ce

DE OVEND
juni 1974

2e jg. no. 3

"De Ovend" is een uutgifte van de Stellingwarver
Schrieversronte en verschient len keer in et
vorrels jaor.
Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3, Ni'jholtpae,
Till. (05610) 8252
Red, Henk Bloemboft, Boverweg 15a, Ni'jberkoop,
Till, (05163) 371.

Zo mar weer zommer in et laand.
Een peer weken leden hul de Stellingwarver
Schrieversronte zien jaorlikse praotmicldag.
Daor vienen jim een versiag van in disse- Ovend,
van Pieter Jonker. Slim bliede weren wi'j
liekewel ok met et reisverslag van oons lid de
beer Dijk uut Et Vene. Die bet wat muuite daon
om toch mar op 'e tied op de praotmiddag te
kommen. Hoe dat allegeer zat.... lees mar es!
Dan vienen jim weer verschillende gedichten in
dit blattien. Een hiele riegel disse keer van
R.Y. Oosterhof, lid van de woordeboekgroep, en
lid van de sektie literatuur van de Culturele
Raod veur Frieslasnd. Veerder ok een peer an
kondigings veur ni'je boeken. Holen jim die ok
even in et oge ??
En weer een riegeltien Stellingwarver uutdrokkings,
een riegel die jim vast wel langer maeken kunnen.
Stuur ze mar op, of
doe as de beer Piet Rijkmans uut Steggerde
die belde op, en zee: "Hej' die wel es heurd ??"
En mit die uutdrokking van him wc'k dan graeg
dit stokkien ofelulen. De StuurgroeD van de
Stellingwarver Schrieversronte weenskt jim een
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hiel plezierige vekaansie toe. Maek er wat van,
heb mar een bulte wille, lees of schrief mar
een boek, gao d'r mar vandeur ...."al regent
et ok rongen, bloktongen of kleinwaegenties I"
Veur de StuurgroeStellarfs,
Henk Bloeinhoff.
"VAN TERWIS GA TOT WILLINGE PRINS"
Over de geschiedenis van Stellingwarf bestaon nog
niet zo veule boeken. Daorom was et veur oons
groot ni'js, dat er bi'jkotten naost de bekende
boeken van dr. T.H. 0osterwijk, een boekien
verechienen zal van de heer G. Mulder, van
vroeger uut Appeleche, now uut Naarden, over
femiliebezittings deur de ieuwen henne, veural
in Ooststellingwarf. Et zal hieten: "Van
Terwisga tot Willinge Prins". Een maond of
wat leden wusten wi'j dit al, want de uutgever
de Stchting Sasland. in Grunningen, het de
Stellingwarver Schreversronte en de Culturele
Raod Ooststellingwarf vraogd am mitwarking veur
dit boekien. De Schrieversronte het ja zegd; ze
zullen f 250,-- garanderen, en ok zal
oonze administraosie een middelpunt wezen van de
verkope. Dat dee al blieken op de praotmiddag,
want daor bin dreks al 12 boekies besteld
Veur oonze laden die d'r doe niet weren; bi'j
disse "Ovend" is een stencil insleuten, dat jim
kim evt. bi'j Johan Veenstra al bestellen.
Et boekien kost ±' 8,25, wodt ong. 128 blz. dikke,
d'r kommen kaorties en prenties in, d'r zullen
500 van maekt wodden. De tekst komt spietig
genoeg in et Nederlaans, niet in et Stellingwarfs.
Mi'j donkt, zoe'n geschiedenisboekien meugen
we niet missen op 'e boekeplaanke, trouwens,
de heer Mulder is al aorig bekend van zien
stokken in de Driemaondelikse blaeden
Henk Bloenthoff.
-

2

-

W I L D E G A A N Z E N
Veur de Stellingwarver Schrieversronte haost
nog belangrieker zal d.onkt mi'j wezen een
boekien waor ik zels al hiel lange op hoopt
hebbe, een boekien van de man die ik - an een hiele
protte van oons, is et niet ? - zo lievelao
niet allienig as persoon en warker binnen
oonze veriening, mar krek liekegoed as
schriever ofgruselik wardeer. Et is now al weer
een peer jaor leden, dat hi'j et wark van
Brgveld in de hanen kreeg, en doe inienend
ok an It schrieven gong ! En hoe! Hi'j stuurde
zien wark naor de Liwwadder Kraante, en daor
zag men d'r wel wat in. Ze maekten d'r vot-en
daolik mar even een vaaste rubriek van. Een
stroom wark kwam los, de rubriek "Uut de Pultrum
van de Stellingwarven" begon, en wodde ommeraek
lezen. We is die man vanzels ? Krek, Johan
Veenstra, van Ni'jholtpae. Een man mit gevuul
veur meensken, veur dieren, veur netuur, een
man die dat op zien eigen meniere, mit zien eigen
"persoonlikheid" tot uutd.rokking brengt, en
een man die zien wark van a tot z verz6rgt
Now het et vanzels gien zin om him hier al
te veule op et schoolder te kloppen in dit
blad, mar mi'j docht da'k toch niks te veule
zegg, a'k jim anraode om dit ni'je boek douk
te kopen ? Et wo'n verhaelen en riempies, en
et meerste is spul *at a? in "Uut de Pultru.m"
staon het, wat veurdreugen is op aovenden,
verhaelen diej' zels opni'j heuren kunnen van
de buren die die opni'j veerder vertellen
an weer ere bu.ren, en zo mar deur, Humor, mar
ok hiele gevulige, eernstige verhaelen, zoas
over de boer die bi'j de kestanjeboom ofscheid
nemt van zien oolde plaetse. Bi'j de riempies
kommen ok inkelde dinkies, die niet zo speciaal
bunnen binnen an Stellingwarf: zoas Athene", en
et gevulig-religieuze "Gethsemane, dat wi'j in
disse Ovend ofdrokken.
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In de volgende Ovend kommen we er nog op
weeromme. 0 ja, nog een peer dingen.
Et wodt zoe'n 100 - 120 blz. dikke, zelde
uutvoering as "De Oolde Pook", en "Een
Haandvol Speulgoed". Mit omsiag, prenties
en opmaek van Sietske A. Bloemhoff.
Et boekien zal 1' 7.50 kosten gaon.
le kun et now al bestellen: bi'j disse Ovend
is een bestelbiljet insleuten
Henk Bloemhoff,
KOT NI'JS VAN DE STUtJRGROEP
Oons eigen briefpepier en oonze eigen enveloppen
bin krek klaor kommen. Leden die dit neudig
hebben, as ze vaeke schrieven moeten veu.r de
Schrieversronte, kun dit kriegen bi'j oonze
administraosie.
Ft harbargespul en de Stuurgroep kommen
bi'j mekeer op 22 juni, de middags om
half twieje (Stuurgroep) en half drieje
(Stuurgroep Cn Harbargespul) in de Blughutte
in Berkoop.
De Ovend zal Ok stuurd wodden naor de gemientehuzen en et perveensiehuus.
D'r zal een brief verstuurd wodden naor de
Minister van Binnenlaanse Zaeken om him dudelik
te maeken dat wi'j graeg de greenzen van
Stellingwarf zo holen willen.
De ekskursie van de Stuurgroep naor et Fries
Letterkundig Museum wodt uutsteld tot nao
de vekaansie.
Jan Betten en Pieter Jonker zullen kontakt
hebben mit een peer meensken uut Drachten die
nao een pozieaovend op de P.A. daore, een
boekien uutgeven willen. Jan Betten was er west
.-it Johan
te veurdregen. Ze zullen in overleg -T
Veenstra twie gedichten uut die zien wark
d'r henne sturen.
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De heer Pr Oosterhof uut Wolvege wil wel
es wat veur oons stencillen of zo. Aj' wat
hebben - gao d'r mar even op an
Jan Betten en Johan Veenstra bin mit een
schoeleboekien (tael) an de gang.
Roelie en Wlebe Kastelein van et harbargespul
hebben een poppe kregen
en Gerda van der Veen - Van "Op 'e Schostienmaantel", et Harbargespul n de Stuurgroep gaot trouwen, mit de heer Henk Jansma.
Gefielseteerd

Bottles veur an de waand, dat is toch ok slim
aorig. Een jaor of wat leden kwainmen wi'j et
bottien "Wie niet dongt, die niet pongt" tegen.
En now een week of wat leden, weer een ni'j
bottien/tegeltien: "WIE WEND IS STELLINGWARFS
TE PRAOTEN, HOEPT ET HIER OX NIET TE LAOTEN".
Wi'j hebben et vanzels drekt mitneumen uut et
winkeltien "De Spinde" (Stell. spiene) in
Berkoop. Et hangt now in de hal, en de eerste
reaktie - van oonze bakkerinne - wasI
"Now, mar dat bin 1k ok niet van plan, heur,
dat te laoten, dat hoej' niet te daenkexa !"
Dus meensken: praot en schrief en lees (mar)
Stellingwarfs I
En dan now de brief van de heer Dijk uut Et Vene,
mit een versiag van zien reize naor en van de
praotmiddag
H'vene, 26-5-1 74
Beste Johan,
Doe'k jaw uutneudiging kreeg veur de bi'jienkomste van de Schrieversronte, docht ik bi'j
mi'j zels: daor zol 'k wel es henne willen.
Mar even laeter docht 1k ok wel weer: al die
vremde meensken, lao'k et mar niet doen.
Gistermorgen walk nog even te fietsen west en
tk hadde eerst om zeuven ure veur de berichten

heurd, dat et tegen de aovend wel es wat
regenen kon. 'k Dochte: dat wodt niks naor
Wolvege, jong. Mar am 12 ure en half lene
zeden ze dat et overwegend dreuge blieven zol.
-n wat verkledet en bin
'k Heb me nao It etnaor Wolvege fietet, 'k Was rnooi op 1 e tied,
nog even dat aentien Scheneweg en de Heerweg
langs, even onder een boompien staon am een
grospollegien wat nattigheid en wat vruchtberheld te geven en doe weer opstappen.
'k Rolde weer goed en wel en doe begon
mien aachterste viel zo reer te doen. Weer
ofstapen,kieken, ja heur, hatstikke leeg
was de aachterbaand. 'k Kan min lopen en 'k
wus ok niet hoe dichte de fietsemaeker bi'j
woonde, dus mar weer peddelen. Er weren een
peer maegies op de weg, en mien vraoge was al
gauw, waor wocnt hier een fietsmaeker, 'k
Weet et niet, zee ze, mar zi'j vreug heur
vriendinnegien en die wust et gelokkig wel.
"Disse straote lange, dan linksof en dan weer
rechtsof: daor is 't. Jow maggen wel aachter
oons anfietsen, wi'j gaon er ok langs." "Ja,
maegies, mar ik kan niet zo hadde fietsen mit
mien lege baand. Kuj' mi'j niet even dudeliker
zeg.en waor It is?" Ze zee van ja: "tegenover
Lycklemahuus". 110, daank je we?, dan vien ik
et we?!"
D'r weren mi'j glen zwaore woorden uut de
mond raid, mar 'k was wel slim verdrietig.
'k Hobbeide veerder en kwam bi'j de smidfietsmaeker. Hi'j was mit een melkmesienewaegen an It waark, en mos him veur vier ure
klaor hebben."Mien hulpe is dl-- niet, dat ik
kan jow niet eerder heipen as nao vier ure."
'k Heb him doe vraogd waor de Sickengestraote
was. It Was een vrundelike man, hi'j hadde
gelokkig een fiets veur mi'j, hi'j het et zadel
wat omlege dri'jd veur mien kotte bienen en zee:
"Jow moe'n over de overweg mar rechtsof gaon
naor It station en dan dwas over de sneiweg, daor
is de Sickengestraote !"
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'k Hebbe nag wel een ke-er of wat vraogen moeten
veur da'k de schoele vunnen hadde. 'k Was bliede
en doohte cla'k et vunnen hadde, mar nee heur,
de beide lange gangen op en daele, mar nargens
stemmegeluud. Ikke d'r weer uut en veur de
sohoele et tegelpatien langs. Doe 'k goed en
wel de hoeke omme was kwam er een vrund.like
man op mi'j toe en vreug of 1k wait zochte:
1k zee: "Ja, 1k kouime hier veur de Schrieversront&'. Hi'j zee: "Dan moej' hier aachterlangs.
Zi'j zitten in de kantine". 'k Hebbe him doe
verteld. da'k mien fiets bi'j de veurdeure
staon hadde en da'k er ok al in west hadde, mar
ze' niet vienen kon. "Jow lopen d.eur de deure mar
rechtuut en op It aende xnoej' weer deur een deure
en dan vien ie ze wel".
Zo zegd, zo d.aon, en 'k hebbe doe even op de
deure kiopt en bin naor binnen stapt.
"Goejemiddag, 1k bin Dijk van It Heerenvene!"
It Was al goed drie ure, 'k kreeg een stoel
anbeud.en, en 1k kreeg ok al gauw een koppien
koffie, en It verloop van de bi'jienkomste
weet ie wel. It Verhaeltien over au.torieden
was biesterbaorlike maci d.eur Nijholt naor veuren
brocht. Hulde year allebeide. Half zesse
het Henk Bloemhoff d'r een aende an breidet.
Doe 'k kwat veur zesse weer bi'j de fietsemaeker
kwam, had hi'j mien karregien klaor staon.
De butebaand was nag best, wel een ni'je
binnebaand er in, It kostte f 6,75 en 'k was
oe zo bliede da'k weer hulpen was op zaoterdagmiddag. 1k bin doe over Ooldehooltwoolde,
Mildam, Oranjewoold weer naor huus reden en
half achte zat ik bi'j de taofel, waor et
broggien en de beker rnelk mi'j best sr,iaekt het.
"Its all well that ends well" zegt de Engeisman,
en daor bin 'k et wel mit lens. 'k Bin bliede
da'k es bi'j jim west hebbe en 'k hope dat et
es weer kan.
As ik disse brief bruun genoeg bakt hebbe am
in de Ovend te zetten, gao gerust jaw gaank,
heur.
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'k Hebbe nag wel een verzuuk er bill. Stuur
clan ok een boekien naor de fietsernaeker as
hill glen lid van de Schrieversronte is.
Dan wet die man dat et wardeerd wodt as
hi'j een meenske veerder heipt. 'k Zal er
vaast wat postzegels bi'j in doen en laot et
veerder an jaw over. De beste weensken veur
jim, de koffie srnaekte goed, Vrouw Veenstra
Dijk.

Et Vene,

POffDS DER LETTEREN SMIET NOG GlEN GELD IN
VENEPETTEN EN WIEDE BOSSEN VAN STELLINGWARF
Begin dit jaor vreug ondergetekende een warkbeurs an bill et Ponds der Letteren. Dit,
am meer tied uuttrekken te kunnen veur de
schrieveri'je in et Stellingwarf's. De Stuurgroep vient et nl. zo staorigan neudig,
dat een peer personen op de ien of ereT meniere
wat geld zien moeten te kriegen, am meensken
vri'j te kriegen veur b.v. een dag in de weke,
om heur mit et Stellingwarfs doer-de te holen.
Moed holen, dorikt oons, we moe'n op meer
menieren perberen cit veur mekeer te kriegen.
Pt moet in een peer jaor zo veer wezen, dat
uut een foons bepaolde "projekten1' betaeld
wodden kunnen. Mar dat foons moet vanzels
bill mekeer brocht wodden. Pt Ponds der Letteren
was cit jaor nag niet zo wied. Misechien
weten ze niet, wat veur weerde Stellingwarver
boeken year de vri'je natie hebben kunen, dat laand
ligt ja ok ZO veer vat. Dat hej' mit zoe'n
"centralistiech" aeraot. Nee, cit foons sinit
zo mar gien geld in et oerwoold, of et zol dan
veur rekraosie van "Haegenaers" wezen moeten.
Veuraut, geen gekheid meer, et zal wel niet
kund hebben binnen heur normen. Toch van de
Friese schriever Josse de Haan ok, dat et meerste
geld te lane kommen is bill meensken die d'r wel
zonder konnen: 65+ ers vaeks!
Henk Bloemhoff
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STELLINGWARVER VOEGELNAEMEN
barrnsijsje
beflijster
booinkruiper
bonte kraai
braamsluiper
buizerd.
geelgors
gierzwaluw
grutto
groenling
houtduif
kemphaan
kiekendief
koolmees
koperwiek
kramsvogel
kwikstaart
leeuwerik
rneeuwen
merel
ooievaar
rietgors
roerdomp
scholekster
sperwer
spreeuw
tahing

- heidebiendertien
- dominee
- doempien
- grieze kri'je
- brurnrneldiefien
- schofferd
- gele muske
- tuunschoffel
- gritte
- grune muske
- ringeldoeve
- haeneker
- glee
- bi'jebietertien
- roodvleugeltien
- schatliester
- bouwmannegien
- lurke
- kuunderse doeven, zeevoegels
- zwatte hester
- sturk(e)
- rietmuske
- rietdompe
- oostindiese kiewiet
- blauwe wiekel
- protter
- krik-ente

torenvaik

-

roje wiekel

tureiuur

-

tutering

uii

-

kat-oele

viaarnse gaai

-

markioper of
ho o it eks t er

watersnip

-

weeriarnmegien of weeriaompien

winterkoninkje

-

ortskeuninkien

wieiewaai

-.

gele gouw(e)

woerd

-

week

zangiijster

-

grauwe hester of
roodvleugeitien

zwaiuw

-

zweiver

zwarte stern

-

kniezebikker

As der onder de Ovendiezers goenend birmen, die
as meer voegelnaemen kennen, of die as veur de
hier nuumde voegels aandere naemen kennen, dan
zohlen wi'j dat shimme graeg weten wihien.
Even een briefien of een briefkaorte naor
Groen v. Prinstererstraote 5 in Woivega
en et kan vaasteiegd wodden
Dat is neudig, want aanders raeken disse ooide
naemen ahiegere in It vergeetboek en dat zol
zunde wezen. Wi'j bedoelen mit ooide naemen die
naemen, die as hielendal ofwieken van de
"offici1e" Nederiaanse naemen. Dus glen:
vinke, totteldoeve, ekster, roodbossien of zo
Aivast hattehik bedankt.
J.W. Nijhoit.
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PRAOTMIDDAG 1974 IN WOLVEGE.
Op zaoterdag 25 meie wodde de dadde praotmiddag
van do Stellingwarver Schrieversronte op touw
zet. Veurig jaor wodde dit jaorlikse gebeuren
holen in de Biebeitheek in Oosterwoolde, waor as
Dr. Entjes een lezing hul. Now was de beurt weer
an Wolvege. Veur twie jaor weren wi'j ok in Wolvege
en ok dit jaor weren wi'j weer te gaast in de
Mavo-schoele an de Sickengestraote.
Om good half drie kon Henk Bloemhoff, veurzitter
van de Stuurgroep van de Stell. Schrieversronte
mar een klein koppeltien meensken welkom hieten.
Jammer dat de belangstelling veur dit Stellingwarfs
gebeuren ofnemt. Niet allient gebrek an belangstelling van oonze leden mar ok de pers lout in zien
gehiel verstek gaon. Et eerste jaor weren ze d'r
allemaol: de NOS, de LO en de Stellingwarf.
Singeliers van Henk Bloemhoff et omdat de activiteit
binnen do Schrieversronte omkeerd evenredig is an
de belangstelling veur disse pmotmiddag.
De veurzitter ston eerst stille bi'j et wegraeken
van Hendrik Betten en Anton Spoelstra, die beide
tiedens hour leven aktief west weren your et
Stellingwarfs.
Vervolgens gaf Henk Bloemhoff een overzicht van
oonze activiteiten.
1. De uutgifte van et boek "Wilde Gaanzen" van
Johan Veenstra (zie ok blz. 3 van disse Ovend).
2. De uutgifte van et boek van G.Mulder "Van
Terwisga tot Willinge Prins" (zie ok blz. 2)
3. De verbeterde uutgifte van De Ovend. Hopelik
kriegen we nog es een echt drokte Ovend.
4. Et Harbargespul bet eon riegel van twintig
veursteJ.lings vol, genog om even uut te blaozen
en om nao de vekaansie mit een totaal ni'j programme te kommen (zie ok blz. 27 van disse Ovend).
5. Veerder was men doend mit veurbereidings van eon
drietal uutgiften a. de bundel kienderlieties
veur de basissehoeben b. een dichtbundel van
Henk Bloemhoff c. de aeventuren van struukrover
Jan Hut in de vertaelinz van Jannes W. Nijholt.
6. De inkotten verschenen "Pennevogel", as anderiken
an et tiedschrift et "Swienieeltje" (zie ok
blz. 25 en 26 van dit nurnmer)

7. De woordeboekgroep zat wat mit gebrek an
initiatieven. D'r wodden op twie plakken onderzu.kings daon, in Peperge en Tronde, aldus Bouwer
van de Woordeboekgroep.
S. Et archief gaot naor de Biebeitheek in Oosterwoolde. Karst Berkenbosch kwam mit de vraoge
of et niet rneuglik was dat ok in Wolvege
archiefspul kwam. Men zol et es bekieken.
Veurzitter Bloemhoff ston ok nog even stille
bi'j et auteursrecht, en kwam tot de conclusie dat
dat ok mar es goed uutvist wodden mos en hi'j
besleut zien inleiding mit een blik op 'e toekomst.
De Stuurgroep ston op et standpunt dat d'r een
protte initiatieven niet of niet goed ontplooid
woddê.n komuen deur tiedgebrek. As een stokmennig
leden een gedeelte van heur warkweke besteden
konnen an et Stellingwarfs dan kon d'r nog een
protte gebeuren. En daor is geld veur neudig
en dat moet er kommen, aldus Bloem.hoff.
Onder de eerste kop koffie dreug Jarmes Nijholt
een verhael van Johan Veenstra veur. Et verhael
wodde weer hielemaol in de Nijholt-stijl naor
veuren brocht en oogstte dan ok een spontaan applaus.
De heer Garnet Kupers, schriever uut Hardenberg en volmacht van de Drentse Schnieverskning
hul een lezing mit as titel: ?tOes Drents en wat doe
we d'r mit". Kupers begon zien inleiding mit een
overzicht van et Saksisch dear de ieuwen henne,
wat en zo al mit gebeurd was. In et twiede diel
van zien betoog kwam hi'j bi'j et Drents van disse
ieuw. De niegel boeken die hi'j nuumde - en die hi'j
ok bi'j him hadde - was niet arg indrokwekkend,
veural veur zoen groot taelgebied. as Drente.
Bi'j zien vergelieking mit Frieslaand kwam hi'j
tot de conclusie dat en een groot verschil was
in mentaliteit. Ren mooi veurbield gaf hij ok nl.
over hear gedachten t.a.v. subsidies. "As et even
kan dan willen we oons zels redden, zonder subsidie,
wi'j willen d'r eigenlik niet om vraogen zo zee
Kupers. Et bled Oeze Volk (2500 abonné's ) het
jaoren dri'jd op eigen krachten, mar knigt now wat
subsidie, mar as ze d'r weer zonder kunnen dan
zollen ze dat drekt doen.
(vervolg op blz. 28)
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Johan Veenstra

Gethséman4
d'Aovend vaalt en et wodt d.uuster,
Dattien mannen waeken, waachten.
Bomen roezen, een voegel ropt,
leder het zo zien gedaachten.
D'iene biddet, een ere slapt,
De uren glieden staorig vot.
en haandvol zulver veur It verraod,
It Is zo zowied, de riaacht duurt kot.
Die stille stee, een oolde tuun,
Geths4man4, een laeste naacht.
Nog even ....en een haene kri'jt,
Een ni'je dag, Golgotha waacht.

(bi'jkotten in zien
ni'je boek: t'WILDE GAANZENI1)
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Johan Veenstra

Veurspel
Leven, daenken, aosem haelen,
Zo mar lachen om een bak
Vechten veur je idealen
Je principes, je gerak.
Jaoren gaon en jaoren kommen,
Vuus te viogge gaot de tied.
't Leven is ien grote vraoge,
En we weten It antwoord niet.
Ben illusie die veurbi'j gaot,
Liefde, tegenslag en nood.
Viuken, bidden, bliede wezen,
len groot veurspel op de dood.

Dood, requiem, mooie woorden,
Bin ze waorheid of bedrog?
Genesis drie vas negentien:
En wat stof was dat wodt stof.
Zwatte eerde, witte bloemen,
Omes, tantes, nichten, neven.
En de koster lèdt de klokke,
Veurspel op een aander leven ?

(bi'jkotten in zien ni'je boek:
"WILDE GAANZEN")
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Saakje Berkenbosch-Hainstra

1k ken him

Ken ie die jonge mit zien blauwe ogen
en zien donkerbionde haor.
Ken ie die jonge, mit zien lieve ogen
en zien haor zaachte as ziede ?
Nooit het hi'j mi'j bedonderd,
alles wat hi'j zee was waor.
Ken ie die jonge, ken ie him ?
Mit zien zaachte, heldere stemme ?
1k ken him en luuster naor zien stemme.
1k ken him en kiek him in de ogen.
Tegen mi'j het hi'j nog nooit leugen.
1k ken him en striek him deur et haor.
En al wat hi'j zegt is waor.
1k ken him, en ie kennen him.
want ie bin et ommes
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Saakje Berkenbosch-Hamstra
Stilte
1k hool van de nevel boven et stille waeter
1k hool van de dauw 'boven et ontwaekende waeter
1k hool van de ente, die mit een protte gesnaeter
Opvligt uut zien nust an de waeterkaant.
1k hool van de bloemen as de clauw weer versohient
Hoe hool ik van dit zurmige laand
Mar et mooiste is nog mit jow allienig
Te kieken naor de klimmende zunne, haand in haand.
Een bi'jgien wodt wakker en gact naor de bloemen
Now heur ik de aandere bi'jen zoemen.
Et laand is zo stille

Zo stille, krek as jow
Hool ie nog van mi'j, vertel et mjtj now
want dat is et ienigste wat ik nog wil
Mar ie blieven stil .... stille.

Harm Houtman.

len keer...
Jow waren een schat
jow waren begerig
en ik wus zeker
et was wederkerig
1k gong niet mit
en hul mien fesoen
ik wus hiel zeker
It was oons om in
keer te doen.
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Harm Houtman

Ierlaand
Wanneer valen jow
allerlaeste dooien
wanneer zollen ze
de laeste bommen gooien.
Waimeer schieten ze
et 1aeste huus kepot
wanneer heuren we
et allerlaeste schot.
Ierlaand,
wanneer geven ze
mekeer de eerste haand
wanneer is d'r your It
eerst vrede in It laand
wanneer zien we de
eerste glimk op It gezicht
wanneer marken we
de eerste voegel, de vligt ?
Ierlaand,
daor lopt een moeke
aachter eon kiste, traoge,
is dit et antwoord
op mien vraoge.
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Harm Houtman

Sti ekelvarken
Tussen 70 en 100 stappen
heb ik neudig om de weg
over te stikken.
Ze hebben now minder kaans
as eers, om oons mit 'e auto
te pikken.
Nog steeds kan de menister
over oonze kotte leventies
beschikken,
daoronmie kun we oons niet
naor de snelheidsbeparking
schikken.

Harm Houtman
Varken
Men zegt....
ze liggen in 'e modder
ze doen vedder niks
en eten mar wat mael...
ik daenk.,...
ze staon in 'e wereld
ze vechten om een riks
ze hebben gore tael
in feite...
liggen zij in 'e madder
wat ze doen is niks
veur heur etzelde verhael

R.Y. Oosterhof
Schoele-opziener
Doe ik nog as kleine jonge
In de schoelebaaiiken zat,
Duurd' een dag seins wel wat lange
Niet zo vaeke was er wat.
lens in It jaor was 'r wat bezunders,
Want dan kwam er 'n meneer,
Alles wol die van 30w weten,
Bleef mar vraogen, steeds mar weer.
Doe de man es krek veer vot wol,
Meester zichtber in zien sas,
lTreug klein Klaosien, op him wiezend,
Wat dat wel veur kerel was.
De meneer irun dat wel aorig,
Zee, hi'j miende et opreeht:
"k Kom hier elk jaar even kijken,
Schoolopziener, zo gezegd".
Klaos docht nao en zee doe rap:
"Man, zeg dat mar vat gewoner,
Want as ik mi'j niet vergis,
Dan bin 30w een ziel-opsohoner",
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R.J. Oosterhof
Roekersgoed.
Een dure meneer
uut 'n slim grote stad,
kocht 'n husien in It dorp,
dat leek 'm wel wat.
Hi'j knapte et op-,
kompleet mit 'n heerd,
en nao een peer maonden
was It dubbele weerd.
Mar ...ien ding dat was
him niet naor de zin;
de locht in die streek,
the was 'em te ruin.
Et reuk seins naor mest
en meer van dat spul;
van de reden daorvan
had hi'j gien benul.
Hi'j schreef doe 'n brief
naor It gemientebestuur;
dan zol't wel veraandren,
hi'j miende It : sekaur
Hiel gauw kreeg hi'j antwoord
en dat was slim kot:
"Kniep jow neuze mar dichte,
of gao aanders mar vot!"
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R.J. Oosterhof
Me zi ek
Een kiepe die kaekelt
van bliedschop om It ei,
een ekster, die schattert:
hoera, It is weer mei.
Een geite, die mekkert:
"Waor blif't toch mien baos?"
Een maegien, dat giebelt
en sjaanst mit heur Klaos.
Dat bin van die dingen
et liekt wel meziek
die simpele dingen
die maeken oons riek

R.J. Oosterhof
Zoer
Et leven is zoer
zo zoer as zoere proemen,
En zoere proemen,
daor bin 'k staepelgek op !

R.J. Qosterhol'

Hi'j het It van zien oolden,
Dat heur ie 'n bult.
Mar as 'n kiend dom is,
Krigt meester de schuld.
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R.J. Oosterhof

Rusten
In de kiasse is et rustig,
leder kiend is hadcl' an It wark,
Viak veuran zit kleine Geertien,
Een aordig ventien, niet zo stark.
miens legt hi'j de penne daele,
En zit dan rustig, hiel bedeerd,
Meester het It gauw in de gaten,
En vragt zachies: "Wat is er Geert?t
Geert zegt dan een betien schaemel:
"Meester het laest zels es zegd:
Bi'j 'n komma moen we rusten;
Dus he'k de penne daele legd".
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R.J. Oosterhof

Vekaansie

Aorend gaot veur It eerst naor schoele
Bi'j zien moeder an de haand.
Alle kiender staon te kieken;
Goelen meensken, moord en braand.
Juffer zegt: "'Nat is It m'n jongen ?
Mar mit Aorend is It glad mis.
Eind'lik zegt hij onder It stottren:
'Ilk Hoop, dat It gauw vekaansie is".
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R.J.Oosterhof

Kienderpraot
• • .Wet Juf wel, waor Moeke de melk weghaelt ?
• ..Oonze ni'je Renault is al half betaeld.
....Oonze Moeder kan seins omraek zitten zeuren
Want mien va kan veur 'n koe niet zo veule beuren.
Mien vader, die wod't dan haost gek in de ko;
Dan raost hi'j hiel hadde: "Dan donder ik op!"
..,,En buurvrouw die krigt er een poppien weer bi'j,
"Op die jaoren", zegt Moeder,"was It niks meer
veur mi'j".

En juff'er, begriepend, heurt alles mar an,
Want zwiegen, dat kan ze; ze praot er niet van.
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OVER EEN PENNEVOEGEL
Sund dat 1959 et "Swieniegeltje", een blad
veur alle Nedersaksische streektaelen we'graekt
is, het d'r aenlik niks west in Oost-Nederlaand, dat perbeerde, etzelde idee w"eer
naor veuren te brengen: een soortement van
literair tiedschrift veur de Nedersaksische taelen.
As een soort andaenken an dat idee versoheen
een schoffien leden een perbee±se1tien van
een stokmennig Grumlinger stu.denten:
Janny Rietman, Non Sker, Tim Scheerlings,
Herk Bloemhoff. ZI'j leuten dit peimevoegeltien
(28 pag, nyt, part. uutgifte "De Pennevogel",
Oosterweg 41-1 Grurmingen, pries 1 1.50 es
hier en daor henne Ilodderen, om es te zien
as d'r wat reakties los komxnen konnen.
Dat vul nog niet mit: wel wodde et in de
kraanten goed bepraot, en ok gal de Rono d'r
acht op in et literair kertier van de zundagaovend, mar d'r kwam haost gien reaktie van
meensken die zin hadden om zels d'r veur te
schrieven. Wel reakties van: et liekt oons
wel wat toe, om oons d'r op te abonneren.
Ok uut Stellingwarf kwam now en dan et geluud:
Krek, zoe'n tiedschrift zol d'r aenlik wezen
moeten ! Mar •... d'r moe'n mar genog meensken
wezen, die willen en kunnen. Daorom schrift
men op de eerste bladziede van dit ni'je
dinkien dan Ok: "De permevoegel moet him
et vliegen nog anleren. Wi'j hebben et niet zo
hoge in de kop zitten, dat wi'j now mar daenken
dat dit een twiede "Swieniegeltje" IS".
Wel hopen ze, dat et nog es tot een twiede
uutgifte komt. W±'j van de Stellingwarver
Schrieversronte hopen dat Ok. Et moet toch
meugelik wezen, over zoe'n groot gebied ?
H.B1.
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Tim Scherings

ik pruifde troanen
It warren dienent
ze warren zolt
ik ku.ste die
ik wait nait soar en
'k wait nait hou
moar It warren toch
then troanen

Tim Scherings

regendrup
een regendrup zit
aan 'n takje van 'n hoagedoorn
zan kornt achter 'n wolk weg
en schient feller en feller
deizulfde regendrup
aan takje van hoagedoorn
deu.r wiend bewogen
veraandert in 'n glinsterstain
den komt en grauwe mus
en strikt neer op dat takje
een schok en drup verdwient
as 'n zaipbei dei uutenkanner spat
(IJut: De Pennevogel, pag 8 en 6)
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HARBARGESPUIJ HOOLT PAUZE.
Aiweer een week of wat leden was et zo wied:
et harbargespul van de Stellingwarver
Schriversronte ston veur de laeste keer
mit et oolde programme "ussen Melken En Op
Bedde gaon", op de plaanken.
Dat was in Berkoop, veur de jeugdverienine
"Blughut". In een vol zaeltien van "Vredewoud"
wodde de laeste uutvoering van een riegel
van twintig veurstellings ofd.ri'jd.
In jannewaori 1973 ston et harbargespul veur
et eerst op de plaanken bi'j de verieninge
veur Volksonderwies in Oosterwoolde. Sund die
tied speulden ze zeuventien keer in Stellingwarf
zels, en drie keer daorbuten. Op een inkelde
uutzundering nao, weren dezeldd meensken
de hieltied bi'j de ploeg.
In de pauze van de meerste veurstell±ngs
verkocht "bakkiesman" Jan Betten Stellingwarver
boekies. Hi'j verkocht 182 x "De Oolde Pook"
van H.J. Bergveld of "Een Haandvol Speulgoed"
van Jouk. En daor beurde hi'j f 150,-- veur.
Et harbargevolk gaot now even in de rust....
ze willen wel even bekommen, en ze willen
ok wel es even naodaenken over toekem winter.
De plannen bin: een ni'j kompleet ni'j,
programme. Daorornme zullen ze nog vr de
zommervekaansie in Berkoop nog een keer bi'j
mekere kommen
Henk Bloemhoff.
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Deur te min ruumte bin d'r een peer
dingen liggen bleven. Dat komt in de
ni'je Ovend
en dan hier even weer hulde an
Pie-ter Jonker, die disse Ovend veur de
drok overtypte

VERVOIG BLZ. 12
De autoriteiten slaon d'r in Drente ok aanders
tegenover. In Prieslaand bin er ok veul meer
onderwiezers zels Fries van huus uut, dan in Drente
et geval is.
De sohrieveri'je in Drente is bovenal een gemoedelike
zaeke. De heer Kupers kon nog verkiappen dat er
bi'jkotten een bloemlezing van wark uut et blad
Oeze Yolk verschienen zal.
Nao of loop wodden d'r nog verseheiden vraogen steld
en om half zesse sleut Henk Bloemhoff dan ok disse
boeiende middag, die toch weer om een vervoig vragt.
Pieter Joriker.

Et is verbeuden zonder schriftelik
goedvienen van de schrievers wark of
patten uut heur wark uut dit blad
over te nemen of opni'j te drokken! H!
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