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Van de redaktie
10.000 gulden van et Anjerfonds
Et Anjerfonds Friesland, een onderdie.l van et Prins
Bernhard Fonds, het "ja" zegd op een verzuuk om subsidie van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Et Anjerfonds hoolt him doende mit financile ondersteuning van cultureel wark. Daorveur wodt jaorliks
een collecte holen. De Fryske Akademy en et Frysk Letterkundig Museum en Dokumintaesjesintrum kregen nog
niet zo lange leden ok geld van et Anjerfonds en wel
veur de inrichting van heur ni'je gebouwen.
Et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte vreug in een brief van 19 september 1978 een
bi'jdregeinde kosten van et uutbreiden van et documentaosiecentrum. Op 9 oktober 1978 besleut et bestuur
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van et Anjerfonds f 10.000,-- heschikber te stellen!
Veur et bestuur en de mitwarkers was dat een grote
verrassing, omdat de beslissing al binnen een maond
neumen was.
Et bestuur gaot et geld, neffens de anvraoge, besteden an braandvri'je kaasten, een fotocopieerapperaot, archiefdeuzen, mappen, kaortebakken en wat d'r
veerder zo al neudigis veur et documentaosiecentrum.
Dat documentaosiecentrum is een soort biebeltheek waor
as .alles in te vienenis over Stellingwarver tael- en
letterkunde, en waor as de belangriekste infermaosie
te vienen is over de geschiedenis van Stellingwarf en
over Stellingwarver volkskunde.
Et documentaosiecentrumisin opbouw, dat hoolt in
dat de mitwarkers van de Schrieversronte mit hulipe van
alderhaande deskundigen drok doende binnen om alles
neffens een overzichtelik systeem op te bargen. Deur
et geld van et Anjerfonds kan now nog hadder an et opbouwen warkt wodden. Et documentaosiecentrum is op 'e
Meulehoeve onderbrocht en staot veur iederiene eupen
(ommeriocht). Veerder wodt d'r van et geld een elektrische schriefmesiene kocht veur de offset-uutgiften
van de Schrieversronte. Et blad De Ovend, de schoeleboekies,, rappotten en gao zo mar deur wo'n altied op
et bureau drokklaor maekt. Offset-warkisveule goedkoper as gewoon drokwark. De mitwarkers bin dan ok
slim bliede mit de koop, waordeur et wark d'r nog verzorgder uutzien kan. Deur die elektrische schriefmesiene kriej' b.v. een riegelmaotige anslagenok kuj'
verschilllende lettertypen bruken. De kop boven dit
stokkien lat iene van die lettertypen zien.
Wi'j bin netuurlik slim wies mit disse extra ondersteuning. Anjerfonds hiel hattelik daank! Et is te hopen dat de Stellingwarvers op heur beurt de kommende
jaoren et Anjerfonds steunen zullen now ze de Schrieversronte zo goed bedield hebben. Wi 'j wiezen d'r even
op dat pattie verienings in de Stellingwarven soms an
de deure kommen om veur dit foons te kollekteren.
Bi'jdregen op giro 5050 t.b.v. de Anjeraktie bin altied welkom

..... .
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Martin van Nieuwenhoven
Et bestuur kreeg een hiel plezierige brief van heufdredakteur Martin van Nieuwenhoven van de NOS/Aanpakken: "Oons donkt, dat et eerste lustrum van de Schrieversronte en de feestroes waorin wi'jzels nog leven
in verbaandmit oons trotse ni 'je paand in Costerwoolde, goeie anleidings binnenomJow disse serie foto's
ommenocht ante bieden." Wi'j kregendusveur oons documentaosiecentrum een prachtige serie foto's van de
mitwarkers an Onder Eigen Volk. Van Nieuwenhoven zorgde zels nog veur een foto van Anton Spoelstra, zien
veurganger bi'j de NOS. De foto's (is x 24) bin ok nao
te bestellen veur f 6,50etstok. Opgeven bi'j et bureau van de Schrieversronte! Martin van Nieuwenhoven,
hi el hattelik daank! Wi'j bin slim wiesmit de foto's!
Gaon en kommen
Begin dit jaor weren d'r een stokmennig wisselings
bi 'j de schrieversronte-mitwarkers. Personeelsmutaties hiet dat tegenwoordig. Op i oktober hadde Egbert
de Boer aanderhalf jaor bi 'j de Schrieversronte warkt.
De regeling daor wi 'j warkers op kriegen, kannao zoe'n
tied niet verlengd wodden. WI I hebben dat nog al perbeerd, want wi'j wollen Egbert hiel graeg holen, mar
veurschriften bin now ien keer veurschriften. Egbert
het niet alli end een protte wark verzet - o. e. de verzorging van DeOvend - mar was ok "huusbaos" op 'e
Meulehoeve. Et bestuur en zien collega's hebben onderhaandal ofscheid van him neumen. Veur Egbert is Henk
Kroese in 't plak kommen. Henk warkt nog vri'jwillig
bi'j oons, omdat et Ministerie de ni'janvraogdeprojecten nog niet goedkeurd het. Et bestuur het besleuten dat zo gauw as de projecten goedkeurd wodden, Henk
Kroese benuumd wodden zal. Ok Rob Sloot zien project
is nog niet goedkeurd. Et zal Jim dudelik wezen, dat
et bestuur et wark van disse beide vri'jwilligers ommeraek wardeert.
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Bezwaoren tegen et "verplicht Fries" in Stel[irigwarf
Over de aktiviteiten van et bestuur, tegen een verplichting van et Fries in Stellingwarf (en niet tegen
et Fries zels, zoas pattie Friese Friezen ten onrechte
begriepen) verschient inkotten een "brochure" as hi 'jlaoge bi'j etvolgende nommer van De Ovend. Et dod
is om een begriepelik overzicht te geven van wat d'r
gebeurd is van 1972 of tot an 1979 toe.
Jongerein Oosterwoolde aktief
Op initiatief van veurzitter Jelke Nijboer organiseert
Be Jongerein Oosterwoolde e.o. een "Stellingwarver
Aovend", en wel op zaoterdag 13 jannewaori in zaei "Be
Zon" in Oosterwoolde. Alle leden van de Schrieversronte wo'n ok nuugd. Hool die aovend mar alvaast vri'j.
Stellingwarfs I
De cursus is weer mit een koppeltien meensken uut aende zet. "Stellingwarfs I" wodt weer op zaoterdagmiddag in Berkoop holen. Wi'j weensken elk een protte
succes en gezellighied!
H.J. Bergveld-pries
Inetveurige nommer van De Ovend he'k al wat schreven
over de H.J. Bergveld-pries. Spietig genog het et daegeliks bestuur van de Culturele Raod Oost-Stellingwarf et niet veurmekeer kregen et ontwarp-riegelment
viot te bepraoten. De Kemmissie van Jeugd-, Sport- en
Culturele Zaeken van West-Stellingwarf was et op een
kleinighied nao iens mit et ontwarp-riegelment en
stuurde een enthousiaste brief naor Oost-Stellingwarf.
Gevoig van et ien en aander is dat d'r gien pries over
et seizoen 1978-79 uutrekt wodden kan. In jannewaori 1979 wodt d'r weer over praot. Be haast en winter
van toekem jaor kan d'r dan volop wark inzunnen wodden.

Fonds voor de Letteren
Jim hebben et in alle kraanten al lezen kund; oonze
Johan Veenstra het een anvullend "honorarium" kregen
van et Fonds voor de Letteren. Et was de muuite weerd:
2400 gulden. Jammer dat Johan weer zoe'n protte an
zien eigen baos ofdregen moet. Mar dat geld is ok niet
et belangriekste. De erkenning veur zien wark moet wel
een geweldige stimulans wezenomdeur te gaon! Johan,
nog een keer van hatte fielseteerd!
Pieter Jonker

Krummelt les
- Indevolgende Ovend, die, as 't een betien mit zit,
al riekelik gauw nao dissededeure uut kan, kommen
we weerommo op de uutgifte Onder EIn Volk, die op
zaoterdag 30 september op 'e wereld kwam, de jaorvergeerdering van zaoterdag 28 oktober in Oosterwoolde, en de kwestie van et "verplicht Fries". En
netuurlik komt d'r nog yule meer in die Ovend te
staon.
- Oons lid Roelof Oosterhof van Peize was in et laest
van september veertig jaor bi'j et onderwies. Nog
van hatte fielseteerd.
- Bi'j boekhaandel Iwema, Gedempte Singel 11, Assen
verscheen Assen en wijde omgeving in de jaren rond
1930. 52 blz. vol prachtige zwat-wit foto's uut et
weekblad Het Noorden in woord en beeld.
- De "ooldejaors" - uutgeveri 'je "Et rim" in Grunningen komt dit jaor mit twie Stellingwarver ni 'jjaorskaorten. Et ontwarp veur beide kaorten is van Sietske A. Bloemhoff. De kaorten bin te koop in pattie
winkels in Stellingwarf en op et bureau van de Schrieversronte.
- Help d'r an mit dat de Stellingwarver Schrieversronte stark wodt: zodoende kan et Stellingwarfs beter
zien gerak kriegen. As elk van oonsienni'j lid anbrocht dan hadden we over de zeshonderd leden!
Help mit, maek iene lid!
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De Twenten bi'j oons te gaaste
Et is al weer een schoflien leden dat de "Kreenk
vuur de Tweantse Spra.ok1' een tegenbezuuk brocht an de
Stellingwarver Schrieversronte. Op zaoterdag 2 september reisden dattig Twenten mit tachtig Stellingwarvers
deur et Stellingwarver laand. Eerst docht de reiskemmissie dat wi'j mitmekeer wel in iene bus konnen,mar
et is op drie besleugen. De reiskemmissie beston uut
Vrouw FIof, Berkoop, Geert Lantinga, Wolvege, Jan Koopman, Berkoop en Pieter Jonker, Oosterwoolde. Norgens
wodden in "Et Zwatte Peerdtt twie paanties koffie dronken. Doe ston d'r een rondreize deur de Westhoek op
et pergramme. Fokke Middendorp, Jannes W. Nijholt en
Geert Lantinga hullen onderwegens toelichtings. In
zael Piet Kromkamp, Hooltpae wodde d'r eerst luusterc]
naor Johan Veenstra mit eigen wark en doe naor Olof
de Graaff en Karst A. Berkenbosch mit Stellingwarver
lieties. Wat riekelik laete kwammenwe aachter de hiete soep, mar et smaekte daordeur nog lekherder. Middags wodde d'r deur Oost-Stellingwarf toerd en weren
Dr. T.H. Oosterwijk, J.W. Nijholt, B. Jansen en P.
Jonker reisleider.
. Borgemeister Oosterwijk zorgde veur
een protte wille in de bussen. D'r kon daenh' gien iene
van de ere reisleiders tegenan. De Meulehoeve wodde ok
nog even bezocht. En d'r wodde ommeraek volksdaanst
deur de jongste Twenten.
Veur et laest wodde ansteuken weer bi'j Kromkamp
in Hooltpae. Hennie Engelbertink, siktaoris van de
"kreenk", nuugde de Stellingwarvers om ankem jaor weer
naor Twente te kommen. Dat gong an, dus toekem jaor
mitmekeer weer op 'e reize. Jim kun .iim this now alvaast opgeven, dan bi',j' van een piak verzekerd, want
asd'r weer zoveule opofkommen dankon etwel es een volle bus woden. Et klootschieten gong niet deur. Veur
pattie luwas dat een teleurstelling. Mar neffens mi'j
hadden de Twenten et toch niet van oons winnen kund,
want wi'J weren mit oonze ploeg wekenlaank "in training west" in de Blauwe Bos.
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Vrouw Flof, Geert Lantinga. en Jan Koopmans en eren
een keer hiel hattelik daank veur al dat wark!
Pieter Jonker

Sutelaktie 1978
In de kraanten hebben jim al lezen kund dat de sutelaktie f 8637,35 opbrocht het. Wi'j moe'nzo now en dan
toch es stille staon bi'j de meensken die as zoks op
touw zetten en uutvoeren. Jan en Rennie Betten hebben
now al weer veur et vierde jaor de sutelaktie veurbereid. Disse keer mit hulpe van de bureaumitwarkers.
Niet alliend die drie suteldaegen bin ze persent. Veur
en nao de aktie is d'r ok een protte te regelen. Jan
en Rennie kregen een protte steun van Bouke Jansen,
die as de geltuudswaegen en-et vervoer van de krojen
verzorgde. En netuurlik moe'nwe al die vri 'jwilligers,
di. easheur uut Telieken vleugen hebben omal die boeken en plaeten an 'e man te brengen, niet vergeten.
Vrouw Bult, van 'eFochtel now i n Oosterwo ol de, enheur
man moe'n wi'j nog even appat numen. Zi'j verkochten
tegere een hiele protte. Ok numeikRob Sloot en Henk
Kroese nog even. Alle drie daegen bin ze mit west en
verkochten ommeraek en ze stonnen ok nog een dag op 'e
jaormaat in Oosterwool.de, waor aszeok nog een hielte
hael deden. Al die meensken die mithulpen hebben, uut
naeme van bestuur en mitwarkers nog es hie] hattelik
daank! Doen jim toekern jaor weer mit oons mit?
Pieter Jonker

De jongste Twenten in aktie bi'j de Neulehoeve op 2
september 1978.
Foto: N. van Nieuwenhoven.

Et Stellingwarfs woordeboek
Sund oktober 1978 hebben we now ok in Steggerde een
groepien meensken an 'twark. Dat maondeliks komt Or
ok materiaol uut Steggerde binnen. Disse ni 'je woordeboekgroep staot onder leiding van de konta.ktpersoon de
heer Theo van de BEes, die bi 'j pattie van jim misschien
al wat bekend is as iene van de meensken aachter de
jaor1ike veurdrachta.ovend in Steggerde. Ok uut naeme
van de ere woordeboekgroepen: welkom, woordeboekvolk
van Steggerde! Okal omreden d'r nogal es verschil is
tussen Noordwoolde, De Hoeve en westeliker drpen, is
jim wark veur oons van groot belang: wekun now nog secuurder naogaon, waor wat percies zegd wodt, en waore
niet meer.
Nog even wat ni'jgies: de 1eer Bouwer uut Scheem-.
da, die vroegerokzels woorden optekende in PepergeDc Blesse, het dat materiaol een poos leden an oons
ofstaon. Wat laete, mar toch nog even van di.t plak of:
daank. Zoas wi'j al eerder schreven, de heer Jonker
is doende mit vaktaele-onderzuuk. Veur Noordwoolde en
omgeving kriegen we daorbi'j now hulpe van de heren
Jan Wijbenga en zien zwaoger Roelf Oosterhof uut Grunningen (van vroeger uut Noordwoolde en Ni'jhooltpae)
die beide zels ok al es mit et opschrieven van woorden, uutdrokkings en zo doende west hebben.
Dan nag nog wel even nuumd wodden dat. behalven "gewone leden" van de Schrieversronte ok veul woordeboekmeensken al es even op oons kantoortien kwammen, en
dan mit Pieter Jonker en de ere mitwarkers (Rob Sloot
en Henk Kroese, die, veurlopig as vri'jwilliger, in
't plak kwam van Egbert de Boer) in de kunde kwammen.
Daank veur de belangstelling! hiercnder eerst even een
peer T'bloemlezinkies" van uutdrokkings uut dief en
diek.
dief.
Een dief is vanzels een makkelik beeld veur etontstaon
van uutdrokkings. Pattie zeggen dief, eren dief, mar

dat laoten we now mar even veur wat et is.
"Wie ien keer steulen het, is altied de dief," geft
Wol op, enhaost etzelde geven Db, Np, Pe-.Dbi, Spa en
Sun-Ot op.
"As een dief in de naacht •kommen" wodt deur Bdie, Dho,
Dia, Np, Nt en Op opgeven.
De variaosies die geven wodden veur de uutdrokking mit
dief die d'r over gaot daj' de aander niet vertrouwen,
bin aorig genog om stok veur stok even op 'e bodden
te brengen.
"Die het de dief an 't gat." (Ma, Nbk, Obk, Op)
"Die het altied de diet an It gat hangen." (El)
"Hi'j lopt mit de dief aachter 't gat." (Dho)
"Hi'j het altied de diet an de kont hangen." (Wol)
"Die lopt altied mit de dief in de buse." (Np)
Veerder flog:
"Zo bertaol as 'n diet." (Spa)
"De gelegenhied maekt de diet." (Sun-0t)
"Hi'j lopt as 'n dief." (Dho)
"Hi'j knip 'm as een diet." (Nt)
"D'r as een dief mit vandeur gaon." (Op)
Dfo schrift:
Vroeger was 'tzo: asd'r een man deurdemodder fietste en de drek vleug op zien rogge, dan reupen wi'j:
"Hool de diet! H1'j het laand steulen!"
diek.
Uutdrokkings mit diek kwammen d'r ok nogal wat los.
De kaans is groot dat et in de eerste riegel hieronder gaot om diek = Ned. dijk; veerderop gaot et meerst
om dijk = Ned. weg, mar niet altied.
"Et zet(gien) zodenande diek" (et heipt d'r (niet)
wezenlik toe) geven Bdie, Dhau, Dho, Nbk, Nt, Nw, Op,
Obk, Ow, Pe-Dbl.
"Dat smit nogal wat zoden an de diek" geft Np; ok een
zin mit smieten geven Diz en Pla, wiels El etwarkwoord brengen hier bruukt, en Sun-Ot geven.
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De winter komt weer an en de diek (= weg) en de winter hebben vanzels nogal es mit mekeer te maeken.
Zie mar:
ttSnjj in de sliek, binnen drie daegen een hadde
diek." (Ld)
"Sni'j en sliek, mit drie daegen een gladde diek."
(Olae-Nlae)
"Sni'j in 't sliek, winter op 'e diek." (Db)
"Sni'j in 't sliek, yost op 'e diek." (Dhau)
"Sni'j in 't sliek geft yost op 'e diek." (Op)
Mar lang niet alles van de diek het mit 't weer te
maeken. Daoromme nog een stokmennig ere uutdrokkings
(daor diek soms weer op et Ned. weg slat).
"Riek op 'e diek en aarm in de pong." (Ma)
"1k vuul me zo riek as Jan op 'e diek." (Nun)
"Nit et hiele riek op 'e diek kommen." (Pe, Dbl, Pb)
(d'ropuut gaon mit alles daj' hebben, vaeks weinig)
"Kot op 'e diek, lange in de kroeg." (Db)
"As ienschaop over de diek isvolgen d'r meer." (Dho)
"Kreers op 'e diek kommen." (Pb) (netties veur 't locht
kommen)
"Overdaodisaltied verkeerd, behalven bi'j dieken en
dammen." (Pb)
"Zo had as een diek." (Nt)
"Pat is een meld as een diek" (Np) (d.i. een grcffen
lene)
"Et an de diek smeren." (Nw) (d'r glen gat meer in
zien (?) Isdebetekeniszo voldoende? Graeg reakties,
want we bin d'r niet hielemaole wis van).
En om de opsomming over diek of te sluten, een raodseltien van Bdie:
"D'r leup een dinkien over de diek,
Zien ogies gingen van kiekerdekiek,
Zien haorties gingen van krolderdekrol
le kun It niet raoden. al bi'j' ok dol."
(doqos :u1ssoTdo)
deugd.
Een algemiene

uutdrokking, die hruukt wodt as iene

tussen twie eren zitten gaot, of as him dat plak
toewezen wodi, is: "De deugd in de (of: et) midden!"
De uutdrokkin& komt hjelemaole uut et Latien en hoolt
in, dat et goeie meerst tussen de utersten in ligt.
In oons Stellingwarfs wodt de uutdrokking nogal es
bruukt, niet altied hielemaole percies zo, d'r komt
vaeke nog wat bi'j; dat meerst humoristischbedoeld is.
"We deugd inde (of: et) midden" wodt opgeven deur Db
en Wol.
'We deugd zit (meerstal) in et midden." (Bdie, Op)
"De deugd in de midden, rommel an de kaant." (El)
"De.deugd in de (soms: et) midden en de rommel an de
kaant." (Dho, Ma, Sun-Ot, Sz, Olae-Nlae)
"De deugd in 'tmidden, (en 't) verstaand andekaant."
(Diz, Dia. Nun, Nt, Spa)
"De deugdinde middenende rommel opdekaant." (Nbk,
Np)
"De deudin de midden en de duvel opdekaant." (Nbk)
Ere uutdrokkings mit deugd:
'We deugd moet beloond wodden." (Pe-Dbl)
"Zunigheid is een deugd, gierigheid is een ondeugd."
(op)
"De deugd loopt te bedelen." (Nun)
"Zunigheid is een goeie deugd." (Np)
"Van de nood een deugd maeken." (Algemien)
"Et is de deugd zeif." (Diz)
"In (all)erc (eer) en deugd." (Lhau, Ow)
"Uut goeder C1CLIgU (hebikhim hulpen)." (Bdie, El, Ld,
Np, Ow, Sz)
"Lieve deugd! (Wat ging dat d'r om weg!)." (Spa)
"D'r wodt niks as deugd over zegd." (El)
"Deugd doen" (goed doen, mooi vienen) (Db, Nun, Nt),
b.v.: "Et dot mi'j deugd dat jow kiender zo goed leren." (Db)
"Nit alle deugd van dien." (Dfo) (dan kriej' dat d'r
overhenne, b.v. ongelokkien of gelokkien)
De goeie kwaliteit, et "gewin" staot veuropinde volgende gebruuksmeugelikhied van deugd:
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"I-Iuj winnen mit mooi weer zit deugd in." (Db)
"Mit regenachtig weer zit d'r gien deugd in de eerpels." (Db)
laberet
Et het al vaeker blieken daon dat d'r over pattie woorden wat et komof anbelangt soms hiel wat te vertellen
vaalt. Vaeke het de onderzuker steun an gegevens over
waor en neffens wat veur uutspraok een woord veurkomt.
Zolange een bepaold woord veur oons woordeboek nog
niet ofvraogd is, vaalt d'r over etwaor en hoe as dat
woord veurkomt meerstal niet veul te vertellen. Mar
toch is d'r mit hulpe van woordeboeken, studieboeken
en zo over et komofwel wat te zeggen.. D'r wodt mi'J
nog al es vraogd waor dit of dat weg komt, en over ien
zoe'n geval gaot et now nog even, en dat as laeste.
Et woord laberet is nog niet ofvraogd veur et woordeboek, mar et komt veur in een oold boekien (1918)
van J.H. Popping (de heit) uut Oosterwoolde. Et boekien hiet Uut het leven, is 64 blz. dikke, en is een
tenielstok van drie bedrieven. Op blz. 26 staot: "Mienheer zegt dat bij vedielinge wij dat mar zien moeten
te schikken. As dat marzomaklik gaon zal. 1k kriege
er nog al wat mit te doen. 1k bin bange da'k daor mit
in It laberet raeke." Et gaot om de uutdrokking in
It laberet raeken. Laberet is donkt mi'j een ver-Stellingwarfsing van labyrint, een woorddat feitelik uut
et Latien komt. In 't Fries komt et ok veur: yn It laberint, laberet of laveret, en in It Grunnings komt
laberint ok al veur. Nit de uutdrokking wil zegd wodden: inverwarring en muuilikheden raeken, in de tieze raeken.
Henk Bloemhoff

Deurdaenkertien
Wanneer moe'n wi 'j die lienwoorden in et Stellingwarfs
weerommegeven.
h. kr.
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Zundagmorgen, negeri ure,
'k zie him veur mien bedde staon,
vrome vader, nette kieren
as we naor de karke gaon.
Kleine ogen gaon now eupen,
It grote raem mit zunnelocht,
viogge wasken, weinig eten,
as ik now es stiekem vlocht.
Hoge karke, zelde meensken
en de preek begriep 1k niet,
stille zitten, joW vervelen,
allegeer verleden tied.
Zundagmorgen
aand're meensken
zundagmorgen is zo kot,
zundagmorgen
stille weensken,
'k wil zo graeg allienig vot.
Zundagmoren, negen ure,
'k zie heur veur mien bedde staon,
kleine haanties, grote monden
as we naor de speultuun gaon.
En mien ogen gaon now eupen,
1k heb aenhik niks gien nocht,
viogge pakken, even tanken
as 1k now es stiekem vlocht.
Hoge huzen, zelde meensken
en heur doel begriep ik niet,
hadde jaegen, jow vervelen
is et vaeks in oonze tied.
Zundagmorgen, negen ure,
en 1k daenk nog weer an doe,
vrome vader, nette kieren
Nag 1k weer naor karke toe.
Harmen Houtman
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Hooltgravure van Dirk K. Koopmans.
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Kast
Een peer kleine husies mit een hoekien bouw veur
wat eerpels en bonen en een kaampien veur een peer
geiten en een schaop. Ok nog een wat groter boerespullegien van een peer koenen en een stokmennig varkens.
Eenvredig, klein gemienschoppien an een oolde zaandweg dwas deur de heidevelden. De meensken die hier an
etaende van de veurige iëuw woonden, mossen daegeliks hadde warken veur een sober, vaeke aarmoedig bestaon. In dat gemienschoppien, in die tied, gruuide
Kast op en de eerste zes, zeuven Jaor van zien leven
was dat zien hiele wereld. Nit zien b uurjooflgiefl, Matten, die krek zo oold was, speuldehi'j in de heide of
bi'jhuus. Soms gongen ze tegere naor Reinder, descheper as die mit zien kudde in et veld was. As et mooi
weer was en de schaopen rustig te vreten leupen, zat
Reinder vaeke op een hogien te breiden, et hontien
paste op de schaopen en as d'r al es een laom of een
schaop ofdwaelde, dan wodde die deur Juno gauw tot de
orde reupen. De beide joongies pasten op heur meniere ok op de schaopen, mar vaeker zatten ze bi'j Reinder, die zo mooi vertellen kon over de tied doe hi'j
nog een joongien was, of over spoeken en heksen en
meer van zokke griezelige zaeken. As et min weer was
zatten ze bi'j Reinder in de hutte en kregen dan wel
es een stokkien roggenbrood mit spek, dat de boerinne him mitgeven had. Zo gongen de eerste zes jaoren
van Kast zien leventien henne. Et was een klein, lien
mannegien, mar zo gezond as een vis en altied fleurig
en op It schik.
Mar doe gebeurde d'r wat.Op een naacht wodde hi'j
deur Heit van bedde haeld en naor Natten zien yolk,
Durk en Grietien brocht. Daor wodde hi'j bi'j Matten
enzien breurti en in de bedstee stopt, mit de bosschop
d'r bi'j, dat hi'j daor bli even mos tot Heit him weer
ophaelde. En wat nog reerder was, Grietien gong mit
Heft vot! Hi'j begreep d'r niks van, de hiele naacht
lag hi'j wakker. Zo gauw as et lochtig begon te wod-
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den, gong hi'j stiekem van bedde, pakte zien bevertiese broek en kielegien en zien hozen. Zonder iene
wakker te maeken kwam hi'j de kaemer uut, waor as de
hiele huusholinge sleup. In et aachterhuus trok hi'j
zien kieren an, mar kon zien kiompen niet vienen; dan
mar op de hozen de deure uut. Hi'j was krek op de zaandweg, doe grote Bauke, de aandere buurman, de deure uut"Naor Mem, Bauke."
kwam. "Waor zul ie henne,
"Dat kan niet, jong.JeMem het krekeenpoppe kregen,
die kan low now niet bruken. le moe'n weer naor Matten gaon."Verheerd keeket kleine mannegien de grote
kerel mit zien roege baord an. Dan raosde hi'j et uut:
"1k wil naor Hem toe!!" "Nee jonge, dat kan niet, ie
bin now memmen poppe niet meer, ie kommen now in et
pinkehokke. En now gauw weeromme naor Matten, ik moet
henne te melken." Versleugen bleef et kereltien midden op de weg staon. Had Heit him daoromme votbrocht,
omdat ze een poppien kregen? En moch hi'j now niet
weer thuuskommen? Mar Matten had toch ok een breurtien en ok nog een zussien en die was toch ok niet
votstuurd. En dat pinkehokke, mos hi'j now bi'j Bauke in et pinkehokke? Et zwiet brak him uut van benauwdhied, want koenen en pinken had Kast et hielemaole
nietopstaon!Watmos hi'j doen, waor mos hi'j henne?
Zonder dat hi'j d'r arge in had, leuphi'j et heidepattien in. Doe hi'j bi'j de hoogten kwam wus hi'j
et: naor de hutte van Reinder. Die zol dommiet wel mit
de schaopen kommen en dan moch hi'j vast wel bi'j
Reinder blieven.
Doe Reinder mit de kudde et veld daele kwam, zag
hi'j Kast zien Heit over de hoogte ankommen. Ze weren
zowat toegeli eke bi'j de hutte. "MorgenHaans." "Morgen, hej' Kast, oons joongien ok zien, Reinder?" Reinder schudde et heufd. Doe vertelde Haans dat hi'j et
joongien die naacht naor DurkenGrietien brocht had,
omdat et zoveer was mit Antien. Grietien was mitien
mit him naor huus gaon. En doe Durk morgens van bedde
kwam was Kast vot. Bauke had him zien dat hi'j op de
hozen op de weg ston en zegd dat hi'j weeromme gaon
mos. Mar dat had hi'j niet daon. "Durk, Bauke en ik
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hebben alles al ofzocht, mar we kun him nargens vienen. En ik durve niks tegen Antien te zeggen, ze vreug
al naor et joongien en doe het Bauken Gesien, die de
hiele naacht ok bi 'j oons west het, mar zegd, dat hi 'j
mooi mit Matter. an It speulen was." "Dat is een mal
spul Haans, en et is eers zoe'n aorig mannegien. Mar
wat het Juno daor tejanken in de hutte." Mitien leup
hi'j de huttein. Bi'j de baank van heidespitten ston
Juno te wiemeistattenentepiepen. "Haans kom es gauw
hier. De verleuren zeune!" Enjaheur, daor lag hi'j,
doempien in de mond, lekker te slaopen!
Zwaantsje van It Zaand.

Kienderhumor
Doe indertiedbi'j de buren een kleine geboren wodde, was oonze jongste 4-1
2 jaor. Hi'jmitmi'j daor henne om dat kleine wonder te bekieken. Laeter op weg
naor huus, zegtetkleine mannegien tegen mi'j: "Mem,
het Buurvrouw di e poppe kalfd."Hi'j had as boerekiend
al zo vaeke bi'j de geboorte van een kalfien west, dat
hi'j et bi'j de meensken in dezelde richting zocht.
It Zelde kereltien komt op een wintermorgen uut
zien bedde, struupt et naachtgoed uut, kikt et ziedraem uut en zicht de zunne opkommen. Inienen zegt hi'j:
"Kiek Mem, dezunne het zien pyamapakkien ok al uut!"
Ja, wat kan dat kleine goed toch lief reageren op een
bulte dingen.
J.v,d.B.-B.

De jaacht, et zaandgat en de harbarge
Inienend bin 'k wakker. 1k kiek om me henne. De
eerste straolen van een ni'je dag kroepen onder de gedienegies deur en maeken een plaetien op de matte naost
bedde. De hond van de buren slat an. Een karre boemelt
al weer rattelend over de Haemersweg.
len van de kiender is van bedde of stommeld en staot
me bi'j de deure slaoperig an te kieken, doeme in de

mond. Et is mien zeune.Ashi'j indegaten krigt da'1
hjpi heurd hebbe komt hi'j op de kni'jen naost me zitten. Hi'j het dust, zegt hi'j. Ikschiete in mien kleren en we daansen tegere de trappe of. We drinken een
koppien thee. De waarme damp kringelt naor boven, in
de dreugboeketten. Hi'j wil de deure van deknip doen.
1k tille him op. De zwaore deure piept, et is krek of
hi 'j nog niet zovule nocht het in de dingen die gebeuren gaon.
Oonze kiompen knarpen in et grint; we kiepperen de
diek of. We lopen stille naost mekeer. Alles sprekt
veur himzels disse morgen. Awwe een pad in tippeld
binnen zien we an de iene kaante wat lege pollen, an
de aandere kaante laand en nog es laand, tot an Der
Izzerd toe. En zo kommen we dan waor atk henne wol;
bi'j et laeste kleine stokkien heide dat d'r in disse streek nog overbieven is. We geven oons daele op
een piakkien waor awwe een mooi uutzicht hebben over
et laand.
In disse roegte gongen mien gedaachten weeromme
naor de tied dat wolven de boel hier slim onveilig
maekt hebben. Et moet in et jaor 1712 west hebben, dat
dr in de buurt van de Scheene een wolvejaacht holen
wodde. D'r was in de tied waor awwe now over praoten
iene wolf overbieven die slim vaeke delaanderi 'jenopsleup en daor peerden en schaopen doodbeet. Dat daor
mos wat an daon wodden. De perveensie had 250 gulden
over veur de jaeger die et biest doodschieten zol. Dat
op een dag gong d'r een koppel yolk mit de snaphaene
op 'e schoolder in de richting van de Scheene en Der
Izzerd. En reken mar, dat et d'r meraokels spannend
toegaon is; reken mar dat 'n stokmennig kerels mit een
kioppend hatte elke beweging en elk geritsel i.n de pollen mit scharpe blik vo]gd hebben.
Mar et is Albert Harmens west, "huisman te Wolvega en een voornaam schieter", die et biest van 88 pond
uuteindelik mit zien snaphaene daele scheuten het. As
beloning kreeg hi'j de premie van de perveensic en oh
25 guiden van de grieteni'je. De centen wodden verdield onder alle mannen die an de jacht mitdaon had-

- 19 -

den. D'r wodde nao de tied wel een fesien klaormaekt
in Wolvege, Sunnege, Ni'jlaemer, Der Izzerd en Hooltpae. De romp van et dier wodde tot iewige ofschrik ophongen in et zaandgat van et galgeveld. In een oold
resolusjeboek kuwwe daorover lezen:
"zijnde dat beest bij weginge zwaar bevonden
acht en tachtig pondt, en de romp dies op het
zoogenoemde galgevelt in het sandgat opgehangen en het vel nadat het opgevult ward in de
regtkamer tot gedachtenisse ..................
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Dat zaandgat, waor as hierover spreuken wodt,is warschienlik et zaandplak west dat aj' now nog in de Ni'je
Aanleg vienen kunnen. Een peer jaor laeter, in 1717,
was et weer Albert Harmens die raekscheut: in de naacht
van 21 op 22 oktober had hi'j een wild varken te pakken, argens in de buurt van Hooltpae.
De huden van de beide biesten, die veur die tied
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keunstig opvuld weren, wodden dus ophongen in "de
regtkamer". Die rechtkaemer was doedertieden in de harbarge van Padberg. Mar doe d'rinWolvegeeen nij gemientehuus bouwd wodde, wodden de huden uut de harbarge
vot haeld en tot veerder andaenken op 'e zoolder van
et nitje gebouw legd.
Op et twiede plaetien kuj' deharbarge van Padberg
zien. Rechts veuran staon de stienen paolties, die ok
vandaege nog veur et gemientehuus staon. Links, waor
as de voerbak veur de peerden staot, was et cefé van
Berend Schreur. Wilde varkens bin d'r ok in laetere
tieden nog wel in disse kontreinen west. In 1810, doe
as Meinardus Siderius hier grietman was, wodden d'r
nog twie van disse biesten scheuten; iene in Der Izzerd en iene in Ni'jhooltpae.
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De harbarge is d'r niet meer, de wolven en de zwienen,
ze bin d'r niet meer. We lopen terogge. De kleine jonge diedelt nog bi'jmeomme. Hi'jiswat praotser wodden en vragt me honderd en iene dingen, waor a'k niet
altied antwoord op wete. De koenen gaepen ni'jsgierig heur koppen over et stiekeldraod. D'r komt meer
leven op 'e djek. We staon weer op et asfalt. Weerom.me in disse tied.
Tekst en tekenings: Fr Westink.

De wedstried
Die middag leek et wel of alles in de ruste was.
Poes zat op et straotien veur de aachterdeure lekker
in de zunne wat te dodden. It Kalfien an de paol lag
wat in It schaad onder de bomen. De voegels heurde ie
ok al niet meer en de kiepen zollen wel weer in It
zaand liggen. Hector lag mit de kop op 'e poten bi'j
et hokke. Zo now en dan tilde hi'j de kop wat op om
es te luustren of hi'j ok wat heurde. Ok in huus was
et stille. Annegien was op 'e stoel klommen om heur
deusies van et richeltien te kriegen. D'r was iene
toch zoe'n mooie bi'j: rood mit goold en dunne zwatte
strepies d'r over henne. Mem beweerde de deusies altied veur heur enmaekteze schone. Laest was ze ok al
iene kwiet west mar die had Buurvrouw heur weer mit-.
neumen. Mem hadde et schollewasken daon en was buten
gaon. "Daenk om et goed van de liende te haelen, zol
de poppejurk ok al dreuge wezen?"Annegienscharrelde wat deur huus. Heur die vliege es brommen en wat
tikte die wekker hadde op 'e schostienmaantel. Ze keek
es in It kassien. De deure ston wat op 'e kier en ze
vuulde es an de sokken die onderin laggen. Lekker zaachte weren die. Een kni'jekwam over de raand, nog iene
enjaheur, daor lag ze. Zekonhier mooi weg kroepen.
Hier kon Mem heur vast niet vienen. Ze trok et deur-.
tien een betien an. Wat tikte die wekker toch...
Nao eon posien kwam Mem mit een aarmvol wasgoed in
huus. Wat was et hier toch stille! Ze keek es om heur henne.Waor was Annegien now! Ni'js was ze hier nog. Heur
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deusies stonnen mooi op een riegeltien op 'e vloer.
Ze keek es deur It glas over de groshoeke henne naor
de petten; ze zol toch niet? Et hatte klopte heur in
de keel. Ze vleug naor butenenkeek veur It huus, mar
zag ok niks, dan mar aachter It huus naor de boswal
over de reed naor de heide. Daor kon ze ok haost niet
wezen want ze hadden heur waorschouwd dat daor adders
en slangen weren. En hoe veer zeokkeek et was allemaol heide, heide, mar et lochtige koppien van Anneglen zag ze niet. Nog mar een keer om huus, niks, hielemaole niks. De bienen trilden heur onder It gat. En
inienen, zie, heur klompies stonnen nog bi'j dedeure.
Mar waor was ze dan; weer deur It huus kieken.
Doe zag ze et kassien een betien an staon en och,
daor lag ze in een rondgeer bultienop 'e sokken. Rerst
docht ze: Dat aekelige jonk!, mar doe giimkte ze.
Moej' heur daor now zien liggen, de doem nog half
in de mond, docht ze. Ze zol heur mar even gewodden
laoten en zet eerst mar wat thee. Doe dat klaor was
reup ze: "Annegien, waor bl'j'?" "Theedrinken!' Een
stemmegien kwam uut 'e kaaste. "Hem, 1k bin votkreupen." "Ja, dat zie 1k," zee Hem, mar ze lachte niet.
"le hebben mi'j reer an 't schrikken maekt." "Gaoj'
aanst mit, ik wol nog even naor Buurvrouw." Now, dat
konwel, dat een posien laeter stapten ze de reed uut,
doe overdwas over It laand en deur een peer hekken.
Daor kwammen de beide ooldste jongen van de buren anvliegen. "Moej' es zien wat wi'j hebben." Ze hullen
een flesse in de heugte, daor zat sap in dat ze opvongen
hadden uut een snee in een burkeboom. En now mos et
nog in de grond, dan wodde et wien. En vot weren ze al
weer. Wien uut 'e grond, 't leek Annegien niet zo lekker
toe. Heur dewiend now es vremd deur de riegel dennc.-.
bomen die bi'j et pad staon, roezen. Schruten kikt ze
om heur henne. 0, daor komt Wietske et buurmaegien ok
al an. "Gaon jim mar even speulen, dan gao ik naor Buurvrouw." En Hem lopt al vot. Eerst gaonzeom de beurt
toolteren.
Doe leupenzenaor buurman die drok doende was dong
op 'e krojete laeden. Hi'j paktedekrojeop en krooi- 23 -

de d'r mit de reed uut naor dedongbult. Jan, een dikke jonge van zoe'n jaorôfzesse, stapte mit een grote tree, de hanen in de buse, zien heit aachternao.
Weeromme bleef hi'j bi'j de maegies staon. "Wat zullen we es even doen?" zee hi'j. Dat wussen ze niet.
"Zullen we es doen wie et veerste pissen kan? Now?"
Wietske zee: "Jagoed." Annegien zee niks."Ilier op 'e
reed, in 't zaand kunwemooi zien wieetveerste kan."
De maegies op 'e hukens. Jan d'r naost, de bienen wat
uut mekeer, de boek veuruut. "Ikzal wel tellen," zee
drieje." Daor gong et henne. Jan
Jan. "lene, twieje
mit een grote boge, haost over de reed henne. De maegies, hoe ze ok stenden,kwammen mar half zo veer. "Ha,
ha, ha," zee Jan, "ha, ha, ha,"hi'j schatterde et uut,
"dat heb ikwunnen." De rnaegies keken sip, perbeerden de
baanties van de broek vaaste te kneupen, en zakten doe
of naor huus. Jan fluitende, hanen in de buse, stapte
mit een grote tree zien heit weer aachternao.

...

M. Jonker - Veenstra.

Van huus en hiem
(De Duutse reize)
Daor lag mien memdanmit heur ni'je pace-maker in
dat Duutse ziekenhuus. Ze was goed op 't schik, dat
koj' zo wel zien. Doe wi'J d'rinkwammen was ze krek
an It eten. It Was niet zo as bi'j oons, zee ze. Et
leek wel dat ze een lekkere knakwost had. "Och die is
koold je," zee ze,"en de eerpels bin niet te eten."
Toch kreeg ze wel genoeg. "Hoe gaot et mit de tael,"
vreugen wi'j, "wat zej' now aj' naor et husien moeten?" "Ich muss ein poepschen machen," zee mien mem,
"da'szomakkelikaswat." Toch hadzede tael nog niet
hieleinaol onder de doeme. De dokter wol even mit mi'j
praoten. "Meine Briider wil mit der dokter sprechen,"
zee ze. Johan markte, hiel taktisch, op dat d'r dan
t.och een hiel leeftiedsverschil was tussen breur en
zuster.
Zo as al eerder zegd, ze was goed op It schik. We
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hadden aorigwat lectuur veur heur mitneumen. Zo gong
de dag wat viogger veurbi'j. As 't now niet zo'k mooi
weer was kon ze tussen de bladzieden van heur boek
deur et wel in Keulen donderen heuren. Op de reize naor
Siegburg toe mossen we ok over Keulen. Op de hennereize zatten we nog verkeerd ok. Mien breur kreeg liekewel deur dat et gedielte waor as wi 'j in zatten, d'r
in Oberhausen of gong. Dus wi'j de hiele trein deur..
Op oonze reize kwammen we ok nog in een wat vremd gedielte. We dochten dat et et slaopgedielte was. Et dee
blieken dat we deur de posttrein leupen. De koffie
kwam ok mar niet. We vreugen an een Duutse vrouw hoe
dat zat. 110, ze kommen hier pas om elf ure mit koflie," zee ze. We hadden we]. zin an wat en begonnen dus
mar an de koeke. Geiokkig kwam et brune goetien toch
eerder.
Op 'e weg naor huus zatten wein een trein waor as
we gien twiede klasse vienen konnen. Dat is toch et
eerste waor aswi'j, asarbeiders, naor zuken. Detwiede kiasse wis d'rokniet, dus beiaandenwein It pluche. We vuulden oons eerst wat onwennig, mar al gauw
vul mien breur in slaop. Wat een luxe. Et husien was
van een soort marmer, mit spiegelsop 'e deuren. Hiel
wat aanders as oons hoolten husien boven de putte. We
kregen ok al gauw weer zin in wat. Konnen we oonze
broggies hier opeten? We wussen et niet, mar mien breur
en ik waogden et d'r op. Ee13 peer tellen laeter begon een "deftige" kerel ok mit zien mitneumen brood.
Moch et wel of hadden wi'j een ni'je regel invoerd.
1k wete et niet. Zo soesden wi 'j de "heimat" deur.
Keulen, Dusseldorf, Duisburg, Emmerich, wi'j weren
"meensken van de wereld" wodden (of weren we dat aenuk al?). Tien uren onderwegens. Overstappen, klokke
veuruut, gelosie aachteruut, passen zien laoten, zo
gong de dag veurbi'j. 1k hebbe de klokke in It rond
slaopen, dat kan 'K jim wel vertellen. Et paspoort,
waor as ik de veurige keer over schreef, is d'r dus
kommen. Mien mem had et neudig, allienig wel op een
hiele aandere meniere as dat we docht hadden.
Heur nog de hieltied daankbere zeune,
Harmen Houtman
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Et oolde huus
1k lope deur et oolde huus,
dit was mien plak, dit was mien thuus.
Hier zat mien moeke, hier mien breur,
et oolde dak dat lekt now .deur.
Hier ston de taofel, hier de heerd,
hier et buro, hier heb jk leerd.
Hier zat mien vader in de stoel
soms wat te kieken zonder doel.
Dit is de plinte mit et gat,
waor vaeks een moes te vreten zat.
Hier ston de rieten honnemaand,
et kassien was an disse kaant.
1k loop de hoolten trappe op,
miens stot ik zomar mien tk o plT.
Hier boven wi'jt de noordenwiend,
heur ie et kraeken van et bient.
Te kriegen spinrag in et haor,
een oolde zende hangt nog klaor.
Hier was et hujvak, hier lag stro,
hier ston die koe, die trapte zo
Dit was jow huus, et is zo oold,
et stoft d'r now en It is ok koold.
Et is zo nat, et gaot kepot,
et iezer roest, et hoolt verrot.
Te bleven kot, mar een kertier
en jow gedaachten blieven hier.
En al is It now vol rag en gruus,
et is en blift jow oolde huus.

Harmen Houtman

Donkerbroek: zommer 1978.
Foto: Dick Doornenbal

- 27 -

Starke Garke
D'r moe'n vroeger starke meenskenwest hebben. Et
geslacht is veraanderd, want ze bruken de spieren niet
zo goed meer as doe alles nog mit de haandkracht daon
wodden mos.
Zo moet d'r een hiele starke smid west hebben in
een Stellingwarfs dèrpien. Dat kwam wel van passe, want
smeden is een zwaor wark. Mar Garke dee dat mit groot
gemak want an zien kracht kwam haost gien aende. As
hi'j veur et aambeeld ston te smeden dan dreunde de
hiele smidse en ie konnen in de uutaenden van 't drp
et vrolike geiuud heuren van de haemerslaegen op et
aambeeld. Wat heurde dat mooi. As zien wiefien him in
huus reup om te koffiedrinken of te eten dan legde
Garke de moker even daele en 't was dan krek of ston
de klokke stille in It drpien.
It Was wonderlik, zoe'n starke grote man die zoe'n
tenger wiefien hadde; hoe had hi'j ze vunnen en wat
was hi'j wiesmit heur. En goed dat hi'j was, hi'j dee
alleswatzi'j zee, enalles overlegden ze tegere. Mar
It laeste woord was aitied veur heur: zo zi'j et zee
gebeurde et. It Was een reus mit een teer hatte.
It Was zo makkelik veur de meensken, want vaeke was
et zo dat d'r wel es een starke man an te passe kommen mos en dan deden ze nooit een vergeefse vraoge an
Garke as hi'j even heipen kon.
Zo was It in de hujjinge. De boeren reden an en van
mit lege en voile waegens. It Was een slim dreuge tied
en dan krimpen de vielen van de waegens wel es en lopt
de hoepe d'r of. Zo zatten Jan Willems en zien knecht
indenoed want ze weren onderweg mit twie dikke voeren huj, en It viel van iene van de waegens was bezweken. Daor stonnen ze midden op 'e weg. Ze weren
verlegen. Mar gauwde knecht naor Garke toe om hulpe.
Die wol vot op slag wel helpen en had just ni 'je vielen
veurdewaegenmaeker in de smidse, veurzien van ni'je
hoepen. Even mos de knecht et zeggen tegen Age de waegenmaeker en die vun et wel goed dat ze een viel kre-
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gen. Al hoepelende mit et ni'je viel kwammen ze an
waor de boer al ongeduldig ston uut te kieken! Die zee:
"Now hebben jim ommes de dommekracht nog vergeten!"
Garke lachte wat en zee: "1k til even et voer huj een
betien op van aachteren en dan schoeven jim et ni'je
vie]. d'r mar onder."Zekeken mit grote ogen doe Garke de starke rogge onder It voer huj zette en zee:
"Doe 't jim now mar an tied en maek goed wark." In een
ogenblikkien konnen ze weer rieden.
Zo gong et vaeke dat ze Garke d'r even bi'j hebben mossen. Dit wodde dan ok wel goedmaekt en van menfig iene kreeg hi'j danokwel es een kissien segaren
want hi'j moch graeg roken. Mar d'r weren ok aanderen
die misbruuk maekten van zien krachten en die d'r ok
nog niks veur over haddenenzo. Zoe'n iene as Pieter
Jaans die een zwaore boom op 'e waegen laeden mos om
naor de zaegeri'je te brengen om plaanken van zaegen
te laoten veur eigen gebruuk. Daor mos Garke even toe
helpen want ze konnen onmogelik de zwaore boom mit
eigeri yolk op de waegen kriegen. Garke kende zien
volkien en gong niet zo hiel bliede mit want Pieter
Jaans was eon gierige kerel en gaf niks weg. Mar
hi'j leup toch even mit en hulp heur de boom op de
waegen. Doe't weer fikst was, had Pieter Jaans d'r
kwaolik een bedaankien veur over en gong mit zien
yolk in huus om een koppien koffie. Dan zollen ze de
boom naor de zaegeri'je brengen. Mar dit kwam Garke
toch een betien in de ere dat ze him niet lens even
mit nuugden in huus en even verscheul hi'j him. Doe
glen iene et zag, legde hi'j de boom heimelik weer
netties vandewaegen of en hi'j maekte dat hi'j weer
in de smidse kwam.
Wat keek die gierige Pieter Jaans reer doe ze zaggen dat de boom weer net zo lag as veurhenne. Doe dusten ze Garke niet weertevraogen en hi'jvuulde waor
de schoe kneep doedeknecht zee: "le hebben him niet
mit in huus nuugd, man! Dat hej' d'r now van!"
Zo weren d'r meer vandiedingen. Hoe starkashi'j
was wus hi'jzels haost niet. Zo was et op een aovend
doe twie kerels die 'm funk omme hadden in It cef- 29 -

gien van Albert en Jaanke mar niet opstappen wollen en vanzelsok niet betaelen wollen wat as ze verzeupen hadden. Ze begonnen ok nog te zingen en te angaon dat de kiender van 't lewaai niet slaopen konnen.
It Leken ok nog geveerlike kerels, en Albert was d'r
mit an. Stiekem stuurden ze iene van de grote jongen
naor Garke toe die vredig in huus zat een piepien te
roke.nenan een bakkien koffie zat bi'j zien wiefien.
De jonge vertelde ze wat d'r an de haand was mit die
kerels die niet vot wollen en dat hi'j een bosschop
hadde van Heit en Mem, as Garke even kommen wol. "Now,"
zee die, "dan moetik mar even mit en es kieken as ze
d'r uut willen of niet."
Ze schrokken wel even doe de geweldige reus mit zien
grote zwatte baord in de deure verscheen. De iene gong
d'r uut himzels al vlogge uut, mar de aander trok een
mes en zol Garke nog stikken. Die wodde doe ok wat
bremstig en greep him bi'j de aarm, zo stief dat et
mes al op de vloer vul. Doe slingerde hi'j him een
keer in de ronte en smeet him de deure uut as een warveiwiend! De kerel kwam hiel ongelokkig tegen de liendebooman mit It gezichte en hul d'r een platte neuze
an over. 'tWoddenogeen rechtzaeke ok nog. Mar deurdat hi'j mit een mes dreigd hadde, wodde Garke vri'j spreuken! Hi'jmos him weer temperen en inbienen. Wat
hadde zien wiefien ongerust west; hi'j hadde wel in
de gevangenis belanen kund. Hi'j wodde hierdeur wel
speerzemermitzien krachten en leut him nao die tied
niet meer veur iederiene zien karregien spannen, dat
kuj' begriepen.
Wube Lamers van de Kuunderwal.

Et blauw gimmeleren aekertien
As dat es praoten kon! Jaoren leden, doe mien schoonyolk ophullen van boerken, zee Schoonmem tegen mi'j:
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"Wil ie dat blauwe aekertien ok hebben? It Kan es uutkommen, zommers mit eten naor It hujlaand." Dat kwam
zeker goed uut. Wi'j liadden ok nogal wat laand van huus
en as 't hujjersweer was, hadden de manl uden gien tied
om thuus kommen te eten. Dan kon It gebeuren, dat 1k
tegen twelfuremit eten henne mos. Veur een kiend in
iene en de stamppot
I t zittien, aachterop 'e fiet'in 't aekertien in de fietstasse en de soepenbri'jkanne
an 'e haand. Wat smaekte et eten toch lekker in It hujlaand. Uutbraoden dobbeistienties spek deur de stamppot, wost en rebarber d'r bi'j. En dat allemaole uut
dat blauwe gimmeleren aekertien! Lekkere soepenbrij
d'r aachter an mit een flinke scheut melk d'r deur henne, It wol d'r wel in.
As ien en aander behemmeld was, dan was It weer warken geblaozen. 1k bleef dan tot melkerstied en huip
richelties- en stattiesklauwen. Ok mosik wel es helpen tiemen. Mar dat vun 1k veer van makkelik. De peerden zo mennen dat de twiede richel huj mooi over de
eerste opper henne kwam, dan kreej' een mooie bult.
Mar It gong vaeke verkeerd mit mi'j heur! Dan half
viere naor huus, de koenen anhaelen en vaaste maeken
endankwam iene van It manvolk thuus om mi'j te helpen mit melken.
Die tied van jaoren leden is veurbi'j en wi'j bin
al A.O.W.-ers en hebben It mar veur It opmaeken. Et
salaris, waor wi 'j niks meer veur hoeven te doen, kriegen wi'j now zonder ienige inspanning.
Mar now nog even dat aekertien. Oonze dochter was
disser daegen jaorig. 1k docht in ienen an It aekertien dat bi 'j oons now al weer jaoren in 'e kaaste ston;
misschien konnenwi'j heur daor wel bliede mit maeken
want oold is "in"'. Ikheb 't vuidmit eier, van scharrelkiepen", en heur dat op 'e jaordag geven. Wat was
ze daor bliede mit. "Wil Mem dat now echt missen, zol
Mem daor glen spiet van kriegen? Wil ie dat now zo mar
missen?" "Aj' 't mooi vienen, ja." It Staot bi'j heur
niet in 'e kaaste, mar op een taofeltien te pronke.
As It aekertien now mar niet al te iedel wodt van al
dat bewonderen van elkeniene die bi'j oonze dochter
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over de vloer komt. Ze konesvan 't taofeltien kietteren en heur huud bezeren, mar d'r zit vot niet eon
plakke an want It is oolderwets gimmeleer! En et kan
dus wel een stotien hebben.
Antien.

Herinnering an 1933-1934
't Was haast 1933, wi'j woo nden nog in It VeLd, 'K
was warkloos. Wel een bekend verschiensel in die tied.
Van hogerhaand wodde d'r ok al es perbeerd daor wat
an te doen. De volkshogeschoele in Bakkevene (Allardsoog) wodde opricht naor Deens medel, zuwwe mar zeggen. Verschillende gemienten (waoronder Oost-Stellingwarf) gavven subsidie en zodoende konnen d'r ok
warkioze jongeren van die gemiente naor toe gaon, mar
die mossen vaeke wel wat stimuleerd wodden. De leiding en eerste mitdoeners weren al laank begonnen.
Daenk mar es an de ni'je zaandweg van It Allardsoge
naor Bakkevene dwas deur 'tNaandeveld henne die laeter de Studenteweg nuumd wodde, omdat de s1uderende
jeugd d'r an mitwarkt liet om die weg an te leggen.
Doe de toezegging van subsidie d'r was besleuten ze om de
boer op te gaonomes te perberen de jeugdige warklozen uut de sleur van It niksdoen te haelen. Op een
middag kwammen d'rokeen peer jongen bi'j oons praoten.
'K Hadde d'r wel belangstelling veurenwi'j henne
te kieken. It Allardsoge zat in do veurgevel van een
oold boerderi'jgienboven eon veenster enonder do daklieste en een peer jaor weeromme he'k d'r nog een plaetien van neumen. 'tOge kikt van Bakkeveensterkaant of
naor Zeuvenhuzen. 't Is daor et drie-perveensiepunt
Frieslaand, Grunninge.n en Drente. 't Was van binnen
vertimmerd. De keukenmit Tjitske an It heufd, de biebeitheek, conversaosielekaal en 't waslekaal weren in
dat boerderi'jgien. D'r naost was eon lange hoolten
barak bouwd waor krihben (ien en twiehoge) zorgden veur
slaopgelegenhied. Uat veederof weren ze mit een oolde
boerderi'je an 't verbouwen your gelegenhied om aan- 32 -

dere warkzemhedeninuut te oefenen. Oolde boeken opj I inbienen bi 'jglieks. Op een eer plakicien ston een
blokhutte waor Omke Jarich (Van der Wielen) in woonde.
Een gezellige oolde baos die yule van de wereld zien
hadde en daor mooi over vertellen kori. Zien omkezegger, de bekende Dr. H. van der Wielen, hadde mit meerdere meensken de leiding. Hoe lange hi'j daor bleven
is weetikniet. 'k Hebbe nooit heurd dat hi'j laeter
een ere baene anneumen het. Hi'j het wel verschillende boeken schreven en is laeter mit Tjitske Swierstra
(die daor de keuken beheerde) trouwd. Veerder weren
daor doe Drs. Hans de Vries Reilingh mit zien vrouw
Karin (het laeter de doktersbul haeld en is perfester
woddeninAmsterdam). Mr. Oscar Germonprz is daor in
de winter kommen dat ik daor al was. Et het een poze
leden in 'e kraante staon dat hl'j wegraekt is. Hi'j
het altied in et volkshogeschoelewark zeten: hi'j is
laeter naor Bergen gaon, en daor in de leiding kommen.
Abe Brouwer, de bekende straotemaeker-schri ever was
daor doe ok en gaf wel es wat les in tenielspeulen.
Zien hoeken het hit.j lacter pas schreven: De_uden
Swipe, Narijke en aanderen.
I IieLte maendagsmorgens vanuut et veld naor Haulerwiek (now Waskemeer) en Bakkevene de Studenteweg
langes en zaoterdagsmiddags weer naor huus. Dat he'k
zodehiele winter daon en 'k bin altied nog daankber
dat 'k dat mitmaekt hebbe. De meensken waor as wi'j
daegeliks mit ommegongen weren meensken mit gevuul veur
zokke zaeken en dan leeft dat plezierig; wi'j atten
ok mit mekere in de grote zael an taofel en dan wodden de tongen bruukt veur It eten mar ok om over alderhaande dingen te praoten. Die tied het wel mithulpen orn mien ontwikkeling wat bi'j te schaeven.
In ttveurjaor was It veur mi'j weer oflopen, wi'j
huurden een boerderi'jgien in It Koelaand in Donkerbroek en daor icon ik wat anslag vienen. Wi'j hadden
twie koenen en doe wi'j 't veld vaarwel zegden, hebben we d'r nog iene bi 1 jkocht. Et ere jaor nog een
stokkien laand d'rbi'j en weer een koe meer holen en
zo bin witj mit valen en opstaon bi'j de wal opklbm- 33 -

men. 'k Hebbe van uut et Koelaand nog goed twie jaor
uut de roulaosie west: een kuur in It Sanatorium in
Appelsche. Watwel een diepe curve in mien leven west
het, mar de kuur het wel hulpen, 'k bin niet weer
ziek west. Wi'j hebben doe nog twie jaor op een spullegien in Duurswoold woond en bin in meie 1940 naor
de Schaansdiekraekt waor 'k ales over schreven hebbe.
Tj. Dijk.

De klokke
It Is duuster in 'e kaemer,
de klokke slat vuuf keer,
de zunne is haost onder,
d'r is gien koffie meer.
Ze wonen nog allienig,
zi'j, meensken van de tied,
nog blieven ze overaende
en waorom aenlik niet.
De kraante is de bode
van bliedschop en van dood,
aiweer een kunde votraekt,
heur kring is niet zo groot.
De treden naor de kaaste
die wodden oe zo veer
en bij heur oolde buren
daor kommen ze niet meer.
Soms zitten ze te slaopen
in d' oolde rieten stoel,
morgen, kom ie morgen,
het morgen nog een doel?
Nog bin ze tegere,
d'r komt nog steeds een dag,
de klokke slat de uren,
mar iens de laeste slag.
Harmen Houtman

- 34 -

Dörpsfeguren 1
D'r wodt wel es zegd, d'r is eigenlik weinig veraanderd bi'j vroeger, mar op sommige fronten is 't
toch wel een hiel verschil bi I j destieds. Vroeger haj'
van die zogenaemde drpsfeguren, die iederiene kende,
meerstal weren 'tvri'jgezeLlen die It vanzels ok wel
veur een gedielte van de gemienschop hebben mossen en
over 't algemien wéren 't ok grote kiendervrunden
zodatze wel aorig in de belangstelling stonnen. lene
van die drpsfeguren van Wolvego was ongetwiefeld
Jolke Timmerman, beter bekend as Zwatte Jolke.
It Was een oolde oostganger en mit zien pensioentienkonhi'j d'r zeker knap van rond kominen, want ik
heb wel es zien dat hi'j een dikke pottemennee in de
buse hadde. Alles wat ze hadden beweerden ze netuurlikokindekaaste of in de buse, want om It naor een
baanktebrengen, dat was doe de gewoonte nog niet en
dat vertrouwden ze ok mar half, een aander hadde d'r
ok niks mit uut to staon wat aj' bezatten. Jolke die
'woonde an de Zulverlaene in een drie-kaemerhusien,
tussen de Keiweg, daor ze doe wel "de ballerstienen"
tegen zeden, en It plaetsien van mien omke ilendrik,
dat daor vroeger beter hekend was as de Iloogkaampe.
Jolke verschoonde 'm ion keer in de veertien daegen,
mar dan deed hi'j gien sch66n goed an, nee, dan keerde hi'j t omme en dan kon I t nog es zolange mit!
It Wasken van de kieren he'k een keer zien, daor
had hi'-j ok een appatte methode veur. Hi'j legde It
kledingstok goed nat op 'e straote henne, dan had
hi'j naost 'm een pot mit grune ziepe staon en dan
gong hi'j die broek, jasse en hemd, wat It mar was,
mit de luiwaegen te lief. Beide kaanten kregen een
goeie beurt en in een emmer mit waeter spoelde hi'j
etdanlaeter uut. Hi'j kwam ion keer in 't jaor bi'j
oonstetheedrinken, want mien vader was ok ofkomstig
van de Hoogkaampe en kende Jolke vanzels ok dour en
dour. Om eer}.ik te wezen weren we eigenlik goed vies
van 'm, zien naeme Zwatte Jolke deed hi'j goed ere an.
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Om It gezicht te wasken daor maekte hi'j gien daegeliks wark van on dan deur zien tebaksproemen had hi'j
vanzels dat bekende jarrepattien onder de kin lopen
en dat zal wel zoe'n betien de oorzaeke d'r van west
hebben dat we een speciaal "Jolke koppien" staon hadden dat allienig veur It locht kwam as Jolke in antocht was. We hadden wel es zegd: "Hi'j zal wel daenken, ze kun daor in Ooldelaemer lange mit de koppies
toe."
In It begin van de laeste wereldoorlog wol de gemiente de Hoogkaampe kopen veur uutbreiding van Wolvege. It Oolde boerespul van mien omke mos d'r of en
ok de "Lange Jammer" waor Jolke in woonde mos mit de
grand geliek maekt wodden. Tussen haokies, waor It
spul van Hendrik Bakker stan hej' now dat speultunegien an do Zulverlaene. Mar mit Zwatte Jolke weren ze
aorig anklauwcl, in et eerste plak wol hi 'j d'r niet
uut en ten twiede was d'r gien iene die oolde huzen
ofbreken wol am de waandluzen.
Burgemeester Maas, de "toenmalige burgemeester",
moet doe zegd hebben: 'Kwam de dood hemnu maar halen."
Zien woorden zollen al gauw waorhied wodden. 1ant doe
ze de oolde man einlik overhaeld hadden om 't paand
te verlaoten en ze 'm argens in Wolvege een grate
schoonmaekbeurt geven hadden het die ommekeer bepaold
te groat veur 'mwest, want bi.nrien de kotste tied had
Jolke et tiedige your It iewige verwisseld en de oolde husies hebben ze naoderhaand mit behulpe van de
raaie haene mit de grand geliek maekt.
De volgende keer is d'r een aandere dorpsfeguur an bad.
J. Bakker

Een lied over een vondeling
It Was op een zomeravondstond
Toen eon rijk heer met zijn gade
Wandelden hun veldgrond rand
Wat vc.'nden zij: wie kan dat raden. (2x)
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Een witte doek lag aan een boom
Wie mag die hebben hier verloren
Mevrouw bekeek het zonder schroorn
En ze vond een kindje pas geboren. (2x)
Daar nu dat wichtje weent en schreit
Sprak zij: "Och lieve man wil horen
Ben met dit kindje recht verblijd
't Is zeker ons van God beschoren." (2x)
"Welaan dan mijn waarde lieve vrouw
Laat ons te saam naar huis dan spoeden
En onderzoeken dan heel nauw
Eer wij zo'n kindje op gaan voeden." (2x)
Bet kindje werd ontwikkeld dan
En ziet het had een briefje mede
Gechreven door zijn moeders hand
Zijn naam moet Frederik Karel wezen. (2x)
(Is d'r nog iene die dit lied kent? Wet die d'r meer
van? Hoe was et veerder? Oonze woordeboekgroep uut
Ni'jtriene stuurde et toe, en is d'r, krek as wi'j,
beni'jd naor. Reakties graeg naor oons bureau. Adres
en tillefoon argens eers in disse Ovend. Red.)

Haast
De zunne staot lege
Et locht schi.ent vael
En bried over et lege laand.
Mar een stokmennig bomen
Staon op heurzels
Stiekempies kleurig te wezen.
Morgen staot de zunne leger
Et locht schient vaeler
Mar de bomen op 'e riegel
Zullen kleuriger,
Fleuriger nog wezen as vandaege.
Geertien van Buten
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Oonze haastpuzzel
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Van links naor rechts.
1. Hoolt van een bepaolde boom.
11. 'n Wôonplak hebben.
12. Zangnote.
13. Smerig.

15. Kiussi en.
18.Stekken (3e pers. inkelvoold).
19. Iekschelder (in It Ned.!).
20. Komt uut de kiepe.
21. Niet de eerste.
22. Rekenen (verleden tied)
24. Omroep.
25. Evenpi es.
26. De vrouw van je breur.
29. Zangnote.
30. Nem (in It Ned.!).
32. En aandere.
33. Veurzetsel.
34. Zangnote.
35. Et risseneren.
39. Reptiel.
41. Hael et!
42. Klinker.
43. Diel van de mast.
44. Pers. vnw.
45. Teiwoord.
47. Gulden (ofk.).
49. Stad op de Filippijnen.
51. Huushoold en Nijverhieds Onderwi es.
52. Veurzetsel.
53. Ingenieur (ofk.).
54. Naokieken.
58. Test.
61. Ondeugend.
62. Gewicht.
63. Et prissenteren.
Van boven naor beneden.
1.Sufferd.
2. Dielten van de bienen.
3. Dier.
4. Infanterie (ofk.).
5. Gruunte.
6. Vorm van et warkwoord eten.
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7. Die haelt.
8. Overiessel (olk.).
9. Raand om een schilderi'j.
10. Huus van doek.
11. Waor et waeter langes komt et huus in.
14. Europese tad.
16. len keer.
17. Dot 'n slange a.j' hadde vot lopen.
23. Zitplak.
27. Neeskens.
28. Oold-strieders.
30. Rokt nogal stark,
31. Teater in Wolvege.
35• Zangnote.
36. Zo (in 't Fries!).
37. Och.
38. Engelse edelman.
40. Veurvoegsel.
44. Jongesnaeme.
46. Dure tane van een olifant.
inkelvoold verleden tied).
47. Stiekem lachen (3e
48. Pappegaai.
(3e
49. Deur mekeer husselen
pers. inkelvoold tegenwoordige tied).
50. Dreugdraod (hier zonder d).
51. Uutroep bi'j sprong.
55. Barg.
56. Soort stien.
57. In (Duuts).
59. Peerd (oolderwets woord).
60. Vrouwelik schaop (in 't Ned.!).
Sietske en Philo.
(Onder de meensken die de goeie oplossing insturen op een briefk.aorte graeg - verl.ot et yolk van et bureau weer een bescheiden boekebonnegien. Red.)
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