dom gedoe: 
Al waj' haelen, 
Moej' betaelen. 
In je tuun kriej' rente toe! 



zaoterdag 	zundag 

21 22 
november 	november 

• 3 
Die at zovule, die moch wel 

een opzethekke om et bod hebben. 
(Buil) 

Zunne op 08.13, zunne onder 16.38 

maendag 
	

deensdag 

23 24 
november 	november 

D'r bin altied meensken die d'r aorighied an hebben 
om een ruzie weer op te pokelen. 

(Oosterwoolde) 



Et voegelwiefien 1 

Lestmorgens zat dr een voegeltien bij oons in de pereboom te zin-
gen. Een bonte vliegevanger. Now is dat vanzels op himzels niks 
biezunders. Dr zitten wel vule vaeker voegelties bij oons in de pere-
boom te zingen. En ok wel bonte vliegevangers. Mar dit zingen was 
toch aanders as aanders. 
An ien stok deur zat dat diertien te tierelieren, de spatters vleugen dr 
of. Dat ik dochte drekt bij mezels: Dit is niet gewoon. Hier komt wat 
aachter weg. Doe dr mar es daenken omme. Zo zit een voegel aan-
ders nooit te zingen. 
Aanderhalve dag het hij zo zeten en doe kwam dr wat aachter weg, 
want nao aanderhalve dag was d'r inienend een wiefien vliegevanger 
bij him. 
Now zong hij ok niet zo slim meer, mar hij bedudede heur dat hij 
een huus veur heur beidend vunnen I-iadde, want bij oons in de pere-
boom hangt een oold, mar toch nog best wel net voegelkassien. Ik 
redde et temeensen iedere meitied nut. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 

Et voegelwiefien 2 

Meensken, aj' dat gedoe zo zitten an te kieken, dan verbaos ie je dr 
over hoe slim as die vliegevangerties op oons lieken. Op jim en op 
mij. Neem dat mannegien now. Aanderhalve dag zingen en je mar 
uutsloven en indrok perberen te maeken op een wiefien. Impeneer-
gedrag numen de geleerden dat. Now, ik zie wel es van die 
jongknaopen op et straand ornmeparaderen in zôkke kleine zwem-
broekjes! En bouwvakkers die vanof een steiger naor een heers 
jonk fluiten, dat de diek langes fietst. Neem now mar van mij an, et 
komt allemaole op etzelde daele. 
En dan dat voegelwiefien. Kiek, now hej'vrouwluden en ie hebben 
vrouwluden. Da's bij oons in de Stellingwarven temeensen wel zo. 
En now leek dat vrouwgien van dat vliegevangertien as twie drup-
pels waeter op een slag vrouwluden, daor a'k een gloepende hekel an 
hebbe. Daenk et jim no* es in. 
Now zit ie daor in die pereboom aanderhalve dag de longen nut je 
lief te zingen en dan eindelik, dan komt ze. Dat hadde vanzels ok wel 
nao een halve dag kund. Ze vun him misschien drekt wel slimme 
aorig. Et is neffens mij vrij zeker, dat ze drekt docht het: Sjonge, 
sjonge, wat een lekker stok. 
Daor zol ik wel ruit in een nusticassien willen. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 



woensdag 	donderdag 

25 26 
november november 

Laot je gien oren an de kop ni'jen. 
(Pepergao, De Blesse) 

E.K. 01.23 

vrijdag 	zaoterdag 

27 28 
• november 	november 

Et is zo veer, zee depanneschieter, doe had hi'j de stael. 
(Else, Makkinge) 



Et voegelwiefien 3 

Mar ze gaot dr drekt niet op of. Nee, ze perbeert him nut. Ze speult 
een spullegien mit him. Ze maekt him de kop zo gek as ze mat kan. 
En as hij dan uuteindelik hielemaole hoteldebotel is, dan komt ze! 
En dan zegt ze niet van: "Wat hej' now toch een mooi husien veur 
oons beidend op 'e kop tikt." 
Nee, ze mierkt. Et is een mierkerd, dat voegeltien. En zokke 
vrouwluden hej' ok. Nooit is fleur es wat naor de zin. Nooit es spon-
taon reageren, mat aided mar ommezeuren en piepen: Dit is niet 
goed en dat zol aenlik wel een betien beter kunnen. En dat ha'k eins 
nog liever een tikkeltien aanders had. En die kerels van zokke 
vrouwluden bin meerstal wel zo sloeg, dat ze doen wat zoe'n prente-
boek zegt. Ik mag zokke vrouwluden niet. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 

Et voegelwiefien 4 

En zo was dat voegeltien dus ok. Ze zat op et stokkien veur et kas-
sien. Keek d'r es in. Vleug dr es omme toe. Gong es weer op et 
stokkien zitten. Keek d'r es weer in. En dat een halve dag laanic. En 
hij mar overdreven doen van: "Och, mien rnaegien, vien ie et dan 
gien mooi hokkien? Wat zuwwe hier toch gelokkig wodden mit 'n 
beidend. Jeje en ikke." 
En zij mat zeuren: "Et zit aanders niks te goed in de varve en hej' wel 
zien dat et dak wat rotterig is? En et rokt ok zo muf." 
Mat ze gong d'r in. Nao een halve dag gong ze d'r in. En ze begon mit 
de inrichting. Een strogien hier. Een hujgien daor. En hij leut heur et 
wark doen. En dat dee me toch zo goed! Ik ston veur et raem en zag 
heur heisteren. En hij zat op een taickien te kieken en zag heur ok 
heisteren. 
Mooi zo, docht ik, geliek hej', mien jonge. Laot die smerige knar-
perd now mat es vrotten! 
Misschien dat eh... pattie manluden nog wel wat van dat voegelman-
negien leren kunnen. 

Johan Veenstra (Uut: Stellingwarver Stiekelstokkies) 



Eerste Aduentszundag 
	

Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 

zundag 	maendag 

29 30 
november 	november 

Mw 

As de vrouwluden votgaon, 
meugen ze heur graeg oppolitoeren. 

(Berkoop) 

deensdag 	woensdag 

1 2 
december december 

0 
In de opwiening wodt d'r wel es hiel wat zegd, 

daor af laeter spiet van hebben. 
(Niberkoop) 



Boom in de haast 

As een gebed zo stille, 

staot hi'j te dromen in de mist 

De pronk in de zoemer 

ligt an vodden op et voetenaende 

Bote Stellingwerf 

(Uut: De Ovend, 23ejr. no.6, 1995) 

December 

Kom op meensken, wees d'r bi]! 
Kiek es even deur de ritten! 
En haostje dan naor buten! 
Daor is ies en daor is snij! 

Kiek, hoe mooi de wereld is! 
Maek een snijman in de laene! 
Pak de scheuvels! Naor de baene! 
Koold? Kom! Hoogstens lekker fris! 

En dan - is de Lende stark - 
Mit de hanen op 'e rogge 
Van Noordwoolde naor Blesbrogge! 
Wiederop! Naor Ooldemark! 

Dat is pas volop genot! 
Zo te zwaaien, zo te zwieren, 
Dat is pas de winter vieren! 
Dat is pas gezonde sport! 

Kom op meensken, wees d'r bi]! 
't Is december! Rap besluten! 
Uutde stoel en dan naor buten! 
Daor is ies en daor is snij! 

.Jouk (Vut: Et Kienderboek van Jouk) 



V.M. 16.19 

donderdag 

3 
december 

S,. vn jdag 

2 
december 

Wat een gemak, alles in 't pak: huj, stro en tebak. 
(Lan gedieke) 

Sunderldaosaoverid 

zaoterdag 

5 
december 

zundag 

december 

LAL 
Hij kon ei' altied aorig kruderig opzeggen, 

mar ie mossen ei' altied niet geleuven. 
(De Fochtel) 



Ienzemhied 

Ik lope deur de lege straoten, 

de stad is as een stienen hel. 

Et natte asfalt, grauw en gries, 

et neonlocht is scharp en fel. 

Ik ken de kroeg, ik ken de meensken, 

ik ken de vrunden veur ten naacht. 

De draank maekt ni'je idealen, 

'k bin vrij totdat de morgen waacht. 

'k Verdrinke zo mien ienzem wezen, 

mien duzend angsten, stok veur stok. 

Mar ik verspeul mien kaans op leven, 

mien jacht op meenselik gelok. 

Johan Veenstra 
(Uut: As de wilde roze bluuit) 

Stellingwarvers! 

Stellingwarvers, ken jim plicht! 
Hooi jim eigen tael in ere, 
Die zo nao an 't hatte ligt. 
Strieden moe 'we! Mit mekére! 

Laatje niet te gauw verslaonl 
Schaera je niet veur eerlik vechten! 
Weetje mannegien te staan, 
As et gaat om oolde rechten! 

Stellingwarvers, buug niet deur! 
Laat de buusdoek buusdoek blieven! 
Hooi de hadde kop der veur! 
Laatje niet in 't hoekien drievent 

Praot je tael zo vuuf as 't kan! 
Niet alliend in eigen kaemer. 
Buten slat et beter an! 
Buten is et nog veurnaemer! 

Mit mekaander staon we starkt 
Uut gemienschop moet et grujjen.! 
Stellingwarvers, an et wark! 
Oonze tael moet rieker blujjen! 

Jouk (Uut: Een haandvol speulgoed) 



Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

maendag 

december  

deensdag 

[S] 

december 

Ommemaelen wie et wodt. Ik of gij  of Pieter Pot 
Pieter Pot zat in de sloot. 

En nog was Pieter Pot niet dood. Ot, bot, vot. 
(Steggerde) 

Dag van de rechten van de meenske 
L.K. 18.54 

woensdag 	donderdag 

9 10 
december 	december 

dO 
As de luzen vot binnen, kriej' de neten nog. 

(Nijberkoop) 



Lietien van de zee 

Soms dan zingt de zee een lietien 
van et leven en de dood. 
Op de maote van de golven, 
in et laeste aovendrood. 

Soms een deuntien van verlangen, 
hoe as 't was in vroeger tied. 
Meerst een wiesien van de wanhoop, 
van benauwdens en van spiet. 

Och de woorden bin zo simpel, 
en et vassien is mar klein. 
Zulv'ren dooie-visse-schubben 
drieven mit op et refrein. 

Luuster naor de zee heur lietien, 
symfonie van kwik en lood. 
Doinmiet is 't veur altied stille, 
en de laeste zeehond dood... 

Johan Veenstra. (Uut: As de wilde roze bluuit) 

Normverval 1 

Et is me zuver haost een heffen te mal veur de Friezen, mar ik moet 
vandaege even een donderpreek tegen de Stellingwarvers in West-
Stellingwarf holen. Ik bin aanders niet zo gauw lelk en opstemaot, 
mar now lopt et me bek even over de hoge schoenen henne. 
Now miende 'k toch altied dawwe zoe'n rustig, bescheiden en aorig 
volkien weren. Mit een eigen tael en kultuur ok nog. Gewoon dus 
zuver wel wat om wies op te wezen. En wat lees ik me now in de 
kraante? Oonze pelisiekommesaoris dot een boekien eupen. Een 
vies boekien! Dr blieken zo staorigan een hiele vlutte gokverslaaf-
den in West-Stellingwarf te wezen en de misdaodciefers vleugen in 
1990 naor een rekord! Verroest, Stellingwarvers! En ikke altieten 
mar positief over jim doen. 
"Kiek naor oons, Stellingwarvers, wij bin zo aorig, zo bescheiden, 
wij hebben zels een eigen tael en kultuur." 
En now bliekt dus dawwe aenlik bek hek as wie dan ok binnen. 
Now, ik kan jim wel vertellen da'k even stille van dat kraantebe-
richien wedde en drekt d'r nao wedde t koegels en docht ik: 
Stellingwarvers, koekebakkers daj'm binnen. Ik zal ze donderdag et 
leksem es even opzeggen. 

Johan Veenstra. (wedt vervolgd) 



vrijdag 	zaoterdag 

11 12 
december 
	

december 

UIV 

Ie kun wel zien dat hij overkommen is, 
want hij komt zo bliede uw' schoele. 

(Donkerbroek) 

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

zundag 	maendag 

13 14 
december 
	

december 

Af overzweren mit schutjassen, dan doej' 
asof ie een mooie kaorte hebben. 

(Steggerde) 



Normverval 2 

Now hek vanzels ok mit oogkleppen op lopen. A'k goed om me henne 
keken hadde, dan hak et normverval vanzels bliksemse goed zien kund. 
Ik kenne Jan en Albertien ommes. De prototypen van de tegenworige 
Steuingwarvers. Aj' ze zien, Albertien, 0e, zo op et oge niks op an te 
marken, heur. Hemmel, fleurig, et haor mooi in de permanent, heers 
jurkien an. Een deursnee Steffingwarfs vromrnesien, zo op et oge. 
Max doe gong Albertien dus een keer mit heur buurvrouw Trien naor 
zoe'n bingo-aovend. En doe was 't los mit et normverval, want et onge-
lok was, dat Albertien drekt die eerste aovend een magnetron wun. En 
as ze de hassens doe mar bij mekeer huilen hadde en docht hadde: 
Albertien, jonk, ie hebben et inleggeld dr now dubbeld en dwas weer 
nut, now moej' stoppen mit die wildeboel, mien maegd. Max in Alber-
tien was et vuur van de hebberighied ontbraand. Et was hael an en krieg 
meer mit Albertien, dat zij en Trien steuven iedere weke drie keer naor 
zoen bingo-aovend. En niks meer winnen vanzels. Et kostte alliend 
max centen. Now ja, ze kwam een keermennig mit een diepvrieskiepe 
thuus, die in die magnetron raekte. En ja, as vrouwluden altieten op 'e 
rittel binnen, dan weten kerels op 't laeste ok niet meer waor as ze 't 
zuken moeten. Dat Jan vergokt now iedere weke een bratse centen op 
die smerige draeversbaene. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 

Normverval 3 

En die pelisiekommesaoris in Wolvege het et knap veur 't verstaand. 
Hoe meer gokkerije, des te meer misdaod. Neem Albertien now max 
weer. Aj' nao zoe'n magnetron nooit meer wat knaps winnen, now et 
is Ok wel te begriepen, dan woj'  op 't laeste gremietig en balsturig in 
de huud. Dat zij en Trien hebben op een aovend nao de bingo in een 
Wolvegester straote alle antennes en rutewissers van de auto's verin-
neweerd. En Albertien het op drie autodeuren mit de sleutel van de 
veurdeure een grote krasse maekt. En de aandere daegs het ze heur 
nut lamlendighied vol sherry geuten en middags het ze in de super-
mark een pakkien koffiefilters in de maantelbuse glieden laoten. En 
omdat ze diepe maantelbusen het, gong d'r nog een pakkien theezak-
kies aachteran. Mit citroensmaelc 
En zo gong dat deur mit Albertien, ze streupte in 't laeste alle winkels 
of. Een rokkien hier, een bloesien daor. Albertien kent zo staorigan 
alle paskaemers in Stellingwarf en wiede omkrieten. En doe ze aorig 
in 't zoolt bebeten was, het ze mit Jan een videorekorder steulen. Ze 
hebben trim gewoon bertaolweg in een canvastasse stopt en bin de 
winkel uutlopen. 

Johan Veenstra. (wodt vervolgd) 



deensdag 	woensdag 

15 16 
december 
	

december 

Ie hebben niks veur niks as laank haor en dikke luzen. 
(Ni'jhooltpae) 

N.M. 23.42 

donderdag 

17 
december 

•,• Vn jdag 

18 
december 

Daor is gien zalve an te strieken. 
(Noordwoolde) 



Normverval 4 

Waor moet dit henne mit Albertien, Trien en Jan? Waor moet dit 
henne mit de Stellingwarvers? Vandaor disse zedepreek dus van-
daege. Kom op, Stellingwarvers, beroerlingen daj'm binnen. Lant 
zokke keunsten! Doe weer gewoon! Moen we dan mit mekaander as 
volk om de klinice gaon? Kom op, slampampers! Gecireeg jim! 
Albertien en Trien, as de mieter et huus opredden en rap, smerige 
tadden daj'm binnen! En Jan, de tuun opredden, et ontuug staot je an 
de knijen toe, kerel. An 't wark mit mekeer, dan hej'm gien tied veur 
zokke malle meraokels en dan hoeft oonze pelisiekommesaoris niet 
meer van zokke malle verhaelen te vertellen. En dan wodt d'r van 
oons, Stellingwarvers, weer zegd dawwe aorig binnen, bescheiden 
en netties en dat dr zuver gien ondocht in oons zit. 

Johan Veenstra 
(Uut: Stellingwarver Stielcelstokldes) 

Onneuzel 

In een huus in Oldelaemer 
zit een koppeltien manluden bij mekeer. 
In een rokerige aachterkaei'ner 
bin ze, oh zo drok, in peteer. 

Ze praoien over Nederlaand, 
wie mag hier wel, wie eins niet wezen? 
Wie moet weer vot, zo onderhaand, 
hoe wodt oons laand genezen? 

Ja, ze weten et allemaol percies, 
wie of d'r hier zorgen veur ellende 
Nee, heur maek ie niks meer wies, 
zij maeken hieran wel een aende. 

Mar.. 
in de volière van ien van die heren, 

zitten wel twintig voegels bij mekeer. 
Rooien, gelen, zwatten en nog eren, 
strieken d'r saemen op ien stokkien neer. 
Zij hebben gelokkig mit zien allen niet 
zo vreselik last van onverdreegzemhied. 

Jan Oosterhof 



zaoterdag 	zundag 

19 20 
december 	december 

.Noordewiend en regen, duurt drie, zesse of negen. 
(Ni 'jhooltpae) 

Zunne op 08.46, zunne onder 16.29 
	

Begin van de winter 02.56 M.E.T. 

maendag 
	

deensdag 

21 22 
december 
	

december 

Ik mag him niet lieden, 
hij mag om mij naor de Noordpool gaon. 

(De Fochtel, Berkoop) 



Ster 

Neem now mjen tante Tonia: 
die het een hangbegonia. 
Of kiek es rond bij Omke Liekel: 
die het een hiele mooie stiekel. 
Of kom hiernaost bij buurvrouw Timmer: 
die het een prachtig grote klimmer. 

Daenk dan es even an oons Mem: 
±i'j wds de Ster van Betlehem! 

JOU1C 
(Uut: Wille op 'e brille) 

Regenboge 

Regenboge, veer en hoge, 
brogge naor de overkaant. 
Schalle tussen dood en leven, 
ledder naor et zielelaand. 

Heme/locht uut zunn' en regen, 
teken van 't verboond mit God. 
Bliek van goedens en van zegen, 
cirkelboge van 't gebod. 

Helder kleurde regenslange, 
spectrum van de iewighied 
Hemelweg deur wiend en wolkens, 
meensken bidden were/dwied. 

Geef oons brood en geef oons vrede, 
iewenlaank deze/de weens. 
Regenboge, veer en hoge, 
brogge tussen God en meens. 

Johan Veenstra (Uut: As de wilde roze bluuit) 



woensdag 	donderdag 

23 24 
december december 

(VtR 

Hij is mit de noorderzunne vertrokken. 
(Steggerde) 

Eerste Kastdag 	 Twiede Kastdag 
Z.H. Preens Bernhard jr. (1969) 	 E.K. 11.46 

vrijdag 	zaoterdag 

2526 
december december 

As d'r snij lag kregen we pekel onder de klompen. 



Klaprozen 

Vanmorgen, doe de dauw op de wereld lag 

en de voegels een welkom zongen 

ün de zunnige zoemerse junidag, 

bin de klaprozen eupensprongen. 

Was ei zunne of wiend of een toverfee, 

die raekte an al die knoppen? 
't Was God, die et Wonder gebeuren dee, 

die zachies de vorm en de kleuren zee; 

en doe sprongen de dikke doppen. 

De klaprozen staan oranje-rood 

en maeken de wereld blieder. 
Mar de massa vrot veur zien daeg'liks brood, 

tussen morgenstond en aovendrood, 
zonder weet van et Wonder, wieder. 

Jouk 
(Uut: Een haandvol speulgoed) 

Eigentieds kastlied 

De klokken die luden 	 Loot de klokken weer luden 

in de heilige naacht. 	 deur een heldere naacht. 

Et is of de wereld 	 Bescharm de netuur. 

argens op waacht. 	 dat wodt verwaacht. 

Is ei op vrede, hoe lange now al, Opdat de kiender de klokken nog 
as die ooit nog es kommen zal? 	heuren 

en gien oorlogen of wat ok de 
De klokken die luden vrede versteuren. 
in de donkere naacht. 
Holen de huders van now 
trouw de waacht 
over ei waeter, de locht en de grond: 
Blieven de schaopen zo wel gezond? 

De klokken die luden, 
ze klinken zo dof. 
De locht is versmerigd 
deur dampen en stof. 
Kuwwe nog zingen van etpoppien van doe? 
Waar gaat ei mii de kiender van now aanst naor toe? 

Margje Jonker-Veenstra (Uut: Een voegel zong) 



Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 

zundag 	maendag 

27 28 :  
december december 

a 
Et puntien van de vlogste penne, 
is 't felste waopen dat ik kenne. 

(Scharpenzeel) 

deensdag woensdag 

29 30 
december december 

Die 't niet gaot perberen, zal 't ok nooit leren. 
(Hooltpae) 



Ni'jjaorwinnen 1 

Ie zien ze aow niet meer, die aarme meensken die mit Nijjaor de 
boer opgongen en wat geld opscharrelden. Tt Was aenlik ok mar 
schooien. Toch was die Ni'jjaorsdag een mooie dag veur de kiender. 
Wij weren mit 'n drienend de ienigste kiender van de buurt. Et was 
een oolde gewoonte in oonze buurt dat de jongste kiender langes 
kwarnmen. 
Et begon bij de zaandweg. Et eerste husien was Oolde Froukien, een 
wedevrouw. Wij  weren trouwens niet hielemaole schone op 'e lever. 
Bij de haast hongen bij Froulcien de bomen vaeke vol appels, en dan 
gapten wij ok wel es een peer. Wij vuulden oons dus niet zo biester 
op oons gemak, want ze kon oons ok wel zien hebben] Mar as we de 
zaandweg insleugen, zag ze oons al ankommen en ston ze al midden 
op't pad oons op te waachten. Ze hadde et mooiste schöllcien veur en 
nuugde oons in heur husien. Daor ston alles al klaor en we zatten al 
gauw an een zuut slokkien mit lekkere gekleurde koekies. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. (wodt vervolgd) 

Ni'jjaorwinnen 2 

Wij wunnen heur et Ni'jjaor of, netuurlik, en weenskten heur een 
hoop gelok veur et ni'je jaor. Dan wast oolde wiefien zichtber bliede 
en we mossen al beloven dat we 't aandere jaor weer ankwammen. 
Zo hadden we nog wat huzen an, de zaandweg en dan teugen we op 
Albert en Zwaantien an die tolgeerders weren. Zwaantien hadde 
altiecl zoe'n mooi wit mussien over et ooriezer henne, en was een 
hemmel vroinmesien. Daor kregen we koffie en koeke mit nog een 
zuut slokkien nao. Wij praotten 't honderd uut over de schoelerap-
potten en over alderhaande dingen en 't was even hiel gezellig. Tt 
Wodde tegen eterstied an awwe daor weg gongen naor Piet en Jant-
sje die tussen de tolbrogge en de Kuunder in woonden. 
Ze hadden een boerkeri'je en kefé. 't Leek wel een schilderij, zoe'n 
mooie veraande zat dr an. Mar wij kwainmen in huus en 't eten ston 
al te dampen op 'e kachel. Jantsje hadde hielemaole op oons rekend 
en we kregen et lekkerste eten van de wereld. Ik wete nog goed dat 
we pareltiessoep nao kregen. Mien buurjoongien nam nog een bot-
tien doe Jantsje oons vreug as we nog iene lusten. 

Wube Lamers van de Kuunderwal. (wodt vervolgd) 



Ooldejaorsaovend 

donderdag 

31 
december 

Ni'jjaorsdag 
Dag van de Vrede 

vrijdag 

1 
jannewaori 

Een nul kan hiel wat doen as hij op 't aende staot. 
(Scharpenzeel) 

Ni'jjaorwinneu 3 

Mien buunnaegien en ik zeden van nee, mar mien naemgenotien 
van de buren wol nog wel een bottien hebben. Dat was wel wat te 
veule van 't goeie, zol laeter blieken doen. 
Doe alles op was en we nog even gezellig om de taofel zeten hadden, 
stapten wij weer op en teugen op Garriet en Sjoukien an die brogge-
waachter weren. Et husien staot dr now al lange niet meer. Daor ston 
de theetaofel klaor, en We kregen aided thee mit koekies en lekkere 
peren. Wij weren dan zo dikke as een tieke en mien buurjoongien, 
die nog een bottien pareltiessoep meer op hadde as wij, kon et niet 
allemaole verteren. Op 'e weerominereize doe we op de toibrogge 
weren, wodde hij wit as een doek en mit een grote boge spi'jde hij 
alles in de Kuunder, tot oplochtinge van zien misselikhied... 

WubeLamers van de Kuunderwal 
(IJut: Mien wegen bin duustere paeden) 


