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Veurwoord
Disse Ovend is een watbiezunderen iene: oonze jaordag hetlestdaegs west, dat
daor vienen jim een uutgebreid verslag van mit stokkies en gedichten die op de
C
C
feestaovend deur de schrievers en dichters zels veurdreugen binnen.Wi I j dochten
datweop disse meniere wat
van de sfeer van die aovend vaasteleggen mossen.
Ok veerder gien gehrekankopv. Omdat De Ovend niet
ál te dikke wodden kan, is disse keer et artikeltien
over etwoordeboek kleiner holen as aanders. En bi'j
slot van zaeke was de feestaovend ok van de woordeboekmeensken. Pattie ere stokken blieven liggen your
oons augustusnommer. En veerder .....een noflike
vekaansie toeweenskt!

0C Oro
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Red.

Et Stellingwarfs Woordeboek
Omdisse tied henneiset al weer twie jaor leden
dat we mit oons projekt uut aende zetten. Een geschikt
ogenblik om nog es mit naodrok te zeggen, hoe prachtig 1k et viene dat jim, woordeboekmeensken, zo helpenomet materiaol veur oons woordeboek bi'j mekeer
te kriegen. Daankber bin 'k, dat jim d'r zo veule
vri'je tied an spenderen! 1k hope, dat jim nao de
zommervekaansie mit hiel veul plezier deurgaon zullen. 1k schrieve zommervekaansie, ja; ok veur et
woordeboekwark gelt een soortement van vekaansie.
In juli enaugustus kommen de kaorties mar len keer;
van septemberofdri'jenweweer elke maond. Een peer
drpen he'knogniet had op mien "jaorlikse ronte";
die za'kzogauw as et kan ofwarken, dan kan d'r an
een ni'je begonnen wodden.
Flint erkni ppen
Een woord dat, behalve in .et Stellingwerfs, ok
veurkomt in et Fries en et Grunnings. Et betekent:
niks doen, plezier maeken, wat lopen niks te doen,
zonder daj' dtr toe kommen an et wark te gaon; ok:
votgaon te feestholen, i .p.v. warken. Een peer zinnen:
t1 Hi'j is altied bi'j de streek te flinterknippen."
(Dfo)
"Hi'j flinterknipt mar wat omme." (Ma, Ld)
"Hi 'j is weer aorig an 't flinterknippen." (Olae-Nlae)
"Hi'j lopt mar wat omme te flinterknippen." (Op)

Op 20 juni 1977 overleed oonze trouwe mitwarker van
de woordeboekgroep van Ni'jhooltpae de heer
ANDRIES MENGER
in de leeftied van 73 jaor.
Dat hi'j in vrede rusten zal.
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Taelkaorte van
STELLINGWARF
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I baistiender

I1 bi'jebieter
gien flinterknippen/'\\

Flinterknippenkomt in een hieleboel ddrpen veur,
mar wodt niet opgeven deur de drpen daor op et taelka.ortien een krusien deur henne staot. Aandere menieren van zeggen. veur Flinterknippen bin: Om 'e
bulten springen (Aig.), De kaanties d'r of lopen
(Aig.), Allevoegelties vliegen zien(Alg.). Veerder
wodt opgeven: flierefluiten(pe _Dbl.); (ienediewat
om de bulten springt, hiet wel es een flierefluiter
in Mun, Nw, Sz en Wol); flinderknippen (El), niksnutten(Dho), omme-dangelen(Obk), - flitteren(Diz),
-parlevinken(Diz), -sjaantelen(Mun), -sj.ouwen(Nw).
Bi'jebieter
Op et taelkaortien (weer veur Coons tekend deur
deheerGeert Lantingauutwolvege) is mit een vierkaantien angeven, waorbi'jebieter zegd wodt tegen
de koolmees. Ere plakken hebben gewoon koolmees,
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App,

wiels Spange opgeft: geelbossien en neutedoppien.
Obk geft bi'jevreter. Bijbiter kent et Fries ok, en
in Drente zeggen ze bijenbikkertieri, bijmies en nog
ere variaosies. Et Nederlaans kent bijenmees.
Een peer zinnen:
"De bi'jkers hadden een hekel an bi'jebieters, want
die vratten de bi'jen op." (Dfo)
"W. nuumt dit een bi'jevretertien, en spant altied
draoden ( ni'jgaoren ) om ze van de bi'jekrven te
weren." (Obk)
Baistien
Dit woord veur Ned. veldkei komt op een inkeld
plaknao overal veur, mar et oolde meervoud op (d)er
in plaets van en (dus baistiender veur baistienen)
komt in hiel wat minder plakken veur, neffens et
taelkaortien. Waor baistiender veur bruukt wodden,
bliekt uut de verschillende antwoordzinnen, daor ik
hier een peer van geve:
"Doe een waeterkrukien nog een zekere luxe was, kregen
wi 'jas kiender vroeger, winteraovens, een warme balstien mit op bedde, die eerst een p005 in de oven van
de kookkachel legen had."(Db)(Szvertelt hier okvan)
"Wi 'j woonden vroeger an "de baistienen", zo heette
die straote, een straotemit van die ronde kienderkoppies." (Mun)
"Op de inmaekpotten deden ze altied een dikke balstien op et plaankien dat boven op 'e boonties of
zuurkoo]lag." (Obk)
Plakken daor oonze woordeboekmeensken heur nog
"baistiender as scheiding" op 'e bouw (vergeliek een
bekend verhael van Bergveld) veur de geest haclen
kunnen, bin Dfo, Dhau, Dho, El (Tronder Es!), Ld,
Nw, Ow. Et gebruuk om balsti ender bi'j paeden langes
te hebben is algemiener. Np, Op, en Spa geven dit
b.v. op; Diz geft op: op et hiem, in de bloemetuun
en Spa: b.v. op de dam.
Henk Bloemhoff
--

Tro uweri'je
Een peer weken leden is een buurjonge van me
trouwd. Hi '3 komt uut een woordeboekmitwarkersgezin.
Opzienverzuuk he'k de trouwkaorte in et Stellingwarfs opsteld, mar ik kon et allienig niet redden,
Nijholt van de Stuurgroep het me d'r bi'j hulpen.
'sMorgens van zien trouwdag ston d'r een hiéle
mooie trouwauto veur heur deure. Bij et zien van
die mooie trouwauto scheut mien eigen trouwdag me
in et zin, en doe raekte 1k an et miemeren. Aj' oolder
wodden dan miemer ie wel es. Aj' jong binnen hej'
d'r gien tied veur, en omdaj' jong binnen hej' nog
niet veule te miemeren. Doe he'k mien miemeraosies
even op et pepier zet; wat hier dan volgt.
Oonze trouwdag is al weer zesendattig jaor leden.
Et was midden in de oorlog, auto's weren d'r mar
weinig, en die.d'r weren konnen niet rieden, want
d'r was glen benzine meer. Dus op de fiets naor et
gemientehuus. D'r ston een best stok wiend, en daor
mossen we tegenin schoren. Et lintienande pakklesdreger wapperde lustig in de wiend. Dat lintien
hadden wed ' ran bunnen, om de meensken zien te laoten, dat we niet veur de aorigheid tegen de wiend
in trapten. Oonze wederziedse oolders weren d'r ok
bi'j netuurlik, en de iene poestte niet hadder as
de aandere. Doe we dan nao veul lichaomelike inspanfling op et gemientehuus ankwammen, was et daor een
drokte van belang, want ze trouwden de hiele bupse
in len keer; zeuventien peren toegelieke, wel ecoriomisch dus.
De burgemeester uut die tied, Maas, hul een lange
toespraoke. Mi'j veul te lange, want we mossen allemaole staon. 1k heb d'r mar een betien van onthullen, allienig ditte: de man is et heufd van et
gezin, de vrouw moet 'm overal volgen, waor hi'j
henne gaot; as tegenprestaosie moet hi'j mares een
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keer helpen ofwasken. Et woord emancipaosie was doe
nog niet uutvunnen. Nao de trouweri',je nog even op
et pertret, en aj''die pertretten vandaege-de--dag
es bekieken, dan valen de maegerige gezichten jeop;
van et minne eten netuurlik, et weren echt van die
koolsoepgezichten. En doe mar weer op huus an, now
veurdewiend of. Gien feest, want wat eten en drinken betrof, d'r was niks te feesten.
De aovens kwammen de buren oons uielseteren, en
de kedogies geven. We kregen vier askebakkies, want
d'r was niks meer te koop, en de meerste meensken
hadden nog wel een askebakkien over, vandäor-zie.
In die askebakkies zat nog wel wat toekomst, want
d'r was op dat moment niks te roken, mar dat zol
tocheseen keer weer aanders wodden. En om de meensken eigen verbouwde tabak ante bieden, dusten we
eigenlikniet an, want ze konnen d'r wel es misselik
van wodden. Et vertellegien gong doedertieden, dat
een zwaor Belgisch peerd de blaeden van een tabaksplaante ofvreten hadde, en d'r doe dood bi'j daele
valen was. Aj' zoks heuren, dan schrik ie dr wel
een betien van of.
Omdat d'r in die tied niet veule was te eten, en
d'rokhaost gien kieren meer te koop weren, mossen
we noodgedwongen an gezinspianning doen. Dat woord
was doe ok nog niet uutvunnen, mar de praktiek van
dat woord was d'r doe al wel. Dit was dan oonze trouwdag; de trouwdag van mien buurjonge zag d'r wel wat
aanders uut. Daor hebbenwe des aovens nog een mooi
fesien van had.
Klaas van der Weg.

Zoemer
Deur de iewen bi'j' al kommen,
mit wat veur- en tegenspoed.

Wat te nat of wat te dreuge,
zeg mar es percies hoe It moet.
Dat zal altied wel zo blieven,
de netuur die gaot zien gang.
Wél et meensdom dat veraandert,
zoks dat weten wi'j al lange.
lederiene het now vekaansie,
ieder trekt dIr now 'op uut,
mit de caravan of tente,
mar et is een goed besluut.
Evenpies de hakken lichten,
even uut de daegse sleur.
goed relaxen hiet dat now,
mit ni'je moed d'r dan weer veur.
Et leven is ok slim gejaegd now,
wat ontspanning is dus goed,
It kan d'r ok haost niet meer zonder;
It geft de meens weer ni'Je moed.
Vroeger zwommen wi'j in de Lende,
wel wat vies, mar nooit gien last.
Now is 't Rono-strand of zwembad;
'k geleuf dat dat ok beter past.
Gister zat ik zo te visken
bi'j et Diep in Minger's venne;
et was mooi weer, mar et wol niet bieten;
dat ik keek wat om mi'J henne.
'k Zag de boeren drok an It hujjen,
mar et gaot niet meer mit - de haand;
hier en daor een grote trekker;
meensken ziej' niet meer in It laand.
It Gaot allemaol ofgrieselik hadde;
overal is It zelde lied.
Die d'r binnen, nemen bier mit;
want koolde thee is uut de tied.
Koppels koenen uut de ligbox;
soms wat smerig van de stront,
-7-

Ze hebben as koe ok al gien naeme,
mar een nommer op 'e kont.
Zo veraandert alles steeds weer,
mar de netuur veraandert niet.
Al gaot et weer slim op en daele;
meerst komt alles wel op tied.
Hier kun Wi 'j niks an veraandren,
dat is mar een groot gelok;
as dat kon was et niet best meer,
wat hadden de pelisies et dan drok.
Nee, dat hebben wi'j te nemen,
ok al bin we aarm of riek,
in dat soort dingen bin we quitte,
staon we allemaol geliek.
Zoemer, gao ie dus jow gang mar.
Doe as It kan wel good je best.
We hebben dommiet zo de haast weer,
we weten wat oons dan weer rest.
Jac. de Boer.

Krumm elties
Wie het zin an een reisien naor Twente? De Schrieversronte is uutneudigd deur de Twentse Schrieverskring. Op 3 september gaon we die excursie rnaeken;
netuur, schrievers en boerderi'jen, dat zal d'r
steeii- aaste op et pergramme staon; meer ni'js volgt.
Wie mit wil, mos die daotum mar even vaasteholen.
Ankem meitied kommen de Twenten bi'j ooiis.
De tekening bi'j et verhael van Wube Earners van de
Kuunderwal is van Sietske A. Bloemhoff; et 5 jaor
Schrieversronte - tekeninkien van disse en veurige
Ovend is van Harm Houtman.

Et haentien
Een faobeltien veur kleine en grote kiender.
't Was in de meie. Alles wodde mooi in de netuur
en de vrouwluden weren drokande schoonmaek. Alles
mos mooi glimmen en blinken en ze zongen d'r soms
bi'j, zó mooi vunnen ze et. Ten ding mekeerde d'r
nog anin 't drp. Et haentien van detoren was hielemaol niet mooi meer. Alle glaans was d'r of. De
dominee reurde et even an in de preek op zundag. En
de dubbeltiesenkwatties rinkelden in It karkebussien. Dat deden meerst de vrouwluden, want ze wollen ok et haentien wéer mooi zien blinken op 'e
toren. Dan was alles ommes in de pronk. Zo gebeurde
et dan ok. Ulbe de timmerman mos van binnen mit de
trappe omhogens om in de spits te kommen. Dan was
d'r een loekien in It dak en mit een leddertienmit
een iezeren beugel die krek om de spille paste was
et veur Ulbe, die wel wat wend was in de hoogte,
niet zoe'n slim kerweigien.
Hi'j nam et haentien mit naor Rinke de varver. Die
maekte mitetmooiste gooldbroons dat hi'j hadde in
de varverswinkel et haentien weer zo mooi as It mar
kon. Doe mos hi'j nog een peer daegen dreugen en
Ulbe mos d'r weer ante passe kommen om him weer op
.'e toren te zetten. It Was een pracht om te zien
as de zunne d'r op scheen en ok bi'j helder lochte
maone was 'teenmeraokel. De kiepen van boer Laanzer keken d'r ok naor. Temeensen et zulver pellegien. Die Wodde waorlik een betien verliefd op die
mooie goolden haene. Tieden zat ze naorhimte kieken en de zudenwiend dri'jde him soms krek mit It
gezichte naor heur toe. Dan miende ze ok dat et
haentjen een betien verliefd naor heur keek. It Wodde hoe langer hoe slimmer.

Wat zollen wi'j een prachtig peer wezen, docht et
kiepien; mar hoe kanikbi'j him kommen en hi tj bi'j
mi'j van die hoge toren of! Ze gong die naacht ok
niet in It hokke zoas de aandere kiepen, mar gong
op een ooide boomstronke zitten die in de loop ston
butendeure. 't Was ok voile maone en dan blonk et
haentien zo mooi. Et was zok mooi weer. De zute
locht van de bluuiende appelbomen hong over 't veld.
Ze wodde wat bedroefd omdat ze zoe'n aende van mekeer of weren. Mar wie zol daor wat an doen kunnen?
Ja, d'r was wel iene die d'r wat an doen kon, en dat
was Fikke de hekse uut de grote Stellingebossen. In
duustere naachten vleugzewel es over It drp. Mar
dan keek ze altied zo gremietig en ze had nooit
veule goeds in It zin. len keer in 't jaor dee ze
altied een peer goeie daoden. Dan was It groot heksefeest bi'j Dieuwke heur ni chte di e i n et overkuunderse veld woonde. Die leut et roem en bried hangen
en daor kwammen dan ien keer in de meimaond mit voile
maone alle heksen bi'j mekeeromfeest te vieren in
de naacht. Dan was Fikke slim uutgelaoten en opgewunnen over 't kommende feest en dan dee ze niks
aanders as goeie dingen in die naacht.
Wil It nownietkrek zo treffen dat juust die naacht
et grote heksefeest wezen zol! Fikke zettedernooiste heksepruke op die ze hadde en zocht de mooiste
bessem uut. It Leupal tegen zoe'n ureof half twelyen, en mit tweif ure in de naacht begon et feest.
Ze gong now op pad om wat goeie daoden te doen. Mit
een grote vaort kwam ze anvliegen op de toren an
van It drpien. In de veerte begon ze al te grinniken. Ze daelde nog een betien en mit een haandige
heksegreep nam ze et haentien onder de aarm, en ze
zee:
"Haontien mit jow goolden gloed
Now bi'j vannaacht van vleis en bloed!"
- 10 -

Doe zette ze It haentien bi'j et zulveren kiepien
op de boomstronke en vleug hadde vot. Doe weren ze
dan eindelik bi'j mekeer en wat haddenze een mooie
naacht. Ze kregen dtr glen genoeg van, zo lief weren
ze mit mekere. Mar an alle loizangen komt weer een
aende. It Was haost tied datdezunne opkommen zol,
en dan zol hi'j ok kri'jen. Nog even waachten. Mar
op lens een geroes en Fikke de hekse was d'r weer;
en mit een haandige greep nam ze et haentien weer
mit onder de aarm en vleug weer over de torenspitse
en zee:
"Haentien Haentien wiendwiezer
Now bin ie weer van staol en iezer!"
Veur dat hi'j It in de gaten hadde, ston hi'jweer
op de spille. It Wodde zachies an dag, en It was
weer van dat mooie weer. Demeensken hadden d'r niks
van verneumen wat d'r allemaole gebeurd was, en de
aandere kiepen uut et hokke ok niet. Mar et zulver
pellegien had heur zin kregen en waachtte weer dat
et zoveer was in It ni'je jaor as d'r weer groot
heksefeest was en Fikke weer een goeie daod dee in
die naacht.
Wube Lamers van de Kuunderwal.
(neffens overlevering naoverteld)

Ze bin d'r weer
Et zal een jaor of viere leden wezen dat we op
een waarme zoemeraovend in schiemerdonker butendeure
zatten om te bekommen van de verrnuuienissen van de
dag. Ft was zuver nog zoel. Overal in de buurt zatten de meensken buten. Binnen was It niet om uut te
holen, de waarmte hong nog inde huzen. Et was bladstille, mar om een ureof half tiene kwam dtr stao- 12 -

rigan een betienmeerwiend, de blaeden van de regel klaeterjaegers bi'j de diek langes begonnen
zachies te nisselen. Doe zaggenwein ienend in een
zwink watveur 't huus langes vliegen. We hadden et
al een peer keer eerder zien die aovend, mar we
hadden d'r kwaolik acht op sleugen. Grif een voegel,
mar om disse tied heurdendevoegels toch niet meer
roer te wezen. Een nuver spul. Doe was dat vremde
ding d'rinienend weer enhiel dichte bi'j scheerde
et spoekachtig over oonze heufden henne. Et leek
wel as kleefde et vaaste tegen de ziedmure van et
huus en veurdat we d'r arg in hadden was et onder
de geute verdwenen. Doe wussenwe wat as dat vremde
ding west hadde. Een vleermoes, die zien slaopplakkien opzocht bi'j oons tussen et bescheuten
dak.
Et was al wat jaoren leden dat we veur It laest
vleermoezen zien hadden en now weren ze d'r zo mar
weer. Mooi aenhik.
Doe 'k kiend was weren d'r zat vleermoezen bi'j
oons op 'e buurt. Vljndermoezen zee etkleine buurjoongien d'r tegen. En ie mossen bliksems goed oppassen veur die vlindermoezen, dat wussen we as
kiender wel. As we bi'j aovende et nuunderpattien
naost de zaandmenninge daele fietsten en we ontdekten ze boven oons in de locht, dan trapten we wat
hadder om thuus te kommen ofwehullen de haand boven
It heuld en as we een musse bi'j oons hadden dan
zetten wedieop, want aj' een vleermoes in I t haor
kregen dan waj' nog niet jaonig! D'r wodde van een
maegien uut de zesde kiasse verteld dat die een keen
iene in It haor kregen hadde. Ze haddenheurhielemaole kael knippen moeten om It biest d'r uut te
haelen. le mossen d'r niet an daenken. Zokke verhaelen geleufden we grif as kiend, krek as et yenhael dat dr naektlopers indebos weren. D'r weren
dan goenend die dat dan zien hadden. leder jaor dee
dat verhael steevaaste een keer de ronde over et
- 13 -

schoeleplein. Een dg of wat waj' dan wat schoftig
om in de bos te kommen, mar dan was It praotien weer
veurbi'j. Wondere verhaelen ok aenlik. D'r weren
vanzels nooit naektlopers in de bos west en gien
iene hadde ooit een vleermoes in It haor had. Dat
maegien uut de zesde kiasse ok niet.
Lestdaegs op een aovend in meie zatten we om een
ureoftiene bi'jdetillevisie te kieken. Inienend
zaggen we ze weer in een zwink butendeure veur 't
raem langes gaon. "Ze bin d'r weer," zeden we toegelieke. Inderdaod, de vleermoezen weren d'r weer.
Jedere aovend zienwezeasze doende binnen om moggies te vangen. Al een jaor of wat bin ze bi'j oons
te gaaste tussen et bescheuten dak en eerLik waor,
we bin ieder jaor bliede as ze weer veur 't locht
kommen. "Ze bin d'r weer," zeggenwedan. We zollen
ze missenasze op een ,jaorvotblieven zollen. Die
peer vleermoezen, et is aenlik mar zo simpel, mar
bin It vaeks niet de simpelste dingen die een meenskeleven riek maeken?
Johan Veenstra.

Naor et bejaordehuus
Op 'n dag zee Annegien, de dochter van Lamert
Kuper: "Heit, ik moet es even mit jow praoten." "Now
mien kiend," zee oolde Lamert, "ie gaon jow gang
mar heur, vertel mar wat as ie op jow hatte hebben."
"Ikke en Henderk (Annegien heur man), dochten, ie
mossen mar es een bejaordehusien opzuken, ie kun et
dikke betaelen, dus daor hoej' et niet om te laoten.
Veur oons hoef ie et temeensen niet te beweren. le
kriegen daor een goeie verzorgingenie hebben meer
meensken om jow henne," zee Annegien. Oolde Lamert
zeug es anzien piepe en keekde rook nao in de locht.
- 14 -

Zien veurheufd zat now vol reenfels, zo was ie an
et daenken. Hi'j was now negenenzeuventi g, ok al een
hiele leeftied. Zienvrouwwasvuuf jaor leden sturyen aneenhatverlamming. Hi'j hadde et altied best
had bi'j zien Trien. Zeuven kiender hadde ze him
schonkenendaor was ie slim wies mit. Annegien, de
ongste, woonde viak bi'j him en zorgde, doe Trien
kwam te dverlieden, wat veur zien wasgoed en gaf
elke weke alleseengoeie beurt. Veureteten zorgde
Lamert zels. Hi'3 wol niet altied bi'j Annegien en
Henderk overdevloer wezen. Die hadden zelsokvuuf
kiender. En ooldpastniet bi'j jong, zovunLamert.
En now kwam Annegien inienend mit et veurstel,
dat hi'j mar naor een bejaordehuus gaon mos. Hi'j
konhimtoch nog best redden? Hi'j keekesnaor zien
dochter, die et toch wel goed mit him miende. "Allien
is ok mar allien, Heit," zee die zachies, "en ie
hebbenokal es een keer of wat ongelokkies had mit
et vuur." "Et is niet makkelik, Annegien," zee Lamert, "We hebbenhier now al vuuftig jaor woond, ik
bin d'r zo an hecht. Mar geef me nog mar een stok
of wat daegen tied, om d'r es over nao te daenken.
Ikmoet eerst wat an et idee wennen." Annegien nikte
gong staonenzee: "1k gao weer op huus an Heit, ie
daenken nog mar even, et vaalt jow now ok zo rauw
op et dak. We willen allienig et beste veur jow,
heur." Ze gaf him een dikke tuut en gong naor huus.
Daor zat Lamert, stillegies in zien grote stoel
bi'j de kachel. Och ja, misschien was et ok wel et
beste veur him, docht hi'j, dan hoefden de kiender
ok niet meer over him in te zitten. Ja, hi'j mos
zien husien mar verkopen, dan kon hi'j de kiender
ok nog wat geven. Eers gong toch de belasting d'r
mit henne. Hi'jmosetdantoch mar doen. Een betien
spietig keek hi'j zien kaemertien rond, waor ie zo
vaeke mit Trien zeten hadde. Ze hadden een drok leven
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had, mar altied wel de tied neumen, om e gezéllig
bi 'j mek ere zitten to gaon. Ja, hi I zol zien husien
weT missen.
Doe hi'j zien besluut eon peer daegen laeter an
Annegien en de ere kiender vertelde, maekten die
ci' r drekt wark van.
En zo zat Lamert dan twie maonden laeter, mit scat
van zien oolde vertrouwde spullegies, met bejaordehuus. "Hoe bevaalt et jow now, Ileit?" vreug Annegien, doe zo eenkeer bi'j him was. "Et eten smaekt
meraokel en de zusterties bin slim aorig en ik kan
6k al een betien blijatten," zee Lamert, en hi'j
glunderde. Gelokkig, hi'j miste zien husien niet.
Immie lloekstra.

Een mooie jaordag
Zaoterdag 28 meie was et dan zo wied: de Stellingwarver Schrieversronte wodde vief jaor. Een dag
die de meensken die mit oons an It jaordagvieren
west hebben, niet gauw vergeten zullen. Et weer
warkte ok biester mit, dat de "stertocht", deur
stuurgroeplid Bouke Jansen deur de beide gemienten
uutzet, hon vanzeis niet misgaon, mit zoe'n zunnige
wereld. Een veertig personen verschenen tussen twie
en drie ure an de start, hi'.j "Et Anlopien" tegenover
Tjalma in Berkoop. Verschillende aorige punten weren
d'r in de route opneumen zoas "Kekke" in Berkoop,
do meule van Makkinge en demeu1e van Noorwoolde.
Dan gong ie deur de wiede lanen tussen De Hoeve en
Hooltpae deur, enomWolvege ilenne tot alderdeegst
Nunnikeburen an toe, weeromme op Wolvege an, mar..
wel even weer bi 'j een meule langes! 'me opdrachten
valeri mit," zeden we zo tegen Clare en Dick Doornenbal , (lie OOflS over I t mad kwammen doe we hi 'j
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cefé De Vries in Builaneen ijsco zatten. Clare en
Dick kwammen daenk' die dag wel et wiedste weg: ze
wonen tegenwoordig bi'j HannoverinDuutslaand, dat
ze kommen daordeur nog mar zo inkeld es een keer
over. Dick hadde vanzels zien fototoestel niet vergeten! Aovens zollen we, de fiets in de kattebak,
nog weer mit ze weeromme rieden naor Ni'jberkoop.
De meerste meensken vunnen zeker, dat et nogal makkelik gong, de tocht. Ze zwaaiden en lachten, doe
zeoonsveurbi'j toerden. Now, we dochten d'r eerst
Op
ok zo over, mar et vul laeter nog niet mit
alles wat Jansen anwees in zien stencil, zol hi'j
nog even weeromme kommen. Now, dat koj' marken. De
zwaore kiap kwam, doe elk dan wel zoe'n betien alle
intevullen letters hadde! Daormosok nog even een
fesoenlik woord uut kommen, dat wat mit de dag te
maeken hadde. Waor mos dat toch mit die twie U's
henne? Pultrum
Nee, een P zat d'r niet bi'j.
We gongen mar gauw op Dragt an, we weren al laete.Daor
was onderdehaand al flink wat yolk, en d'r kwammen
zo vlak veur de broodmaoltied nog hiel wat bl'j.
Hanen schuddenmitBouwer en de vrouw uut Scheemda,
mit woordeboekvolk uut Donkerbroek, Oosterwoolde en
nog zoveul ere plakken, mit Gerda en Henk Jansma,
Oene Bult en Vrouw Wadman-Schurer (91 !) uut Sneek.
Die hadde 6k nog even gelegenhied vunnen om tekommen. Heur femilie zorgde veur 't vervoer. Een drokte
van jeweiste. Even mit die praoten en dan nog even
mit die. Fré Oosterhof uut Wolvege, die nog wel es
wat wark veur oons verzet, was d'r vanzels ok.
LUSTRUMRIT was et woord daor et omme gong. Oh! Dus
daoromme die twi e U's! Mitmekeerbroodeten, dat was
veurige haast ok goed ansleugen, en dat sleug now
weer an. Is dat now die-en-die? Wat doe ie tegenwoordig? Hoe gaot et mit Jim femilie? Doe de jonge
Dragt zoe'n betien klaor was mit ofrekenen, vreug
Vrouw Wadman uut Sneek et woord. "De Schrieversronte
is jaorig en wie jaorig is, krigt vaeks een kedo!"

....

....?
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zee Vrouw Wadman. En ze gaf een prachtig borduurwarkien, hielemaole deur heurzels maekt. In rood
borduurd, op een witte aachtergrond, lees ie: 5 JAOR
ST.SCHR. Vrouw Wadman kreeg een daeverend applaus,
en ze wodde, mit algemiene stemmen, uutreuen tot
"Beppe van de Schrieversronte", zoas Vrouw Hof wel
es "De Nem van et Stellingwarfs uut Berkoop" nuumd
is. Doe kreej' geschoef mit stoelen en taofels,
want de zael mos klaormaekt wodden veur de feestaovend. Die mos om acht ure beginnen. Al veer van
de veuren, en ok di e mi ddag nog, was d'r drok oef end
deur de groep die een f link pat van de aovend ok zels
verzorgen zol. Een groep mit: Grietje Schurer,
Tiny Koopman, Sietske Bloemhoff, Elly Bergsma,
Greetje Popkema, Antoon Wever, Jaap Kastelein, Eric
Westerhof en Roelof flosterwijk. Om dichters en
schrievers d'r bi'j te haelen hadden ze hulpe had
van Harm Houtman, en de prissentaosie kwaminhanen
van een oolde vertrouwde: Anne Mulder. Even over
achten, bi'j et eupenen van de aovend, weren d'r
zoe'n 120 feestvierders. Die hadden allemaole een
rosienmit eengoolden viefien op kregen. "Knieftig,"
zee Dr. Oosterwijk in et veurbi'jgaon. Jammer, dat.
iene van de maeksters, Rennie Betten .(die ok in de
veurbereidingsgroep zeten hadde) dat goold zels niet
allegeer blinken zien kon. Bi'j de eupening wodde
vanzels daank brocht an verscheidene personen en instaansies die dislange hulpen hadden: "As we oons
nog es veur de geest haelen, hoe zoe'n zestig man
vief jaor leden de Schrieversronte opricht hebben
- dat was in de Mayo in Wolvege - dan kun we toch
zeggen, dat et an now toe niet zo gaon is as vaeks
wel et geval is: eerst een protte spektaokel, mar
dan raekt et in de sloerzak. Dat d'r wezenlik dingen
gebeurd binnen in die vief jaor is dudelik, mar d'r
is nog oe zo veule dat verzet wodden moet!" Daank
wodde ok brocht an de meensken van wie we kedogies

op oonze jaordag kregen hadden. Niet te vergeten
dat "levendige kedo" dat een groep harbargespeulders
oons een peer weken leden al anbeuden had: een waegenspul, oftewel straotteniel in tweif drpeninde
beide Stellingwarven, mit onder eren straotinterviews mit bekende personen uut die drpen (waoronder
Wethoolder Luijken van West-Stellingwarf uut Wolvege).
Beppe Wadman kwam nog even op et teniel
want eers hadden pattie "oonze Beppe" en heur kedo
iens niet zien, is 't niet? Tussendeur kwam Bouke
Jansen de uutslag van de "stertocht' nog even vertellen. Et dee blieken dat et woordeboekvolk toch
mar betoefd is mit letters, want de winners kwammen
uut die hoeke: 1. Fern. Brouwer uut Makkinge; 2. Fern.
Dujn uut Donkerbroek. En doe was et dan zo veer: et
woordande groep die deaovend verzorgde. Ze hadden
een keuze maekt uut lieties van oolde en ni'je harbargespullen; daortussendeur zollen schrievers en
dichters mit eigen wark optreden.
"Goeienaovend beste meensken allegere
Goeienaovend beste meensken mit mekere!"
Hoe kan et aanders: beginnen bi'j een begin, et
eupeningslied van et eerste harbargespul, uutvoerd
deur de hiele groep. Dan lest G.rietje Schurer et
lustrumaovendgedicht van iene uut de groep: Roelof
Oosterwi jk.
Vuuf jaor leden
Kwarn een kiuppien bi'j mekeer
Vuuf jaor leden
Zo lang' duurt et now al weer
Beste meensken, ja ik vraog jim
Wat willen wi'j now aenlik meer.
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Et begon mit een peer meensken
En een protte moed
It Bin now meer al as twiehonderd
Schrieversronte, It gaot jim goed.
Op 'e Schostienmaantel
Was een botte best begin
Now pergrammes veur de schoelen
En da's aenlik nog te mm.
Veur de toekomst bin d'r plannen
Ok al is d'r dan gien geld.
Mit zien alien moe'n wi'j deurgaon,
Tot et Stellingwarfs ók telt.
Vuuf jaor leden
Kwam een kiuppien bi'j mekeer
Vuuf jaor leden
Zo lang' duurt et now al weer.
Beste meensken, ja ik vraog jim,
Wat willen wi'j now aenhik meer.
(Roelof Oosterwijk)
Dan zingt de groep Waor de Lende, eenalwat oolder
succesnommer, mit een tekst van Jouk. Dat zal veur
een protte nog een verrassing wodden, want Jouk is
omdebi'j acht ure ok binnen kommen, in de persoon
van Nartinus Bakker van vroeger uut Noordwoolde. En
hi'j het de vrouw bi'j him. De viotte en dudelike
prissentaoter Anne Mulder (onderwiezer) kan now zien
schoonheit Jannes W. Nijholt ankondigen. Jannes is
veur de meersten een bekende, en een man van et eerste
ure van de Schrieversronte. Veural zien verteistemme
is hi 'j bekend omme, mar veur disse aovend het hi 'j
zels een "vertellegien" , zoas hi'j et nuumt, in
mekeer zet. We laoten et hier ( deur de schriever
zels wat inkot ) voigen.
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Peerdemark in Berkooj.
Op It West van Berkoop an et oolde Schuinpad,
woonde Jan Oepken de Groot. Jan zat daor op een polle
van een koegien of zesse. Zo lange as Jan boerkeri 'je
had hadde, hadde d'r op Berkoper mark altied wat van
'm an de paol staon. Ok as hi'j hielendal niet van
doel was omte verkopen. D'r mos beslist wat van 'm
ande paol, eers was et veur him gien echt Berkoper
mark.
Doe Jan Oepken krebentig wodde - hi'j was doe
al een mooi aentien in de zestig - mos hi'j etbedrief inkrimpen. Eeninkeld besien wol hi'j anholen,
dan hadde hi'j toch .nog wat om mit omme te pielen.
Narde brune mos vot!
Dc brune was jaorenlaank zien kammeraod west bi'j
et wark op 'e polle. Et was een best peerd. En een
mooien iene! Marnowwas d'r gien wark meer veur de
brune, dat in september mos hi'j mar an de paol op
et hiemvande Bultplaetse, middeninBerkoop, waor
de peerdemark altied hullen wodde. Et begrootte Jan
ommeraek, want hi'j was d'r altied slim grootsop
west, dat hi 'j zoe'n gewoepst peerd op 'e stal hadde.
Dc kleinjonge zol morgen de brune ophaelen. Dc
kleinjonge dat was een boerearbeidersjoongien uut
de buurt, die bi'j Janet melken leerd hadde en die
nao die tied zo vaeke as hi'j mar kon, bi'j Jan en
die zien vertier zochte.
"Daenk d'r omme, iemeugen 'm niet slaon heur,t" zee
Jan.
Dat hadde hi'j hi elendal ni et zeggen hoef d, want de
kleinjonge haddezo vaekemit de brune mennen mocht,
dat hi'jwasd'r haost krekzowies mit as Jan zels.
Zo kwam de brune van Jan Oepken dus an de paol onder
de grote bukebomen op 'e Bult.
Now was de peerdehaaridel de gemienste haandel,
die d'r was en een peerdetiesker hadde dan ok gien
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beste naerne. Aj' op 'e mark een peerd kochten, dan
moj' blikstienders goed uutkieken en danmoj I beslist
niet vergeten to vraogen: "Noej' d'r ok wat bl'j
zeggen?"
Want een verburgen gebrek, dat d'r niet bi.'jzegd
was, dat gafdekoper et recht om et peerd weeromme
te brengen en zien geld weeromme to vraogen. De verkoper perbeerde vanzels op alle mogelike menieren
de andacht van de gebreken of te leiden en daor wodde
soms een hiel kemediespul bi'j opvoerd. Taferelen
hebben 'm daorbi'j ofspeuld!
De brune ston dus an de paol op 'e Rult en Jan
Oepken ston d'r bi'j. Daor kwam al een koopman op
'm anstroezen, pette op ion oor, natte segare tussen
de tanen. IIi'j zochte peerden veur een Grunniger
bouwboer en disse leek 'm wel haost wat.
"Het hi'j glen kuren?" vreug de koopman.
"Jonge flee," zee Jan, "mak en in alle tuug bereden
en stark marzat."
"Is hi'j steegs?"
"Nee, nooit!"
"Hoej' d'r niks bi'j te zeggen?"
Jan Oepken klauwde 'm even onder de zundagse pette.
"Ja kiek es," zeed' le, "niks dat is wat te yule
zegd hen, want ion ding moe'k d'r wel bi'jzeggen,
mar dat is ok et ienigste ..... dit peerd kan niet
lezen .... "
De koopman begon to lachen.
"Nee, - dat wi'k wel loven. ...dat neem 1k vot an...
niet lezen. ..hoe kój' d'r bi'j kerel!"
"Now ja," lachte Jan weeromme, "ie vreugentocha'k
d'r wat bi'j zeggen mos ...'now endat gebrek het hi'j
now ion keer, daor kan 1k ok.niks an doen. En een
meense moet eerlik blieven, is 't niet zo?"
"Dat is een ding dat zeker is," zee de koopman.
"Laot 'm es draeven."
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De brune hadde zeker indegaten dat d'r wat van 'm
verwaacht wodde, want hi'j nam de bienen hoge op en
gooide de stat in de bessem.
"Zet 'm mar weer claele," zee de koopman, "ik hebbe
et al zien."
Hi'j stapte naor et peerd toe en keek 'm in de bek.
"Bliksem, niet zo jong meer hen..."
"HI'j het tiene west ja," knees Jan.
"Ja, dat zie'k .... en wat d'r bi'j komt," lachte de
koopman scheets ... "is hi'j bieterig?"
"Nooit! Slat ok nooit. Til 'm de pote mar op. Hi'j
is nooit priemd. Kiek Im mar naor de oren. Geve as
kriet."
"T'oekpot en?"
"Oe heden flee.. .vuul mares hoe dreuge as de bienen
binnen."
I
Wat vraog ie?"
"Dri. ehonderd."
"Driehonderd?! Te bin niet wieskerel! Twieje bedoel
ie zeker... !"
"Nowwo'k je toch wiezer hebben koopman. Zoe'n peerd!
Veur driehonderd is hi'j nóg goedkoop. Zo stark as
wat en ie kun 'm iederiene in de hanen geven.... as
hi'j sturen kan temeensen."
"Sturen?!" vreug de koopman aachterdochtig, "wat
bedoel ie daormit? Hi 'j het toch gien stille kolder?"
Nee, nee ... niks van dat alles. Mar ie moe'n 'm wel
sturen, want uut 'mzels kan hi'j deweg niet vienen."
I'M 'j is me toch te duur," schuddekopte de koopman.
"Dan moej'mniet nemen, want ik doe 't niet minder."
"Twieen 'n half," zee de koopman, "en dan ie weer."
De haneri kiapten op mekeer.
"leje rejaal dan ik ok," zee Jan, "twieningtig!"
"Nee.. .et kan niet. . .dan lao'k 'm staori."
"Zels weten, zels baos, ik kan je niet dwingen.
mar ie staon tegen jezels, dat kan'k je wél vertelTten."
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"Man, dat is toch glen pries.. .twiehonderd en ningtig
veur een oold peerd!" raosde de koopman kwaod. Jan
Oepken wun 'm ok op.
"Waor in de wereld vien ie zoe'n peerd man, mak as
een sokke, warkwillig. . .dreug bienwark, glen spatten, beste gang! le moe'n een peerd opzuken waor ze
geld op toe geven!"
"Verscheel delen," klapte de koopman, "en dat is
mien uterste bod!"
"leje dattig, ikke tiene," zee Jan taoi.
"Nee, ikhool op! Twiehonderdenzeuventig...dat he'k
nog nooit beuden veur 'n peerd. En et is ok méér as
genoeg!"
"Veur dit peerd is et niet genoeg," hul Jan depote
stief. De koopman stapte nog es om de brune henne,
kiopte 'm es op 'e nekke, streek 'm es over It
schoft...
"Elk vufe, en now gauw.. . .doen of niet!" dreigde
hi'j. Jan Oepken vlde dat et zien tied wodde.
"Te hebben gelok!" zeed'ie. En kleTtsend klapten de
hanen op mekeer!
"Gao mit, dan rekenen we vot op slag of."
De kleinjonge bleef bi'j It peerd en de beide manluden gavven heur daele an de lange taofel op 'e dele
van de Bult hi'j een branewienegien mit suker.
"Wat hewwe de brune best verkocht hen," zee de kleinjonge, ". .allemachtig, twiehonderdvuuf en zeuventig
gulden. ..wat een alderiewigste protte geld is dat!"
"Oonze brune was I t wél weerd mien joongien," zee
Jan.
"Mar waoromme zeej' dat de brune niet lezen kon, dat
kan glen ien peerd toch!"
"Now kiek mien jonge, dat zit ziezo.... de brune is
mit len oge bliend en et ere is zwak, slim zwak...."
Naoverteld deur
J. W. Nijholt.
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Dan komt Karst Albert Berkenhosch haostiget teniel
op. Hi'j komt krek uut Duutslaand - as we et goed
begriepen, bet hi'j nog mit. gien iene praot, mar
hi'j is wél vot-en-daolilc an beurt. Karst, die in
zien vri'je tied bi'j de Friese kabaret-groep Leo
Dijkstra warkt, schrift zels gedichten en ok lieties. Vanaovend zingt hi'j 65 jaor, mit een eigen,
slim aorige, melodie. Veerder lat hi'j een oold
verhael, Et poeltien, heuren, en een peer gedichten,
waoronder:

Voetballen
Een transfer en traktement
stadion en sterren
hysterie en heineken
wat bloed en botbreuken
en argens ok nog een balile
Karst Albert Berkenbosch

As Karst klaor is, komt de bekende Harm Houtman,
ziekebroeder uut It Vene. Harm schrift, behalve in
de Stellingwerf, de LC en De Ovend, ok wel in De
Stienwieker en et Fries Landbouwblad. Hi 'j lest zien
gedichten nogal es veur op pozie-aovenden en veur
Opperaosie Vas. Naost et bekende Van oolde meensken
en De eerpeleters (naor Van Gogh) brengt Harm vanaovend Aosem.
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Aosem
Een zocht
van verlangen
van hatstocht en beven
It begin van een liefde
It aende van een leven
Wat
wat
een
die

zuurstof, dat komt
koolzuur, dat gaot
stille emosie
1cht aachterlaot.
(Harm Houtman)

Dan is It onderdehaand mien eigen beurt; aorig, om
nog es twienommers "van vroegert(now, ja) te brengen:
Aarme Doeve en Et Aepespul. De tekst zit d'r nog
goed in vanaovend; veural bi 'j Aarme Do eve he'k daor
haost nooit muuite mit; hoe vaeke a'k dat okal wel
niet zongen hebbe ... Peggy Klinkhaemer, van vroeger
uut De Hoeve, komt now. Ze het al es mitwarkt an
een soort van revue veur dat d$rp, mar butendat
schrift ze nogal es gedichten en verhaelen veur De
Ovend, de LC en de Stellingwerf. Now brengt ze de
gedichten Bekiemming en As de kamperfoelie bluuit,
en dit verhael:
Gaasten
"Kommen ze d'r al an?"
"Nee, nog niet... 0, ja toch, ik zie een peer zwatte
stippies aachter de bos wegkommen."
"Now, danza'k et koffiewaeter mar opschinken. Vader
trek ienow even de aandere broek an? Toe now, zi'j
kommen d'r al an...!"
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Wi'j kiender staon op 'e uutkiek, want grootvader
en grootmoeder kommentegaaste. Op et pietereuliestel staon de peerties al rood te wodden en et wark
is an de kaant. Eindelik zien we ze dan ankommen
stappen, midden over deweg henne, dat kan ok best,
want verkeer is d'r zowat niet op 'e Hoeve. As ze op
'e menning binnen, zwaaiendehanen al indehoogte.
En wi'j draeven heur integen. Moeder staot bi'j de
hoek van It huus:
"Now, now, daor weren jim dan al!"
"Ja heur, we bin viogge anstapt, we zeggen dan bin
we wat op 'e tied, een dag is ok zo omme en It is
nog al een hiele loop van Bovenveengao of."
Grootmoeder het et goolden ooriczer mit de floddermusse op, waor heur pientere koppien vriendelik
onderweg kikt. Ze dreegt baandschoenen die sluten
mit een knopien, zwatte kousen, een zwatte jurk mit
plooigies en schuine oversiag en ze dreegt et mooie
goolden slottien. Bi'j grootvader staot de stieve
zwatte pette wat hoge op zi en prachti ge grieze haorbos. Hi'j is ok in 't zwat, mar hi'j het et witte
frontien veur mit de platte strik. De schoenen bin
zwat, instappers, mit op 'e kaanten illestiek. Ze
bin d'r, wat een feest!
"En wat hebben jim de straoties toch mooi schrobbed.
En wat is de pompe glad schoerd, now, now, et staot
d'r hi '.1 heur." zet rrootmoeder glunder.
"Ja, mar we hebben now ok gaasten..!"
En grootvader zweert bi'j de laoge grs die vader
• op 't laand staon het. Vader is d'rokbliede mit,
as 't zo deurgaot hujjenwe vroeg van 't jaor. Grootmoeder het een koeke veur moeder mitneumen.
"0, mar dat hadde tochniet hoefd?"
Veur oons pepermenti es en een hiel mooi flessien mit
roekersgoed. Wi'j bin d'r slim wies mit en wrieven
et flessien op mit oonze zundagse schilken. As d'r
koffie dronken wodt, wodt d'r zo drok praot en ar- 27 -

geweerd, dat It net is of ze It grootste verscheel
hebben. Datisnietzo, ze willen allienig allemaole
zo yule mogelik vertellen. Want et is waor, een dag
is mar kot.
Peggy Klinkhaemer
Grietje en Tiny bin dan an de beurt om de zael mit
to kriegen in een lietien mit Bergveld zien tekst
Vremde Ofgeunst. Now, de zaelwil et laeste riegeltien van elk couplet wel weer mitdoen! Et combo
speult weer dapper mit, liek as bi'j Oolde Plaets,
daor Tiny now allienig de solo bi'j zingt. En dan
is de beurt an Oene Bult. IJ dat now Oene Bult,"
zeggen pattie indezael tegen me. Ja, dat hej': de
meersten kennen Done Bult allienig mar van schrieyen. Dat hej' mit meerzo: Jan van Overtjonger bi'jglieks zit nog veule veerder vot, Oene zit nog mar
in It Vene. Jan van Overtjonger hebben we ok. nog
niet es op een aovend had; It had disse keer zuld,
mar hi'j mos spietig genog(veur oons dan)ofschrieyen, omdat hi'j dit weekaende naor Frankriek gong.
Oene Bult dus: bekend van Uut et reumeltien en al
zo meer. Hi'j schrift in de Stellingwerf, de LC,
de Neppeler Courant, mar veural in De Ovend. Twie
gedichten, dieeerder in de Neppeler Courant staon
hebben lest hi'j veur. "Daorstaotiene, die wat te
vertellen het, een bosschop het," daenken pattie.
De echthied sprekt an.
Ienzeme bejaorde
Hi'j waacht al zo lange op iene,
mar d'r komt bi'j him gieniene
aanders dan as de postbode
mit al weer et bericht van een dodo.
Oene Bull

as

heer in de hemel,
as ie mit mien ogen kieken,
wat zol ie dan zien?
heer in de hemel,
as ie mit mien oren heuren,
wat zol ie dan verstaon?
heer in de hemel,
as ie mit mien mond praoten,
wat zol ie dan zeggen?
heer in de hemel,
as ie mit mien hanen warken,
wat zol ie dan doen?
heer in de hemel,
as ie mit mien voeten lopen,
waor zol ie dan gaon?
heer in de hemel,
as ie mi'j wezen zollen,
wie bin ik dan
in disse tied
en disse wereld,
gewoon as meens?
Oene Bult.
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Vrouw Lamkje Hof-de Boer komt now, mit wark speciaal
veur disse aovend. Gien iene wet d'r aenhik nog wat
van, mar daor staot ze in ienend, in oolde klederdracht, op It teniel: Jantien Roddelschuutin,hoogst
eigen persoon. Sietske op 'e toetsen, en daor gaon
we, hier endaor wat improviserend, de zael tra-lala-lLa-laj end:

Tjonge - jonge wat is It hier drok
want jim bin d'r allemaol ok
mar daor scht mi'j wat in It zin
weten jim wel wie 1k bin
en omdat ik wel weet hoe I t heurt
stel ik mi'j dus evenpies veur
mien naem' is Jantien Rdddelschuut
en ik flap d'r van ahles uut.
Dus meensken, maek jim now mar klaor
want wat ik zegg' is meerst wel waor
bi'j de streek heur ik een hiele bult
dus bin 1k es mis, dan is It niet mien schuld
mar It is feest vandaege, is It niet zo
dan kan It een betien hieden now
en as 1k es een rere uutval doe
dan geven jim mi'j wel wat toe.
1k kom ok van disse kaant
uut et Stellingwarver laand
al van oolds in vroegere tied
was hier een bulte stried
mar oons volkien was hiel wat maans
want daor bitj de Bekhofschaans
daor jachten zi'j de veidheren weeromme mennig keer
mar zi'j kwammen laeter weer.
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In Berkoop om 'e karke was mennige stried
mar die Saksers versleugen ze zo mar niet
ze verzetten heur mit haand en taand
veur behoold van et oolde Friese laand
want al praoten wi'j niet dezelde tael
ja, dit liekt misschien een stark verhael
mar zonder oons was Frieslaand gien Frieslaand meer
dit mag hier wel es zegd een keer.
En daorom wo'k hier nog wat kwiet
weten jim wat mi'j ok zo spiet
dat wi'k zeggen hier - dat moe'k
It gaot over dat dikke boek
"Friese Landbouw honderd jaor"
Ja, zi'j zeggen et is waor
daor staot haost niks van de Stellingwarven in
da's toch zeker een verzin.
want Jim weten It ok wel - wie o wie
weren It eerste toe an de K.I.
't weren Stellingwarver boeren man
ja, netuurlik veur heur koenen dan
en de kleiboeren fokken mar dure bollen
asof ze daor mit zeggen wollen:
zoks is alliend veur oons weglegd
op It zaand komt daor niks van terecht'.
En neem de zuvelfebrieken es dan
dat is ók reer gaon man
bi'j een bult' is de piepe al uut
It was vaeks een zwaor besluut
en van die d.Ir nog over binnen
dat bin a'k me niet verzinne
die in Wolveg' en Oosterwoolde in oonze hoek'
en Nakkinge en Donkerbróek.
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Ja-ja-et is een reer geval
neem die ligboxestallen es overal
vroeger laggen de boeren en de koenen in It stro
mar now ligt de boer in de litsjumeaux
en de koenen op beton in heur eigen stront
o, as zok vee es praoten kon
dan kwam d'r vast niet yule lof
It is ja bi'j de beesten of!
Now hool 1k op mit gekrimmeneer
want d'r is nog wel wat meer
neem now bi'jveurbeeld dit
kiek es rond, wat hier allemaol zit
de meensken in disse zaal
die hebben een ideaal
et Stellingwarfs dat moet d'r blieven
wi'j moe'n 't praoten en ok schrieven.
En zo leup d'r een cursus al twie jaor
mit zels meensken uut de •stad, It is waor
en al was It niet altied makkelik heur
elk zette tot et aende deur
mit al die komma's, fi'j o fi'j
ie hullen et soms haost niet meer bi 'j
mar Henk bleef rustig veur et bod
altied duud'lik - altied kot.
D'r wodt van alle kaanten warkt
zo wodt de baand verstarkt
neem de meensken van It woordeboek
die zitten in elke hoek
ik heur d'r soms wel es wat van
dan hebben z' een wille man
en wat laeter op 'e aovend, as de koffie op is
dan bin ze nog aorig Iris.

-
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Dan gaot bi'j goenend d'harmonika
en niet zo mar van tra-la-la
mar meziek waor 't hatte van ontbraant
dan gaot de taofel an de kaant
en deur d harmonika meziek
dan wodt et volkien woordenriek
en komt d'r wel es iene nuver uut de hook'
mar da's niet veur It woordeboek.
Jim weten et ok nog wel
laest gongen we mit een stel
de Stellingwarven deur
now, dat was prachtig heur
bi'j Appie in de bus
zo mit mekeer - wat knus
en toen tuften we - hiel kaimpies heur
de beide.gemienten deur.
En d'r wodd' onderweg es wat verteld
mar alles wodt hier niet vermeld
en It Nudistenkamp en Sexboerderi'j
daor gongen we stillegies an veurbi'j
d'r wodde ok verteld hoe de Lende ontston
deur de bok of de geit - 'K snapte niet hoe 't kon
dus lao'k dat mar in It midden heur
mar misschien hebben jim It deur.
Now hool 1k mar op ha'k zo docht
eers kriegen jim aanst jim nocht
en It is mooi west - vienen jim ok niet
mar meensken - ik heb gien spiet
wi'j kommen her nog es weer
as Stellingwarvers mit mekeer
om 'e taofel - op teniel - en douk de bienties van de vloer
tjonge - jonge - dat wodt nog een toer
tarala-la-taralala
on meensken wat was dit mooi ja-ja
taralala-taralala-nog len keer mit mekeer ja ja
Lamkje Hof-de Boer
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En dan
kondigt Anne Mulder de pauze an. Even
bekommen veurdemeensken op et teniel, en even een
bakkien koffie veur de zael. De stemming is best,
en et pergramme vaalt goed in de smaek. Veural de
ofwisseling, et verschil en zo. "Dat vun 'k aenlik
hielgoed," zegt deiene. "Now," dat vun ik now krek
et minst," zegt de. ere. Daor hej't
De jonge
Dragt brengt een tillegram, dat Anne Mulder viak nao
de pauze veurlezen zal. Hielemaol uut Montpellier
in Zuud-Franlcriek van ien van oonze butenlaanse leden:

.....

"Hartelijk gefeliciteerd met de vijfde verjaardag,
die toevallig samenvalt met mijn vijfentwintigste.
Een heel prettige dag!
Jan Stellingwerff."
Dat was aorig, now? Jan Stellingwerff, wi'j fielseteren jow ok, van dit plak of! "Dit is how krek een
mooi aovenpien, jong," zegt Jannes Nijholt, "krek
wat we neudig hebben!" "De Ovend, zegt Oene Bult,
"die zo'k aenlik best wat kritischer hebbenwillen,
die zol aenlik van dit en van dat wat d'r gebeurt,
eswat scharpe idenen heuren laoten moeten. Zo dj'
zeggen kunnen, elke keer as hi'j komt: "Wat zol De
Ovend daornowvan zeggen?" "Ja," zae'k, "misschien
wel, mar laot ze eerst mar es kommen, die dat kunnen
en willen. Mit zoe'n blad moej' okwatboven de perti'jen staon. We moe'n ok in de gaten holen dat we
meer ledend'rbi'j kriegen moetenaswe kwiet rae...
ken." Et moet niette tam en niet te kritisch, daor
bin we et over iens. Redaktie en bestuur hoeven niet
altied aachter kritische geluden te staon, mar kun
in noodgevallen wel wat behemmelen. Dat daoromme:
waor blieven de veurzichtig-kritische schrievers?
Van de ere kaante nog es: De Overid hoeft vanzels
niet veurnaemlik een opinieblad te wezen. Veur ge- 34 -

dichten en verhaelen, en veur volkskundige en historische zaeken, zal de meerste belangstelling wel
bli even. Oene en 1k praoten nog even over et karkelik
wark. "Belangriek, dat d'r in elk geval."ark" komt,
daorze mit an de gang kunnen." Daor bin we et over
iens. Beppe Wadman is intiedal op huus an gaon; ze
kon et niet te laete maeken. lederiene veurzien van
koffie? De jongen aachter et teniel willen wel weer!
Daor gaon we; Anne Mulder kondigt Jouk an. Jouk
vertelt wat om zien wark henne; hoe hi'j kontakt
hadde mit Fedde Schurer, hoe zien eerste riempien
Griepinde Friese Koerier kwam, hoe hi'j over hiel
wat onderwarpen schreef over dingen indebuurt, en
dingen uut et daegelikse leven. "Mar daor raekte ik
vanzels opuut keken," zegt hi'j, "doe kwammen d'r
ok onderwarpen die buten et gewone wereltien laggen." Joukhet vanaovend een soort plakboek, temeensen, daor liekt et in de veerte wat op, bi'j him,
en daor lest hi'j gedichten uut veur. Hi'j vint et
plezierig, zegt hi'j, dat d'r now een kring van
meensken is die him veur dit soorte van dingen interesseert, en mit plezieret wark lest en d'r naor
luustert. "Was. de Schrieversronte d'r doe ok mar
west," zegt hi'j, "dan ha'k doe niet zo vaeke allienig staon, want zo was et vaeke wel. En dan had
de Schrieversronte now misschien al 25 west ...."Ien
vandewat ni'jere gedichtenmitonderwarpen die wat
veerder buten de gewone sfeer liggen, een gedicht
datokin Een Haandvol Speulgoed kwam, is: Gedaachten bi'j de ni'jbouw. En dat lest Jouk, as laeste,
now veur. De elektrische van Eric, de bas van Roelf,
de trommen van Jaap, en Sietske an de piano begeleiden
Tiny en Grietje dan bi'j de al wat ooldere lieties
Hujjinge en Et Stellingwarver Onzinnig Draanklied
no. 2073. Dan komt Vrouw Hof weer. Ze hadde nog
een peer gel egenhi edsgedi chten, mar die het ze vergeten mit te nemen. Daoromme lest ze now een peer
ere gedichten veur. Trouwens, een mooie gelegenhied
om hier de vergeten gedichten of te drokken!
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Een mooi gedicht
dat wodt dit niet
'k speul zo mar wat mit woorden
waor 'K soms haost niet om henne kan
want 1k daenk d'r nog zo vaeke an:
de kaarnhoek
in et oolde huus
de stienen keldertrappe
et rookhokke mit spek en wost
de hoolten pomp' op It oolde stap
de hoekspiene
et kammenet
de oolde spiegelkaaste
de kiepematte
mit de nusten
an de potstalmure vaaste
et spekvet en et soepenstip
de oolde kaarnmeule
sepiepen fluities en de huppen
waor wi'j zo graeg mit speulden
It is allemaole now veurbi'j
misschien ok dissewoorden
mar hoe It ok is, ze bin veur mi'j
de aldermooist' akkoorden
Lamkje Hof-de Boer
Wat is d'r vroeger wel wat-vot gooid
d'r wodde ja glen weerd' op steld
veur die zelde oolde spullen
betaelt men now soms slompen geld
It meensdom zucht naor wat iens west is
wat netuurlik niet te best is
want et bliekt zo mennig keer
wat lens vot is, komt niet weer.
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En dan kom ik nao disse woorden
tot mien eigenlik verhael
'k bin zo bliede dat d'r stried is
veur behoold van oonze tael
I t Stellingwarfs . dus oonze streektael
en jim hebben It ok wel ontdekt
pattie "butenlaners" numen et
dan zo smeels een dialect.
Daankber bin 1k, dat d'r meensken binnen
zoas Henk,. Johan en Haarm
ik kon wel yule meer op numen
want d'r is een hiele zwaarm
van die ieverige bi 'jen
altied mar weer in de weer
veur behoold van wat wi'j hebben
oonze volkien mi t mekeer.
Lamkje Hof-de Boer
Ni 'jere lieties, enknap uutvoerd, volgen dan; bekkens en bas speulen een goeie rolle in KeuningRoegbaord (tekst Jouk, mezi ek Si etske Bloemhoff) enWilde Gaanzen (tekst Johan Veenstra, meziek Sietske
Bloemhoff). Tiny Koopman zingt. Veurdat AntoonWever
Liften zingt, en Eric Westerhof daor een knappe solo
bi'j brengt op zien gitaar, komt et optreden van
dichter-schriever Johan Veenstra. Dudelik, mit naodrokenovertuging, brengt hi'j Ienzemhied en Mien
Laand. "Prachtig, niet?" wodt d'r'naotied in de zael
fluusterd.
1in Laand

Et is mien laand waor brune gaegel
en fluitekruud te pronken staot.
Waor as de drift van duzend wolken
in ruumt' en tied verleuren gaot.
- 37 -

En as de noorderwiend et gieselt
en It oolde bientwark kraeken lat,
as 't sni'jjacht of een rommelbujje
de oolde grond haost stokkend slat.
Et
et
1k
ik

is mien laand, et is mien leven,
maekt dat 1k gelokkig bin.
kan d'r vri'juut aosem haeln,
bin d'r thuus, et het d'r zin.

En as ik iens verluded wodde,
dan beieren doffe klaanken wied
over mien laand, mien eigen laand,
waor as 1k rusten zal, altied...
Johan Veenstra
(eerder in de LC)
Via De groeten tot kiek brengtdemeziek oons naor
et slotlied. Anne Mulder zingt et, enhi'j krigtde
zael goed mit veur et refrein! Daor klinkt et Jubileum- (mar gien feest-) lied, op de wiezeSO long
van Woody Guthry:
Jantien en
Die zeggen
Mar It zit
Dat daorom

Pieter en Klaosien en Ruurd
ze hebben van de stichting nooit heurd
heur niet glad, ze bin aachter de tied
zing 1k veur zok yolk ok dit lied.

De Stichting die dot toch wel slim aorig wark
Allemaol tegere en mit mekeer stark
Mar de tael op 'e schoelen, dat is veuls te bot
D'r is ja glen iene die daor beter van wodt.
Ze hebben daor now ok een spelling bedocht
Die is dichte bi'j die van Bergveld brocht
Mar 1k kom uut It Westen, et is me wat rèèrs,
.'k Schrief op mien meniere, want 'k zeg et hiel èèrs!

Och dat kluppien van meensken dat is niet zo kwaod
As et mar niet te veul geld kosten gaot.
It Meerste dat doen ze in heur vri'je tied
En zo heurt et, want kroem blift een aorighied.
Die Pultrum die vien ik ok slim interessaant
H1'j komt niet zo vaeke, mar dat ligt an de kraant'.
Ze vjenen daor daenk' oonze tael niet veul weerd
It Meer anzien te geven dat hebben wi'j nooit leerd.
1k hebbe sund kot een westerse buur
Die raekt hielendal van de tael overstuur
Hi'j wil dat graeg praoten, mar 'k geef him gien kaans
1k praot tegen him altied Nederlaans!
Refrei n:
Zeg mar dag, dag, dag Stellingwarvers,
Dag, dag, dag Stellingwarvers,
Dag, dag, dag Stellingwarvers
't Is now vuuf veur twelven
Kom op allegeer
Want doukies dan hoeft et niet meer.
Ph. de Bruijn
Stuurgroeplid Jan Betten uut Oosterwoolde bedaankt
dan iederiene: et zit d'r weer op, et is weer gebeurd. Mar Jan kanok flog wat ankondigen: op meziek
van Immie Woudstra en heur begeleider kun we aanst
nog daansen! Now, daor zuwwe gebruuk van weten te
maeken. Et gezellig naopraoten komt now ok nog an,
eneengehakballe isokniet iederiene fi'j van,. Dat
zodoende kommen d'r nog hiel wat zaeken los. Van
Henk Jansma, die een protte van de aovend op 'e baand
zet het,vanNelleke van der Veen, die disse aovend
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nog argens eers henne kund had, mar die veur dit
fesienkeuzen had; we praotennog even mit HarmHoutman zien heit, die pas in It ziekenhuus legen het,
mar now weer aorig beter wodt, mit meensken van et
woordeboek uut Ni'jtriene, Blesdieke, De Hoeve,
Ni'jhooltpae, Spange (Vrouw de Boer, beterschop!)
en Wolvege, we nemen ofscheidvanJouk en de vrouw,
die nog hielemaol naor Hoogezaand moeten, van Bouwer
en de vrouw die weer op Scheemda anzetten, en van
al die eren. Douk gaon we zels ok weer op huus an.
We zullen d'r thuus nog wel even over naopraoten,
daenk'. Now, dat hebbenwedaon ok, ommar even weer
indeverleden tied over te gaon. We konnen niet
eers zeggen: een mooie jaordag!
Henk Bloemhoff

Twie herdrokken
Begin juni bin bi 'j de Stellingwarver Schrieversronte
van twie Stellingwarver boeken twiede drokken verschenen. Et gaot hier om VEENSTRA, J., Wilde Gaanzen, en BERGVELD, H.J., De Oolde Pook, boeken, die
al een poze uutverkocht weren, en daor nog een protte
vraoge naor was. De eerste drok van beide boeken
telde 1000 ex.; van de twiede drok bin van elk 500
verschenen. De uutgifte van Dc Oolde Pookwodde deur
de Schrieversronte tegere mit de Culturele Raod
0ost-Stellingwarf verzorgd. Wilde Gaanzen is een
uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte allenig. Beide boeken bin wat omhogens gaon inpries;
zekosten now f 9,50. De verwaachtingsbindat beide
herdrokken nog goed lopen gaon zullen.
Red.
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