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Veurwoord
Et begin van de viefde jaorgaank van dit blad al
weer! Bi'j dat getal mag wel effen stille staon
wodden: inderdaod, et is dommiet al vief jaor leden
dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht is.
Jim zullen jim indaenken kunnen, dat de Stuurgroep
veur de meimaond wat aktiviteiten an et. uutdaenken
is, die d'r veur zorgen zullen dat dit een feestelike gebeurtenis woddenzal. DeStuurgroep kan veur
zoks van jim kaante liekewel best nog wat idenen
bruken. We. rekenen d'r vanzels al op, dat bi'j de.
veurstellen ok mankracht inbegrepen is!
De Ovend gaot disse keerok weer naor de mitwarkers
van et Stellingwarfs Woordeboek. Wi'j heurden, dat
d'r inkelde gevallen van ziekte binnen. Starkte en
beterschop weensken wi'j jim toe!
Henk Bloemhoff.
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Et Stellingwarfs Woordeboek
In De Ovend 1976, jg. 4 no. 3 is zegd dat d'r perbeerd wodde om in een stokmennig dirpen woordeboekgroepen van de grond te kriegen, waor die dislange
nog niet weren. Et gong om Buil, Steggerde en Appelsche. In Buil en Appelsche is et al lokt, wiels et
in Steggerde nog de hieltied perbeerd wodt. We hieten de beide nitje grOepen intied welkom! Ok disse
keer staon we even stille bi'j wat woorden en uutdrokkings. Veerderop inkelde volksriempies en lieties, en daor nao volksverhaelen die Harm Houtman en
Johan Veenstra vaastelegden en op pepier uutwarkten.
Van alles wat weer, dus!
Ommedaenken.
NaOr dit woord wodde vraogd, omdat et veurkwam bi'j
de woorden die Bergveld indertied bi'j mekeer geerd
het. Hi'j gaf de veurbeeldzin "Hi 'j het gien ommedaenken leerd"; dat wil zeggen dat iene niet leerd
het zien verstaand te bruken, de gevolgen van zien
doen en laoten te overzien, neffens Bergveld. Uut de
zinnen die we binnen kregen uut de invulde kaorties,
dot blieken dat de groepen et in de volgende plakken ongeveer kennen zoas et boven angeven is: Db,
Dhau, El, Ma, Hun, Nw, Obk, Olae-Nlae, Op, Ow. (Np
kan et niet goed plaetsen, mar et komt ze toch niet
onbekend veur)
De betekenis van ommedaenken moet ongeveer wezen:et
uutkieken, ommekieken, oppassen; de zorg argens veur.
Een stokmennig aorige zinnen laoten zien hoe as et
woord bruukt wodt:
"Die jonge was zo roekeloos, d'r was veur him gien
ommedaenken bi'j." (Db)
"Dat kiend gaot zo veurzichtig de weg over , daor
hej' gien ommedaenken bi'j." (Db)
"Hi 'j het gien ommedaenken an (mit) eenaander." (kan
haost beduden: mitleven, medelieden; Dhau)
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"HI'J het d'r gien ommedaenken naor." (Mun)
"Daorhebhenzokke luden glen ommedaenken van. " (Obk)
"Pat kerweiglen, daor he 'k glen ommedaenken meer an."
(Olae-Nlae)
"1k brenge dat geld mar naor de baank, dan hebbe 1k
d'r ok glen ommedaenken mit." (Op)
Bdie geft op, dat bi'j heur zegd wodden kan: "Glen
naogedachten hebben."
Aendlgste
Veur et verschil in uutspraoke tussen aendigste/endigste zie et taelkaortlen. Et woord wil zeggen: dat
wat et veerste vot is, die et wiedst van je of staot.
"Op et aendigste van 't laand was een diepe sloot."
(Pb)
"Dat aendigste stok laand hadden wi'j In gebruuk."
(Np)
"De aendigste koe ston dichte bi'j de deure en ok
bi'j 't huslen." (Dfo, Op)
"De endigste koe kwam 't eerstein 't laand." (Pe-Dbl)
"Die koe staot op de endigste stal." (Ow,Sz)
"We zatten hlelemaole op de aendigste nj." (El)
"In dat endigste husien wonen nog altied die oolde
meensken." (Obk)
"Awwe mit mekere vot gongen, net 't zeldewaor henne,
hi'j was altied de endigste." (Nw)
(OK: aachterste (Mun,Np,Nw); achterste (Diz, OlaeNlae, Spa); aenllkste (Olae-Nlae); enderste (Ld );
laeste (App, Pb); leste (Bu, Ma, Nw, Spa) ; veerste
(Diz, Mun, Np, Sz); verste (Nw).
Beslot
Et woord beslot komt ok veur in b.v. et Grunnings
et Fries en et Drents. Uut de zinnen dot blieken ,
dat de betekenis uut mekeer lopen kan, van "ofslu-3-

ting", "van zoe'n goeie bouw dat et slutenwil", tot
"stevighied, medel, verbaand".
"Van een oolde vrouw zeggen ze wel es: daor zit ok
" ( - ze lat et waeter gaon) (Nbk)
gien beslot meer in.,
"D'r zit gien beslot an die kleren." (App)
"Die koe zit gien beslot in." (Bdie)
"Oonze buurvrouw is zo maegerwoddenmit heur dieet,
d'r zit gien beslot meer an." (Db)
"Dat spullegien was zo slop, d'rzit gienbeslot meer
in." (Dfo)
"Die vrouw zit gien beslot meer in." (Dhau, NO
"Die f'iets zit gien beslot in." (Dhau)
"Die deure daor zit gien beslot meer in, hi'j hangt
schieve." (El)
"Mien ankel zit glen beslot in." (Ld)
"Hi 'j praot d'r mar wat henne en d'rzitgien beslot
an." (Na)
"Die kappe van 't hokke zit glen beslot meer in (=
goele verbiening). (Nun)
"As de deure niet goed meer slat, dan zit d'r glen
beslot In." (Nbk)
"Et linnenrak zit glen beslot meer In." (Np)
"De taofel Is zo slop, d'r zit gien beslotin." (NO
"Et rammelt allemaol mit die oolde boerewaegen: d'r
zit glen beslot meer in." (Obk)
"Dat oolde huus is nlks meer van te maeken, et beslot
is d'r uut." (Op)
"De zaodbulte zat glen beslot in, hi'j zakte hielemaol schieve." (Ow)
"Een koe mit een deurzakt gler zat glen beslot meer
in." (Ow)
"'t Llekt nog wel een mooi kassi en, mar d'r zit glen
beslQt meer in." (Pe-Dbl)
"Dat ouwe hokke zit ok niet veule beslot meer In."
(Spa)
"As lene et geblt uut de mond het, zit d'r glen beslot meer In de mond." (Sz)

"As iene et corset omme weg het, hebben ze ok gien
beslot meer in de buuk." (Sz)
(Uutdr.:)
"Gien beslot in de maege hebben" - niet zat kunnen.
(Dhau, Diz)
Ok: beschot (Ow, 1 pers.)
De zinnen laoten nog es zien, dat d'r ommeFaek veul
uut et woordeboekmateriaol kommen kan
Elle
Elle (Aig.) is vanzels et bekende woord veur de lengtemaot van 68 cm. Een stokmennig veurbeeldzinnen
"Vroeger kochten we et good (de lappen) bi'j de elle." (App, Bdie, Dhau, Dho, El, Ma, Obk)
"Et good mit de elle uutmeten." (Mun)
"D'r zat twie elle en 'n vorrel an die lappe." (Np)
"We hebben vier elle stof kocht." (Wol)
(Uutdrokkings:)
Hi'3 is zo slecht as ketoen van driecentende elle."
(Bdie)
"'t Wodt mit de elle uutmeten" (Mun) - as et iene
hiel secuur komt mit meten; of as iene argens slim
lange over dour zeurt.
"Gien elle laank wezen" (Nw) - niet veul veurstellen: "Zweren en zwetsen kan hi'j good, mar It is me
gien praot weerd, et is gien elle laank." (Nw )
"Mien geduld is gien elle(n) lang." (Diz, Spa, Wol)
"De kop is 'm gien elle lang" - hi'j is gauw lelk,
gauw op It aende. (Dho El, Nbk, Np, Nt, Obk, OlaeNlae, Op, Sz)
Veerder kommen d'r vanzels eenhoopwoorden veur mit
elle d'r in: ellenlang, ellestok enz. Nog even een
aorige uutdrokking mit ellestok (d'r kwammen vanzels
meer as iene binnen):
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"Alles mit maote, zee de kleermaeker, en hi'j sleug
zien vrouw mit de ellestok." (Np, Op, Pe - Dbl, Wol )
Een peer variaosies daor van:
"Alles bi'j de maot, zee de man, en hi'j sleug zien
vrouw mit de ellestok.0 (Ld, Np)
"Alles mit maote, zee de koopman, en hi'j sleug zien
wief mit de ellestok." (Db)
"Alles mit maote, zee de kerel, en doe gal hi'j zien
wuuf mit de ellestok veur 't gat." (Olae-Nlae)
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Op et kaortien van de veurige bladziede is mit een
cirkeltien angeven waor ze aendigste zeggen,. en mit
een vierkaantien, waor ze endigste zeggen. Op de ere
plakken bruken ze ere vormen of woorden (vgl . et stokkien argens eers in disse Ovend), of we hebben d'r
gien opgaove van. Et kaortien wodde veur oons tekend
deur Geert Lantinga uut Wolvege.

Zwaarm huden
Disse uutclrokking, die bi'j een protte oolderen wel
bekend is, en die ok bi'j Bergveld veur komt, vien
ie ok ongeveer zo in et Fries enGrunnings. D'r wodt
mit zegd, dat iene bi'j de vrouw blift om optepassen, as ze een poppe kriegen zal, en et d'r haost
an toe is. De uutdrokking komt uut de imkerswereld.
Vrouw Brouwer-Cats uut Makkinge - heur heit was imker, dat zodoende ! - vertelde oons wat "zwaarm huden" aenlik inhoolt:
"Heit gong bi'j de bi'jestal liggen in 't gras, dan
heurde hi'j de keuninginne fluiten. Een pat van de
bi'jen gong mit de keuninginne: dat wodde dan een
ni'je kolonie. De bi'jker wol et geIuud van de keuninginne versteuren, deur mit deksels tegen mekeer
te kiappen. Zodoende bleef de zwaarm in de buurt.
Die wodde dan vongen; dan hul hi'jzebi'j mekeer .... "
Henk Bloemhoff.

Volksriempies en -lieties
D'r bin onderdehaand veural deur et woordeboekwark
weer een hiele protte volksriempies binnen kommen,
en ok éen peer lieties. We laoten d'r hier weer es
-7-

et ien en aander van zien. Doe we lessend bi'j de
woordeboekgroep van Oosterwooldeweren, konnenwe dit
ni'jjaorsriempien opnemen, dat de "Hiddekaampers"
(vergeliek et volksverhael argens eers in disse Ovend)
zongen, as ze bi'j de deuren langes gongen mit een
soort sloop, daor ze wat ze opdaon hadden mit ni'jjaorwinnen, in doen konnen.
Zegen in It Ni'jjaor
Wi ',j' ml 'j wat geven
Dan hoop 1k daj' lang leven.
W1 1 j' mi'j niks geven
Dan hoop 1k, dat je de potten en de pannen
An de kont vaaste kieven
In verbaand mit et woord euzen (pattie drpen zeggen
uizen of gewoon ogen) kwarn et volgende riempien, los
(Ow):
Haoken en euzen
Tikke - takke - teuzen
Jan Plezier
Ti ereli ereli er
De born vaalt 0mm'
Dri'j je nog es omm'
(bi'j een spullegien op It schoeleplein)
Vrouw Brouwer-Cats uut Makkinge zong et zo veur oons:
Haoken en ogen
Tikke - takke - togen
In spin spier
Ti erelj ereli er
De born vaalt omm'
Dri'j je nog es 0mm' 1
Ok de wieze legden we vaaste: ziedenotebalkenhier
onder (1).
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Van de Heer M. van der Broek van de woordeboekgroep
uut Langedi eke nammen we et volgende lietien op, dat de
koehuders (jongen die opdekoenen passenmossen) naor
mekeer zongen. Dat deden ze bi 'jglieks in de buurt van
de Kaele Dunen in Oold-Appelsche. Veur de wieze: zie
(2).Westaon d'r niet veur in, dat de wieze hielemaol goed daele zet is; et was muuilik, de hoogteverschillen an te vulen. Et riempien zo:
(Van je) hojjojojokke-Jouk
Kom i'j bi'j mi'j
Kom ik bi'j jow; Jouk

(Klaas,
enz.)

Van ere meensken heurden we dat ze heur zoks van oolde Oosterwooldemers veur de geest haelenkonnen, mar
misschien wodde et dan meer zó reupen deurdekoehuders:
(.....)
Kom - ie bi!j mi'j
Dan komme ik bi 'j jow
Veur een hiel riegeltien riempies, en een peer lieties gaonwe now naorNi'jtriene. Vrouw Eker daor had
zels et meerste al opschreven. We weren slim bliede
dat weetienen 'taanderop de bandrecorder opnemen
mochte, en dat we daorokwat van in De Ovend zetten
konnen.
Het molentje draait
Het stokje zwaait
Van Jehannes en van Akkie.
Akkie stond al in de deur
Mit een roodbont schulkien veur
En Jehannes sloeg al op de trom
En die zei: I'M'n lieve Akkie, kom !"
Bi'j dit spullegien leupen de kiender in de kring,
in een rontien. Ze deden et bi'j schoele, b.v. mit
een stok of tiene. Buten de kring kwam iene te staon,
en et maegien ston d'r van binnen. Die wodde d'r
deur die buten de kring ston, uut haeld. De kring

nuumde de naemen. Veur de wieze: zie (3).
Et volgende lietien wodde zongen as de kiender in een
lange riegel naost mekaander, dwas over de weg, mekeer bi'j de haand, naor schoele leupen. As et lietien oflopen was gong de buterste naor veuren Dat
gong mar deur, tot ze allemaol eenkeereen beurt had
hadden. Veur de wieze: zie (4).
Lange, lange riegel
Twintig in de spiegel
Dattig in de ommegang
Veertig is de riegel lang.
In veurige Ovends (b.v. 3ejg no. 5 blz. 10) hebben
we et al es had over "schootriempies" als "Doempienfiedelpoempien" enz. Vrouw Eker leut oons de volgende heuren:
Pinkien
Goolden rinkien
Lange liereboom
Potslikker
Luzeknipper.
(te beginnen bi'j de pinke:)
Die het in de sloot zeten
Die bet 'in d'r weer uut haeld
Die het 'm verschoond
Die het 'm op bedde legd
En Klein Doempien het 'm naacht zegd.
Een variaosie van "Moeder de Beer is los" heurden we
ok:
Moeder, Moeder, de beer is los,
Heur dat beest es brullen.
Snied 'm de kop en d' oren of
En gooi 'm in de krullen
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4e
jg. no. 3, blz. 11, haddenwe et over
In De Ovend
Huder laot je schaopies gaon. In Ni'jtrienegaotdat
zô
Herder laat je schaapjes gaan
'k Durve niet
En waoromme niet ?
Om de grieze grauwe wolf niet
De grieze grauwe wolf zit gevangen
Tussen honderdduzend knieptangen
En hi'j ziet glen zon
En hi'j ziet glen maan
Herder laat je schaapjes gaan
Kuus, kuus, kuus.
B1'j dit spullegien vleugen de ki ender allemaol dwas
over, en dan mos de wolf ze pakken. Wie pakt was deur et tikken - mos dtr uut.
Een aander riempien, okuutNi'jtriene, over dewiend:
Hoolderdeboolder ging over de zoolder.
D'r is glen iene man
Die Hoolderdeboolder keren kan.
Van et bekende sapiepen-lietien kregenwede volgende variant
Hiep - sap - piepen
•
Wanneer wil je riepen?
As de rogge is riep'
As de rogge is riep'
Hippekop
Flul tekop
•
Wil de kop d'r nog niet of
Dan snied ik jow de kop of.
Kop an It bloeden
Bloed bloed varken
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Rjed d'r.mit naor Marken
Ried d'r mit naor Ossenziel
Ossenziel ston in de braand.
Wie hebben dat gedaan?
Twee loze hanepikken
Kwamen uit het Oost en West
Vroegen aan een akkerman
Of hij een schuitje maken kan
Van twee dubbele planken.
Bi'j et volgende vassien wodde een s)uIJegien daon
in een grote kring van maegies die leupen.
Ei kokkeri'j
De kok zal leggen.
Als hij legt dan legt hij een ei.
Een rooie, een blauwe,
Van alderhande soorten,
En op het woord van trippelommetrap,
Valen alle mooie maegies plat op 't gat.
Dan zatten alle maegies op de grond. Dan gongen ze
weer omhoog en dan weer van ni'js of an. Veur de wi eze: zie (5).
Tot slot nog een "vri'jersriempien":
Een meisje dat fluit is 't fatsoen uit.
Een jonge die niet fluiten kan .....is
niks an!
As we hier en daor es wat niet hielemaol good angeyen hebben, of jim hebben anvullings .... jim reakties bin altied slim welkom.
Honk Bloremhoff.
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C)
(2)

(3)
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Volksverhaelties van De Fochtel
Jim zullen zo staodigan wel in de gaten hebben dat
wi'j d'r nog al drok op binnen om oolde Stellingwarver volksverhaelen bi'j mekeer to geren. As we een
protte van dat spul bi'j mekaander kriegen konnen
zol It zo aorigwezenom es een boek uut to geven mit
Stellingwarver volksverhaelen. As d'r dus lezers binnen die van dit soorte van zaeken nog wel wat weten,
doe oons dan even tiedinge.
Op 'e dag veur Ooldjaor bin we mit de baandrecorder
op 'e Fochtel anzet. Op bezuuk bi!j Roelf Bult en de
vrouw. Die kwammen mit drie van die oolde vertellegies op 'e lappen. De heer Bult vertelde oons et verhaeltien over Et lochien in et Jebenheer. Vrouw Bult
vertelde over Et verdwenen peerd en waegen en over et
Plaanke gooien op 'e Hiddekaamp. Hieronder kuj'm die
verhaelties lezen.
Harm Houtman / Johan Veenstra.
Et lochien in et lebenheer.
D'r was daor bi'j oons een stroke heideveld en bos en
dat hiette van It Jebenheer. Wi'gongendaor nog al
vaeke langes, want een bruur van mitj die woonde an
de aandere kaante in een ooldeSaksischeboerderi'je.
As wi'j daor naor toe wollen, dan gongen wi'j daor
altied langes want daor was van oolds nog een pad.
Vroeger was die weg hier veur ok niet, mar die leup
hier aachter langes. Die moot hier aachter langes lopen hebben en daor hej' de Schaopedrift, endaor even
veerder aachteruut daor woonde mien bruur in zoe'n
oolde Saksische boerderi'je.
Daor veur an in de bos was ok een dobbe. Daor haelden
ze dan waeter uut om to wasken en ja, ik geleuf ok
dat ze 't wel bruukten veur schaopewasken. Een schaopewaskersdobbe. Daor het nog een boerderi'je staon,
daor wi'j boor weren, daor vot aachter ston een oolde
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boerderi'je en die is ofbreuken. Die dobbe was viak
naost heur en dan gongen ze even dwas over, een aentien de bos in, en daor haelden ze It waswaeter.
Et zal in de twintiger jaoren west hebben dat we daor
veur in de bos wel es een lochien zaggen. Dan zeden
ze vaeke tegen mi'j, awwe weer in huus kwammen aachter uut de stal, dan zeden ze: "Now, dat lochien is
d'r ok weer." Oonze oolden en zo wat, mien zusters en
bruurs, hadden dat dan weer zien as ze aovens in schiemerdonker in huus zatten. As we in huus zatten keken
we deur It glas zo op dat stokkien bos an. En dan
zaggen we dat lochien. 1k geleuf dat et een stilstaond
lochien was. Mar as we dan goed kieken zollen, dan
was It vot! Dat nuumden ze dan veurteenderi'je 1).
Dat lochien dat veurspelde dan: daor komt.mittertied
wat. En now hebben ze daor in de oorlog kaampen henne zet. Arbeidskaampen en A.D. -kaampen. En now aachterof, ja now daenken we vanzels dat et dat west het
mit dat lochien, mar dat wetenwe niet zeker. Dat daenken we now mar. Dat zol de betekenis d'r van west hebben kund.
Plaanke gooien op 'e Hiddekaamp.
Dit verhael speult in de tied dat Heit nog jong was.
En die woonde op 'e Hiddekaamp. Dat was tegen Oosterwoolde an. Daor is Heit groot wodden. Die Hiddekaamp
isnuumdnaor een man en die hiette van Hidde de Jong
en die moet daor vroeger mit zien vrouw in een oolde
sjeze ankommen wezen en die het dat gehucht daor
sticht. Die Hidde de Jong kwam van Suameer, zo goed
as ik wete, zoas Heit dat wel vertelde. En de naokommelingen die bouwden daor ok mar een husien en daor
bleven ze dan ok. Vroeger hoefde d'r niet zo yule
spats maekt te wodden aj' een husien hebben wollen.
Een schoonhiedskemissie was d'r doe niet.
Heit het daor ok nog boerkt. Daor weren van die klei- 15 -

ne boerespullegies. D'r woonden okwel neven en nichten van Heit. En ik hebbe me wel es vertellen laoten
van iene zien heit, die is ok vri'j oold wodden en
die leup haost mit de neuze op 'e grond, zo rond was
hi'j wodden. As dat now van It wark west het of wat
dan ok dat wee'k niet, mar die zee altied: "As ik hier
niet meer bin, as ik in de hemel bin, dan is mien rogge weer recht."Vroeger gel eufden de meensken meer as
now. Meer kienderlik.
En doe Heit dan nog jong was en as hi'j dan in huus
zat mit zien oolden, hi'j was doe geleuf ik mar allienig meer in huus, dan heurden ze altied plaanke
gooien. Aldeur mar plaanke gooien. En dan gongen ze
of en toe wel es butendeure om te heuren, mar ja dan
was et weer vot. Dan was et aldeur weer vot. "Wat
reer," zeden ze dan. "As we d'r uut gaon, dan heuren
we niks meer." Mar as ze in huus zatten, altied aovens bi'j de laampe, dan heurden ze dat plaanke gooien. Krek as wodde d'r mit plaanken gooid. Entimmeren
heurden ze ok. En kloppen. Plaanke gooien en kloppen.
Daor wodde onderling vanzels wel over praot . Dat
nuumden ze dan veurteenderi'je. En laeter is Oosterwoolde vanzels slim uutbouwd. D'r is ommeraek timmerd .....
Et verdwenen peerd en waegen.
Oonze heit is geboren op 'e Hiddekaamp. Die Hiddekaamp is d'r now niet meer, mar dat was een buurt tegen Oosterwoolde an. Wi'j weren van die maegies van
een jaor of zeuven, achte. We hadden al wat begrip en
dan vertelde Heit oons dat verhael wel. Now was Heit
hielemaol niet een man die zo mar wat opdiste , mar
we hebben oons d'r altied over verwonderd. We konnen
et niet geleuven, et klonk oons altied as een sprokien in de oren.
Heit vertelde dan dat hi'j daor in de buurt was op
een soort pad. Dat pad is laeter de Gemienteweg wod- 16 -

den. D'r weren nog twie man bi'j Heit. De iene hiette van Jan Kroemkampen die aandere het hi'j wel zegd
mar dat weet 1k niet, die naeme bin 'k vergeten. Mar
die Jan Kroemkamp was femilie van oons. En doe ze
daor zo op dat pad weren, zaggen ze daor zo mar een
peerd en waegen. Dat reed daor, mar ze konnen niet
goed kieken en zo was 't vot. Zo mar in ienend was
It vot.
Laeter is dat Fochtelerveen iranzels hielemaol ontdekt.
D'r ishielwat turf en spullen weghaeld. En die peerd
en waegen, ja et hiette altied dat die daor wegzakt
is, mar hi'j zal wel nooitvunnen wezen, daenk'. Misschien dat et daor nog wel in die venepetten zit.

1) Eren in De Fochtel zeggen veurtiermeri'je, of
haost veurtirmeri'j. Veurtiermeritj komt ok in
Bergveld zien materiaol veur. We legden et ok al
es vaaste in Bull. D'r wodt mit bedoeld: geheimzinnige geluden, die neffens et volksgeloof een
gebeurtenis veurspellen. Et woord komt, veur zoveer we dat naogaon hebben, allienig in ongeveer
dezelde vorm in et Fries veur, as foartsjirmerij
en in de tael van Hindeloopen as vortirmerie
Red.

Krummeltien
Een peer verbeterings in De Ovend, 4e jg. no. 5.
blz. 4 r. 16: zegt moet zegd wezen.
blz. 7 r. 31: korre moet horre wezen.
blz. 30 r. 17: hond moet hoed wezen. Kan iene Vrouw
Hof dus meer vertellen over et oolde gebruuk van et
over. de hoed stappen ?
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Kr ummeltie s
U.ut DE KLEINE DöRPEN KRAANTE: Ooldelaemer,
210 mw., en da's weer 29 minder as veurig
jaor, raekte de laeste winkel kwiet. Bakker
Zwarteveen stopte d'r mit. Nao de oorlog
weren d'r nog drie winkelmannen, een cefé,
een smid, een bakker en een slaachter. (11.11.)

KLEINE BOER: oons buurjoongien op een vri 'je
woensdagmiddag tegen zien kammeraoties: "1k
kan niet mit Jim speulen, ik moet altied
warken. 1k bin een échte boer ! " (H.H.)

Uut ET KRAANTIEN inNi'jhooltpae: lederiene
is vanzels vri'jwaorashi'j zien bosschoppen haelen wil. De verplichte winkelnering
is gelokkig veurbi'j. Mar as It even kan,
vergeet die kleine drpswinke1ties dan niet.
Help mit et drp levend te holen. (H.H.)

Nog es uut DE KLEINE DORPEN KRAANTE: uui d
inventarisaosie van woningzukenden dot blieken, dat 17 meensken uut de grotere plakken weer naor heur eigendrpweeromme willen. Ok in verscheiden aandere drpen willen meensken alliend in heur eigen dirp een
ni'je (huur)woning. (H.H.)

Een stokkien S t e 1 1 i n g w a r f: Spange.
Veur oons op de foto zet deur Dick Doornenbal.
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Rieden, doe en now
Doe 1k doe vroeger
veertien was,
walk nog bi'j Moeder thuus.
Wi'j maekten viogge
't wark an kaant,
dan moch 1k wel van huus.
1k draefde dan naor
Kontermaans,
bun gauw de schaetsen onder
Opleggen mit een
lange sliert,
't gong hadde, wat een wonder!
Et gong steevaast naor
Ooldemark,
et ies zat vol mit scheuren
Wi'j stonnen mit 'n
allen stark,
wat kon oons now gebeuren?
Wat hebben wi'j een
wille had
Waormit? 'k Zol 't niet meer weten
Mar kiek jk now naor
It riedend grut,
liekt vuuftig jaor vergeten!

Peggy Klinkhaemer.
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Uutverkoop
Klaosien en Trien zollen tegere henne to winkelen.
Ze konnen now misschien mit de uutverkoop veur 'n
zaacht priesien wel et len en aander op 'e kop tikken. Tegen een ure of tiene gongen de beide vrouwluden op pad.
Al gauw dee blieken, dat ze niet de ienigsten weren,
die op een kopien uut weren. Een hiele protte vrouwen
sneupten de rekken al bi'j langes, as d'r ok wat
veur heur bi'j was. Et was een drokte van belang.
Trien vermaekte heur bi '1 de bloesies. Klaosien ston
in de rokken te scheuren. Doe Trien een fleurig
bloesien in de hanen kreeg was ze gauw besleuten.
"1k zal et even anpassen heur, " zee ze . Klaosien
nikte en zochte wieder, want ze wol niet aachterblieyen bi'l Trien.
Op een gegeven mement zagKlaosien een aorig rokkien
hangen. Mar mit dat zi'j et zag was d'r nog iene,
die et oge cl'r op valen leut. Toegelieke wollen ze
et rokkien pakken. De ere vrouw ston d'r an de ginne kaan-t an te trekken en Klaosien an disse. 11 1k
hadde die rok et eerste, " zee de vrouw. 'Wa's niet
waor meenske, ikke," zee Klaosien. Mar de vrouw hul
de rok stevig beet. Klaosien krek zo ! Ze begonnen
d'r beide an te trekken. En doe gebeurde et vanzels
krak, de hiele naod uutscheurd
Klaosien
Oe, wat schrokken de beide vrouwluden .
kreeg een heufd as een biete. "Moej' now es kieken,
da's j6w schuld," zee ze tegen de vrouw. "Nietwaor,
jowes," zee die.
Mit kwam et winkelmaegien d'r anlopen. "Wat gebeurt
hier toch?" vreug ze. Stotterend vertelde Klaosien,
dat ze beide et rokkien hebben wild hadden en dat
ze d'r doe wat riekelik hadde an trokken hadden en
doe was et mit ongelok stokkend gaon.
"Now, " zee et wlnkelmaegien, "danmoej'mtegere de
schae mar dielen en in 't vervoig mar een betien
veurzichtiger wezen mit aandermaans spullen, hen.
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Foeterend gavven ze et maogien elk een tientien en
doe was de zaeke ofdaon. Klaosien vlogge naor Trien.
"1k gao naor huus," zee ze, "ikbin al centen kwiet,
mar ik hebbe nog niks. Op zoe'n meniere is de uutverkoop hielendal niet veurdielig !"
Naodat Trien van et hiele verhael op 'e hoogte was
gongen ze weer op huus an, Trien tcvreden mit heur
bloesien, Klaosien mit de tasse leeg, een tientien
minder in de pottemené en zwaor de pest in
Immie Hoekstra.

Zintugen
Ogen waor ik een vraoge in leze
Ogen die vol traonen staon
Ogen vol haet en nied en vreze....
Oren die meensken praoten heuren
Oren die zaachte meziek opvangen
Oren die et luustren naor een goeie raod ver1 eur en
Mond die lachen kan en zingen
Mond die vri 'j en kan en vulen
Mond och zeg toch niet zo vaeke van die wriede dingen
Roeken de reuk van bloemen en van bomen
Roeken ofvalen blad in de haast
Roeken jow lichemsgeur he'k bi'j me in mien
dromen
Vulen mit je hanen an een lief gezichte
Vulen piene, liefde, ienzemhied
Vulen taasten.... mar de deure bleef dichte.
Immie I-Ioekstra.
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Slimmericken
D'r was es een entien op It waeter
Dat hul now toch nooit es zion snaeter.
Mem zee: "fool je bek!
1k wod nog es gek!"
Mar 't entien zee: 'Ilk Oefen veur laeter!"

'n Student uut de stad, ja 't was gaans een Piet,
Zee: "'t Materiaolisme is now uut de tied!
Al die luxe is eerlik
Veur 'n meens zo geveerlik!"
En hi'j keek naor zien hanen en klauwde him niet.

Geertien van Buten.

Een Iappiespoezenverhael
1k bin wies mit katten. Meerstal hebben we d'r een
stok of vufe, in de regel allemaoledriekleurigen. Ze
wo'n ok wel lappiespoezen nuumd. 1k kan gien katte
veurbi'j kommen, of ik.praotte wel even tegen 'm
Mien vrouw zegt wel es tegen me: "Wat praotte ie toch
mooi mit de katte omme, dat doej' nooit zo tegen mi'j."
Dan zeg ik tegen heur: "Ja mien maegien, et praot zo
makkeiik tegen een katte, ze praoten je nooit tegen.
Ze stikken drekt de stat in de hoogte, en beginnen
te spinnen. En ze zeggen nooit tegen je van "Klaas
wat hej' weer een pepierrommel op de schostienmaantel
liggen". Now, zoks moej' toch in zokke beesten warderen." Mar et katteleven gaot tegenwoordig niet over
rozen, veural niet, aj' an eendrokkeverkeersdiekwonen; ze reden oons lestdaegs twiejeinienewekedood.
Prachtige glaanzende lappiespoezen liggen dan zo mar
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dood bi'j de weg. Wat hebbe 1k al een katten begreven
moeten, en elke keer vien 1k et weerslimbegrotelik.
We hebben de katteziekte ok wel es onder de katten
had. Ail daor niks an doen, dan gaon ze d'r an. Een
jaor of wat leden lag iene van oonze katten ziek in
de stal. Mien buurman kwam bi'j me om melk, hi'j keek
et zieke kattegeval es an en doe zegt hi'j tegen me:
"Ail die katte holen willen, dan zujt d'r mit naor
de veearts moeten." 1k zegge: "Ja, dat zal moeten, mar
now is de veearts ok nog krek mit vekaansie, dan za'k
hielemaole naor De Kuunder moeten."Ondermelken kuj'
altied mooi prakkezeren, want melkèn, ok al doej' et
mit de haand, et gaot automatisch, dus ikke prakkezeren, en zo opiens scheut me een idee deur It heufd.
1k hadde in die tieden bronchitis had, en ik hadde
alle penicillinecapsules niet opbruukt. Ikreupe mien
jongste zeune, 1k zegge tegen him: "Hool die zieke
katte es good vaaste, en doe 'm de bek eupen . " 1k
drokte 'm een capsule in dê keel, en we hadden gelok,
hi'j slokte 'm dour. De aandere morgenmit et melken,
gien katte to zien. As katten doodgaon kroepen ze in
de regel weg. 1k dochte bi'j me zels: dat liekt niet
zo best. Doe ik om een ure of half tiene butendeure
kwam, kon 'k mien ogen haost niet geloven, oonze lappiespoes kwam bi'j de buren uut et laand, hi'j hadde
al weer an et moezevangen west. In iene naacht weer
klaor! "Dat is wel meraokels best spul," zee 1k tegen mien vrouw. "Ja," zee ze, "ieweren ok zomar weer
van die bronchitis klaor!" Laeter, doe Dokter es bi'j
oons was, hebbe 1k 'm de geschiedenis verteld. Hi'j
lachte wat boere-koezepieneachtig en zee: "Et is een
mooi verhael, mar de veearts had ok welgoeiespullen
veur jow katte had." 1k krege stark de indrok, dat
hi'j et hjelemaole niet zo mooi vun, dat 1k de katte
mit zien mediclenen genezen hadde. Mar oonze lappiespoes dot et mar best, et is intied al weer vuuf jaor
leden, ze het noit weer ziek west, ze gaot alle daegen op de moezevangst, en een rotte is ze ok niet
vies van
Klaas van der Weg.
- 24 -

.....

De haiku
Zes witte lelies
bestek op een blauw laeken
veur drie peer zwannen
Een koppel schaopen
op et paorse heideveld
liek as een bontraand
De eerste knoppen
zeggen dat et now aanstoons
winter wodden zal
De eerste blatties
bin as kiender zo schruten
as meensken zo stark
De wiend gaot liggen
de ronde oolde brogge
maekt de cirkel rond
De dikke burken
roesden in de zee van tied
in rood-brune kleuren.
Harm Houtman.
(De haiku is een bepaold type gedicht, uut Japan)
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Uut et reumeltien
Nooit was ie zo dichte bi'j mi'j as doe ie veer
vot weren.
Geld maekt minder ongelokkig.
Warknemers bin mit mekeer de grootste warkgever.
Wie niet slim is moet stark wezen.
Et recht van de vrouw is nog mar al te vaeke alliend een aan-recht.
Zaachtmoedig is ok moedig.
lene kan lachen en toch niet bliede wezen.
Wie roem daenkt leeft nog al es krap.
Die de hemel verdienen maeken vaeke een hel deur.
Oene Bult.

De warkioze
Een warkloze uut iene van de "Trienen"
Die leup mar te jammeren en te grienen
Et weren niet zien groetige hanen
Ok niet de erbarmlik minne tanen
Mar et was zien dri'j die hi'j niet "kon vienen".

G. Lantinga.

Een aander stokkien S t e 1 1 i n g w a r f
et Karkepad in Noordwoolde.
Foto: Dick Doornenbal.
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Aachter een kroje an
Krojen krojen, It is mi'j wat
Tussen twie aarms en 'n rad.
Wie de spot mit mi'j wil drieven
Zal iewig in de kroje blieven!

In mien jeugd heb ik dit "vassien" es heurd van mien
moeder of mi-en grootmoeder, datwee'k niet krek meer.
As d'r argens iene is, die et okwel es heurd het, as
d'r iene is, die wet waor as et weg kommen kan, as
d'r iene is, die wet waor as et op slat of sleugen
het, zol die dat dan heuren laotenwillenan deredaksie of an
Peggy Klinkhaemer?

Een dag
't Wodt aovend,
De zunne zakt aachter de bossies vot.
It Is weer veurbi',
Een dag is ok mar kot.
W1'J staon d'r niet bi'j stille,
Mar niet iene dag komt weer,
Mar as wi'j alle menuties goed bruken,
Dan hebben wi'j elk jaor vast ien daggien meer.

A. Nijholt-Siegersma.

Stambomen
A'k in De Ovend van oktober 1976 in et Krummeltien de
naeme leze van Vrouw Russcher uut Donkerbroek, dan
daenke 1k: "op mien stamboom komt zi'j niet veur, ze
heurt d'r vast bi'j. Zol Vrouw Russcher wel weten,
dat zi'j dichte bi'j et plak woont, waor heur naeme
veur zoe'n 340 jaor ontstaon is?
In et jaor 1959, doe een omke van mi'j 25 en mien
oolden 40 jaor trouwd weren, is dat maeken van stambomen veur mi'j een liefhebberi'je wodden. Int.eressein
de femilie moej' hebben, eerskuj' zoe'nprottewarken
muuite niet opbrengen. 1)
Mien Pake, Albert Russcher uut Tronde, het mi'j op
mien vraogen altieden zegd, dat Russchen's gien femilie weren. Zi'j weren de ienigsten mi-(7 een r in de
naeme. Wat hadde ik him laeter graeg verteld, dat bi'j
de Burgerlike Staand in die tieden, doe alles nog mit
de haand schreven wodde, wel es een " slippertien "
maekt wodde.; dat ok alleRusschen's femilie weren; en
dat et mi'j, zien ooldste kleinzeune, lokt was zien
stamboom uut te zuken tot 1636; een speurtocht deur
et verleden van zoe'n 340 jaor.
Van elke oorlog, hoe verschrikkelik ok, blift wat
goeds veur laeter over. Zo ok mit Napoleon, die in
1810 de Burgerlike Staand invoerde. De rneensken mossen doe een formelier invullen. Et belangriekste hieruut was wel, dat zi'j verklaorden een "van" (aachternaeme) an te nemen of tebehoolden. In mien kopieakten staot altieden et laeste. Van 1636 of het die
femilie him altieden a! Russchen-Russcher nuumd.
In 1640 wodde in et " floreen kohier Donkerbroek "
melding daon van nommer 28, de Russchen-plaetse, een
50 pondemaot floreenplichtig laand ( huurweerde van
een grondbezit, in florenen (gooldguldens) uutdrokt).
Grote boerderi 'je, klein stokkien cultuurgrond enmeer
as 230 hectaren greide, bos en onlaand. Die boerderi'je staot now nog altieden in Donkerbroek. De Rus- 29 -

schen-plaetse was eigendom van "Grietman Suffridus
Lykiema met hare susters " en wodde van 1666 tot 1697
verpacht an oonze Oerheit "Jacob", die leefde van Ca.
1636 - 1697. Van 1698 - 1718 was "juffer Harmijntje" eigenaresse en Sake Jacobs, zien zeune "gebruker". Veerdere ofstammelingen hebben in de loop van de ieuwen
de Russ chen-plaetse pacht en laeter alderdeegst kocht.
Mien pluzeri'je was een hiele reizeri'je deur de
ieuwen henne. Tot 1810 gaot et makkelik; daor kuj'
veur bi'j de Gemientehuzen terechte, as de femilie et
niet meer wet. Ok kuj' wieder weeromme kommen. 1k nuum
mar een veurbeeld. lene is in 1810 sturven, 70 Jaor.
Dan staot in die overliedensakte waor hi'j geboren
is en somtieden zels wie zien oolden weren. Dan bi'j'
al in: 1740.
lederiene heurde bi'j een karke en van de meerste
plakken in Frieslaand is een protte van de deuptrouw- en begraffenisboekenenkarkelike gegevens in
et Rieksarchief in Liwwadden beweerd bleven.
Et zol veur een stokkien in De Ovend te veer gaon
krek op te geven wat d'r in die 340 jaor allegeer in
zoe'n femilie gebeurd is. Et mooiste van zoe'n hobby? D'r komt nooit een aende an!
Doe ik in 1959 mit disse stamboombegonleefde iene van mien Pake zien zusters flog. Antien Kamer-Russcher. Zi I j het mi 'j ommeraek hulpen, want ze wus nog
zoe'n protte van heur Omkes, Mujkes, Pakes en Beppes.
Heur dochter schreef mi'j dit alles. Zi'j hadde ok
een protte foto's, oolde brieven en aktes beweerd e
laeter, doe ik mit een archief begonnenbin over disse femilie, heb ik hiel wat veur dit doel van ze kregen. Ok van eren in de femilie.
Somtieden maeke ik uut die oolde brieven zels nog
verhaelti es.
Een meenske het twie oolders, vier Pake's en Beppe's, acht overgrootoolders en zestien oerovergrootoolders. A3' ien keer desmaektepakken hebben, gaoj'
deur
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Zo bin d'r meer stambomen uutzochtinde loop van
de jaoren. De Jager's, de femilies Slot, Veenstra,
Jager van Memmen kaante (gien lemilie), Conradi(e)
en nuum mar op.
1k wil dit stokkien besluten mit een aorig veurval. Somtieden moej' ok es wat "gelok" hebben. le
kun álles wel uutzuken laoten, mar dat is niet de
"Jachtsport" en dat kost ok nog een protte.
Doe ik mit mien Beppe heur femilie, de Hoogenberg's, doende was, las ik in De Ovend een stokkien
van Vrouw Boek-Keizer uut Ni'jberkoop. Uut een oolde overliedensadverteensie wus ik, dat mien Beppein
Jubbege-Schurege nog een Mujke hadde, die mit een
Boek trouwd west was. 1k stuurdeVrouw Boekeen brielien. Ja, ze weren in de kunde. En dan gebeurt d'r
zoe'n klein wondertien, waor elke stamboomonderzuker
van droomt. Bi'j heur schoonmemop 'e zoolder vunnen
ze nog een stokmennig oolde rouwkaorten en Biebels;
hiel oold spul. Alles het ze veur mi'j overschreven
en wat ze missen wol heb ik kregen. Deur Vrouw Boek
en De Ovend kon ik mien Stamboomlloogenberg een stok
uutbrei den.
Albert Jaeger.
1 ) Om Peden dat wi'j dochten dat wi'j d'r de lezers
van De Ovend, waor toch een boel "pluzers " bi'j
binnen, een plezier mit doen konnen, laoten wi'j
hieronder nog Jaeger zien overzicht van de Russcher(n)s volgen, dat hi'j oons op oons verzuuk
stuurde.
Red.
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GESLACHT RUSSCHEN (R)

1) JACOB
Ca. 1636-1697

Donkerbroek

2) HENDRICK Jacobs
Ca. 1664-ca. 1724

Donkerbroek

3) JACOB Hendricks
Ca. 1696-ca. 1756
GEERTJEN
Ca. 1700-ca. 1765

Donkerbroek

6 kiender, waorvan:
4) ENGBERT Jacobs
1726-ca. 1781
WEMKE Jansd.
1738-ca. 1798

Donkerbroek

5 kiender, waorvan:
5) ALBERT Engberts
1775-1843
GEERTJEN Jans Westerhof
1791-1855
7 kiender, waorvan:
6) PIETER ALBERTS RUSSCIIER
1837-1908
PIETERTJEN Wessels Jager
1836-1906
8 kiender, waorvan:
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Donkerbroek

7) ALBERT PIETERS RUSSCHER
1869-1947
ANDRIESJE Karsten Hoogenberg
1875-1950
6 kiender, waorvan:
8)PIETERTJEN RUSSCHER KARST RUSSCHER
1906
1900
AGE Lammerts Jager ALIDA Magdalena Hinkema
1905-1962
1896
verschillende kiender, waorvan:
9) ALBERT Jager
1927

10)

ALBERT RUSSCHER
1941
KLAASJE Albertje Blaauw
1943
ANDRÉ Christiaan
1972

Uut dit overzicht dot et femilieverbaandbliekentussen Albert Russcher en Albert Jaeger, beideleden/mitwarkers van de Stellingwarver Schrieversronte. (A.J.)
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"Wodden de psalms al in et Stellingwarfs lezen en
zongen in disse karke?" schrift Oene Bult bi'l dit
prentien dat hi'j maekte van een stokkien Stellingwarf in Donkerbroek.

Krummeltjen
De Redaktie van de Liwwadder Kraante vragt oons,
as wi 'j et volgende deurgeven willen. Et redaktieadres van Uut de Pultrum van de Stellingwarven is
veraanderd. Redakteur Evert de Jong wodde eindredakteur bi'j de Friesland Post. Zienwark veur Uut
de Pultrum wodt now overneumen deur de heer Jan
Kroes, een man di.e et Stellingwarfsokaonig kent,
en interesse veur oonze schrieveri'je het. Wark
veur Uut de Pultrum moet in et vervoig dus naor:
de heer Jan Kroes, Stelpswijk 40, Drachten, till.
(05120) 12717.
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Van zoe'n voegeltien kan 1k wat leren
Hejje nog an toe, 1k was 's aovens niet zo vroeg op
bedde kommen, en now was 'tmorgenszes ure, en daor
rammelde die wekker al weer. 1k had nog niks gien
nocht om d'r al of! Mar wat heurde ik daor, de voegelties zongen en tjilpten al dat et een lieve lust
was. 1k was al es eerder wakker west, doe miende ik
ok al da'k ze zingen heurde. Hoe is et toch mogelik,
docht 1k, dat die voegelties morgens vot al zo helder binnen. Harrejasses, ik moet d'r niet an daenken, vandaege moe'kdehiele dag an It schoonmaeken.
Ja, et is meitied, en dan moet alles weer schoonmaekt wodden.
Veurda'k thee zette en een broggien maekte, gong 'k
mi'j eerst mar watwasken. Ok nog veur de spiegel
vanzels, mar wat zag ik? Eers niks as een zoer, slaoperig heufd. Bah, iezollen misselik van jezels wodden, docht ik, .laot ik toch es een klein betien een
veurbeeld an dat voegeltien nemen, dat fluit en zingt
de hiele dag mar deur. Mar dat is makkelikzegd, die
hoeven ja zoe'n hiele dag ok niks eers te doen as
een betien van de iene boom naor de ere te vliegen,
of gewoon wat zitten te fluiten, boven in 't toppien
van de boom. Mar mit da'k zat te theedrinken, docht
ik bi' j mi 'j zels: met 1k vandaege dan beslist schoonmaeken? Die bedden die kun d'r toch laeter ok nog
wel es een keer uut, It is wel mooi weer, mar dat
zal It nog wel es weer wodden, et is ja nog mar begin meert.
1k dee de oolde warkkleren uut, en trok de lange
broek en de maantel an, en haeldederiem van .Bi'jke
et hontien van de kapstok. Mit da'k de riem kreeg,
sprong Bi'jke al tegen de deure op. Hi'j zat nog op
'e dele mar hi'j had de riem al heurd. Hi'j kwammi'j
al wiemelstattend integen. "Ja, mien hontien," zee'k,
"1k gao vandaege niet schoonmaeken. 't Is zok mooi
weer, wi'j gaon een aende lopen, de bos in."
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Jonge, jonge docht ik doe we een aentien lopen hadden, een meenske is toch mar krek as It weer, 'tkan
zomar ommeslaon. 'kllope dat et morgen weer zok mooi
weer is. Ikkrieg d'r zuver nocht an. Dan gao 'kvroeg
van It bedde, de dekens en de bedden in de zunne, 'K
zie 't now wel eers. Die voegelties die zitten ok
niet allienig mar wat te tjilpen en te zingen, ze
togen mar mit roegte en zo wat henne. Die besies bin
de hieltied drok in de weer, ze maeken een nussien
klaor, daor is ja ok een protte wark mit veur die beSi es.
'k Bin an de Lende toe west, doe bin 'K mar weer op
huus an gaon. Doe 'K ere morgens wakkerwodde, he 'k
eerst een klein posien naor de voegelties legen te
luustren. Mar doe bin 'K dan ok mit een hiele protte
nocht an de schoonmaek begonnen. Ja is 't eigenlik
niet een wonder wat een meenske van zoe'n klein voegeltien leren kan
A. Bloemhoff- Seinstra.

Krumme Ities
• "Den Haag" het oons tiedinge daondatwe bi'jkotten een opvolger kriegen kunnen veur oonze assistent Jacob Nijholt (die zien regeling is dan of1 open, en hi'j moet in dienst U, en iene veur
oons woordeboekwark. Dit alles in verbaand mit
et bestrieden van de warklooshied onder de jongeren.
Veur et uuttekenen van de noten op blz. 13zorgde Sietske Bloemhoff.
Ni'j copy graeg veur 10 april toesturen
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