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Veurwoord
Hierbi'j dandelaeste Ovend van 1981, beste meensken.
Et is de tied om over alderhaande zaeken in et leven nog
es nao te daenken, om over je plak, je doen en laoten op
disse wereld te miemeren. Dat wodt in disse Ovend wiederop daon, of et geft je d'r misschien anleiding toe, waj'
lezen, of iezetten je d'r tegen of, of hoe dan ok. Ok van
dat is disse dikke Ovend niet allienig gezellig dikke.
Graeg wies ik jim op Et kienderboek van Jouk, deur M.
Bakker, dat krekopeen feestelike bi'jienkomst in Noordwooldeuutkommenis (18 dec.). Eenprachtiboek, en oinmeraek mooi illestreerd deur H.J. van Veen. Vierkleure-omslag, 152 blz., pries / 14,50. En dan: alvast even veuruutkieken! Pakken j im de agenda even? Op 3apr11 1982 viert
de Stellingwarver Schrieversronte zien tienjaorig bestaon,
in Oosterwoolde. Vri'j holen die dag dusl
Et 'gelokkig 1982' in de pennetekening van Sietske A.
Bloemhoffmjddenin disse Ovend is okuutnaeme van bureau
en bestuur
Henk Bloemhoff

Marietje
Ze zat hi 'j et raem, een verdrietige trek op heur gezichte. Ze was kattig west tegen heur breurtien, die et eers
toch zo goed mit heur miende. Daor had ze dan ok al weer
spiét van, mar et was now te laete. Hi'i was vot gaon: "Tutte, dan moej' et okmarbekieken, ie weten et toch altied
beter," datwerenzien laestewoordenveurdat hi'j de deure uutgong. Heur allienig laotende in de kaemer, bi'j et
raem. Ze was zuver ofgeunstig op heur breurtien om zien
geduldige aord en veural om zien gezonde bienen en zien
aarms. Wat hadde zi'j now: een lam bien, een aarm die ze
niet bruken kon en dan oknog zoe'n reer schief gezichte.
Heur Heit zee aided dat ze van die biezunder mooie ogen hadde, mar daorkon hi'j heur niet mit troosten. Heur
Heit die altied alles goed praoten wol. Hi'j vertelde heur
over een God, die allemeenskenhelpen wol. Now, dan vergat Hi'j heur zeker. Zi'j kon mit de beste wil van de wereid niet van die God holen. Waoromme hadde hi'j heur zo
allienig iaoten? Doe ze nog mar krek geboren was, hadde
ze toch zeker niks misdaon? WaoroinmestrafteHi'j heur dan
zo? Kiek, now zat zeal weer te piekeren. Aitied over die
zeide dingen, et leut heur niet los.
Heur Hem kwam d'r in. "Wat is d'r maegien," zee die,
"wat zit ie toch proel te kieken." Marietje schudde et
heufd: "et gaot wel weer over." Heur Mem keek heur deurdringend anendocht: maegien, maegien, wat maek ie et je
zeis toch muuilik. Wat iset veur jow had om te accepteren.
Mar veuroonsok heur kiend, veuroonsok. Mar wi'j hebben
een grote steun. Hi'j wil oons helpen, as wi'j et niet
dregen kunnen, mar och mien kiend, ie hebben Him niet in
jow hatte. Ze zee niks, streek et maegien es over et heufd
en vreug doe: "Zullen wi'j tegere een koppien sukelaodemelk drinken? Lekker mit dit koolde weer!" Marietje kikt
heur Hem daankber an. Graeg, nikt ze. Ze hoolt van heur
Mem. Heur Mem die zo ienvooldig, zo hattelik is. Niet zit
te zeuren as zi'j Marietje, in de put zit, mar heur een
haand toestikt en heur de hieltied weer heipt. Even iaeter
zitten ze genoeg'lik an een koppien sukelaodemelk. Mem
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hadde d'r Anog een stokkien eigen gebakken speculaos bi'j
daon, lekker was dat.
Aovens onder et eten vertelt heur breurtien Siemen,
dat hi'j mit schoele eerste Kastdag zingen moet in de karke. Hi'j is opgetogen. Zlenogenschitteren. Al die lochies
in de karke en dan dat mooie Kastverhael, dat vien 1k
toch zomooi, hen Mem, zegt hi'j. Dlenikt 'm hattelik toe.
Zoe'n tevreden knullegien was et altied. Hi'j was nog mar
achte, mar al zo verstaandig. Marietje zit wat te griemen
mit et eten. Ze kan et niet goed hebben, dat enthousiasme
van heur breurtien. Zi'j wet etwel, hi'j gelooft ál in God.
Zekiktop van heur bod enzichtheur Nem kieken. Ze et mar
gauw weer wieder.
Een peer daegen laeter kwam Siemen thuus van schoele.
"Marietje, Marietje,'t reuphi'j al in de gang. Wat zol die
jonge toch hebben, docht Marietje, die in de kaemer zat.
Poesteride vul hi'j bi'j heur binnen. "Marietje, Marietje,
we hebben j ow neudig, toe doe et now!" Ze kikt him verwonderd an. Heur neudig, ze hadden heur neudig? Ze begript
d'r niks van. "Wat moet ik dan d6n, jonge?" "Zingen," zegi
Siemen, "in de karke. TT Hi'j zicht heur gezichien vertrekken.
Ze past de lippen op mekere. Hi'j zicht heur daenken: ikke,
ikke zingeninde karke?! Hi'j gaot bi'j heur op de grond
zitten. "Toe Marietj e. Toe now, help oons now, dat maegien
dat allienig eenstokkienzlngen moet Is ziek, ze ligt in
et ziekenhuus en is tegen die tied nog niet weer thuus."
Ze zag zien lieve ogen, ze heurde zien smekende stenime
en ze docht: moet ik him ditweigeren? Heur breurtien, die
altied veur heur klaor ston. Now kon zi'j es wat weeroumie
doen. Mar in die karke, veur al die meensken! Ze mos d'r
niet an daenken, mar dan zag ze weer zien gezichte. "Wat
moet 1k dan zingen?" vreug ze. "Oe, Marietje, doej' et, wat
fijn!" leverig begon Siemen oD te numen: "De Heer is mijn
Herder, StilleNacht en]JeHerdertjes en Ere zij God." Hi'j
vernam niet dat zien zussien al lange niet meer luusterde.
"De Heer is mijn Herder," zee Siemen. Ja, veur him wel,
veur heur ok? Zewuset niet, et was okallemaole zo muuiilk. "1k gao nog evennaorMeester toe," zee Siemen, heur
uut etgepeinshaeiende. Ja, ja, da's goed, nikte ze. "Ie
doen et toch hen, ie doen et toch?" "Ja, gao now mar," en
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Siemen was al vot.
Aovens mossen ze drekt een keer oefenen. Onzeker zat
Marietje tussen al die kiender. Ze vuulde heur zo opgelaoten. Mar zehaddejázegd, dat ze mos now mar deur de zoere
appel henne bieten. Ze docht even an Heit en Mem, wat weren die bliede west, bliede veur heur. Och, ze vuulde elke
keer, ze hullen van heur. Ze heurde miens een klein stemmegien binnen in heur: da's toch een riekbezit Marietje.
Veul kiender bin wel gezond, mar bin toch niet gelokkig,
omdat ze gien oolden meer hebben, of oolden hebben die
niet van heur holen. En inienend vuulde ze heur een betien
beschaemd. Zi'j zat ommes altied te klaegen, altied te piekeren. Ze leut de meensken niet binnen in heur hatte, de
meensken niet n God niet.
Meester haelde heur uut dedroom. "Wel Marietje, laot
es heuren, mien maegd. lt Ze scharrelde naor veuren. Meester
zetteinop etorgelen een betien onzeker begon ze te zingen: de Heer is mijn Herder. Ze vuulde inienend een wonderlike blieds chop die ze nog nooit eerder vuuld hadde en ze
zong, ze zong. Doe et lietien uut was, bleef et nog even
stille. Meester verbreuk de stilte en zee: "Dat was slim
mooi Marietje, dat lokt vast wel op Kastaovend."
Eindelik was et dan zo veer. De karke zat stampvol meensken. Heit en Mem zatten veuran. Marietjje zat an de ere kaante van et middenpad, bi'j de schoelekiender. Ze keek even
naor heur Mem, die nikte heur es toe. Ze was niet bange
meer veur al die ineenskeninde karke. Niet bange cm veur.
heur te zingen. Ze vuulde heur licht, as of al die zwaore
laas ten heur van de schoolders valen weren, of ze dreugen
wodde deur een Haand die heur bescharmde. Ze kreeg een
teken van de doornnie, dat ze moch beginnen.
Langzem leup ze naor veuren, heur lamme bien mit heur
mit slepende. Ze vuulde alle ogen op heur richt, mar et
kon heur niet deren. Ze zag de keersies in de kastboom.
Die keersies braanden ok veur heur, dat vuulde ze en dat
maekte heur stark. Helder en dudelik begon ze te zingen:
de Heer is mijn Herder. Ze zong et niet, nee, ze jubelde
et, want ze vuulde dat et waor was wat ze zong. Een peer
traonen biggelden heur over de wangen, mar dat kon heur
niks schelen. Ze veegde ze niet of, ze zong deur. Over-
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tugend mithielheur hatte. Ze wus et now veur altied: de
Heer is mien Hedder.
Imrnie Hoekstra

Hoe Jannes Timmerman de dokter hi 'j de
neuze nam!
Hi'j hiette aenlik van Jannes Timmerman, mar op et drp
was d'r nooit iene, die him zo nuumde. Dat kwam van zien
drupneuze, of aj' dat liever willen, neuzedrup, waor hi'j
altieten mit op 'e steigers ston. Want Jannes was - hoe
as 't zo treffen kon - timmerman van zien yak, metseler
aenlik.
Et dadde diel van et d6rpnuumde 'm "Jannes Drupneuze";
die zochten et dus speciaol in de neuze. Ok et dadde pat
nuumde him "Jannes Neuzedrup"; dat weren meer de specialisten van dedrup. En dan was d'r nog een dadde pat, dat
zee: "Jannes-mit-de-mouwe". Want vanwegens die drup gong
et op de steiger de hiele dag van: stien-stien-veeg. Die
mouwe, die was altied nattig en kieverig.
Alliend de dokter zee "Meneer Timmerman", mar dat was
van kom-of ok een butenlaander. Now wol et geval dat die
dokter een eupen heerd in de kaemer kreeg; omdat zoe'n ding
een goeie schostien vragt mos Jannes d'r an te passe kommen. De dokter zee: "Meneer Timmerman ", zee de dokter, "hi'j
moet trekken as eenongpeerd" Want in zien vri'je tied
ree de dokter peerd. "As een kalkovend" zee Jannes. Mar
daor wus de dokter niks van, want die hadde nog nooit een
kalkovend zien.
Afijn, et kwamhierop daele, Jannes brak de oolde schostien d'r of en d' r kwam een hiele ni 'je op. Dat duurde vanzels wel een dag of wat. En et gong an ien stok deur van
stien-stien-veeg, stien-stien-veeg:
Op een morgen, doe et wat koold en miezerig was, dochte Jannes: Weej' wat ik doe mit dit minne weer? De dokter
het spreekure, ik gao ok in de waachtkaemer zitten. Daor
is 't in allegevalwaarnier en dreuger as hiere. En ik wil
ok wel es van die neuze of. Dat is te zeggen: liever van

- 173 -

die drup netuurlik
En hi'j dee wat 'j zee: hi ' .j klom naor beneden en zochte een plakkien in de waachtkaemer op. D'r weren een man
of zesse, zeuven veur 'in, dus dat duurde wel een moo schoffi en.
De dokter hadde intied al rap in de gaten kregen waor
as zien timmerman zat en dat was 'm mar min naor 't zin.
Want de dokter ree wel peerd, mar hi'j was zunig van neture
en daor veraanderen peerden ok niks an. Die timmerman heurdeop 'e steiger en niet in dewaachtkaemer! En wel de volle uren berekenen netuurlik, ok al zat hi'j daor een ure
te waachten En ziekenfoons vanzels De dokter begon d'r
zuver hadder tegenan te vrotten. Die timmerman mos o rap
as 't mar kon weer naor de schostien toe. Stel je veur,
dat 'in warke1ik wat mekeerde Hoe zol et dan mit de schostien kommen...
Nao een kleinuurtienwas Jannes an de beurt. Mit zien
voege pettien in de haand ston hi'j op 'e drumpel van de
spreekkaemer.
"Goeiemorgen, dokter."
"Dag NeneerTinimerman," zee dokter. Hi'j keekjannes es op
en daele an. "Kom d'r in. En wat is d'r an de haand?"
"An de haand, niks" zee Jannes. "Mien hanen bin best. Mar
Tt is de neuze. Of beter zegd: 't is de drup."
En mit gong dejassemouwe al weer veegi onder 't natte
puntien deur.
zee dokter. Veerder niks.
t Isoklastig veur de vrouw, " zee Jannes. "Altied zoe'n
gladde mouwe."
zee dokter. Veerder niks.
"Of sorns wel druppen op 'e vloer," zee Jannes.
Doe woddeet de dokter bot genoeg. "le vulen je dus ziek?"
zee hi'j.
"Dat now krek niet," zee Jannes, "mar..
"Just" zee dokter. "le vulen je dus niet ziek. Wie niet
ziek is, moetokniet bi'j de dokter kommen. Die heurt op
zien wark te wezen."
Jannes dochte, dat de dokter him even slim .gemien ankeek doe hi'j dat zee.
"1k hebbe veur jow mar iene goeie raod, Meneer Timmerman.
Gao weer gewoon an 't wark. Laot je mat nat regenen en
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koold wodden. As I t longontsteken wodt kom dan mar weer,
want daor he'k wl een goed middeltien veur'
"Jadokter, goed dokter," zee Jannes. H1'J wus ok niet,
wat hi'j eers zeggen mos. HI'j zette dus zien oolde pettien mar weer op en schoefelde op 'e deure an.
"Nog een ogenblik, " zee dokter. "Dat wodt dan vuventwintig
gulden."
"Vuventwintig gulden?" Jannes schrok d'r van. "Mar eh...
I t is toch veur I t ziekenfoons, dokter?"
Mar de dokter schudde it heufd. "Moej' es luusteren,
Meneer Timmerman. Et ziekenfoons is d'r veur zieke meensken. En van ziekte is in jow geval glen spraoke, dat zuj'
toch wel mit me lens wezen. le hebben trouwens zels ok zegd,
daj' je niet ziek vulen."
"t Is al goed," zee Jannes. En hi'j legde mitien een briefien van vuventwintig veur de dokter daele. "Gelok d'r mit"
"Ja bedaankt," zee de dokter. "Wanneer komt de schostien
klaor?"
veur de tied gien longontsteken hebbe, dan vri'jdagmiddag," zee Jannes. "Mar daenk d'r ornme, dokter, daj'm
de eerste veertien daegen niet bruken. Zoe'n schostien moet
eerst deur en deurdreugewezen. Eers kriej' d'r scheuren
in."
TiBe daankt veur de goeie raod," zee dedokter. En doe douwde hi'j Jannes mit goed fesoen de spreekkaemer uut.
Jannes kreeg glen longontsteken en dus kwam vri'jdagsmiddags de schostien klaor, steigerwark vot en al. It Zag
d'r netties uut, zee dokter. En dat was Jannes roerend mit
him lens. Hi 'j hadde de reken ok drekt mar initneumen en hi'j
gaf 'm de dokter mitien. "Dat is I t makkelikste en I t goedkoopste," zee Jannes. uiHoeji niks te ontholen en niks op
te schrieven. Ik zegge altied: as alle meensken alles kontaant betaelden, wat was d'r dan een boel ellende minder
op 'e wereld."
Dat was dokter ok wel mit Jannes iens, mar hi'j zee,
dat hi'j toch niet zovule geld in huus hadde. En dat begreep Jannes dan weer best, want een duur peerd op 'e stal
en geld in de kaaste, dat hej' vaeke niet toeelieke.
Mar over de baank was I t ok best, zee Jannes. As dok-
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ter d'r dan zels even achttien percent bi'] optellen wol,
veur de BTW. De dokter vluukte zaachies hadde op. Hi' j keek
mit len oge naor Jannes en mit et ere naor de rekinge. Of
d'r soms een dag van zeuven ure op ston, vanwegens de waachtkaemer! Mar niks heur! 't Weren allemaole volle daegen van
acht warkuren. En zeggen dust dokter veerder niks, want
hi'] wusdat Jannes zels een vlotte betaeler was. Dat hadde wel weer blieken daon mit die vuventwintig gulden.
"Da's dan ofpraot," zee Jannes. "Dokter het zeker wel een
rekenmes iene?
Mar dedokter haddededeure al dichte daon. Want hi'] zag
de drup weer hangen - of misschien de hiele bujje wel!
Krek veertien daegen laeterzolde dokter gaasten kriegen. Ok een doktersfeinilie, ok peerdeliefhebbers, 6k een
eupen heerd vanzels.
"De tied is krek omme," zee dokter zaoterdagsinorgens. "Vandaege mag de braand d'r in. Meneer Timmerman het dat veertien daegen leden zegd en daor hool 1k 'm an. As de boel
toch uut mekaander batst, mag hi'] 't nog es veur niks over doen."
Dat dokter sjouwde hooltblokken an. Et werenbeste blokken, dreuge blokken, vonkvri'j, rookvri']iekenhoolt. De
mooistenstaepeldehi'j op naost de heerd. Die weren veur
vanaovend, asdegaasten kwammen. De kroemenlegdehi'] op
'e reuster en even laeter gong de braand d'r in. Want et
leek dokter toch wel verstaandig om evenpies te perberen,
evenpies proef te branen. le wussen per slot mar nooit.
Now, dat et verstaandig was, bleek al rap!Zo gauw de blokken begonnentebranen, walmde de rook de kaemer in. Dokter zien vrouwzatd'r mit traOnenin de ogen naor te kieken. "Mien schone gerdienen! Mien raemen! Mien witte zoolder
De dokter porkte mit een lange iezeren poke in 't vuur
en hoe hadder as hi'] porkte, hoe meer as 't rookte.
"Maek et uut! Gooi d'r een einmer waeter op! D6e dan toch
watt Oe, die staank! Die kriegenwed'r de hiele dag niet
weer uut!"
De dokter deedus wat. Hi'] smeet nog een peer ni']e blok-
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ken opet vuur. "As ze eerst mar even goed deurbraand binnen. 11
"Deurbraand?" Een heiselike rookwolke walmde de kaemer in.
"Deurbraand?" Et aarme doktersvrouwgien sleug de hanen veur
de ogen. "1k gao d'ruut en ikkoinmed'r de hiele dag niet
weer in. Hoe moet dat vanaovend now! Hoe moet dat mit de
gaasten" Ze zat te snokken op een stoel in een mistige
wolke van rook en smook. "Die timmerman, hen, die metseler die het jow te pakken had! En ie beweerden nog al, dat
et zoe'n beste vakman was!"
Timmerman!
Dokter schrok d'r van, doe hi'j die naeme heurde. Meneer
Timmerman! Netuurlik, dat was et! Die mos uutkomst brengen!
Mit vier, vief grote stappen ston dokter bi'j de tillefoon.
"De braandspuite! Bel de braandspuite!" reup zien vrouwgien flog, mar niet botte hadde meer, want de rook kreup
ok altussende stembarien. Intieddri'jdedokter et nommer
van Jannes Timmerman.
"Mit Jannes."
"Ja, mit dokter bier. Moej' es heuren, Meneer Timmerman.
De schostien dot et niet."
"Onmeugelik, dokter."
"Hi'j dot et niet! De hiele kaemer zit vol rook!"
"Mien schostiens hebben 't allemaole nog daon, dokter.
Hej' de schoeve wel eupen trokken?"
"Die staot wiedewaegen eupen. Mar de rook wil niet vot.
Et walrnt de kaemer in! Wat moe'nwe doen, Meneer Tinimerman!"
"Rustig blieven," zee. Jannes. "In et eerste plak rustig
blieven. Eérst naodaenken! Is 't hoolt goed?"
"t Is 't beste hoolt da'k kriegen kon," zee dokter, en
hi'j kreeg weer een hoestbujje. "En... uche... uche...
't Was 't duurste ok."
"Het dokter last van de keel?" vreug Jannes.
"1k stikkehierzowat... uche... van derook!"zeè dokter.
"Zoks vaaltweleen betien mit," zee Jannes. "Dat gebeurt
zomar niet. Mar neffens mi'j moet et dan een kri'jenust
wezen."
"Rook!" zee dokter. "t Is r66k, Meneer Timmerman! Allie-
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nig mar rook"
"1k hebbe I t now even over de schostien en niet over dokter zien keel," zee Jannes. "En danm6t et wel haost een
kri' jenust wezen."
"Laot et een kri t jenust wezen... uche... uche...," reup
dokter ongeduldig. "Mar wat d6n we d'r an!"
"It Moet d'r uut!" zee Jannes.
"Hoe?" vreug dokter.
"Van bovenen of," zee Jannes. "Van bovenen of naor beneden stotten"
"Drekt koinmen" zee dokter.
zee Jannes.
"Ja mar
"Drekt konimen!" zee dokter. "Wat is I t gewone loon?"
"Vieventwintig gulden, kontaant," zee Jannes.
"Akkoord!" zee dokter.
Mar doe was Jannes al onderwegens.
Ze hadden Jannes in et drp nog niet vaeke zo hadde
rieden zien. En evenpies dochten zedusdat d'r braand was,
veural de buren van de dokter, want de rook kwam al tot
de deurenende raemen uut. Endedokter endevrouw zatten
naost mekeer buten op 'estoepe,mit roje ogeneneen protte hatzeer.
Mar ze veerden overaende doe Jannes mit gierende remmen de inrit opsteuf en nog krek stille ston oi aanderhalye centimeter veur de waachtkaernerdeure.
"Mien beste Meneer Timmerman" reup dokter.
"Oe, mien lieveMeneer Timmerman toch!" reup et vrouwgien.
Mar Jannes luusterde niet naor datsoort praoties. Hi'j
was al in de doktersgeraosie en pakte de ledder van de mure of. in vuuf tellen hadde hi'j die overaende tegen de
ni'je schostien staon. Hi'j leup nog es naor de geraosie
en kwam mit een lange stok weer buten. Nit die stok klom
Jannes de ledder op, stap-stap-veeg. En doe hi'j boven was,
ramde hi'j die stok mit alle geweld de schostien in. Even
kionk daorbinnen et gekraek van brekende takken of zo. Doe
een plof...
"Help!" reup dokter zien vrouw. "Help! Braand" Want ze
was t6ch weer in huus gaon, t6ch weer de rokerige kaemer
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in. Mit een dof f e klap vul d'r een bulte toeken op et smeulende vuur. En toegelieke - et leek wel een wonder - toegelieke begonnen overal de vlainmegies te bewegen, te leven.
Ze kreupen over de hooltblokken, ze knisterden en knasterden an de dunne toeken. En de rookwolkies kringelden in
dri'jende spiraolen omhogens, de schostien in. Et wonder
was gebeurd: etvuurlfde! En Jannes was de tovener! Hi'j
stan bovenop 'e ledder, bi'j ettoppien van de schostien.
En hi'j heurde percies wat et vrouwgien reup: "Nan, man,
komgauw! Kom dan toch es kieken!Et braant! Etvuurbraant
Zonder rook En zonder staank! Et nust is d'r uut"
Jannes lachte. Hi'j burg intied deledderop. Endestok
ok, want hi'j was slim netties van neture.
Stap-stap-veeg, barg-op-en-veeg Doe leup hi'j op 'e deure
an. Dokter zag him kommen en hi'j greepal naor zien pottefulie. "Bedaankt, Meneer Timmerman Hatstikke bedaankt
Hi'j trekt as een jong peerd!"
"As een kalkovend!" zee Jannes.
"Oe, wat bin wi'j bliede, dat et nust d'r uut is. En bier
bin de vuventwintig gulden."
De dokter stak Jannes al een rood brief ien toe. Mar Jannes schuddekopte.
"Watte?" vreug dokter. "Is 't niet goed zo?"
"t Is et dubbelde," zee Jannes.
Doe keek de dokter een betien gremietig. "le hebben zegd
dat et vuventig gulden was, Meneer Timmerman."
"Gewone pries heb ik zegd, dokter."
"En?" De dokter begreep et nag niet hielemaole.
"t Isweekenddienst," zee Jannes. "Dat telt ommes dubbeld?"
En d'r speulde even een lachien om zien mondhoeken.
"Netuurlik, netuurlik, Meneer Timmerman," zee dokter.
"Da'k daor zels zo gauw niet amine docht hadde."
Hi'j trok nog een briefien uut zien pottefulie.
"Asjeblief en gelok d'r mit."
"Bedaankt dokter. En van 't zelde pak een laeken" zee
Jannes.
Doe stapte hi'j weer op zien autogien an, stap-stap-veeg!
Aachter him knalde de dokter de deure dichte!
Jouk

Ode an Sierd Geertsma
Hi 'j is d'r
wat blinder
van hier tot an ginder
de Sierd Geertsma-kelinder
daoruut sprekt talent...
Die man tekent
prachtig
zo lief'lik en krachtig
zo fien en begrepen
de sfeer van 't mement...
Een meester in 't yak
geft hi'j zien gerak
an fluiters en warkers
an slepers en karkers,
an 't levend
dat hi 'j zo goed kent...

An 't spoe lend geklaeter
van 't broezende waeter
an zunne en wiend
an ies en an modder...
Et is gien geklodder
mar Keunst vol talent.'
Hi'j is vuventachtig
en daorom
is 't prachtig
en hats tikke machtig
dat elk him now kent!

Peggy Klinkhaemer

Vrede

D'r bin van die daegen
dat we daenken over vrede
dat we praoten over vrede
en nee zeggen tegen atoomenergie.
D'r bin van die daegen
dat we schrieven over vrede,
dat we lezen over vrede
en de oorlog ofkeuren in Iran.
D'r bin van die daegen,
dat we bidden veur de vrede,
dat we zingen over vrede
en geld geven veur een goed doel.
D'r bin van die daegen,
dat lerse kiender vekaansie
holen in oons la and
en wi'j ze nao een tal weken
VREDIG weeronvne sturen naor heur ellende!
Iminie Hocks tra
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De Voegelverschrikkers
(Een faobel)
Hielendal alliend ston een voegelverschrikker op een
groot masve1d. An zienkleren te zien was et een inannegien:
een kepotte boihoed, een raffelig jassien en een oolde,
grieze broek. Alhoewelhl'j de voegels ems as zien vi'janen beshouwen mos, onderhul hi'j goele betrekkings
mit heur, want hi'j was slim vredelievend van aord.
Zien grootste vi'janen weren de straoljaegers. Die
goesden haost elke dag mit donderend geweld lege over et
maisveld. Iederkeer weer maekten ze him kel n jaegden him
devoegels van et lief. Enelkekeer as len van die raozerige lezeren naomaekvoegels mit een in de wiede omgeving
nog lange naodreunende knal weer es deur de geluudsbarrire
gong, schrok hi'j him een ongelok en gong hi'j haost van
zien stokkien.
Dat begon him slim de keel uut te hangen, en op et laeste wodde hi'j zo zenuwachtig, dat hi'j - vredelievend van
aord of niet- graegbi'j de lochtdoelartillerie wezen wild
hadde om die lewaaischoppers en herriemaekers stok veur
stok an een slim verdiendaendehelpefl te kunnen. Mar hi'
hadde wel in de gaten, dat zoks in zien pesisie nooit kunnen zol, en dat alderdeegst etuterenvan zoe'n gedaachte
delievendl
al deur veulmeenskenbiezunder vremd en
vunnen wodden zol.
Doe de boer nao een posien es bi'j zien masveld kwam
te kieken, vunhi'j dat dat d'rnietal te best bi'j ston.
H±'j dochte dat ien voegelverschrikker misschiennlet genog
was, dat hi'j zetted'r nog ienebi'j. Die ni'je hadde een
rooie heufddoek one, eenwitbloesien en een bontkleurde
rok an en eenbessemin de haand: et mos dus wel een wiefien wezen. Et was een aorig maegien om te zien, dat al
gauw kwam oonze mannelike voegelverschrikker aovens nao et
wark es bi'j heur om een praotien te maeken. Hi'j begon
heur de hieltied aoriger te vienen, want ze hadde percies
etzelde gebrek as hi'j. Ze was ok lui en hul ok meer van
voegelties as van etwarkdaor ze deur de boer veur in et
masvelddaelezet was. Et gevolg was dan ok, dat et masveld d'r een posien laeter nögberoerderbi'j ston as veur
de tied.
Tt onvre
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Mar tied omdat in degatente kriegen en d'r misschien
nog et len en aander an te doen, kreeg de boer niet meer.
Want in een naachtmit lochte maone, doe mannegienen wiefien Voegelverschrikker ommeraek lange bl'j mekere west
hadden en ze tegere wat uutperbeerd hadden daor ze in de
veerste veerte niet van docht hadden dat zi'j zokszowat
ocit een keer mit 'n beidend dôen kunnen zollen, mar dat
heur alderiewigst best bekommen was, in die naacht leek et
inienend liek as was de hel eupenbreuken. Viak naodat ze
bi'] mekeer west hadden, wodde delochtan stokken scheurd
deur et gegier engeraos van een stokmennigstraoljaegers.
D' -r wodde scheuten enknalden zoe'n alderheiselikst stok
lewaai maekt dat heuren en zien jevergong. Doods- en doodsbenauwd wodden ze, dat ze stonnen ofgrieselik te trillen
op heur iene pote. As laeste van dit rere, geveerlike spul
verscheen d'r een vurige balle andelocht, die staorig en
staotig daelezakkenkwam. Vlak boven de eerde kiapte die
inienend mit een veurwereldlike knal uut mekaander en verspreidde zoe'n protte locht en waarmte dat et leek in ien
keer wel as was et een deur duzend zunnen verlochte zonimerse dag wodden. Z6 hiete wodde et, dat in een peer tellen
alles op 'e eerde verschruuid was.
Nao lange zuken vunnen de twie Voegelverschrikkers mekaander weer onder een dikke koste dreuge klei. Veraldereerd keken ze om heur henne. Ze stonnen naekend in een
hiel&idal lege en kaele wereld. Masve1d, boerkeri'je en
straoljaegers leken d'r nooit west te hebben.
Ze gongen de wiede, zwatbraande lanen in. Nargens was
ineer leven te vienen dat nog bescharmd en hulpen wodden mos.
Heur bestaon leek zonder zin en doel, onmeugelik en niet
de muuite weerd. Mar kiek: nao een posien wodden ze mem
en heit van een lange riegel kleine Voegelverschrikkerties.
Die nietige, stokaachtigewezenties huudden en respekteerden et staorigan weer op eerde weerommekommende leven zoyUle as ze mar konnen. Deurdat ze niet yule te beduden hadden, bleven ze vrundelik, vredelievend en lenvooldig van
aord. En zo kreeg et opni'j uutsprutende leven een veul wiedere en hogere zin en betekenis as veur de tied ooit et
geval west hadde.
Lodewiek H.

Al/lend
't Was dit jaorKast zo as et aenlikwezenmos. Et sni'jde butenend'r lag al een flinke laoge over bos, huzen en
laand. Et vreur wat en de eerste kiender reden al op de
iesbaene. In huus bi'j de kachel was et noflik zitten en
prao ten. Overdag koj' mooi een aende lopen deur de bossen
mit een dikke jasse an. Op Kastaovend was et slimme helder
west en de karke hadde vol zeten. Et zol dit jaor heur eerste keer wezen, datzezonder him de Kastdaegen vieren zol.
Veurig jaor, begin jannewaori, was hi'j votraekt. Zomar
inienend, hi'j was onderuut zakt in de stoel. De dokter
was nietmeer op 'e tied konimen. Een hatanval, hadde hi'j
zegd, hi'j hadde weinigmeerdoen kund. Zewerenkrek vuuf tigiaortrouwd west. Ze hadde him slirnme mist, die eerste
tied veural, et leek asmoszeweeropni'j beginnen. Now zat
ze nog vaekeanhim te daenken. An zien krachtige stetnrne;
an zien oge veur kleine dingen en an zien bliede omcang
mitdekleinkiender. Dit jaordeeerste feestdaegen zonder
him. Tied om d'r tegenop te zien hadde ze niet. "Moeke,
kom bi'j oons mit de Kastdaegen," zee de ooldste zeune,
"eers zit ie toch mar tedaenken over alderhaande dingen."
Ze hadde nog even twiefeld, mar op 't laest hadde ze ja
zegd. Zezolwatofleidinghebben, eenwaarmhuus mit keerzen en vrundeljke meensken en kiender.
Gisteraovend werenzenaor de karke west. De twie maegies mossen mitdoenineen Kastspul. Et joongien hadde op
een fluite speuld. Ze hadde d'r van geneuten. Ok van de
pestoor, die preekte over 'ienzeme meensken onderwegs'.
Meensken, die gien huus en gien thuus vienen konnen omdat
ze verschildenvanaanderen. Meensken die vlochten mossen
veur de regels en onverdreegzemhied van ere meensken. Nao
de dienst haddenzenog een tied praot over wat as de pestoorzegdhadde, eneenkoppien sukelao dronken. Ze hadde goed slaopen die naacht. Ze kwaminen alle Kastdaegen bi'j
ienevanheur kiender. Wat dat anbelangt was d'r dit jaor
niks veraanderd.
DeeersteKastdagwasvlogge gaon. Ze hadde wat spullegies daon mit de jongen, ze weren d'r nog even uut west.

Heur zeune hadde een protte foto's maekt van de sni'j. Tegen de aovend was de tillevisie mooi west. De schoondochter
was doe liekewel al doende mit et eten. Dat mos netuurlik
wat biezunders wodden. Heur ere zeune zol ok kouimen mit de
vrouw en kiender. Tegen een ure of achte begonnen ze mit de
taofel klaor te maeken. Ze hulp mit et taofeldekken. Veurig jaor ston d'r een bod meer, docht ze, en telde de varken, lepels en messen. Ze legdezenaost de bodden en pakte de servetten. D'r stonnen een peer mooie Kaststokkies
op 'e taofel entwie keerzestaanders. Ze wol de servetten
volen, mar etwol niet zo best. Hi'j hadde d'r altied zoe'n
slag van had, waoromme hadde ze nooit goed keken. Uut de
keuken kwamdelocht van vleis. Et ere bezuuk was ok kommen. De kiender weren al an et speulen, ze raosden wat in
mekeer ornme. Wat kon hi'j ze gauw rustig kriegen mit zien
verhaelen docht ze, en zette de glaezen daele. Ze had de
taofel al haost klaor, doe ze zeden: "Moeke kon d'r toch
bi'j zitten, dãtkandouk nog wel." Ze praotten weer veerder en zi'j gong nog even deur. Ze vuulde heur tussen al
die lieve meensken toch wat allienig. Et eten was lekker
klaormaekt, de wien was van 't 'goeie soorte. Ze deden d'r
lekker lange over. Zevolgdede gesprekken niet al te best.
Ze miste de aarm tegen heur aarm, zien aarm. Ze kon him
niet stiekemwatin 't oor fluustren, zekonnenniet stille lachen om dingen die zi'j alliend zaggen. "Is d'r wat
moeke?" vreug de zeune, "ie bin zo stille."
Ze schudde mit et heufd en ze praotten wieder over auto's
en poletiek. Hi'j hadde d'r okwel over praoten kund, mar
zokke onderwarpen verveelden him al gauw. Hi'j vertelde dingen, die hi'j zels beleef d hadde op 'estraote, in de trein
of bi'j dekapper. Et was dan hiel stille west, iederiene
luusterde andachtig. Now was et zo remoerig in de kaemer.
Zeperbeerdenet 'flog starker' te zeggen en de kiender lusten alles niet. Hoewelzegoed eten kon, moch ze now alles
niet. Et was zoeers asveurig jaor. Hi'j hul veur et naogerecht ok àltied een toespraoke over et of lopen jaor. Daegen van teveuren was hi'j daoraldoende mit. Dit keer was
d'r niks. Ze vuulde heur niet meer thuus tussen zoveule
meensken en bliedschop. Ze at heur pudding niet meer op.
Nao et eten gongen ze even zitten om de eupen heerd.

Zi'j vuulde de waarmte niet. "Woj' mi'jwel naor huus brengen," zee ze tegen heur zeune. Ze schrokken allegeer, et
was toch zo gezellig, ze hadden zo lekker eten Ze wollen
liever dat ze bleef. "1k wil graeg wat allienig zitten."
zee ze, "en thuuskanik dat et beste." D'r wodde nog wat
over henne-en--weer praot, mar zebrochten heur naor huus.
"Nietteveule zitten tedaenken heur," zee heur zeune, doe
hi'j heur allienig leut in heur eigen husien. Ze schudde
van nee.
Die aovend gong ze makkelik in heur stoel zitten. Ze dee
iene keerze an, schonk heurzels een koppien thee in. Ze docht
an aandere jaoren mit him, an ere Kastdaegen mit zien waarmte. Et was niet koold meer. Ze vuulde heur niet meer alliend.
Rarmen iloutman

De Geertsma-kelinder

Op oe kelinder veur twee-en-tachtig.
Sierd Geertsma zien waark, o wat prachtig.
Het grote genie dat hum zuif nog niks veult,
Ref daorum ôok nooit een heufdro lie speuit.
Bej zien gloepends mooie prenten
Goeie gedichies van Steiiingwaarfs talenten.
Mien drentse taoitie heurt hier vast niet bej,
Toch Schrieversronte: een complimentie van mej.
Bij It schilderen, dichten of schrieven,
Is It de grootste gaove,
Bescheiden as Geertsma te blieven
Broggeiaene 5, Appeische

Seidepiek

Een aovend thuus

17.05 ure
Vrouw, ik bin thuus
17.20 ure
Vrouw, hej' et eten klaor
18.33 ure
Vrouw, waor he" de kraante
19.01 ure
Vrouw, zet ie de tillevisie even an
19.16 ure
Vrouw, krie 'k haost koffie
19.43 ure
Vrouw, ma'k nog een bakkien
20.01 ure
Vrouw, zet him even op et ere net
20.18 ure
Vrouw, kriegen we ok een koekien
20.53 ure
Vrouw, now zo'k wel een pilsien lussen
21.21 ure
Vrouw, hej' nog iene koold staon
21.48 ure
Vrouw, waor blieven de aepeneuten
21.49 ure
Vrouw, waor blieven de aepeneuten
22.13 ure
Vrouw, nog iene veur et ofwennen
22.36 ure
Vrouw,...
Vrouw, ie slaopen now toch nog niet,
ie hebben ja nog niks daon vandaege
knillis

Verschil

ie kon'nen zo veer vot,
mar ie bin hier toch mar,
hier bin 'k jow tegen kominen
hier bin 'k van je holen gaon,
mar
ik bin Ste llingwarver,
ie niet,
ik bin karkelik,
ie niet,
ik bin bZ.aank,
ie niet,
ik bin man,
ie ok,
cl'r is 'n groot verschil,
mar wat kan It schelen aenlik?
kni his
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Verlaoten
Laampen in de veerte
en laampen hiel dicht'bi'j,
hier woj' zo vaeke sleugen
en buten daor hi 'j' vri 'j,
le zien soldaoteleerzen,
et hadde leer dat schoert,
ie zien die duzend keerzen
aihoewel de zwiepe bert.
Stiekeldraod beneden
en ok daor in de bocht,
ie weenskten je een voegel,
een voegel op een vlocht,
ie heuren soldaotekreten,
heur steimnen vol mit angst,
ie hebben 't d' hieltied weten,
zels bin ze toch et bangst.

Stiender in de groeven
en stiender in jow haand,
ze leuten jow es snoeven,
doe reuk ie al die braand,
ie heuren geweren klikken,
ie daenken niet an tied,
ie willen je niet schikken,
want loven kuj't nog niet.
Jow vrunden hier beneden,
jow vrunden van zo veer,
zi'j hebben ok web leden,
mar hulpen jow niet meer,
ze zaggen de soldaoten,
de spelde op jow jak,
ze hebben jow verlaoten,
jow, rose driehoek 'brak'.
Harmen Houtman
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Daegelikse dinkies in Amsterdam
Zaoterdag 21 november morgens omachte ure naor Munnikeburen, daor moe'k de eerste demonstraanten opvangen, en wel
opetkruuspunt, want daor komt de bus. En omdat 1k in de
I.K.V.-kernmissie zitte, om zoveul meugelik meensken naor
Amsterdam te kriegen, mos 1k as kemmissielid de leiding
nemen in iene van de zes bussen. Drienentwiritig meensken
stapten in de Westhoek in. De Langelille lag an de kop mit
acht personen, Ni'jtriene en Munnikeburen elk vufe, Scharpenzeel iene, Oolde en Ni'jlaemer tegere achte. Spange en
Sliekenborg veurzoveer as 1k wete niks. In Munnikeburen
kreeg 1k die daegs mien eerste verrassing te pakken. D'r
komt een volkswaegentien anrieden, stopt, d'r stapt een
vrouw uut , en die zegt inetDuuts tegen mi'j: 'Kun we hier
instappen?" Slim verbaosd zegge 1k tegen heur: "Hoe bin jim
an kaorten komrnen?'T t t Deur vrunden uut Ni'ilaemer,T ' zee
ze doe. Duutsers stappen in Munnikeburen in de bus om te
demonstreren in Amsterdam
In Wolvegemossenwe bi'jlaeden, endaorstonnen de ere
vuuf bussen al. We kregen doe mltmekeer 55 meensken in de
bus. Doe redenwe naordebrogge in en over et Tjeukemeer,
want daor kwainrnen de tachtig bussen uut Frieslaand bi'jmekere, en daor bin de meensken teld. En intied reden de
140 bussenuutGrunningen oons veurbi'j mit liende Duutse
bussen d'r tussen in. Doe koj' al geweer wodden, dat d'r
die daegs wat groots gebeuren zol. Inienend komt d'r een
onbekende man bi'j oons de bus in, en die ropt van: TTE en
hoeraatje veur de Stellingwarvers, want zi'j leveren percents-gewieze de meerste demonstraanten van Frieslaand."
As zoks zegd wodt dan woj' toch wel een betien trots. Et
bin toch mar weer die Stellingwarvers! Wi'j hadden d'r. 300
in de bussen, d'r bin meensken op eigen gelegenhied henne
gaon, en ok verscheiden mit de trein. Et was een machtig
gezicht, al de bussen inde file deur de poolders zien te
rieden, richting. Amsterdam.
Om goed elf ure kommenwean. Veur et uutstappen heb 1k
eerst nog een toespraokien hullen van T'Daenk d'r omme, oonze bus het et noinmer 69, we staonhierop et Olympiaplein,
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en hi'j staot vanaovend nog op et zelde plak. Om zes ure
bi'j de bus wezen, am half zeuven gaon we rieden, en wie
d'r niet is, die moet mar zien dat hi'j op eigen gelegenhied thuus komt." A-i' bi'j zoks de leiding hebben, danmoej
wel es krasse tael bruken.
We stapten uut, en doe kon de demonstraosie beginnen,
want overal waor aj' keken, et weren overal al meensken,
de spandoekenwodden opsteuken, en we leupen al in een straote vol mit meensken. Wat d'r allemaole op die spandoeken
stan daor koj' wel een boek mit volschrieven, de meersten
gongen tegen de kernbewaopening, mar d'r weren okwel speulse dingen bi'j van: "1k demonstreer voor twee, want Anneke
kon niet mee." D'r weren kiendermiteen klein bottien an
een stokkien, en daor stan op: atoombom-dom. le konnen
meensken van alle leeftieden zien, van een half jaor tat
tachtig. D'r leup een jonge vrauw veur me: ze hadde an de
haand een kiend van drie of vier jaor, en veur de bost in
een poede had ze nag een kiend van een half jaor. Ok zag
ik een vrouwgien van dattig jaor lopen, ze leup rustig te
breien, zo rustigaldee ze nooit aanders as demonstreren
en breien.
Mar d'r is okwat of leden inverbaand wit de plasseri'je.
D'r was moej' weten glen gelegenhied genoeg. We hebben mar
iene toiletwae.gen zien op et museumplein. D'r zullen verscheiden meensken west hebben mit piene in et lief vanwegens et opholen, en verscheiden natte broekies. Pisgelegenhied veur 400.000 meensken, daor was niet op rekend.
Aj' now es rekenen van twie plassies per persoon per dag,
dat wodt 800.000 plassies. Et zal middags am een ure of
drieje west hebben doe we tegen mekeer zeden: "We mossen
mares zien, as we een koppien koffie kriegen kunnen." Wi'j
een ziedstraotien in, en een klein kefgien in. Daor hewwe
twie koppies koffie dronken, eneensausijzebrotien eten.
Daor hewwe een half ure zeten, en doe hewwe oans mar weer
ansleuten, an de stat van de stoet leek oons toe. Doe we
weer eenkertiertien lopen hadden kekenwees aachterarnme.
We weren weer deur een meenskezee insleuten. Waor as ze
za gauw weg kwarmnen, et is mi'j een raadsel. D'r was een
hiel appatte sfeer in de straaten. Et is een geweldige belevenis am mit 400.000.geliekgerichte meensken te demon-
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streren. 1k hebbe nooit een spreker heurd of zien, 1k hebbe mar iene soldaot in uniform zien. le zien zoveule, en
ie kriegen zoe'n dag zoveule indrokken lekunalles niet
beschrieven, dan wa'kdehiele Ovend wel neudig.D'r weren
meiden mit grune gezichten, mit rood varfdegezichten, mit
gruun haor. D'r wer.enmeensken die min leupen, of ze kreupelden, mar ze leupen mit, Invaliden in karregies deden
mit. Invaliden in karregies stonnen an de kaant oons toe
te wuiven. Pelisiesande kaant, mit buttons of rozen op
de jasse, ze deden ailemaoie mit. D'r weren ok een hiele
hoop orkessies. In iene van die orkessies dee een invalide
vrouw mit, ze zatineen karregien, en ze wodde drokt. Ze
blaosde op een hoorn mit voile kracht mit. Ze deden allemaole mit, van preenses Irene tot arbeidersmaegies toe,
van perf esters, filmsterren, doomnies tot boere-arbeiders
toe.
Op een balkon zatten een s tok of tien jongen en meiden,
en die zongen een toepasselik lietien, en wi'j mar haantien kiappen. Doe wi'j weer veurbi'j weren, zongenzeweer
veur de volgende groep. D'r was okeen jongkerel, die gong
tegen de stroom in, mit een bottien veur et heufd en daor
ston op: Bedaankt veuroolden! Dat vunnen somrnigen niet mooi,
om oonze veuroolden de schuld van disse atoomenergie te
geven. Ikhebbedoe drekt zegt van: TtMeensken: Laoten wi'j
vandaege-de-dag een holing annemen tegen die atoomrotzooi,
dat oonze kleinkiender dommiet zeggen: veurooldenbedaankt!
Endaorhewwe vandaege, 21november 1981 een mooibegin mit
maekt." D'r was daorin Amsterdam in de straoten een hiele
appatte sfeer, de iene vuulde dat z6 an, en de aandere weer
aanders. Een doomnie uut Franeker schreef dat God in de
straoten van Amsterdam west hadde. As Amsterdam niet de naeme van rellestad had hadde, dan weren d'r wel 50.000 meensken meer konmien, misschien nog wel meer.
Bekenden he'k niet zien in disse meenskezee. Marcus Bakker, de bekende kommenist van de televisie, die he'k nog
al zien. 1k hebbenoguutkeken naor Pieter Jon1er, mar
heb 'm niet zien, hi'j hadderni'jwel uut de veerte zien,
mar konmi'j niet beroepen. Ikbind'r vaast van overtuugd
dat we mit disse grootse manifestaosie wel wat beriekt
hebben, en dan daenk 1k an de woorden van Frank Barneby,
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direkteur van et Sipri Vredesinstituut van Stockholm: de
pebliekeopiniebeinvloeden geft een enorme macht. 1k was
aovensornachturethuus, hielemaole niet mu, enikkan dit
wel zeggen, et was lene van de mooiste daegen van mien
66-jaorige leven, en as et wezen mos, morgen weer, veur
oonze kleinkiender, dat die dommiet op een fesoenlike meniere in een fesoenlike wereidlevenkunnen. Geef de vrede
een kaans.
Klaas van der Weg

Naopels zien
Kiek, kiek. 1k zie niks. Niks, hielemaole niks. Och,
iederiene bet wel es wat. Reufdzeerte. Piene in de boek.
Staon te trillen op je bienen. Is et benauwdens? Ienzemhied?
Bin ik alliend?
Daenken, daenken, altiedmarweer dat daenken. Veraandert d'r wat deur? Bi'j jow? B1'j mi'jj? Ja, flee, of toch
ja, of tochnee? Moet d'r dan wat veraandren? Wat dan? leje? Ikke? Wi'j? Dewereld? Wat is dat? De saemenleving? Waor
is die te vienen? De maotschoppi'j? Bestaot die? Lief de is
een grootmisverstaand. Ikzolje wel opvreten willen. Ha'k
et mar daon. Leven is eenmekaab're grap. De dood in de pot.
Filinbeelden. Theater. Dansedela troupe. I love you. Gister? Vandaege? Morgen of allienig mar vannaacht? Maegies
van plezier straolen verdriet uut. En piene in et hatte.
Ofwiekings in de hassens.
Ikwiekuut. Veur jow. Veurmi'jzels. Altied mar uutwieken. Blik veur blik op et asf alt. Boot veur boot op et waeter, vliegmesienen veur mekaander in de locht. Goed. Beter.
Best. Uutwiekenomongelokkenteveurkonimen. De haeze slat
opdevlocht. D'r bin meenskeninde buurt. Pas op, oppas
Eksperimenteren dot zeer. le stottenjede neuze en branen
je de vingers. Allemaole gloeiende druppels. Op je wangen,
koolde plaeten. Wiek, wiek, ontwiek.
Haddeklappenvalen. D'r wo'n strenge maotriegels neumen. Misbruuk wodt straft. Je uutkering komt op 'e tocht
te staon. Overal dekonterleurs. Et huj bruuit. De gladdek-
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kers. Veur gien gat te vangen. As et baanksaldo mar gruuit.
Nikkel wodt broons. Keuper wodt goold. 1k was jong, ie bin
oold. Is et koold? Trek een trul an. Stop een tijger in
de tank. Wlenjeop, waarm ze op. Ie zollen d'r een kiend
van kriegen. Regenisnat. Destienop 'emaegeweegt zwaor.
Is d'r een dokter in et drp? Vergeet et mar. Hi'j bet de
bottles verhongen. In et ziekenhuus is plak veur iederiene,
al bin alle bedden bezet. De gangen bin bried en lange genog. En overal dri'jen de deuren, naor binnen en naor buten toe. Dezunneschient. Soms. Eventies. Inetveurbi'jgaon.
Slaoeendasse omme. Trek d'r an. Zo hadde ajt willen.
Kriej' kleur op jow gezicht. Blauw. Hels. Hap naor wiend
en pruuf de droeven. Zuuutte. We want more. We want more
and more. Ich Liebe Das Leben. Dass. Dag, dasse! Verrek,
bin ie dat? Ochheremientied. Mien tied? Nee, nee, nee, now
nog niet. 't Is nietes, 't is welles, 't is nietes.
Wie wil er mee naar Engeland varen? Is de sleutel dan
nogaltiedbreuken? Vaklui bestaonnietmeer. Doe et zels.
DHZ is DEZ, mar dat begript gieniene. VZK wel. En DIO en
AJAX, marDEZnlet. Daor koj' nietzoveer mit. Help yourself. Ha, ha, 7 Ct, kotting. Dat schilt eenmingel op een
tank. Woon ie dattien hoge? 1k moet d'r niet an daenken.
Oh, d'r is een lift. Op-en--daele. Daele-en-op. Kuj' ok
springen enklimmen? Et eerstewel, mar et twiede niet meer?
Mooieboel. Dood. Dat is niet zomooi. Of toch wel? Oh, was
dat ok de bedoeling? Mossen daoromme die flats bouwd wodden. Ochhedenja, 1k bin wel es traoge van begrip. D'r is
hielwatte zien ajt op T e top van de barg staon. Ja? Wat
dan wel? 1k zie niks. Kiek, kiek, hielemaole niks. As 1k
d'r boven stao, struup 1k d'r onder. Wie onder ligt komt
d'r weer bovenop. Evrouwsipaosie. Van Stelllngwarf tot
Spanje. An de haand van Sunderklaos. Die is de baos en
speult iederiene een zwattepiet toe. Black power. Wit begint, zwat wint. Et is niet meer zo as vrogger. Mar goed
ok. Mien breurhet d'r baot bi'j. Enmienzuster ok. Okay.
1k was mit vekaansie in Polen. Op de uutkiektoren van
et ni'je Europe. 1k leup naor Mestricht. Doe naor Naopels.
Dat wol 1k zlen. En dan leven. Kiek, 1k klek. Mar 1k zie
niks. Leefiknog? Niks, hielemaole niks. Durfiete star-
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yen? Godoegod, d'risnog hope. De grarnmefoonplaete blift
dri'jen. En mar dri'jen. Krek of et kermis is. Nisschien
Is et dat okwel. Kermis hiere. Kermis daore, kermis overal. Vandaege gienbosschoppen neudig. De koelkaaste staot
nog vol. Wil ie ok eenkrudenbitter-mit-een-stokkien-keze?
Oene Bult

Een brief wit Harris
Oktober 1981, en 't begintalhaast te wodden, 't blad
wodt geel en 't wi'jt van de bomen. D'r is al Snhtj in de
bargen van Montana, de winter isopkomst, ik huver d'r al
van. De zommer is zo gauw weer over, en 1k zit hier nao te
daenken over de mooie reize die 'k van 't zornmer maekt heb
naor Hollaand. 't Was zo mooi om de femilie en oolde bekenden nog es weer tezien. Ze hadden allemaole de welkornmatteveurme uut. Ikkwamin juni en 't was deeerste drie
wekenslimnat, koold en damp. De verwaarming was meerstal
an, mar ikvun t t fijn, want ikdocht an 't hiete weer dat
ze in Iowa hebben in juni en juli.
'k Heb disse keer meer van Hollaand zien as ooit te veuren. Vroegerkwamrnenwe niet veerderasdat we in iene dag
opdefiets gaonkonnen. lene dag bin wemit een "surprise
busreis'T west. Omhalfzeuven morgens vot deur Drenthe, 0veriessel, Gelderlaand, endeomstreken van Arnhem en nog
een rondreize weerouimenaorMakkinge. Al 't netuurschoon,
1k vun 't prachtig en as butenlaander vaalt j e dat arg op.
Dan bin we Iene dag mit de elf-merentocht west. 't Weer
was niet zo best, mar 1k vun 't prachtig mooi.
In Oosterwoolde, waor ik geboren en getogen bin, is 't
slim veraanderdenverbeterd, mar d'r bin ok nog hiel wat
oolde gebouwen die nog krek zo binnen as vieftig jaor leden. Allienig wel opknapt, om mit de mederne tied mit te
doen, zoas Hotel "De Zon"en "De Gouden Klok" en 't wiekien
mit 't kleine broggien mit de kezerne en de netaoris-woning.
Ok de Ned. Hervormde Karke heb 1k even bezien. 't Oolde
orgel was nog krek as vroeger en de begreef-plaetsen ok.
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Op 't ni'j e karkhof weren mins tens twiekeer zoveule grafstienen as vieftig jaor leden. Dan kujt zien hoeveule as
d'r al op heur laeste rustplak liggen. Zo gaot de tied
zien gang.
Oosterwoolde is een stad wodden, mit al die grote winkels en supermarkets. tt Meerste is hiel wat beter wodden.
Zoas deni'je schoelenen 't zwembad, dat is een grote anweenst. Ok 't ni'j e gemientehuus is een keunststok. Ja, 1k
heb een fijne en gezellige vief weken in Frieslaand deurbrocht, en ik wil al mien kunde en femilie nog bedaanken
veur heur gaastvri'jhied, enveuralde mooie bloemen en
speciale welkom van de Schrieversronte. 1k hope dat jim
de oolde tael nog lange in ere holen meugen.
Hiermit allemaole de groeten van
Anne Hellinga

Wat an de deure kwam
Doe 1k dat verhaeltien over dat buundermannegien van
Vrouw Hof lezen haddeineen veurige Ovend, kwam mi',j dat
zo bekend veur. Van die stat heb ik nooit heurd, mar dat
zoe'n mannegien zienkassien verkocht hadde bi'j 't leven,
dat woddeweles verteld. Mar dan komrnen ok aandere beelden je weer veur ogen. Want wat kwam d'r in die tied een
yolk an de deure, de iene mit dit en de aander mit dat.
Zo zie ik nog Berkenbosch kornmen, mit zien lappen en
staelen. Wat een veurnaeme verschiening. Hi'j was donkt
mi'j in zwat pakmitgarriebaldie en een brillegien op 'e
neuze. Een groot pak op 'e fiets en dat bleef dan wel es
een naacht bi'j oons in 't middelhuus staon. Zo goed as 1k
wete kwam hi'j vanDe Blesse. Mem zocht lapen uut of bestelde zoveule elle van dit of dat. Wi'j kregenwel es staelendieoidaon haddenendie lappies konnen wi'j mooi bruken bi'j oonzepoppen. Dan kwam d'r een mannegien mit een
karregien, dat was een onderstel van een kienderwaegen of
sportkarre, waor as een bakkien op timmerd was en rood in
de varve. Daor zat ten snip snaoren in die oons slim intresseerden, want ik heur oons nog roepen: Mem, de man mit et
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rooie karregien. Die bleef dan vaeke een naacht in 't huj
slaopen. Hi'j zal deere morgen vast niet van brogge veurbi'j gaon wezen. 't Was zoe'n goedhenne kereltien en in
disse tied wodde hi'j mooi grif naor de "sociale werkplaats"
stuurd as iene die 'm niet haandhaeven kan in disse maotschoppi'je. Mar zokkenheurden d'r doe okbi'j, en ze redden etok nog aorig. Wi'j stonnen d'r vanzels op 'e neuze
bi'j as Mem wat uut et bakkien zocht, en wi'j kregen zo
mar een beeltien. Mien breurtien een peerd-en-waegentien en
ikke een hontien in een k6rfien. Dan kwam de knieperkooman van Ooldemark. Datde man oirraekscheel was, dat is dan
veür kienderokweer wat omnaor te kieken. Zo van 't iene
oge in de Kuunder en 't aandere in Wolvepe, mar hi'j zal
wel naor de deure keken hebben, waor as de vrouw ston!
En steevaast zee hi'j dan: "1k bin de knieperkoopman
van alle jaoren. Moej' ok nog kniepers hebben?" Weren dat
soms wilgetienen? Ze gruuiden vaast om Ooldemark henne en
d'r zat netuurlik veerkracht in. Mem hadde nooit aandere
kniepers. En wat kwanmien d'r een meensken an de deure mit
winkelgoed, waor as de kostwinder van overledenwas of niet
meer warken kon. Soms mossen de kiender mit de k6rf bi'j
de deuren langes en ze zullen wel niet veule veurbi'jstuurd
wezen. De verleiding om naor een grote supermark te gaon
was d'r niet.
Nog iene die indrok maekte dat was Schimmel mit de viskarre. 1k miende altied dat Schimmel sprekend leek op die
grote platte witte vis die as hi'j op 'e karre hadde. En
zokke dingen blieven je lange bi'j, al zal et zo staorig
an ok wel es wat een vertekend beeld wodden.
G. de Boer-Romkema

De Jouwer

Anvulling
Van deHeer 0. Eizinga uut Wolvege kregen we een anvullingopet onderschrift bi'j de foto van De Hoeve op blz.
I32vanDe Ovend, 9ejaorgaankno. 4. De schoeleopde foto
is deur de vadervande Heer Eizinga omdebi'j 1914 bouwd.
Et schoelehuus is een peer jaor laeter ofbreuken en opni'j
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bouwd deur een ere tirnmerman. De foto is dus toch nog oolder as dat we dochten. (G.L.)

Meenskeheugenis beslat glen ieuwen
Van meenskeheugenis wodt wel docht dat et ieuwen beslat,
en dat wodt dan in altieten orninezet. Daor wo'n een boel
foutenmitmaekt. Meenskeheugenis gaot vaeke niet veerder
as twie geslachten; soms nog niet iens.
Innommer 2 van De Ovend van dit jaor (blz. 56) is schreyen dat "Stellingwarf deur de ieuwen henne een laand wast is
van arbeiders en kleine boeren. Eigen adel bet Stellingwarfnooitkend en grote boerenwerenvroeger in ieder geval een zeldzernhied." Disse gegevens bin naor mien mening
van toepassing op wat meenskeheugenis beslat. Stellingwarf
is sund een slim lange tied een gebied west van allienig
grote bedrieven. Mit de "kolonisatie" van disse streken,
et laetere Stellingwarf, is de grond opdield en toewezen.
Dit krek as de uutgifte van de Zuderzeepoolders in disse
ieuw. Wel was d'r dit verschil dat et doe nog niet bouwriepe was; et mos nog anmaekt wodden. Et wodde wel in eigendom uutgeven. Zoas bekend wezenkanhet dit om et jaor
1100 henne west.
Op de ongeveer Oost-West lopende zaandroggen wodde veur
een woonstee mit laand een bepaolde brette uutmeten. Recht
op die brette leup de scheidinge deur tot een netuurlike of
bestaonde greens. Veuretzuden van deLende was dit vanof
de Weer (greens mit Overiessel) en de stroom de Lende. In
et oostenvanWast- en in et Westen van Oost-Stellingwarf
weren de uutgangen van de Lende tot de Kuunder (Fries:Tsjonger). Et hiele gebied was zo opdield en in gemienten (streken)vormd. Blesdieke was opdield in 48 arven mit uutgangen, Peperge in 20, Steggerde in 60 enVinkege in 20. (Stienwieker kraante augustus 1940). Een kavel in de midden van
de gemiente was van de gemiens chop (karke). Daorop was ok
de karke, mit d'r ojithenne et karkhof, bouwd.
Veur de ruilverkaveling in de zestiger jaoren weren d'r
an de zuudkaante van de Lende nog hiel wat bedrieven mit
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laand van de Lende tot de Weer. In Berkoop weren (binnen)
nog "Preens et'-plaetsenmitde oolde uutgangen van de Kuunder tot de Lende.
Veuraldeurde veenderi'je namettal meensken toe. Mit
et verlopenvande veenderi t je ontstonnen de kleine boerkeri t jgies. Dat zalbegonnen wezen in de twiede helte van
deveurige ieuw.
J.H. Lantinga

Mien eigen stiel

Wat is dichten?
Dichten is veur mi'j:
Mit hatt' en ziel
Onder woorden brengen
Al wat d'r in je leeft
Et trilt corns en et beeft
Mar wat ik dan ok zegge
Et is mien eigen stiel
Marjo
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Klaeglied

1k hebbe een huus
Mar 'k heb gien plak.
1k hebbe een huus
Een huus zonder dak.
De locht is so duuster
D'r is gien verschoel
Waor 'k ok henne gao,
'k Hebbe gien doel.
De haand die nri 'j steunde
Die bin ik kwiet,
Waor ik ok zuke
ik viene him niet.
Waor moet ik toch henne
'k Wil so graeg rzaor jow toe.
1k wil wel geern kroepen,
Mar wete niet hoe.
De weg liekt so lange.
Ha'k mar begin.
Hoeveul tied zal et duren
Eer ik daor bin.
Marjo
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Is dit ok leven?

Mien oolde heit, ik kiek him an.
"Bin ie mien zuster," zegt hi'j dan.
"Nee," zeg ik, "k bin jow dochter."
Mien oolde heit, hi'j kikt mi'j an.
"Blief ie now hi 'j mi 'j," vragt hi'j dan
"1k bin hier zo allienig."
1k zie him langs de straote gaon
Hi'j lopt mar deur en blift niet staon
Waor wi 1 hi 'j now toch henne
Hi'j daenkt nog an de tied van doe
En wil naor It kleine dörpien toe
Weer naor zien ooldershuus.
Zo stille zit hi'j in zien stoel
Wat het hi'j now nog veur een doel?
Wat is nog zien verlangen?
De ienzemhied die is so groot
Zit hi'j te waachten op zien dood?
Wat is It veur him "te Leven"'?
Marjo
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Riempiesbundel van Vrouw Hof uutkommen

Op vri'jdag 21 november kwamd'r weer een ni'j boekien
uut bi'j de Stellingwarver Schrieversronte. Van mien kaant
bekeken van Lamkje Hof-de Boer kon nog mooi veur Sunderklaos verschienen. Et is een riempiesbundel mit 37 riempies, enmitdrie lino-sneden van Fred Zoer (uut Tuk), die
ok et omslag verzorgde. De bundel kost f 6,90.
InetveurwoordschrjftVrouw Hof: "Deur de -iaoren henne hadde 1k zo now en dan es behoefte om bepaolde dingen
op pepier te zetten. Veural de laeste .jaoren kwam dat deur
mien veraanderde levensomstaandigheden meer veur. 1k hebbe wat riempiesdieik schreven hebbe bi',j mekeer gadderd
omdaordeur okwat zicht opmi'i zels tekriegen. Want aachter alles wat d'r op pepier staot, stao 1k zels, want et
is van mien kaant bekeken."
Et eerste exemplaor van de bundel wodde an Vrouw Hof
uutriekt deur Schrieversronte-ponghoolder Johan Veenstra.
En Johan het et weer zo mooi zegd dat we zien toespraoke
in zien hie le heer en veer hieronder opneumenhebben. (P.J.)
Vrouw Hof, Beste Meensken,
Et is aenlik best wel een betien nuver, mar doe. et bestuur van de Schrieversronte mi'j lestdaegsvreug as 1k et
eerste exemplaor van Vrouw Hof heur boek wel an heur uutrekkenwol, doe hoe fde 'k daor gien tel over nao te daenken.
1k hebbe drekt van ja zegd. En dat is aenlik best wel een
betien nuver, want ikbinnow len keer niet zoe'n praoter
en ikhoolniet zo mar evenpies een toespraokien en zo. Om
dat doen te kunnen moej ' aenlik een betien een man van de
wereld wezen. Och, en 1k vaal et liefste mar niet al te
yule op en kieke liever toe hoe as een aander et d'r ofzwiet. Mar omLamkje vanaovendheur eersteboekuut te rekken, 1k was d'r drekt klaor veur. Want Lamkje, da's now
len keerwatbiezunders. Veur Lamkje he'kmitalle plezier
in de wereld een peer knikkende kni'jen en een peer tril-
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Johan Veenstra bekikt tegere mit Larnkje Hof-de Boer de ni'je
riempiesbundel (Foto: N. Van Nieuwenhoven, N.O.S./Anpakken).
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lende hanen over.
Ikweteaenlik niet ienshoe lange a'k Vrouw Hof now al
kenne. len ding is zeker. 1k kende heur dochter eerder.
Jantsje. We fie ts ten mit mekaander naor de Ulo in Wolvege,
de jongen en de maegies uut Berkoop en Ni'ihooltpae. 1k
leufzelsdat Jantsjeenik nog een posienin dezelde kiasse zeten hebben. En watmealtied bi'j bleven is: ze zong
altied onderwegens op 'e fiets. As een hester! Now ja, et
was in len woord een helder jonk. Mar zeg zow zels beste
meensken, hoe kon 't ok aanders mit zoe'n moeke.
Misschienvjenje et zelsweleen klein betien overdaodig om vanaovend zo in 't zunnegien zet te wodden, Lainkje.
Want le hebben etniet hoge in 't heufd. En daoromme vien
1k jowzoaorlg. Ja, ok omdaj' zoe'n protte veur et Stelhingwarfs doen, heur. Daj t injow autogien et hiele floorden van dit goeie laand ofstoeven, op aovens weet ik waorveurwel niet ahlemaole. En overalwaoraj' koinmen maek ie,
bi'j' gewoonweg een stokkien rekiame veur Stehhingwarf en
et Stehhingwarfs. Mar 1k wardere jow zo omdaj' zo gewoon
binnen. Doodgewoon Lamkj e Hof -de Boer uut Berkoop. D'r hopen ornmes vuus te yule meensken o 'e wereld omme mit een
poeha van hier tot gunder. Die mienen dat ze dit kunnen en
dat ze dat kunnen. Mar et bin krek belonnen, iene spelde
d'r in en ze lopen leegend'r bhift niks van over. 1k hool
niet van zokke meensken en ieje grif ok niet. Daorornme vuul
ik me altied as 't waore een betien mit iow verwaant. 1k
daenke zo dat wi'j over een protte dingen liek daenken. Doe
mar gewoon, dan doej' al gekgenog, zeggen de meensken. Dat
simpele, dat gewone warkt ok deurinwat as jow schrieven.
Starker flog: etisneffens mi'jdekracht d'r van. Een gewone riempiesbundel. Jow vertellen wat jow raekt an oons
deur, wat as j ow doende hoolt, waj' mooi vienenenwaor aj'
over in zitten. Gewoon, zonder literaire foefies of grote
voonsten. Et is gien literatuur mit een grote L, mar as
meensken dan daenken mochten dat et dan ok niks is, dan
hebben ze et mis. Omdat et krek zo gewoon is kan et oons
raeken, kan et OOflS ZO yule te vertehien hebben. 1k vuul
jowanas jow et over jow drpien hebben, -j ow Berkoop. 1k
pruuf de sf eer van vroeger, de zuvere ienvoold van et oolde huus en zien geluden: et schoeven van de grundel op
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aachterdeure, een moes die in etbeddestro risselt, et tikken van de oolde klokke, et flit-flat van Mem heur leren
sloffen, Heit die zienpiepe uutklauwt, de sepiepen-fluities en de huppen, en 't is allemaole now veurbi. Et oolde huus van vroeger, de kienderjaoren en et d6rpien van
vroeger is lieke hadde veraanderd. Grote mesienen hebben
et haost onherkenber vervrot. Dat dot sins zeer. Et is
zuver haost heiligschennis. Nostalgie? Och, misschien ok
wel een betien. Dat hindert ok niks. Mar aj'm daenken dat
de schriefster alliendmitvroeger doende is dan hej'm et
mis want ze staot mit beide bienen midden in et leven van
vandaege-de-dag. En ze komt op veur de meensken die veracht
woddenendie heur rechten vertrapt wodden. Meensken in de
onderwal van et leven. Meensken, krek as stoppelkatties,
van die kleine zwatties, die ienzem en stille in een hoekien votkreupen zitten te waachtenopôk een betien gelok.
Endewereld, ochdewereld is zo dom en de geleerde heren
studeren en promoveren en perberen in de atmosferen dingen uut, datwedorrimiet misschien mit mekaander kreperen.
Indatgedicht overdegeleerde heren kriegen die et op 'e
kop. Terecht. Mar bin wi'j zovule beter? Wat zi'j in 't
grootverkeerddoen, doen wi'j dat niet in 't kleine verkeerd? We bin onirnes altied zo drok mit oons zels doende,
mit oonze eigen kleine belangriekhied, dat we de aander
vergeten en we daenken pas weer an him as die doodsbrief
in de gang op 'e matte ligt tussen de kraanten en de reklamespullen. En dan spiet et oons zo, want we weren altied zo groot... Jim heuren et wel, Lamkje Hof-de Boer
schrift niet alliend over die 't goeiet' oolde tied.
Ikbinbliededatvanaovend dan eindelik et boekien van
Vrouw Hof d'r is. Ze bet et gewoonweg verdiend. Deur wat
ze veur et Stellingwarfs betekent en al die jaoren al betekend bet. Doe Bergveld in 1966 wegraekt was en Jouk d'r
niet zóvulemeeran dee, was zi'j ienvan de laesten, misschien wel de alderlaeste die as schriever wat mit et Stellingwarfs dee. Gelokkig hoefde dat niet mennig jaoren te
duren, want doekwam de Schrieversronteendaor heurde ze,
vanet begin in 1972 of an, hielemaole bi'j. En daor is de
Schrieversronte slirnme bliede mit.
Etliektmi'j een veurrecht, Vrouw Hof, omopow leef-
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tied, eniebin vanzels nog lange niet stokoold, dat wee'k
ok wel, mar een jongemeid bi'i' now ienkeer ok niet meer,
et liektmetoch een veurrecht om nog zo kras te wezen, zo
fit en zo reizerig. 1k weet et, veur j ow betekenen de letters A.O.W. gewoon: Altied Onder-Weg. En, now gao 'k misschien wel een geheimpien verkiappen, ik kenne jow recept
daj' zo kras en f link blieven. 1k heb et me lestdaegs vertellen laoten. Hunning en braandnettelthee.
Coed vier jaor leden, Vrouw Hof, kreeg ik in Appelsche
naodeTwente-reize, mien boek Fluitekruud uutrekt. En 1k
kreeg nog wat die aovend. Van Vrouw De Boer uut Else en
van jow: een tuut. Misschien ok wel twieje, 1k wee et niet
iens percies meer, in de veralderaosie van et oenblik he'k
ze niet teld. Een tuut van Vrouw Hof: et gebeurt een meens
vanzels ok niet ledere dag. A'k jow now doniniiet dat boek
geve, Lamkje, dan kriej' die tuut weeroinme. Now kun d'r
meensken wezen die zoks verkeerd uutleggen. Die daenken
van artieste-gedoe en zo, en dat dat ok al in de Schrieversronte deurwarkt. Dat is niet waor. Zels bin 'k hielemaole niet zo tuterig uutvalen en iej e grif ok niet, Lamkje. In de Schrieversronte schaait wat dat angaotalliend
Pieter d'r uut. Ikgeleufok dat et goed is as we oons zels
blieven en dat wede artiesten niet nao-aepen moeten. Een
inkelde keer, da's zat genoeg. Enalbin ie, Lamkje, bI'jtiedenzoe'nbetien kiend an huus bi'j Hilversumse radioen tillevisiestudio's, inedonktdat we naost de Gooise metras daore, hiere gien verlet hebben van een Stellingwarver beddepeul.
Lamkje, alle gekhied op een stokkien, daank je zeggen
is een keunst, daank j zeggeniseen geunst. Wi'j bedaanken jow veur al jow wark deur de jaoren henne. En le meugen now best wel eenbetien groots wezen, want et is ommes
hatstikke mooi as d'r een boek van je verschient. Daoromme
now gien gepraot meer, indebienen, Lamkje, jow boek komt
d'r an.
Johan Veenstra
De striekgeldschriever is een priesopdriever.
Willem de Vries
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