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Naor een begin 'tan et vervolg
As 't een klein betien lokken wil, is disse Ovend
nog veur de Kastdaegen bi'j jim thuus. Dat zol een
goed ding wezen, want de veurige Ovend was riekelik
laete. Dat kwam: die veur de Ovend zorgen mossen,
hadden et ommeraek drok. Want d'r bin van 't haast
weer hiel wat dingen gebeurd daor de Schrieversronte aachter zat. Et wil wel es wezen, daj' wat te
veule huj op de vrke hebben.
Dat d?r niet allienig van 't haast, mar et hiele
jaor deur weer een hiele riegel aktiviteiten west
het, is dudelik. Et zal dommiet daenk' nog weer es
blieken doen, as jim et jaorverslag van 1976 toestuurd wodt.
Effenpies stille staon bi'j wat as west het, is
goed. Mar
et oolde jaor hoolt now ien keer op,
we hebben veerder toch veural te maeken mit wat as
kommen zal, dat is waor. We zuilen beslist an "mor
....
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gen" daenken. Mar toch .... zo op 't raantien van
oold en ni'j .... We hebben et al vaeker blieken
laoten: we kun niet alles anpakken dat we graeg anpakken wóllen. Daorveur moet meer geld en mankracht
kommen. Et rappot/discussiestok, daor we al es eerder van zegd hebben dat et kommen zol, komt d'r now
echt an. As et douk de wereld in gaot - leden kriegen et ommenocht toestuurd - is 't verhael vanzels
nog niet oflopen. De Stuurgroep hoopt, dat d'r niet
allienig een nuttige discussie uut vot kommen zal,
mar dat iederjene die ok mar éen klein stokkien
verantwoordelikhied veur himzels uut dat rappot
vienen kan - en dat zal neffens de Stuurgroep iederiene wel kunnen - zien goeie wil in daoden ommezetten zal. Dat zal veural ok gebeuren kunnen as
jim, lezers, de idenen uut dat rappot veerder de
wereld in brengen willen. Dat jim aachter die idenen staon, bin wi'j zeker van!
Mit dat rappot zitten we dan al in et ni'je
jaor. Wi'j hopen, dat et een goed jaor wodden zal
veur oonze Stellingwarver tael en kultuur. Al mar
deur gaon, neffens de titel van et rappot:
Veerder mit et Stellingwarfs
Nee, ik wol et now-es niet allienig over de
"taelbeweging" hebben. We hebben in disse maond een
stokmennig daegen, dat we es effen echt stille
staon kunnen bi'j wat we now aenlik an et doen binnen. En as ik dat now, eer dat we an die daegen toe
binnen, bi'j et schrieven van ditstokkien al doen
mag, dan moet 't mi'j toch van 't hatte, dat dit
mi'j now krek zo ofgrieselik goed dot, dit warken
mit de meensken van de Schrieversronte. Hoe et allegeer reilt en zeilt, zonder gezeur en gekrimmefleer, mar mit plezier en mit vaosie, dat is prachtig. Wiels aj' mar even om je henne kieken, ie zien
kunnen hoe d'r in pattie instaansies bekvecht en
tjaanteld wodt, hoe d'r perbeerd wodt mit ellebogewark eren veurbi'j te kommen en gao mar deur. Nee,
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in de Schrieversronte blift d'r een goeie vrundschop.
1k wardeer et hoe een protte meensken aovend an
aovend vri'Je tied op offeren, dat wéér doen as 't
weer neudig is, ok al weren ze die keer now krek liever bi'j de tillevisie bleven, of zok-zo-wat. Goed
dot et je ok, dat d'r veur dit blad de hieltied genoeg mitwarking bliekt te bestaon. En dan die plezierige reakties, soms van veer uut et butenlaand. 1k
leuve, dat d'r zo een hechte, starke baand bestaon
blieven kan; 1k leuve trouwens ok, dat die Or bestaon blieven moet. 1k leuve, dat pattie meensken d'r
in disse tied verlet van hebben.
Mi'j donkt, da'k beslist uut naeme van de hiele
Stuurgroep (en ok van oonze administratieve warker!)
jim daanken mag veur al jim inspannen en belangstelling. Et is de weens van oons allegeer, dat et toekem
jaor lieke goed gaon blieven zal. Daenken jim d'r
bi'j de kastboom, of an de euliekoeken, ok nog es
over nao ?
Neensken, genoegelike kastdaegen, plezierig Oold
en N1'j, en een Hiel Gelokkig 1977!
Henk Bloemhoff

H U1 OR
Nit vremde woorden en zok spul
Har Jan vaeks hiel wat drokte.
Hi'j lag d'r glad mit overhoop
Zodat et wel es hokte.
Jan was lestdaegs niet al te goed
En zee: "'kBin wat uut odder,
1k heb zoe'n sniedings in et lief,
It Is lange niet in odder.
1k dochte eerst: 't Bin wienen, heur,
Mar Dokter zee vandaege:
"Et is een min geval mit jow!
't Is "humor an de maege"!"
(uut: Klaeterjaegers, et ni'je boek van H.J. Bergveld)
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Uut et REUNELTIEN.
Wie himzels kent veroordielt glen lene.
Wie in weelde leeft priest de aarmoede.
Stelen mag, as et de show is.
Rust maekt pattie meensken onrustig.
Laeter? Da's d'r vroeger as daj' misschien daenken.
Et leven zels is pakkender as een roman.
Et beste boek moet nog schreven wodden.
Een dichter is een ópljchter.
Hoge "omes vangen een protte geld.
Diepe in et glassien kieken dot alles aanders
lieken.
Vergeerdering: wie nao achten komt, hoeft niet
veur negenen vot te wezen.
Is de wereld now groter of kleinder wodden?
Studenten bin bi'j wieze van spreken solidair
mit arbeiders.
Beter tien levende voegels in de locht as iene
dooie in de haand.
Bertaolen hebben de halve wereld, zaachtmoedigen
et hiele vrederiek.
Oene Bult.
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Vrouw Bergveld krigt Klaeterjaegers. Ze geft Henk
Bloemhoff veur de Schrieversronte een ofdrok van et
omslagplaetien op keunststof mit, uut erkentelikhied.
Op de aachtergrond een tekening die Siert Geertsma
indertied van zien kammeraod Bergveld maekte.
Foto: Martin van Nieuwenhoven, Noordwoolde.
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KLAETERJAEGERS. Een nitj boek van H.J. Bergveld.
Op zaoterdag dattien november was et feest veur de
Stellingwarver Schrieversronte: Klaeterjaegers, de
ni'je bundel mit wark van H.J. Bergveld kwam bi'j
Wedevrouw Bergveld thuus officieel op de wereld. Et
boekien was d'r trouwens aenlik al een weke of wat
eerder. Vrouw Bergveld was bi'j kiender in Canada,
dat zodoende. Now kon 't dan wezen. Twie zeunen, mit
vrouw en kiender, weren d'r ok bi'j. Drokkeri'je
Van der Meer uut Oosterwoolde het een protte wark op
dit boekien daon. Et was veur die zaeke de eerste
keer, zoe'n boekien in et Stellingwarfs. Et boekien
zicht d'r al mit al kreers uut. Veur et omsiag
zorgde Siert Geertsma, de bekende Appelschester
keunstschilder, en kammeraod van Bergveld. In bruun
op geel ziej' een oolde Stellingwarver plaetse uut
de buurt van Appelsche. In et boekien zels vien ie,
beneffens et wark van Bergveld, een inleiding over
zien wark, en een lange woordeliest.
Doe in 1971 De Oolde Pook uutkwam, dee blieken
dat d'r hiel wat belangstelling was veur et wark van
Bergveld, en veur et Stellingwarfs, meer as dat de
uutgever docht hadde. Dat dtr was alle reden veur
een ni'j bock. In et ni'je Klaeterjaegers (128 blz.)
staot weer een protte wark van oonze "kiassieke"
schriever. Wark, daor een boel Stellingwarvers nog
wel heugenschop van hebben zullen, veural de lezers
van De Ni'je Ooststellingwarver.
H.J. Bergveld.
Hendrik Johannes Bergveld (veur de Stellingwarvers
ok vaeke: (Henderk Jehannes) Bargveld) wodde in 1902
in Appelsehe geboren. Nao de legere schoele gong
hi'j naor de Mulo in Oosterwoolde. Laeter warkte
hi'j in dat plak op de gemientesikterie.
Veer veur de Twiede Wereldoorlog al kwam d'r negelmaotig wark van him in De Ooststellingwarver.
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Soms weren dat gedichten ("riempies" nuumde Bergveld ze zels meerstal), mar meerstentieds kotte
stokkies, vaeke mit goedaordige spot. Vaeke kuj'
vernemen, dat hi'j wel wat kritiek legt (deur wat te
spotten) in de beschrievings van zien feguren. Mar
zien eigen stee in alles was dat van een bescheiden
man, die, hoe hi'j ok mit zien humor de draek mit
sommige meensken stikken kon, ze nooit daele zetten
zol. Mar an de ere kaante, et was niet zo dat Bergveld now alles mar altied laoten wol zoas et was.
Dat dot bi'jglieks blieken uut inkelde gedichten die
zo zuver en zo eerlik as goold zien gedaachten uteren over de hoolding van de meensken nao de oorlog
tegenover die oorlog: lao'we et toch nooit vergeten...
Dat hi 'j over dit onderwarp in zien dichtwark en in.
inkelde artikels wel es muuilik wodde, hoeft je niet
te verbaozen. Bergveld zat in de oorlog in et verzet. Et gong eerst goed, mar d'r was vanzels een
grote kaans, dat d'r dallie op kwam. Hi'j wodde deur
de Duutsers opbrocht, en wodde een hiel poos vaaste
hullen. Weeromme in et vri'je Nederlaand was hi'j
een tiedlaank heufdredakteur van de Ni'je Ooststellingwarver. Doe A.J. Spoelstra de heufdredaktie
kreeg, hul Bergveld him toch nog vaeke mit redaktionele zaeken doende.
In 1946 wodde hi'j administrateur op et "sannetone" Beatnixoord. Ok al in verbaand mit zien gezondhied, wodde hi'j daor (in 1959) schriever van 't bestuur. Zien Stellingwarver penne wodde nao de oorlog
weer aorig aktief. Tot zien dood, in 1966, bleef
hi'j doende mit de schnieveni'je.
Stellingwarver schriever.
Buten de lezings en veurdrachten omme, hebben we
toch in 't eerste plak te maeken mit Bergveld as
schriever. Erkenning bi'j een groot lezerspubliek en
ere Stellingwarver schrievers is d'r altied al een
hoop west. Ok deskundigen van buten de Stellingwar-7-

' man van de Stellingwarver
yen zaggen him vaeke as de
schrieveri je.
4it zien verhael De Oolde Pook wun hi'j een pries
in et literaire 't Swieniegeltje, dislange et eerste
blad (op et perbeersel De Pennevogel" van de laeste
tied nao) dat mit vliet en vaosie perbeerde een
Oostnederlaans letterkundig leven an te fieteren en,
in de bluui te kriegen. Die pries het daenk' een
aorighied west die veur de feguur van Bergveld aorig
west het, en misschien ok wel belangriek; mar veul
belangrieker is toch west, de weerde die de Stellingwarvers zels an et wark van Bergveld hechtten.
Bi'j vergelieking mit eer wark uut de tied van Bergveld, vaalt et op, dat de meerste ere Stellingwarver
Schrievers et him lange niet holen konnen. Bergveld
was de man, die een goeie naeme holen het.
Zien bescheiden boekien De Stellingwervers en hun
dialect (in et Nederlaans) wodde ommeraek prezen. De
verzorging van zien wark, veural ok de meniere van
bruken van et Stellingwarfs, gaf en geft et vertrouwen, dat d'r een tael-bruker van klasse an It wark
west het. Bergveld het bepaolde oolde woorden en
uutdrokkings wilmoeds in zien wark zet, mar dit
stoekt nargens. Hi'j duudde percies an, raekte et
secuur daor 't omme gong, mar wodde niet onverstaonber veur de lezer. Al was Bergveld gien Multatuli,
hi'j wol 6k lezen wodden vanzels.
Bergveld misbruukte zien Stellingwarfs nooit om
daormit grauwe platte humor an de man te brengen.
Zoks is bi'j him veer te zuken. Bergveld zocht - en
dat is neffens zien aord - op een verantwoorde meniere naor niveau, zie der. Nooit voldaon over himzels, mar veerder zuken en perberen. Zoks bliekt ok
uut et feit dat hi'j nogal es overlegde mit pattie
taelgeleerden en ere, goeie Oost-Nederlaanse schrievers.

Klaeterjaegers.
Et ni'je boek bestaot aenlik uut vier Patten: gedichten ("riempies"), verhaelen en kotte stokkies, een
peer schetsies en godsdienstig wark. Van de riempies
numen we hier Vremde_Of'geunst, Goochem, Oons Waopen
(alle drie stonnen eerder in De Stellingwervers en
hun dialect), Luxe honnen, De stad Oosterwoolde, een
hiel riegeltien over de jacht op wilde varkens, Wilde
bokken; zo kwaanskwies weg koj' dan bi'j een peer
promosievassen, Ni'je bessems vegen schone (et eerste
gedicht in de Ni'je Ooststellingwarver van 29 juni
1945), Opdat wi'j nooit vergeten (over de oorlog) en
een peer In Nemoriams. lene van de bekendste verhaelen komt dan: longer in de voegeiwereld. Et prachtige
inzunnen stok an B. en W. over de gemientereinigingsdienst is een hoogtepunt uut et boek: et husiesgoed
lopt d'r an alle kaanten uut, mar daor komt et succes
niet deur: de kruderige humor maekt dit stok veur
mi'j tot literatuur mit een grote heufdletter. Dat
kan krek liek zegd wodden van de beschrieving van een
busreize van Oosterwoolde naor It Vene via Donkerbroek. In zien laeste jaoren is dit schreven, en
scharp
Bergveld op zien best. Humor vien ie ok
in de Knieperties, stokkies uut et blad van AVVLO uut
Appelsche. Verdweeld geft een eernstige, geleuvige
kiek op meenselike aord en meenselik bestaon. De "inzunnen stokken" van veur de oorlog bin wat rustiger,
wat huseliker en gemoedeliker. Over 't algemien hiel
plezierig te lezen, mar die stokken bin naor mien
idee wat minder puntig as de eerder nuumde verhaelen.
Et schetsien Uut et Stellingwarver boereleven geft
een indrok van hoe as et vroeger toe gong, en hoe de
boeren naor de ni'je tied toe gruuiden. Et bruken
van mooie uutdrokkings vaalt hier op, krek liek
trouwens as in Twie jaor, et twiede schetsien. Et
laeste pat van Klaeterjaegers bestaot uut godsdienstig wark. In 1961 en 1963 zette Bergveld, op ver-

....
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zuuk van de Berkoper karke, preken en daorbi'j patten uut de Biebel, in et Stellingwarfs omme. Ds.
Krikke, die doedertieden predikant was in Berkoop,
bruukte dit wark. De Berkoper schriefster Vrouw
L. Hof-de Boer het ok een keermennig stokken uut dit
wark in de karke veurlezen. Ok in verscheiden aandere
drpen maekte Ds. Krikke gebruuk van dit wark. Benaemens Psalm 84 en Lukas 15 11-12, de Geliekenis van
de verleuren zeune valen op deur de ommeraek kundige
meniere van ommezetten. Veerder vien ie Psalm 25,
Psalm 118 5-9, Nehemia en 1 Kon. 8: 22-53. Die d'r
wat weet van het hoe muuilik as et is godsdienstig
wark op een verantwoorde meniere omme te zetten, dat
et ok veul dichter bi'j de meensken komt te staon as
in et (vaeke wat oold en (te) plechtig) Nederlaans,
mar dat toch de inhoold percies liek blift, zal begriepen kunnen dat Bergveld deur de meerste Stellingwarvers as een schriever van hoog niveau beschouwd
wodt.
Vanzels zitten d'r ok in et wark van Bergveld starke
en zwakke plakken. 1k hebbe in mien stokkien niet
perbeerd om zien hiele wark uut te pluzen, te bespreken en elk idee d'r over te bewiezen. 1k hope
liekewel al, dat de indrokken die ik hier gaf, veur
pattie meensken een reden wezen zullen, om es wat
(meer) van Bergveld te lezen, en es in heur ommegaon
te laoten, wat veur weerde et wark van disse schriever veur heurzels en de (ere) Stellingwarvers het.
Belangstelling Is d'r veur et wark van Bergveld. Van
de duzend die dtr van Klaeterjaegers drokt binnen,
bin d'r now (begin december) 650 verkocht. Now wil
dat vanzels zo ok wel: de naeme Bergveld zégt de
meersten wat, en de pries (f 8,50) is ok niet botte
hoge. Waor kriej' vandaege an de dag nog boeken van
nog gien tientien? Bi'j zoe'n pries kan et boek d'r
vanzels niet "superdelux" uut zien. Mar de Schrieversronte kiest ok bewust veur lege priezen. Priezen
meugen onder gien bedingst de oorzaeke d'r van wezen
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dat de Stellingwarvers gien Stellingwarver boeken
kopen. Jim vulen 't al ankommen, daenk': wie d'r
nog een Klaeterjaegers hebben wil, moet mar even
naor oonze administraosie schrieven of bellen.
Henk Bloemhoff.

K R U M N E L T I E S
•De Ovend hadde op 4 december 205 vaaste abonnees.
Daornaost gaot hi'j nog drie keer in 't jaor (ommenocht) naor de miwarkers van et Stellingwarfs
Woordeboek.
Lao'we perberen, in 1977 300 betaelende abonnees te
haelen
•De schriefwieze van et Stellingwarfs, no. 4 in de
Kuunderserie, is krek op de wereld kommen. Dit
boekien is een uutwarking van et oolde "spellingstencil". Elk 'muuilik geval" staot in dit boekien
onder et spellingteken daor et bi'j heurt. D'r is
de hieltied wat ruumte overlaoten bi'j de veurbeelden, dat de bruker kan zels de muuilike gevallen
anvullen mit dè dingen die hi'j zels lastig vint,
en die hi'j graeg makkelik weer vienen wil.
Oplaoge omdebi'j .250; 20 bladzieden dikke. Pries:
f 1,-- Bestellen bi'j de Administraosie van de
Stellingwarver Schrieversronte. (zie aachterflappe
van disse Ovend)
•Et prentien (pennetekening) op blz. 32 is van
Sietske A. Bloemhoff.
•Wie de. vierde jaorgang van De Ovend via oons inbienen laoten wil, moet oons veur 30 jannewaori
even tiedinge doen, b.v. deur een briefkaortien
naor oons archief, Bongheer 1, Oosterwoolde.
•Ni'j wark veur De Ovend graeg insturen veur 30
jannewaori.

AS BONEN PRAOTEN KONNEN
(schreven nao een reis naor Rhodos)
Ienzem en alliend staot de oolde denneboom op een
barg an de raand van de stad. Daor staot hi'j al meer
as twieduzend jaor. Floe is hi'j daor te lane kommen?
Deur de wiend, deur een voegel of.... speulende kiender? Hi'j het meensken gaon zien en meensken kommen
zien. Hi'j het getuge west van gelok en verdriet, van
oorlog en vrede. Dc hiele wereld om him henne is veraanderd deur de jaoren. De stad is verlaoten, de
meensken bin vot trokken. Wat d'r nog over is bin
brokstokken, dikke kiompen stien, een peer pilaren en
de uutsleten treden van de trappe naor de tempel toe.
Hi'j alliend is dezelde bleven. Alliend groter is hi'j
wodden, groter en starker. Hoeveul voegels hebben d'r
in al die iewen in zien takken nusseld? Hoeveul hebben d'r naachs rikt? As hi'j es praoten kon....
Zo lennegies an zakt de zunne naor et westen. As
een bloedrooie balle hangt hi'j boven et waeter van
de Egelsche Zee. Et het een waarme dag west. Op 'e
barg an de raand van de stad zitten twie kleine
joongies. Et bin Dimitrios en Nicolas, de zeunties
van de beste beeldhouwer van de stad Kamjros. Op een
dikke stien zitten ze wat te bekommen van de klauterperti'j naor boven. Et het grif van 't jaor nog niet
zo smoekies west. Neerst kuj' de waarmte wel verdregen omdat d'r vaeke wat wiend staot, mar vandaege is
't bladstille. le vulen gien zochien wiend.
Dimitri rekt him es uut en komt traoge overaende.
"We moe'n op huus an Nico. Aanst is Mem lelk dat we
zo laete binnen." Nico komt ok in de bienen. "Moej'
es kieken zoe'n grote denneappel as daor ligt," zegt
hi'j. Nit pakt hi'j de denneappel op. Ze bekieken
him van alle kaanten. Zoe'n groten iene hebben ze
nog nooit zien. "Weej' wel Nico daj' de zaoties die
as d'r in zitten poten kunnen," zegt Dimitri. "Now,
en wat dan?" Nico kikt zien breurtien vraogend an.
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"Now, as It anslat dan komt d'r vanzels een Jong
denneboompien uut zoe'n zaotien. Weej' wel hoe oold
as zoe'n boom wodden kan?" Nico schuddet van flee.
"Wel oolder as twieduzend jaor," f.luustert Dimitri.
"Dat het Heit mi'j zels verteld." Nico kikt ongeleuvig. "Kun ze zo oold wodden? Vule oolder as dat
Beppe is?" "Wel tien keer zo oold as dat Beppe is,"
zegt Dimitri, en mit begi.nt hi'j een stokmennig
zaoties tebestoppen. "Zo, klaor is 't. As hier ankern jaor een boompien opkomt dan is dat oons boompien, Nico. Kom mit., now gaon we op huus an. Mem zal
et eten wel haost klaor hebben."
Viogge lopen ze de straote of naor beneden, naor
et huus van Alex de beeldhouwer. Et is niet drok
meer op 'e diek. De meerste meensken zitten in huus
an It aovendeten. Op 'e mark waor as It zo roezig
wezen kan lopt alliend een hontien omme. Bi'j et
huus van de zulversmjd roeken ze. de locht van vasse
bolle. De vrouw van de smid is grif an 't bakken.
Eén peer oleanderpollen beginnen zachies henne en
weer te schommelen. D'r komt wat rneer wiend tegen de
aovend.
"Wat bin jim weer iaete," foetert Mem,. as ze de
kaemer in kommen. "Waor hebben jim now weer ommespoekt? Wat bin dat veur rere meneuvels om oons zo
lange waachten te laoten. As It weer gebeurt dan
gaon jim mit blote bienen op bedde." Stiekem beginnen Dimitri en Nico te eten. Et is niks niet aorig
as Mem lelk is. Mem is yule gauwer lelk as Heit.
Heit is zo goed as koeke. Die is haost nooit kwaod.
Now ja, ien keer het hi'j heur reer wat op 'e huud
geven. Doe hadden ze de kreupele viskoopman naoschullen. Dat was vanzels ok niet mooi van heur. Mal
spul hadde Heit doe spi'jd. Mar veerder bin ze goeie
buisies mit Heit. Ze kun best akkederen. Heit is de
beste beeldhouwer van Kamiros, zeggen de rneensken.
Prachtige dingen maekt Heit. Mit zien ark hakt hi'j
allegeer keunstige prenties in stokken marmer. DroedrOevetrossen, vrouwlude- en manludefeguren. Et kan zo
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reer niet wezen of Heit maekt et. En hi'j kan ok zo
meraokelse mooi vertellen. Allemaol oolde verhaelen,
die waor gebeurd binnen, zegt Heit. "Wet Heit nog
een vertellegien?" vragt Nico as ze It schoften daon
hebben. Heit kikt de joongies es an. "Aenlik hebben
jim et niet verdiend vanaovend, mar veur disse keer
moet et mar," zegt hi'j. Dimitri en Nico kroepen
bi'j him op 'e kni'jen en dan begint Heit te vertellen.
Een hiel schoft leden hadden keuning Egeisos van
Athene en keuning Minos van Kreta slimme spul. De
keuning van Kreta wun dat doe en veur straf mos de
keuning van Athene him ieder jaor zes maegies en zes
jongen geven. De alderknapste maegies en jongen die
d'r in hiel Athene te vienen weren. De maegies mossen zo mooi wezen as de mooiste preensessen en de
jongen mossen hadlopen kunnen en mit de discus gooien kunnen. En as de keuning van Kreta die twaelf
jongen en maegies dan kregen hadde, dan stopte hi'j
die mit mekeer in een groot doolhof waor as ze niet
weer uut kommen konnen. In dat doolhof woonde een
alderaekeligst moonster. Die hiette van Minotauris
en die was veur de helte meens en veur de ere helte
zag hi'j d'r uut as een bolle. En as die vernam dat
d'r goenend in zien doolhof kwammen, dan pakte hi'j
die en at hi'j ze op. Et zag d'r dus veur die jongen
en die maegies altied lillik uut. Jim kun begriepen
dat de keuning van Athene et hielemaole niet zo
aorig vun om ieder Jaor die kiender votsturen te
moeten. Mar ja, ofspraoke is ofspraoke. De keuning
van Kreta die lachte vanzels in zien voesien. En om
de keuning van Athene een betien te pesten zee hi'j:
"Weej' wat, as d'r iene is die mit de Minotauris
vechten wil, as d'r iene is die him dood maeken kan,
hoef le mi'j gien kiender meer toe te sturen." Hi'j
dochte: d'r is vanzels toch gien iene die tegen de
Minotauris vechten wil. D'r is glen meenske die zo
stark is. Mar daor verzinde hl'j him toch in. De
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keuning van Athene hadde een zeune en die hiette van
Theseus. En die zee op een goeie dag: "Heit, ik wil
wel perberen om dat moonster dood te maeken." Now,
zien heit heurde vanzels vremd op. "Zoj' It wel doen
mien jonge? Et is een slim geveerlik biest heur.
Stel je veur dat je wat overkomt. 1k moete d'r niet
an daenken." "1k waoge et d'r op," zee Theseus, "ik
durve dat lillike biest wel an." En zo praotten ze
of dat Theseus perberen zol om de Minotauris van
kaant te maeken. "1k geve je schippen mit zwatte
zeilen
zee de keuning tegen zien zeune. "En
aj' et redden om dat biest uut de wereld te helpen
dan zeil ie weeromme op huus an mit witte zeilen.
1k gao iedere dag op 'e uutkiek staon, da'k je ankommen zien kan. A'k zwatte zeilen weeromme kommen
zie, dan hej' 't verleuren en a'k witte zeilen weeromme kommen zie, dan hej' 't wunnen." Zo praotten ze
of en Theseus gong vot om tegen et moonster te vechten. Doe hi'j bi'j et doolhof kwam waor as et moonster woonde, kreeg hi'j stiekem hulpe van Ariadne,
de dochter van de keuning van Kreta. Die douwde him
een kiowen gaoren in de haand. "Aj' et doolhof ingaon en ie wienen et kiowen al lopende of," zee ze,
"dan kuj' d'r altied weer uut kommen. le hoeven mar
te kieken waor as de draod lopt." En zo gebeurde et.
Wat as gien iene docht hadde, gebeurde toch. Theseus
wun van de Minotauris en hi'j kwam veilig en wel
weer uut et doolhof. lederiene was vanzels lieke
bliede. Et moonster was dood en now hoefden d'r ieder jaor gien twaelf jongen en maegies meer henne
brocht te wodden. "Viogge op huus an," zee Theseus,
"dan kun we et Heit vertellen." Mar in de konsternaosie vergatten ze hielemaole de zwatte zeilen omme
te ruilen veur de witte zeilen. En doe de keuning
van Athene in de veerte de schippen ankommen zag mit
zwatte zeilen docht hi'j: Och heden toch, now het
mien zeune et verleuren. Now bin'k die ok nog kwiet.
En goelende sprong hi'j in de zee en hi'j verdronk.
En sund die tied hiet die zee de Egersche Zee.
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"Zo, dat was et verhaeltien vanaovend. En now op
bedde." De beeldhouwer en de vrouw brengen de beide joongies op bedde. Butendeure ropt een oele in
de veerte. De maone en de steerns staon hoge an de
locht. Norgen komt d'r weer een dag.
D'r bin duzenden daegen kommen en duzenden
naachten. En alles is veraanderd. Alliend die boom
staot d'r nog. Ienzem. As bomen praoten konnen.
Johan Veenstra.

K

S T T TED

Et was de aovend veur de Kastdaegen. Et wark was an
kaant en et vee besteld.
Riekien was mit heur dochter de mooie grote
Kastboom an 't optugen, Klaos de zeune zat an taofel mit een boek en Haarm, onderuutzakt in zien
makkelike stoel, zat een dikke brief te lezen van
zien vrund Jan Boogaard uut Canada.
Doe hi'j de brief uut hadde en wat stillegies
veur him uut zat te kieken, vreug Riekien: "Nog wat
biezunders?" "Now, ze maeken et best in Canada.
Hi'j schrift een protte over de hongerwinter; hi'j
het de foto van Berend de "Streuper" now in de kaemer hangen. Et is vremd, zegt hi'j, daj' op 't heden
zo vaeke an die tieden weeromme daenken. Of et now
komt, dat zien zeune ok achttien jaor wodden is; of
dat et een betien heimwee naor Hollaand is, hi'j
wet et niet. Et is zo slim, dat doe hi'j dit jaor
de winterkieren antrok, doe de barre Canadese winter begon, hi'j in ienend Berend weer veur him zag!
Et is singeliers, schrift hi'j in 't laeste, daj' zo
vaeke daenken moeten an een meenske, diej' mar iene
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weke in je leven kend hebben." De kiender hangen
Haarm an de lippen en Riekien zegt: "Je mossen ze
dat verhael mar es vertellen. Dan maek ik intied de
koffie klaor."
De kiender gaon bi'j Haarm zitten en hi'j verteI
"Jan Boogaard is kot nao de oorlog naor Canada
emigreerd en is daor laeter mit een Canadese vrouw
trouwd. Doe ik mit him in de kunde kwam, woonde hi'j
in Rotterdam. Doe ik in de eerste oorlogsjaoren mien
femilie in Amsterdam es opzocht om eteri'je te brengen, trof ik him op de Lemmerboot. Hi'j was om eten
uut west in Frieslaand. We raekten an de praot, konnen et goed mit mekeer vienen en laeter korrespondeerden we.
De dag veur de Kastdaegen 1944 ston hi'j in
ienend bi'j oons veur de deure en doe is hi'j - Heit
en Mem vunnen et best - die hide winter en in de
meitied ok nog bi'j oons op 'e boerderi'je bleven.
Jan hadde een verschrikkelike reize aachter de rogge
op zien oolde fietsien. Een jonge van achttien was
't ok nog mar. Naeger as braandhoolt, en een honger.
Hi'j was de Duutsers ontvlocht. Daegen hadde hi'j
onderwegens west eer hi'j de Stellingwarven bereikte. Doe was et al aovend; hi'j was doodmuui en deur
en deur nat en koold van de hadde regen en wiend.
Gien meenske bi'j de weg om te vraogen waor hi'j was
en waor ik woonde. Doe hi'j et oolde husien van Berend zag gong hi'j daor mar op an. De blienen weren
dichte. Jan kiopte op de deure. Doe hi'j daor een
posien waacht hadde, roffelde hi'j uut alle macht
mit zien hanen op de blienen.
"Stille mar, ik kom d'r al an!" - heurde hi'j
foeteren. Doe de deure op een kiertien eupen gong,
snauwde Berend: "1k ken jow ja niet. Hoe hael ie et
in jow malle kop zo te kioppen. 1k docht an braand
of onraod. Vot!" Doe zakte Jan in mekeer, doodop van
de reize.
Hoe hi'j in huus kommen was? Hi'j kwam pas weer
een betien tot him zels doe hi'j in een rieten
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stoeltien bi'j de waarme kachel zat. Pietereulielaampe an. Tegenover him Berend in zien haegelwitte
bostrok. De bedsteedeurties eupen. Bliekber in de
haost, deur dat gekiop, was hi'j uut bedde floept
en hadde rap een boverbroek antrokken. De witte
piepen kwammen d'r netties - as een mechet - onderuut.
Naodat Jan zien zeggien daon hadde miende Berend, dat hi'j de eerste daegen mar bi'j him blieyen mos. Nao wat eten en drinken mos Jan him mar
uutkleden, dan konnen zien kieren naachs bi'j de
kachel dreugen. Intied hadde Berend waeter hiete.
"le wassen je eerst mar es goed nao die reize!"
Een betien schaemel begon Jan him uut te kieden en
op 't laest ston hi'j daor dan te kiappertanen van
de koolde in zien te kot wodden interlockien en onderbroekjen. "le zitten ok niet al te best in et
pak, mien jonge," vun Berend. "Nu, U wel, Meneer
Berend," zee Jan een betien lachend. Berend wol
weer op bedde, hadde zien boverbroek uuttrokken en
ston daor in zien lange onderbroek. "Lach ie
sneerde Berend. 1I1k heb de bi'jnaeme Berend de
Streuper. Aj' dan bi'j naacht bi'j pad en weg binnen, moej' wel wat goed spul an et lief hebben."
Hi'j dee de deuren van et grcte kamminet eupen.
"Kiek es naor disse staepel, Jan. Dat bin de zommerspullen. En kiek, daornaost ligt een protte dik
wollen wintergoed. Mien Mew, het viak veur de oorlog
ommeraek goed veur heur zeune zorgd. 1k misse heur
trouwens nog elke dag." Hi'j pakte een stel van de
zommerspullen en legde dat bi'j Jan daele. "En glen
komplementen, dat trek ie an. Ja dat hemd, die
bostrok en die onderbroek. We kun je hier in de
Stellingwarven niet ziek hebben!"
Et was beter, vun Berend, dat ze tegere in zien
bedstee sleupen. Gien meenske had d'r wat mit neudig, dat hi'j een uutvanhuzer, evacuee of onderduker in huus hadde. "Kroep d'r mar in, Jan." Dat
leut die him glen twie keer zeggen. Rap lag hi'j

tussen de Duutse laekens onder een vracht dek. Zo
muui was hi'j, dat hi'j vernam lens niet dat Berend
bi'j him op bedde kwam.
"Mar es goed bekommen, funk eten, mar wel in
huus blieven," zee Berend de ere morgen. Zo omde•bi'j 18 jaor is een geveerlike leeftied. En veural
niet benauwd wezen aj' naachs es wakker wodden en
Berend is d'r niet. Dan bin 'k an et "streupen",
lachte hi'j.
Fen weke het Jan d'r west. Doe hi'j die morgen
veur de eerste Kastdag wakker wodde, schrok hi'j ommeraek doe hi'j vernam, dat Berend nog niet weeromme
was. Rap kiom hi'j uut de bedstee. Op de taofel ston
zien betien bagage mit nog een grote rieten kcffer
d'r bi'j. Op die koffer lag een briefien. "Aj' dit
vienen Jan, álles mitnemen en as de weerlocht d'r
vandeur gaon."
Fen half uurtien laeter ston Jan bi'j oons veur
de deure. "Hi'j mos mar bi'j mi'j op 'e zoolder
slaopen," vun oonze Mem. "Zien spullen mos hi'j mar
uutpakken." Doe hi'j die rieten koffer eupen maekte,
vun hi'j daor de hiele staepel zommerondergoed van
Berend, sokken, schoenen, boezeroenen, overals, nuum
mar op. Mem, Jan en 1k keken oonze ogen uut en begrepen d'r niet yule van. Wat was mien Mem bliede,
doe ze een grote deuze mit ziepe, en iene mit thee
en koffie vun onder in de koffer. Daor hadde ze slim
verlet van. Jan bleef daor staon mit een eupenmaekt
pakkien in zien hanen. "Fen petret van Berend en
mien persoonsbewies," reup hi'j uut. "Kiek now es.
1k bin in 1927 geberen en now staot d'r 1928."
Was Berend een "streuper"? lederiene miende van
wel.
Doe wi'j tegere die eerste Kastmorgen uut de karke kwammen, stonnen d'r een protte meensken drok mit
mekeer te praoten. Of wi'j et ok al heurd hadden?
Fen auto vol Duutsers was gistermorgen om tien ure
hi'j Berend de Streuper west. Berend was niet thuus,
mar ze hadden alles overhoop haeld. D'r wodde zegd,
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dat ze onder de vloer en onder de bedsteden een
protte waopens vunnen hadden.
Jan wodde wit om de neuze en was funk overstuur doe we naor huus kuierden. Et wodde him now
dudelik hoe en deur wie zien toedoen zien persoonsbewies veraanderd was. Berend was glen streuper, mar hi'j was bi'j de ondergrondse. Zol hi'j
wat geveerliks daon hebben? Was hl'j benauwd wodden?
Of hadde hi 'j een veurgevuul had? Waoromme aanders
die koffer?
Een posien laeter lazzen wi'j in de kraante, dat
ze Berend Bijvoet, bi'j een overval op een distribusiekantoor pakt hadden en dat hi'j een weke laeter deur de Duutsers doodscheuten was."
Riekien kwam in huus mit de koffie. Nog onder de
indrok van Haarm zien verhael stak Klaos een peer
keerzen an en zette een plaete op mit Kastzang.
"Vrede op aarde, in de meensken een welbehagen,"
heurde Haarm, en hi'j wodde d'r eers van. Nit knipperende ogen keek hi'j in dat witte wapperende
vlammegien van een keerze. In himzels zee hi'j:
"Bedaankt, Berend de Streuper. Daank your jow
stried. le hebben jow jonge lever d'r veur geven.
Daank, dat wi'j in de Stellingwarven en Jan in Canada mit deur jow stried now vrede hebben."
Albert Jaeger.

Van een lange piepe en een dennetakke.
Van oons lid de heer A. Jaeger kregen we een reaktie op oons stokkien over de knottedoek in Do
Ovend, 1976 4 jg. no. 3, blz. 28 - 32.
Over de knottedoek in Stellingwarf zels is de
heer Jaeger niks bekend, mar we.l gaot hi'j in op de
lange piepe en de dennetakke die bruidegom en bruid
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bi'j heur hadden op de brulloft. Hi'j schrift:
uWat et bruken van de lange piepe en de versierde dennetakke deur man en vrouw as ze trouwd weren
op de brulloft angaot (woordeboekkaorties Db, Dfo
en Nbk) kun jim Tronde d'r bi'j zetten. In mien
femilie-archief heb ik et bi'jbeheurend gedicht.
Een fotokopie daorvan stuur ik bitjgaond. De brulloft wodde vierd op 11 augustus 1899 in Tronde.
Mien Pake en Beppe weren et peer: Albert Pieters
Russcher en Andriesje (Karsten) Hoogenberg. De naemen onder et gedicht bin die van vrundinnen van mien
beppe, veur zoveer mi'j bekend. ( .... ) Takke en'piepe heb 1k vrogger wel zien bi'j mien Pake en Beppe.
Waor et spul bleven is'?? Et gedichien is et ienigste
dat d'r nog is."
Tot zoveer de heer Jaeger. Wie wet, misschien kan
iene van oonze lezers hier op deur gaon. Was et, om.
mar wat te numen, algemien gewoonte om ok een gedicht te leveren?
Red.

Nu gij stapt in de huwlijksschuit,
Geachte Bruidegom en Bruid!
Is It OflS een waar genoegen
Deez' pijp en tak U aantebien
Als klein present, en bovendien
Den wensch hierbij te voegen:
Leef steeds tevreden, jeugdig paar!
Dat onverminderd voor elkaar
De liefde daag'lijks groeie!
Ken nimmer rampen, leed of pijn!
Dat rozegeur Uw deel moog zijn,
En welvaart bij U bloeie'.
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Maar - wat verga of wisslen moog.
Het zij. Uw scheepje voor ons oog
Langs kust en strand moog drijven,
Het zij gij vaart naar zuid of noord.
Wij hopen dat een plaats aan boord
Voor vriendschap moge blijven.
M. Prakken.

M. Flokstra.

H. Bruggen.

F. Schurer.
A. Schurer.

Ben brief uut AMERIKE.
Een schoffien leden kreeg de Schrieversronte een
brief uut Harris, in de staot Iowa, in Amerike. Een
brief van Stellingwarvers "om utens", van Ruurd en
Anna Hellinga-v.d. Gaast. En omdat et zoe'n aorige
brief was zetten we d'r een stokkien van in De Ovend.
"Now za'k jim eerst mar es vertellen dat we beide
geboren Ooststellingwarvers binnen. Ruurd komt uut
Makkinge en die het daor nog al hiel wat oolde bekenden. Doe hi'j dat stokkien las van Jan Baron (De
Ovend, 4e jg. no. 4, blz. 20 tIm 22, red.) kwammen
d'r aliemaole oolde koenen uut de sloot. Hi'j het
vroeger een protte varkens veur Baron naor Wolvege
haeld, bi'j naacht en ontiede. Zodoende had hi'j een
hoop schik over al die oolde verhaelties. 1k bin
zels in Oosterwooide, op Veenoord, geboren en getogeri en daor heb 1k altied naor schoele gaon. Ok naor
de Mulo-schoele mit Henderk Bergveld en Antoon Spoelstra en consorten. Wat hewwe wel een schik had. We
bin hier now al haost 50 ja.or in Amerike. Oonze vier
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jongen bin trouwd en now Ruurd en 1k weer tegere
binnen, praoten we meerstal weer Stellingwarfs.
We hebben et spreukien an de mure hangen: 'Tie
wend is Stellingwarfs te praoten hoeft et hier ok
niet te laoten". De jongen praoten altied Engels,
mar as we ze in 't Stellingwarfs uutfoeteren weten
ze duvels goed dat we 't mienen.
D'r wonen hier nog een stok of wat Ooststellingwarvers. Heida's en Hielkema's van Ooldeberkoop. Bertus Luiting en Anne zien we ok zowat len
keer in 't Jaor. Dan mien bruur Jitze v.d. Gaast
en zien vrouw en kiender. Ok de Houwmans's zien we
zo now en dan es. 1k lees altied de stokkies in de
Ooststellingwarver kraante en 1k vien 't mooi om
de oolde tael in leven te holen.
Now, 1k hool d'r mar mit op. Jim moe'n allemaole mar gauw es overkommen veur een koppien koffie
en allemaole de groetenis van
Ruurd en Anne Hellinga-v.d. Gaast."

KRUMNELTIEN.

De Stuurgroep het besleuten de pries van een
abonnement op De Ovend per 1 jannewaori van f 10,-op f 12,50 te brengen. Dit omdat sund et oprichten van de Schrieversronte de priezen nogal omhogens gaon binnen. Veural ok deur et duurder wodden van et versturen mos dit besluut wel een keer
valen.
We hopen, daj'm d'r in kommen kunnen.
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Weer een stokkien S t e 1 1 i n g w a r f: Tronde.
Toegelieke een andaenken an de sutelaktie van
van 't haast. An 't sutelen bin bier oonze leden Grietje Schurer en Sietske A. Bloemhoff.
Foto: Martin van Nieuwenhoven, Noordwoolde.
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LUCAS 2:1-21
In die daegen mossen alle meensken heur inschrieyen laoten, omdat keizer Augustus dat zo in It heufd
hadde. Et was in de tied dat Quirinius stadhoolder
van Syri was. Dat daoromme gongen alle meensken op
pad om heur naeme en adres op te geven. lederiene
gong naor et plak waor as hi'j weg kwam. Jozef gong
vanzels ok op weg. Hi'j gong van Nazareth in Galilea
naor Judea; naor David zien stad, die Bethlehem
hiette. In de veerte was hi'j nog femilie van David.
Hi'j gong tegere mit Maria, waor as hi'j mit onder
de gebodens ston en die as een poppien kriegen mos.
En doe ze te plak weren was et zo veer en kreeg ze
een zeune, heur eerste poppien, en ze voolde doeken
om him henne en legde him in een hoolten voerbak
daele, want in de harbarge was gien plak veur heur.
In diezelde streek weren ok huders, die naachs
butendeure op 'e schaopen pasten. Inienend ston d'r
in een zee van locht een ingel van God bi'j heur en
ze wodden slimme benauwd. Mar de ingel die zee: Wees
mar niet bange want ik hebbe groot ni'js veur alle
meensken. Vandaege is d'r in David zien stad een
Redder geboren en dat is Christus de Heer. En dit is
een wink veur Jim: jim zullen een poppien vienen in
wiensels van doeken, dat in een hoolten voerbak
ligt. En zomar inienend was dtr doe een mennigte ingels, die God prezen en zeden: Glorie an God en vrede op eerde veur alle meensken die in goedens willen. En doe de ingels weeromme weren naor de hemel,
zeden de huders zo onder mekeer: Laowwe naor Bethlehem gaon om te kieken wat as d'r gebeurd is en wat
as God oons verteld het.
Ze gongen d'r viogge henne en vunnen Maria en Jozef en et poppien in de voerbak. En doe ze him zien
hadden, vertelden ze wat as d'r heur over him zegd
was. En iederiene die as et heurde ston versteld van
wat as de huders zeden. Mar Maria bleven de woorden
bi'j en in heur zels docht ze nao wat as God mit
heur veur hadde. Doe gongen de huders weeromme en ze
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prezen God om alles wat as ze heurd en zien hadden,
krek zo as et heur zegd was.
Vertaeling: Johan Veenstra.

Psalm 133.
As breurs.
1. Kiek, hoe goed, hoe weldaodig
et is as breurs mit mekeer te wezen,
2. - eulie, riekroekend op et heuld,
daeledruppelend over de baord,
de baord van Aioron, die vaalt
over zien priesterklied,
3.

dauw van de Hermon, die daelt
over de bargen van Sion -

4. Want daor beveelt hi'j de zegen,
de Here:
leven in iewighied.

(vertaeling: Oene Bult)

"Veur et vertaelen van psalms maek 1k gebruuk
van de biebel in et Hollaans en et Fries (soms
ok een butenlaanse), de vertaeling van ObbinkBrouwer en veural die van Gerhardt en V.d. Zeyde,
om et taelkundig en teologisch zo goed meugelik
te doen" - schrift de heer Bult oons in zien
brief bi'j dit wark.
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Red.

Psalm 130.
Goelen om genaode.
1. Uut de diepten roep ik jow, Here;
2. heur mi'j, Here, ik blief vraogen.
Ce, mocht jow oor et verstaon
hoe ik goel om genaode.
3. Hul ie mien schulden in 't onthoold, oe God,
wie hul staand in jow oordiel ?
4. Mar d'r is vergeving bi'j jow,
want zo wil ie eerd wezen.
5. 1k waacht de Here, ik verwaacht him,
1k hope op zien belofte,
6. stille verwaacht ik de Here
méér as naachtwaekers
die op de morgen waachten.
7. Dat Isra1 waachte op de Here,
want bi'j de Here is genaode,
kwietschelding bi'j him, mennig keer.
8. Hi'j is et die Israel kwietschelt
al wat et an schuld het.
(vertaeling: Oene Bult)
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"En wat zegt kekk e van et Stellingwarfs in Berkoop,
mit al die ni'je vekaansiehusies en zo wat henne?"
schrift Oene Bult bi'j disse foto die hi'j oons toestuurde. Et was d e Berkoper Geitefok die een jaor of
wat leden veur di t "stokkien S t e 1 1 1 n g w a r fll
zorgde. Misschien geven ze d'r douk een antwoord op
mit ooldejaor
Red.

Uut de veurige ieuw.
'k Hebbe nog een waor verhaeltien uut de veurige
ieuw. Dat het een vroegere buurman es uut zien
eigen jonge jaoren verteld. De man was al oold doe
hi'j 't oons vertelde mar hi'j was nog goed bi'j.
Et was trouwens ok een hiel aorige man. Zien verhael gong zo:
'k Was negen jaor doe 'k bi'j de boer kwamte
dienen. 1k kwam bi'j de boer op "De Knolle", dat
ligt daor tussen De Haule, Oosterwoolde en Veenhuzen. Doe d'r nog gien stiekeldraod was, maekten ze
op 'e zaandgrond wel van die boswallen om 't laand
henne as vredinge zeg mar, mar daor op 'e Knolle was
It niet geschikt veur zok soorte van dingen, en Jan
mos daor koehuden en zok soorte warkies meer. Hi'j
mos morgens al vroeg mit naor 't laand te melken,
dus was d'r toch wel een stok laand waor de biesten
op schotteld wodden konnen.
Jan komt now zels an 't woord:
In de haast zat et ies al op 'e grssies as wi'j
naor It laand gongen, en ik leup altied op blote
voeten, dat dat was niet zo makkelik. As de koenen
dan overaende kwammen, en d'r mos es iene pissen,
gong ik gauw even mit de voeten in 't waarme pisplakkien staon, dan kreeg ik weer een betien gevuulte in mien koolde onderaenden!
't Was een ienvooldige tied, zee Jan dan. Kalven
deden de koenen krek as now, ien keer in 't jaor,
mar schieten mossen ze verschillende keren daegs en
daor hadden zi'j meer van te lieden as van 't kalven.
De flatten weren zo had, men kon ze drekt wel opnemen en gooi ze boven over de schure henne.
Jan hadde gien haot overhullen tegen de boer,
hi'j zag ok wel dat alles doe aarmoede troef was. De
oolde tied zal ok wel zien mooie dingen had hebben,
mar mit meer mederne gemakken en minder geldzorgen
leeft et makkeliker
Tj. Dijk.
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Et is slim dreuge west van It jaor. Verscheidene
boeren kriegen een min jaor, en ok de burgermeensken zullen et in de knippe vulen. Wi'j veenpolderboeren maggen nog niet klaegen, wi'j hebben
et hover te doen mit shimme dreugte, as mit slimme
natte. Wi'j zeggen wel es: aj' mi'j toch verzoepen
moeten, dan et hiefste in schóón waeter.
Et was omdebi'j 20 juhi, alle daegen waarm, en et
dreugde ommeraek. 1k ree mit de trekker de weg op,
en doe vuulde 1k zo inienen dikke druppen deur mien
boezeroen henne slaon, 1k kieke naor boven, en daor
zat een klein gries woikien. 1k zegge tegen Buurman
Jan, die d'r krek an fietsen kwam: "Al weer buiig
hen Jan!" "Ja," zee Jan, "et kan et niet laoten. . .."
In 1947 hebben we ok een verschrikkelik dreug jaor
had, de hiele zommer twie daegen motregen, dat was
ahles, ahle zaand en kheigrond lag rood. In Limburg
heupen de koenen bi'j de weg oni de laeste grssies
van de baarm te vreten, en ze voerden de koenen de
appels van de bomen. Ok gongen d'r koenen dood omdat ze te veule zaand in de huud hadden. Et bleef
de hiele haast en veurwinter dreuge en zaachte. Zo
weren hier in de veenpolder boeren, die hadden de
koenen 6 december nog dag en naacht in 't láánd, dat
de koenen stonnen 's naachs in 't laand te kieken
naor Sunderklaos, hoe as die van de iene schostien
naor de aandere reisde.....
K. van der Weg.
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Zo veur een week' of wat terogge
bin'k wat veerder gaon as de Tjongerbrogge.
Mien stee is now in Liwwadden, veur mi'j een
grote stad,
want wat een huzen, wat een auto's en ok nog
meensken zat.
lederiene het haost, en vligt en draeft mar
an.
Waor gaon ze toch allemaole henne, daenk ie
dan.
Hebben ze et now allemaole zo drok, en hielemaole gien tied ?
Alle daegen ziej' haost een ziekenauto, die
weer een meenske henne riedt.
Dat komt dan weer van oonze haost, oons gejakker.
Wie daenkt d'r dan es an zoe'n stakker ?
Mar flee, we hebben et niet an tied en vliegen deur,
want oonze "eigen belangen" gaon toch zeker
veur
Et zet je wel even an It daenken zoe'n stad
mit al die meensken.
Een betien rust, een betien mitleven, een
stokkien vrundelikhied,
zollen ze dat niet allemaole weensken ?
Immie Hoekstra.
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