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Eèn Proatien uiIt de Oosthoek

1

nooit aandes, moej' mat deankn." As se dat teegn AS KENNISMEAKING.
mij segn, og, dan heal ik de skolders op - en dan • Ja xneenskn. toen Sieger fan de Meulepolie in De- - proat' ik er niet feerder ofer. Mar dan deank ik an
sember '48 ofskeid nam, toen begon het er op te Tolman uur Noordwolde, die fuuf'p twintig joar
liekn, dat de eign-tealnSiek in disse kraante do-ar- leedn noar Frankriek goan is as stoeleboas. Pan 't
mit fan de beane weesij sol. En as het 'jim goan is soemer was ie op de Rietvlechttentoonstelling. Ik
as mij, dan het jim dat speetn. Speetn, omdat we hebbe er mit hein proat. Mar wij proattn Stellingin dit blad siin, wat de neame dan ok ondubbel-. wens en hij miste gien woord. ,,We proatn 't in
sinnig andüdet, een Stellingwerfs blad en doarm huus ok altied", see die. Pan ,,onse omgefing" gebeheurt een stokkien e?gn teal seker tot un fan de spreukn 1
must karakteristieke dingen. Toen dit dan ok dreigEn is •het niet een alledeags feskiinsel, dat de
de feleurn te goan, hé 'k mij rigt tot de Riddakteur gewone man, as ie proat tuit de dokter of mit de
Ln het uuteindeleke gefoigdoarfan is disse rubriek: domenee, die ok in disse streekn geboorn en op,,Een Proatien nut de Oosthoek". Vut disse kop gruit is, die mit hem fogtn het om een knikker, toen,
bliekt mitiin, da'j'rne süukn inoetn in de buurt fan se nog noar de Legere Skoele gingn, dat ie dan
Noordwolde en het sal dus ok in de eerste plakan HoUaans proat?
disse omgefing wèesn, da'k inien stof ontliene. Hoe - Omdat ie het -fesoenjeker fiendt.
ik dat doe en hoe jim er op reageern, dat moet de
Stellingwerf ets, - loa' we prebeern, so goed motoekomst uutwiisn.
gelijk Stellingwerfs te proatn. -De iine doet het wel
Steflingwerfers, het spiet me, da'k het segn moet, us wat aanders as de aander; er bin er, die segn
maar ieder fan jim, die sien oorn de kost geft, sal spiekn en er bin er ok, die segn speakn, mar sokke
't mit me fins weesn, onse teal is- op het oognblik dingen, og, dat het niet sofule te beteekn, dat bin - an 't ,,ferholtaansn". - Het skient, dat de ineenskn mar -bijkomstigheedn. En dat tien ie trouwens in:
-beur beginn te skeamn- feur de woordn, die beur iedere teal.
Ik
-hope,
da'
jim
mij
goed
begriepn.
Ik
bin
gien
hemm
en
diese
•olders en •giffootolders gebruukt
,heur kiender leerdn. Neem us een woord as buus- ekstremist. Ik bin niet fan plan -het Hollaans an dete skoevn. Inteegndeel We moeten begriepn, •doek. Terwiel tog iedere Stellingwerler, buse zegt kaant
en niet het Hollaanse woord ,,zak" gebruukt, Ieur dat dat de teal is, die we- -fepligt binn te proatn
0e meer en meer -het woord zakdoek. Woaromme? teegn ieder, die last het mit -het Stellingwerfs.
1 Omdat het fesoenleker -is ? Mar hoe kan het woord
Tenslotte ofer de skriifwiise nog een enkel woord. zakdoek fesoenleker weesn as -het woord buusdoek?
-Kiek, sokke dingn no( we feurkomm. Doodeen- Ik hebbe pebeert -het gespreukn woord sofule mogelek -weer tq geevn, mar woar soks te onbegriepefoudig deur er niet nuflit
lek worn sol, hè 'k wel us wat skippert; Ferder hè 'k -Op dë ârbeidnde klse skient de ,,ferhollaan- infoerd- de ii (rilt) en de ö (grôs); Op,-:S anmaar- - sing" nok niet sofule fate kriegn. Het sit -hem feur- kingn hierofer bin altied fan harte welkom. En nou,
:al in wat meer ontwikkelde krirgn. En a'j' er dan
leset, tot de folgénde keer.
so us een opmaarking;lofer .meakn, dan segn .se
,ja, dat doet onse omgefing, sie. We heurn deas
1. STELLOWÈRF.
•
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GEERT., Nog 'n stemme uut de Oosthoek.
In: Steil.
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Nog 'ii stemme nut de Oosthoa.

An J. Stellingwerf.
ja, Jan, ik hebbe jouw stokien mit plezier lezen.
Mar hier kommen dan de op- en anmaarkingen, die,
zoas ie zeggen : ,,van harte welkom binnen".
Ie. Laoten we nou 's proberen 'ii vaaste slçriefwieze te kijegen veur de Stelhngwerfse tael. Dat is
beter, dan dat ëlk op zien eigen hooltien de *oordenschrift.
2e. We kunnen onmogelijk - de woorden: krek
schrieven zoas ze uutspreuken worden. le schrieven bv. liekn, eign, suukn, enz. Mar die nheuren
we niet in de uutspraoke. Laoten we doaromme
mar gewoon die woorden schrieven as in 't Hollands, waor we niet tevule van ofwieken moeten.
Dus ok niet iine, schriifwiize, enz.; mar, gewoon
iene, schriefwieze. Die van de Friese tael çverneu_
men dubbele i is -naor mien wieze van zien onnodig
en overbodig. Dus ok niet fan, gefolg, hierofér, sofule, mar gewoon van, gevolg, zoveu1e En *aoromme..schrief ie toch rigt, tog, og? Er is gien
enkele reden veur om ze niet te schrieven mtt.ch.
De ö in gits, körf, zörgen, die in 't Holands niet
veurkomt, mar die we nut de Duutse tael avernenmen hebben, is z6 goed schreven.
Om niet te vule ruumte in beslag te nemen, za'k
't veurlopig hierbij laoten. Ik hope, Jan, da'j 't mit
mij iens binnen, 't Oaot alles in 't belang van de
Stellingwerfse tael, die 'It nog aaltied zo graeg
praote, al bin 'It al vieftig jaor nut de gemeente weg
en woon 'k noe in Zuud-Holland. 'k Hope ok nog
-wel us wat te vertellen in ,,Stellingwerf" van nuen
herinneringen nut db oolde tied. En as ze mij us
schrieven willen, de redacteur weet niten adres. De
groetenissen van

-

GEERT.

SPANGHOEK, JAN VAN., Un krabbeitien wit 'e Westhoe
In: Steil. 28-1-1949

INÔEZONDEN.
Un krabbeltjen nut 'e Westboek.
Waarde friend Stellingwerf. Ut het me besunder voldpan daj 8e kedoat west
binn om in joe penne te klimm om doamit onse
Stellingwerfse sproake hoge te hein, nou de olde
man er lessent ut bieltien bij neer legt het.
Ik bin ut mit joe iens dat in ons streekblad •een
rubriekien in de eign sproake wel recht fan bestoan
het en de redaksie en ok de lesers zuln ,er wel kiek
SO over dèènkn, donkt me. Doarômme van maffe
welkom en feule suukses heur Jan, ja ik tgge mar
fan Jan, want meneer Stellingwerf dat klinkt me te
deftug en me donkt iezuln Wel van Jan hietn,Sant
die bin er zo'n bu!te, temeesn bij ons woonn er
nog al een stok of wat hier in Spanghoek en dat zal
doar bij jim ok wel so weesn. Aj nou echt fan Jan
hietn, dan bin we ok nog nèèmgenoatn, want mien
pesoontien luustert ok noar de nèème fan jan. Nou
1 bin'k mar bliede dat 'hier in Spanghoek nog al een
stok of wat fan de selde nèème zitn, dan Jiemnze
hier niet zo gouw deur wie dit stokkien skreefn het,
want al is er niks gien kwoad bij, ik bin niet iene
die grèèg an de dieke timmert en ja, ut is hier ok al
krek as of eral, 't folkien is Wel 's wat neskierg.
Om nou op ut punt woar 't omme goat terogge
te komm, nou de Oosthoek so flink nut 'e beeke
komt, kon ut donkt me gien kwoad, as ok de Westhoek us wat meer jan em heurn leut, de iene kan
soms nog wel us wat fan de aander leern. Self he'k
er host gien tied feur om sokke stokkies te skriefn,
mar hier in de Westboek suln toch ok nog wel
.aandrn weesn, die us een klein stokkien in 't Stellingwerfs zuln en wiln skriefn. Doar holn w 't dan
mar op. Oost en West knnn elkaandr so wat benoadri, want al sitn jim:.doar in 't Oosten wel niet
•achter 't iesern gedien, so heel veule gedoente
hemm we toch niet mit mekaander al sitn we dan
•ok in deselde gemeente.
Uu bulte meesn fan disse kaant hemm- bijveurbeeld nog nooit in Noordwolde west en fescheidn
uut de Oosthoek bin nog nooit in de Westhoek,.loat
stoan jan hier in Spanghoek. west. En as Oost en West hier in 't klein bij wiese fan spreekn wat noader tot mekèèr-komm, wie wet wod er in 't grote
ok nog us un veurbeeld an neumn.
Wat betreft joe ansporing om de eign sproake so
feule mooglk hoge holn, doar bin ik ut fan hatte
mit lens en feur sokke meesn as die stoeleboas doar
bij jim fandoan kuj niet aanders as respekt hemm,
ut goat vèèke wel aanders. De meesten bin al gouw,
op beur meniere, de eign sproake feleerd as se tin
skoffien op een aander plak west binn. So ok een
mègien fan disse kaante, die noar de Friese klei verhuusd was en hier een moand of drie lèèter us
terogge kwam. Se proatte nog Frieser as de Friesn,
op 'e dieke trof ze ok nog un olde skoelekameroad,
die se eest host niet meer kende, mar miftertied sag
se ut toch seker en see se teegn de jongeman die
Ketellapper hiette:,,O ja,- nou sjok et ol, don bist
Sjettelapper". So soln er nog wel meer veurbeeldn
te geefm weesn woaruut bliekt datde eign sproake
soms niet arg in ere huln wod. Mar veurvandèège
suln we 't hier bij loatn en nogmaals veul uukses
gewenst kameroad De groetn van
JAN VAN SPANOHOEK.
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WIEGER., An beide Jannen en Geert.
In: Steil. 4.2.1949

INGEZONDEN.
4,1!beide Jannen en Geert,
Ziezo, nèbin der welgeteld ai drie opvolgers van
Sieger, loat ik er no ok nog even bijkomm'n. Jan
Stellingwerf en Geert komni'n dus nut de Oosthoek;
t de eare Jan nut Spanghoek Loa 'k jim dan even
vertellen dat- ik zowat tussen jim in wone, en as
't no an mij ligt, dan zo 'k zo zeggen, ik geef jim
:WIlreefi hd, an de iene kaant jen Stellingwerf en
Geert en an de aandere kaant Jan van Spanghoek en kuier'n dan mit mekear veerdei'.
A'jim veerder lezen zu'jim wei ontdekken d'k
nog al wat op 'e lever hè' over j1n4 schriefwieze Van
oonze Stellingwerfse teal en da, 'kTet mit Geert zien•
opmaarkingen niet helendal iets hein, mar no moe':
jim niet dèènken, da 'k 'miite dat er van jim schriet-.
wieze niks deugt en die van mij alliend goed is. Wel
nee je, zo bedoel ik dat niet, mar '-t zo] wel mooi
wezen, as 't zoe veer kwam, woar Geert et ok al;
over had, da'. we een vaaste schriefwieze hadden
veur de Stellingwerfse teal.
• Om no mii mien op- en anmaarkingen te be•ginn'n, w 'k mar zegg'n da 'k et mit sommige
ding'n wel mit Geert lens bin, 'wat hij zegt van de
ii en de f en de g. Ik vien 't Ok niet nodig da' we
schrieven van iine, schriifwiize, fan, gefolg, ofer,
rigt, tog enz. En dan vien ik de s van so, sa], sien
ok niet nodig, ik zo gewoon zegg'n zien, zal, zo of
zoe (soms) want wij zegg'n hier van zoe groot,
toe mooi, zoe vule (en niet zoeveul). Mar no gloof
ik ok wel dat eirwoorden binn'n, die ze in heel Stellingwerf niet geîek uutspreken. Wij zegg'n hier bv.
eaterheal'n, mar ik rniënde wel es heurd te hemm'n
flat ze op plakken in de Westhoek zeden van wateroal'n. Weet Jan van Spangboek doar misschien ok
meer van?
L
En dan hadde Geert et over die woorden liekn,
eign, zuukn enz. No zegg'n jo Geert da' we die ii
niet heuren in de uutsproake. Ik viene joost van die
n wel, mar die leste e niet. Dus, dan zo 'k et eanlijk
iens wezen mit Stellingwerf, mat zo is et toch ok
nier helenioale,.Zoa' jim wel zien -hemm'n schrief
ik veur die weggeloaten e een ' net as we- in 't
Hollaans doen veur weggeloaten letters of gedeelten van woorden. Veural in woorden mit een n, ni
of ng der in beur ie die e niet, zoals kennen, wen- 1
tien, tonnen, nemen, stemmen, kommen, brengen,
zingen, verlangen, en ok healen, mealen, poalen i
May mit *oordenas proaten, meaken, vechten, ondekken, deuren, heuren, zitten, spreken vien ik et
ifietnodligom_die.e i%neg te baten. -

wo7

Om no in 'tkort nog even veerder te goan,
nog even -zegg'nda -'k die ö ok niet zoe nodig viene.
Mij donkt we zegg'n toch van grus, korf, zorg'n Ik
zôl ok-schrieven wilIn van oolde, oonze, hool'n en
niet olde, onze, hol'n. En dan schrieft Jan van
Spangboek mekèèr, vèëke, vandèège, nèème kan
dat niet -worn (of iord'n) mekear, veake, vandeage, neame al!iend misschien dèènken, mar misschien kan deanken net zoe goed. Der bin nog wel
.meer woorden die op twee menieren schreven
word'n kunn'n, zoas ears - aanders, worn wôrd'n, - mom --- morg'n. hemm'n - hebb'n, alhend - allienig, helemoal - helendal.
No, ik schei eerst mar es nut, ears neem ik -tevule
ruumte in beslag. No hoop ik da 'k es heure wat
jim er van zegg'n.
- De groeten van, loa 'k mat zeggen van
WIEGER,
want etgoat me net as Jan van Spanghoek, ak
mien neame en adres *) noeme, dan zoll'n de meensen hier misschien zegg'n, wat een opschepper, die
schrieft ok al in de kraante.
No, dag beu!. ---- --*) Desnoods gew&ar te wbrd'n bijdnakRcsie. -

STELLINGUERF, JEHANNES., Een praatien uut de Oosthoek;
Doar sit mesiek in.
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Een proatienuut de Oostboek
Doar sli. mesiek In.

siins heur ie die n -hiel dudelek. Neem nou us
leesn, regeern. Die n is er terdege 1 En goa dan us
feur de spiigel stoan. Spreek langsem uut
praten - proatn, lezen - leesn. A' j' 't dan niet
heurn, ku' j' 't siin de e is wegfaaln in 't Stellingwerts. -Fergeliek nou uut oarigheid ok nog de n in
de Hollaanse woordn neen, franje, drank. Heal ie
dan d4e n ok niet uut meakn, liekn ? Ik bliife dus
feureerst nog skriivn loopn, grootn. Dan de dubbele i. Het was een Fries, die me anreud die te gebruukn en ik hebbe dat nea goed -beroad doan. Net
so goed as rood mit twee os, skriif ik Hit mit twee
i's. Het liekt me konsekwenter en meakt -het leesn
gemakkeleker. En dan wi' jim skriivn gevolg, mit
een v, mar iedere Stellingwerfer sprekt hier de v
uut as t, de z as s, de sch as sk. -Froag dat mar us
an de juffrouw in de eerste klasse fan de Legere
Skoele t
Wat de inpleats van de eh angoat, ik bin hier
uutgoan fan de gedagte, da' we de eh, noast de- g,
hielemoale niet nodig binn. En dan noar de Westboek. Wat jou idee betreft,
Jan, om langs disse weg de meenskn fan Oost en
West tot mekaander te brengn, doar sit wel wat in.
Ik sol segn trek meneer Vlaskamp us an de jasse.
En sukses, heur t
-

Ieder, die de Max Havelaar fan Multatuli leesn
het wet, dat de skriifer an dat boek uurn en uurn
het moetn waarkn, gesiin de omfang. En hij wet ok,
dat dieselde skriifer- tef4rgeefs het sitn te waagtn
op de minste reaksie er op. Sien boek is leesn en
dat was sien bedoeling, inar hij bedoelde meer, tule
meel. En doarin is ie teleursteld.
Wat dit mit mien proatien te rneakn het? Kiek,
wat Eduard Douwes Dekker mit een magtig stok
literatuur niet bereikn kon het folk an 't proatn
brengn, dat is mij, sonder da 'k het bedoeld of
fewaagt hadde, gelokt mit een skeamel half kolommegien kraantedrok. Nee, dat is gien.pluumpien
feur meself,- dat is een pluumpien feur Jan van
Spangboek en feur Geeft en feur Wieger en feur
jim, die dit leesn ailemle. Want het 'is -het beste
getugenis, da' jim .jim teal liifhemm, da' jim 'in
wil proatn en leesn, da' jim er keur op de bres
wijn stoan. Hier is mien opskrift seker niet te tule
gesegd ,,Doar sit mesiek in".
En alhoewel mien twiede proatien al paskloar in
-het kefort sat - en ik me -nou genoodseakt sag een
De meenskn tot mekaander brengn. Ja, hoèfule
nij artikel te skriivn, kan 'k Jan en Geeft en Wieger
wordt doar de leste joarn wel niet ofer spreukn ?
niet aandes as dankber jweesn feur de belangstelTegére de wereld opbouwn, segn se in de Feiligling, -die se in heur -inggsunn stokn toonn. Loa -'k.
heidsroad. En dan geevn se mekaander fan ketoen.
dus beginn mit een antwoord an Geert en Wieger. Tegère Noordwolde feuruut brengn, segn se in de
Kiek vs, het eerste punt, da' jim anstipn is een
fereniging ,,De Oosthoek". En se hebb een goeie
faaste skriifwiise feur het Stellingwerfs. Ik hebbe kaans op nije leedn, omdat.... er hoe langer hoe
dat selde wel feaker heurn oppern en ik hebbe er
meer
ferenigingn ontstoan. Wordt er nou weer niet
self dan ok wel us wat langer ofer noadogt. Mar
mompeld ofer een nijje foetbalklub? En stön er al
hierbij kwam ik te stoan feur een hieleboel froagn.
i niet een hiel artikel in de kraante ofer een nijje iesHoefer wordt het Stellingwerfs spreukn? Hoe sit beane-? Wanneer soln de meenskn nou us hegriepn,
het mit -het Drents, -het ,Stiinwiekers en so? Wat dat alliinig een iinheid wat grèots tot stand brengn
, sol het nou offisieel worn moetn skaatsn, skeatsn
of reedns? spiikn of speakn? ie, joe of jou? Hier kan?
t roag rnornfroeg us an een skoelejonge
komt so onnumelek fule-bij kiekn, dat alliinig een - ,,Pietje, as ie ilne appel hemm en die moe' j' deeln
tealgeleerde miskien wat sol kunn bereikn. Jim mit je breurtien, hoefule kriegn jim dan ieder?" Dan
moen niet fegeetn teal -is tenslotte het gespreukn kikt die Pietje je miskien eevn fewonderd an -en dan
-woord en dat ku' we dan so goed mogelek deur
sal ie segn ,,Een half e netuurlek". En froag dan
middel fan de letters pebeern weer te geevn. Mar - hetselde us an een folwasnne. Kaans dat ie segt
we kun niet segn ik skriife dat woord so en nou
:,,Een hiele dikke" .....
meen de meenskn het ir so uutspreekn ok. Jim
Geef 'm dan mar een appel. Uut medeliedn
hemm dan ten twiede ndgal wat opmaarkingn ofer
Teegn alle fewaagting in,
mien skrnfwiise. Befeurbeeld Geeft wil liekn
JEHANNES STEWINGWERF.
'skriifn as lieken. Die n bent ie niet segt ie dan. Mar
hij sknft 'm nog tule ddileleker as ikke 1 Miins in-

STELLINGLJERF, J., Een proatlen uut de Oosthoek.; Pan de barbier
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Een proatieu Hulde Oostboek

B.
Fan de barbier tnoar de pietereulie.
Ik wetè netuurlek niet, hoe het jim goat manIuudn, mar ik slappe vso drie of fier keer in de
weke ijs eevn noar de, barbier om de board te
tekoopn. Nou is het ruit dit fekoopn 50, da' j' geld
toegeevn moetn en er het dan ok wel us fine teegn
me segd: ,,Een duroabel spullegien." Nou sa' 'k
jim mitiin wel teteln, dat die knaap er finaal noast
was. Loat het henne een beetien duurder weesn,
mar ie moen niet fegeetn, het speert je een abonnement op het beste nijsblad uut. (As se die leste
rifgel op 't buro fan de kraante mar niet skrapn..)
Ie hemm jommes alti1 het leste nijs en feake meer
dan dat. Keer op keer gebeurt hel tog seker, da' j'
kraantn en radio weekn feuruut binn?
Dot hè' j' nou dat getallegien fan lesnt. 't Was
in Desember, a' 'k me niet fegisse. Jim weetn het
netuurlek ok nog wel. Fan dat beriggien leur de
radio, bedoel ik. Ja krek Datte t Dat de suker
fan de bon kwam. Nou was er op dat oognblik net
een buurfrouw bij ons. Springt se iniin fan de stoel
op. 'k Skrok er beslist fan en 'k segge ,,BuurJrouw, bij niet goed? Wat mekeert er an ?" Segt
A' 'k niet goed bin ?" en se kik me fenienig
se
an, ,,mar hé' j' 't dan niet heurd ?" .Seg ik ,,Wat
heurd ?" Segt se ,,Kerel, de suker komt fan de
bon t" Seg ik doodnugter : ,,Mar buurfrouw, heur
ie dat nou pas? Dat hemm se mij een half joar
leedn al teteld in de skeerwinkel". Skudde se heur
heufd en leup de deure uut. Totaal fesleugen,
moe' j' mar deankn. En nou hè' 'k- heur nog niet
iins fetéld, dat de fekstiel mit Juli frij komt. Dat
wee' 'k ok al weer een moand of fiere. le som
segn, hoe lekn sokke dingen tog uut, hè?
Fan de weke bin 'k dan op een oavnd mar us
eevn weer ftenne skarrelt. Nou, 't was mis, dat
sag ik fort al : •een stokmennig fietsn teegn de
mure en 't petoaltien tol klompen. Mar ik bin tog
mar niet weeromme gôan. Want ik dogte $0 halt
en halt, wie wet, sit er een Proatien in.
hoe kan 't aanders - ofer
Het gesprek . ging de eulieborings, die hier fleedn weke doan binn.
,,Woarom", sec er liiie, ,,sotn se nou 'eigelek hier
krek komm weesn te hoorn? Dat doen .5e tog
seker mar niet so in 't wilde weg? D'r skient dus
•tog wat te weesn, dat er op wijst, dat hier eulie
sit."
Nou was Garriet er tôefallig ok en Garriet, dat is
- iine fan die meenskn, die altied alles weetn, begriep

ie. ,,Ja, kiek," see die, ,,een posien leedn bin se
in Else an de gaank west en doar sit het. Mar niet
toldoende. En nou goan se saggiesan 't Westn in,
omdat se deankn, dat het digter bij de see beter
weesn sal."
En hoe was de uutslag hier ?"
,,Ja, doar loatn se niks fan los, hè. Dat wordt
gien meenske geweer. En dat is fanself ok nog
niet bekend. Die grond wordt nou opstuurt om
ondersogt te worn.„Mar sol dan an die boovnste grond te siin
weesn, of er pietereulie sit ? Die sit wel een peer
duusnd meter dupe, hemm se mij wel us feteld. En
se bin ok mit dinemiet an de gaank west, niet?
De ruutn bij ons ......
Nou, so ging dat nog een hiele pose deur en
de line wust het nogbeter as de aander, mar as 't
er op ankwam wust er gien iine wat t
Ik hebbe dus derekt toen 'k tuus kwam us in
mien paperasn snuffelt en doar tun ik al gauw
wa' 'k sogte : ,,Aardolie in Nederland" ). En doaruut bin 'k te weetn komm, dat in '37 in ons laand
een begin meakt is mit de proefborings. En so is
het euliefeld bij Schoonebeek ontdekt. Nou kan
Schoonebeek an de totale behoefte leur ons laand
bij lange itoa niet foldoen - in April '48 teur een
fuufde - en dus wordt er terder keekn. Systematies wordt de bojem fan Nederland ondersogt. Dit
gebeurt op feskilnde meniern en iine doarfan is de
,,seismische". Hierbij wordt betrekkelek ondiepe in
de grond een beetien springstof tot ontploffing
brogt. De trillings, die doardeur ontstoan dringn
netuurlek in de grond deur en se worn - krek as
het geluud teegn een huus - op de feskilnde
grondloagn weerommekaatst. Er ontstoat dus as !t
woare een eggo. En die eggo wordt riggestreerd
deur een seismograaf, dat is een toestel feur 't
woarneernm fan aardbefings. Deur dat nou op teskeidn plakn te doen, kan uut het tiedsfeloop tusn
de ontploffing en de eggo, het feloop fan in de
duipte lignde grondloagn noagoan worn. Mar nou
komt het t Soen ondersuuk wiist niet uut, of de
ondergrond werkelek eulieholnd is. Doarfeur moet
een egte proefboring huln worn tot an de eulieholnde saandloage, - woar de eulie as fiene druppies in sit - bij Schoonebeek 800-900 meter t
Goed bekeekn hadde Garriet dus tog geliek toen
ie see ,,De uutslag? ja, doar loatn se niks fan
los, hè. Doar wordt gien meenske wat fan geweer."
J. STELLINOWERF.
*) tJitg. N.V. Ned. Aardolie Mij. Hoofdkantoor
Oldenzaal. - April '48.

GEERT., Dans dialekt.
In: Steil.
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J4. Steilingwerf zal wel verneem'n, dat- et onder.
toande meest - veur hem bestemd is, ma! - doar
moe' j' je mar niet zoevule van antreicken keur, .et is,mij allemoal gien eernst. !k weet ok niet hoe'
vule a' j' hemm'n kunn'n, je hem goehn'n, die bui kortom !e hoek; en der bin-ok goenn'n, die hem
:dubbeid vel veur de .....ek - ik bedoele veur 't
lieufd. Ik zot zegg'n, jo -schriev'n mar rustig veer- derinit je Proaties uut de -Oostboek; de meens'ii
wilI'n geag -mit de tied op 'e hoogte bliev'n.
- Oonsdialekt.
Al za 'k jim misschien wel verveel'n, -- Dat kan mi helemoal niks scheel'n.
Zoas we ,p)âten, om dat te schriev'n
Is een toer-; en 't zal wel zo bliev'n. -.
- We,
proaten allemoal niet geliek.
L• Klaas zegt kroem en Piet vn briek.
En 't is een woarheid as een koe -Jaap zegt Moeke en Kees van Moe.
'k Hoef jim niet meet nut te iegg'n
Hoe as wij hier alles zegg'n.
-.
Dat ko' j' jim een vèurige keer al lees'n
-- En no zal et wel zo wees'i.
Ieder meens het zien gebreek'n
Mar 'k heb toch wat gek .oplceek'n.
--Dat Jeh. Steliingwerf niks toe wil geev'n
En zien stokkièn weer geliek het schreev n
Jo schrievn beuren no as heurn,
----- . - -.
Want jo kun die niet heur'n.
- Dus as heuren no as heurn -beurt,
- - -- Is 't init -keuren: no' gebeurt.
- Jo schriev'n in jo beide .-briev'n - - - - -.Schriev'n elke keer asslivn.t.
- As jo noschrieven, skriivn skriev!n,
Moet -blieven ok marbliivirbliev'n. -:- -:
- Jo hooi n dus die ii veur ie,
Mar jo skriev'n ok wel ie
---- :- - Want ik zag doar -van gesiin;Maar toch ok van gien en mien.
- - No bin ik niet zöe heel snogger------------En jo begrip warkt vast wat vlugger,
Ku 'j me dan no ok-vetefl'n
- Hoe 'j .dat nut mekaander -stell'n?
Jo zegg'n van dflch,
.
-Dat we- die spteek'n as s k.No, -no wi 'k wel eerlijk wees'n: - - As
-w' een s c h goan lees'n,
- Wordt dat wark'lijk een s k,
.Zo as beveurbeeld skaande en ska.
- - ,-- - Jô krieg'n dus ok nog wat lof,
- ,-.Dat vaalt je missliert nog niks of.
Dus de z die wi 'j olckwiet,
Zoas in zo en zal en ziet.No lcan dat heel best -We1 gebeur'fl ---- --Da vent die z meestal s heur'n
Mar om 4t altied bô te sknev'n
En dat so te loat'n bliev'n
Das donkt mij toch-wel wat kras
Ok as 't warkehjksoss
De t komt dus in 't plak van v
.zSirifêüfket let
*t3
(Zonder fleugels), en vet wordt let,
-En leur van wordt fan dus set.
Dan liet dat dus okIpt gevolg,
Dat gevolg gefolg wordi 't fèrfoI. - 'k Zal 't hier no mar bij Iaot'n bhey'n,
Niet langer ofer 't skriivn skriev'n.
WezuIl'n 't drekt wel niet beleev'n, Dat ze 'n woordeboek uutgeev'n,
Van 't Steflingwerlse dialekt,
-- -- Temees'n doalek niet of drekt.
A 'k no nog es weer goa s,kriev'n,
Za 'k es over 't weer goan skriev'n.
'k Doe de groeten no van Wieger
An allemoale, ok an .Sieger.
--

GEERT.S An Jehannes Steilinguerf.
In: Steil. 18.2.1949

AN JEHANNES STELLINOWERF.
Nog even 'n paer opmaarkingen over de
• schriefwiese van de woorden (en dan de voî•
gende keer over wat aanders 1)
Ik
• blieve veur 't gemak de werkwoorden voluut
schrieven. 0k in Holland beuren wij de t niet in -leren
leren lezen enz., allienig in deftige redevoeringen.
Ie schrieven : ofer, skriefer, halfe .enz. mit 'n t.
En leesn, weesn enz. mit 'n s. Zo sprekt gien
Stellingwerver het•-tut. Hij zegt over, halve, leen enz. Allienig an 't begin van ' woord klmenvenzalsfens.
En dan, dat -we de eh niet nodig hebben! Die
wordt juust vule meer gebruukt dan vroeger.' Tog,
pg, digt bogt enz., schreven ze honderd jaor leden.
Ie willen toch - niet weer teroggè naor de Liegen--'
beekse spelling. Vertel mij 's even: Hoe schrief ie
lachen, kachel, bochel, pochen, Rachel? Die worden allemaole, ok in 't Stellingwerfs, met cli uut-"moet dan mar op zien eigen maniere
ar as elk 'ii beetien toegift, kunnen
meer ,,eenheid" kriegen in 't schrieven
nog. Ik schrieve kael (kaal), schaop,
e en o. Dat komt dichter bij de out't Fries is dat aanders, daor hem ie
!erst de e.
.
De ij wordt uutspreuken as twie aparte letters,
fis de i van ik en de 1 van jij. As we dat wetet,
iebben we gien komma nodig en ok gien aandere
etter. Dus niet nijje mat mije, bije enz.
Er kan nog vele meer over zegd worden, mar
laqr kan 'k niet allemaole over schrieven, daor
o'j 'n paer vergaderingen veur nodig hebben.
Dus, Jehannes, veurlopig genoeg. Even goeie
vtenden, heur! En tot laeter.
De. groeten as jou en joün ,vqlJc...
- •.- . -GEERT.
t) -Graag f Voor bijdragen uit Oud-Ste4lingwèrf
bijvoorbeeld ruimen wij met plezier een plaatsje in
NASCHRIFT.
Zullén we nu de discussieS over de .schrijfwijze
thans maar niet stopzetten? De zaak is o.i. in het
Red.
kader van pns blad nu genoeg belicht.

STELLINGt1JERF, J•, Stellingwer?se riempies; Griep.
In:Hôsrenv. Koerier 25.2.1949.
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flônie, Franbiek, noir het Nocrdn Hâdd'ie mi4ien ncw retour?
Brussel, tent, Maatricht en Venlo.
't ifiele laant in-rep en roer!
Rijjn -rneenskn. feur dapteekn;
Stoffel,Fisgroad, d'asisteiit,
1*d en boas noa de befrjdizig.
Niet so opgeruumd neer kent.
(En hij ~n«„ as 't so deurging,
9p,-wat ejçgtra traktment).
Kou itaautvOme asperine; .
(Elkedag stokoftieae);
Tste .gortelt Sipér6l;
trQUW;ale sit m cie coelçn,
3j* dié dregteu'rn broekn,
g....se doen nikzas hee stn,

S
trekt onfesteurber ferder
IWkgeb ji bij de neuse had!"
1 STELLING WERF

1

STELLINSWERF, J., Een proatien uut de Oosthoek; RnslutinQ.
In: Stellingwerf 11.3.1949
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Een proalien wil de Oosthoek'
•

-. ANSLUTIO.
Ja, wat dat reisn betreft bin we d'r wel op !e9ruut goan noa de oorlog, ja. Toen ha' j' allirnig
Voersma, hé? fin keer dëas henne weer òmme
noar 't Fene. Wat seg ie, twee keer? Nou, dat
kan dan ok wel woar weesn, heur. Dat wee' 'k ok
so krek niet meer. Mar in ieder gefal, 't was...,
nou ja 't was knudde, hé. 0 ja, de tram seg ie, ja
ie hemm geliek, die was er ok. Niks as ellende.
Wiet hoe lange onderweg en . .•. Hoe? .Oingn er
soen boel jongen mit noar de H.B.S. en noar de
Ambagtskoele? Nou, die kun dan nou log mit de
Bus? Wat? Duur ?Ja, de tiedu bin duur moe' j
mat deankn. Mat ik kan 't me niet begriepn, dat
die bus sofule duurder weesn hoëft as de tram,
heur. Ik sol segn, ie fegisn je seker ?............
Begriep ie nou eigelek hoe dat komt, datt non
sofule meenskn meer mit de busn mitgoan as feur
de oorlog? Om je de woarheid te segn, ik begriepe d'r niks fan. Doarom hè 'k mar tas hier en doar
mien logt opsteukn. ,ja kiek" see d'r line, ,,dat
sa' t je gauw eevn nut de doekies doen. Moe' j'
goed begriepn. Feur de oorlog fietstn de meenskn
allentoale, hé? Se. hadn gien idee fan tram of bus.
Max noa de oorlog hemm se die dingn leern wedeern. So goat het altied: in de nood leer ie je
friendn kenn."
...
.
Nou, ik fun wei, dat dat. spreekwoord er wat
fremd op sleug, maar afijn. Ikke ferder. Doar 'freug
ik mat us weer an fine. Wat hij er fan dogte -r
;,Ja," zee die, ,,We busn, 't is tiedelek man;
je segge. Nou sit er nog WSt geld onderTk.. tolk,
nar as dat gebeurd is, dan goat het het oMe gangegien weer.:' So hé'. 'k nog al ..n stokmënnlg
froagt, marie. begriepn 't al seker? Niks wiiser

haann, nietwoar?
Mar nou ofer wat aanders, soas de skipper see,
toen ie op de wal ston en sien irouw de loopplaanke introkn hadde. Ik was lesnt in Oldeholtpea en toen see doar iinç teegn me ,,Jehannes",
segt ie, ,,Wij hier in Holtpea, hé, wij sitn hier nou
tog noa iedere buije mit en swembad op de stroate. Ja op de Heufdstroate note bene, doar eevn
bewestn de tiamersweg.": Ik segge: ,,So, so, nou
eane .....„Kiek”, segt ie; ,,nou wo' 'k da' j' doar
us een proatien ofer meaktn." Nou ik heb 't 'm
rondunt segt ,,Garriet,' seg ik, ,,Holtpea faalt
buutn mien rajon en doaröm kan 'k me d'r niet mit
beihujn. Begriepiel"
.
Ja en nou is 't nog mar een peer weekn leater
en nou skriif ik tog ofer detselde Holtpea. Mar dat
komt, omdat doar op het oognbli1 wat goande is,
woar Noordwolde sien prefiet fan hemm kan. Tot
nou toé is het altied so west, dat een fremde mujte
hadde om in Holtpea de Kontermansweg te fienn,
ja, het is me slf xnennig keer oferkomm, da' 'k er
in donker last'!ilt backje. Doar komt nou febetering
in. A' 'k an 't feloop fan de poalties, die doar sleugn
binn, goed begreëpn hebbe, dan krie' we fan beide
kaantn een flinke skuine anheal, woardeur er dan
ok een auto fesoenlijk inriedn kan. Idiaal? . Nee,
dat wordt het netuurlek fort nog niet. Doarfeur hoe'
we mat te deankn an de onmogeleke ligging fan
Kontermans brogge, mat het is in ieder gefat al
weer een hiele feuruutgang. Een dorp sonder f e•biendingsweegn reakt bij de moderne tied .aagterop

Ik stoa dan ok nog wil us eevn bij Pepergoaso
op de boek teldekn. Mat griiselt het je dan eigelek niet toe, a' -j' doar een auto of een fietser nut
die •naauwe kaggeipupe te feurslcien siin komm?
Ja, d'r wordt een boel prt ofeif de onfesigtigheid
fan de weggebruker, nar éh...
Afijn, Jim begriepn me wel. In ieder getal wordt
Hoitpea febeterd, Bekhots Tille opknapt - en dan
woÈn, dat alle rneenskn hier 'bïieâ?bjj mit die de Singel? -. 4e brogge . in dorp febriidet. We
\usn. Los' we dus ok mit mekaander sorgn, .dat se rneukn dus sekër niet enkel ôntefreedn weesn...
in :bliivn. We hemm, het,- tenslotte - self in de:
J STELLINCIWERF

\

JOUK., StellinQwerfse riempies; Festrooid.
In: Heerenu. Koerier 18.3.1949
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Professer.....ja sien nearne, og
Doar ku' jhn 't zonder stem-.
Sol de studentn op een dag
Een kikkerles fetein.
Dus ging ie 't morgns froeg fan huus,
Een kikker - 't beest was dood -.
In een pepier an d'iine kaant,
In d'aand're ]?usa !t brood.

•

De middag kwam, de les begon,
Professek reakt' an 't proata,
En eind'lek was ie dan fan plan
Sten kikkér zijn te loatn.
Dus eupnd' ie de kladde, mar
't Was zien brood! ,,Hè 'k 't eetn.
Nee, 'k weet het zeker', zee de prof,
,,'k Héb 't eetn niet fegeetn..,."

j9u1c.

STELLINGUERF, J., Een proatien uut do Oostboek; De I1oef'e
Skaatseriedn op de kaQgelpleate.
In: Stellingwerf 25.3.1949
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Een proatien uut de Oosthoek
een peer stokkies woerdelek tint an..
Fegadering 22 Not '28 bij H. Rudolphus. ,,Punt
10 was verloting. Winnaars: A. de Groot, pijp,
As het jim goat as mij, dan bliivn jim, a' jim N. de Nekker, thermosfles,- J v. d. Laan, tabaksteegn de Stiinwieker baarg opfietst binn, op het doos, Rinke Hoornstra, schilderij, Sieger . Visser,
hoogste plak eevn stoan en dan kiekn jim nog us suikerpot, Pieter: Menger, tabaksdoos, It Elsinga,
aagteromihe mit de gedagte: ,,Hè, hè, dat hè' we asbak, Harm Hoornstra, theeblik, Jan Hoornstra,
pijpenrek, Dirk Elsinga, een pijp."
.Presies so goat het in 't feurjoar, dan is het ok
In '26-skreef A. K. Elsinga in sien-beriemde noso mooi om nog us eevn aagteromme te kiekn en tuujn:
. .
.
.
dat selde te deankn. Ei dan ku' j' nog so mooi ,,Twee heten en een dame, die kwamen in de baan
een posien proaten ofer de hardriederijn, of de snij Zodat et een ao drietallen op de lijst zag •staan.
en al sokke' dingn meer. Mar fan 't joar lopt dat Daar werdt vinnig gekampt om de verschillende
allemoale een beetien speak, want er het jommes
-prijzen,
hoegeneamd gien winter west? Nee, ik hebbe 't Zodat soms de haren ervan begonnen te rijzen
:mij non wel faaste feurneumm, ekkels en beuke- Maar. in het laatst kwamen Jan, Jansje' en
nèuties, doar geloof ik nooit weer an 1 ... Omda' 'k
- -Boulç4 de Vries het eerst aan',nou beslist fan plan was, tog ofer winter en hard- En bleven Harm, Antje en Beene p nummer -.
riederijn te proatn, hè' 'k de sekretaris fan de
.twee Maan.
Hoefiger lesklub nar us opsogt.
De derde was Harm en Sierdt met Vrouw Bos
Nou, we hadn het al redelek gauw an de proat, Want hij is goed geslaagt, want het ging er -optos."
de krasse olde frouw skonk een koppien koffie in
In de winter fan '46/'47 was de kas leeg. En dat
en dunne rookwolkies kringeldn omhoons noar de in een winter mit solide ies 1 Toen woagde het
zolder.
bestuur een grote stap : -liet skreef een frouwerie,ja, doar ha' we fan 't joar al hoast een rere bak djje uut mit priisn. fan 60, 40, 20 -en 10 guldn.
uuthealt," begon Hoornstra, ,,want we miinden, dat
Ve hadn geld in de buse steukn," segt -Hoornstra, de iesklub feertig joar bestoan hadde, hè. En nou ,,want we dogten, dat goat op betealn an." Mar in bleek het leater, dat ie oprigt is in '12: Het hadde de notuuln, leesn we, dat de riederijje een suukseswerhgtig niet luIe skeelt, of we hadn een feesien worde. 0k de leédn leutn heur fan dee-goeie kaant
op touw set had. De eerste bestuursleedn waarn siin en betealden sonder meer een guldn intree. Hendrik Pen, Jan Hoornstra en Hendrik Hoekstra A' 'k fetelle, dat Annie Pijlman de eerste pries wun,
en in 't begin worde er reedn op de Braandpoele, dan segt dat foldoende ofer de deelnoame. -digte bij likn Feloat. 0k is er mennig keer reedn bij
Ik sie, da' 'k mies hoekien zowat lol hebbe, Ioa'
Kontermans op de petns. De ölde Linde hadde toen 'k dus besluutn mit het bestuur - S. Lenstra, S. IJ. feake hoog weater en 't was allemoale ies ofer-de Lenstta, R. Hoornstra - en alle leedn, een goeie
laann. Dus iesbeann genoeg. Dwars ofer de flakte 'toekomst leur heur fereniging toe te weanafi, dat
reedn we noar Oldemaark, dan mos ie oppasn -leur is dus in de eerste plak •- ik sitte wis en weragtig
stiekeldroadn *en ingefaaln sloodn. Nou eep joar of self op glad ies - wat meer kolde leur de komm- wat leedn hè' we de teegnwordige beané kogt en de winter.-...
dat zal 'in nou dus wel bliivn."
- Want dit joar is 't:skaatserieden op de kaggelSo onder de bedriivn deur waarn de boekn op de pleate.
-- t--:
toafel komn en omda' 'k dogte, dat feural de oldern dat nog wel interessant fienn suin heal ik doar
J. StELLlNGWERF
-.
Delloefe
.Skaatserledn op de kaggeipleate.

JOUK., Stellingwerf'se riempies; Skoonmeak.
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t!

Zt

SteWngwafse riemplea

8c

3

SKOONMESÈ.
slipsop.
en soda, en soltsuur,
En
en staankiez,
En huurders, en bessems, en borsels,
en brood,
En Purol, en Persil, en potties,
- en paanties,
En Ploel* en. flessies mii fliigedood;
En doekn, en deusn zult ditties en
datties,
En diggels en doppies; en Dempo,
n droad,
En slinters fan stiesel, en sponso,
en spatters,
flet ligt en het hangt en het faalt
-en het stoat.
•
Uien stee om te stoan, en gien stoel
omtesitn,
Cien eerpels. ,,We eetn fandeage
mar kok".
Gien sjem te oidekn, (wel ,tien lege potn)'
De Sukerpot (ja, hoe bestoat het»
fols1t
-.
Gien nijs lan de melkboer,
(en aandes stsfaaste).
Een half ure suulçn, dan hen ik de past.
Mien luk.... In de ke=er?
De keuken? De kaaste?
Een tientien, wie mij fan die'
skoonxneak felost!
OUK

/fr/.

JUUK,, Stellingwerf'se riempies; Skoonmeak.
In: Heerenv, Koerier 29.3.1949
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SKOONMEAÈ.
Mn slipsop. en soda, en soltsuur,
en staankies,
En buunders, en bessems, en hors eis,
•
en brood,
I Purol, en Persil, en potties,
- en paenties,
bi )'loeb, en flessies tuit fluigedood;
En ~en deusn tuit ditties en
datties,
En diggels en doppies; en Dempo,
qndroad,
En slinters fan stiesel, en sponsn,
enspatters,
•
Net ligt en het hangt. en het faalt
-enhetstoat.
-:

•
•
•

•
t

Gien~om testoan, engien stoel
--•
omtesitn,
«ten eerpels. ,,We
eetn fandeage
mar kolf'.
Qien s3em te odekn, (wel tin lege -potn)
De -sukerpot (ja, hoe bestaat het!)
tol solt.
Giert nijs ten de melkboer,
(en aandes stêefaast).
t
Een half ure suuku, dan tien ik de post.
Mien int... In de keamer?
De keuken? De kaaste?
•
Een .tientien, wie mij ten die
akoonmeak felost!
/
.1013K.-

L

3UUK., Stellingwerl'se rierapies; An de lijn.
In: Heerenv. Koerier 9.4.1949
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ANDELUN.
•

j.

Wedstried 3e kist
Kommentad Jan Publiek
(supporter).
De speulas s~ in het feld,
De wetttried aol. beginn;
Toen sec Jan: ;,Jonges, set 'al opi
We kun an wis wel wlnn!'
Jim bfr tog aliensle best,
Pan kieper tot linksbinn." Zen teegastaander jafl' al gauw
Een koègel la de touwn;
Toen see Jan: ,,O, .soen kieper ok!
Die Is niet te fetrouwn.
De bela s niks! De buutninan..
Kièk soen linksbinn sjouwn."
Mijn, op ?tleste het Jans ploeg
Het nog zult 2-1 wuan;
'Poen
Jan: „Dat bin kerels, hé!
Woa'j op fetrouwn kunn.
Soen kleper ok, er wordt beslist
Niet gauw een beet're funzv..."
JOUK.

-

STELLINGWERF, J., Een praotien uut de Oosthoek; En dit keer....
Leesn en uutknipnl
In: Steil. 22.4.1949
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Eoiïproatien wit de Oostboek
2

'En dit keer.....'Leesreu uutknlpn!
Op het oognblik, 'da'k dit proatien.. beginne te
skriivn, sent er een lejcker,sunnegien deur de ruutn
de keamer in S het is'net asof het me ropt: Korn
Jehannes, jonge D'r uut 1. Wat sit ie nou fog te
knoejn mit ink en .pepier hol op 1 de wereld buutn
stoat op je te waan. Dat proatien, og, dat kan
dan fanoavnd wel Dat saltög wel weer ofer niks
aandes goan, as ofer sflin of liser of foetbaln of
sokke dingn."
'
0, hij kan so feleidelek *eesn, 'die stemme. Hij
kan Je so in een dolle buije de penne deale doen
smiØn en de fiets 'griejin, om werkelek die wiede
wereld frij in te swaarvn. Mar fandeage blUf ik sitn.
Want fandeâge was het juust mien bedoeling om'
mit mien proatien te pebeern dé leser te brengn tot
een beter festoan fan die stemme, Kiek, er bin een
boel meenskn, die as se us een dag frjj hemn, niet
weetn, wat se doen suln. Se fefeein heur en se bin
bliede as 't oavend is, dan Mmm sb weer een doel:'
op-bedde-goan. Mar wat hadn se soen dag er niet
us fijn op nut trekn Rund .- as 't kan mit de hiele
huusholding - een dâggien wit Jietsn. Of hint onse
omgefing hem doar miskien niet feur? Ik sol segn:
't kan niet beter. Wie wat meer lied, het goat noar
Appelsga, een aander blift digter bij huus .,,d'
line". Die borties mit ,,Verboden Toegang"? Feur
een peer sentn hè j'. een .wandelkoarte. (Die iederiine hier seker hemm mos). ,,ja,' segt er iine, ,,mar
ik holle niet fan 'bos't Best t Hij goat noar Blesbrogge en hij huurt een •bootien. Dan kan ie 'm
loatn driivn op de golfies ' fan de Linde. ,,Ja mar,"
komt dieselde weer, ,,ik bin bange op 't Weater".
Is het niet oferal so dat er meenskn binn, woar
gien laand mit te beseiln is 7
Mar wij, wij' hemm gelokkig de' roepstemme fan
de Netuur festoan, wij trekn er us een daggien op
uut, de laann in, de heide op, elk noar 'sien smeak.
En a' we 't dan goed te pakn hemm, 'dan wi' we
d'r fan 't winter, as •bu.utn de snijflokn lliign, •bij de
waarme kaggel nog us weer an terogge deankn
kunn. 'Doarom neemm we op onse reisies een fototoestellegien mit. 't Hoeft niet no duur te weesn.
Die .tpislokte foto's bin in de regel de skuld 'fan de
fotograaf", niet fan het toestel. Doarom geef ik
hierondèr een hiel kleinbeetien lës in fotograferen.
Punt:
1. . Bedeank, dat fotografeern duur is en da' Ç
dus so min mogelek mislokkings hemm moetn.
2. Oebruuk een skopn toestel. Mtt een stoffige (boomn mit harde wiend bf.) nooit.een cludelehie
lens kanen meenskeeen goeie foto mea.kn. Loat toto geevn.
'.
dus in 't feurjoar je toestel skonemeakn deur een
12. Fotografeer niet os een ofstaand, kleiner dan
2.5 rn (temeensn mit een gewone box).
37P as' op, da' j' de film goed insetn, aandei
13. Hol het toestel feural regt - ofer beide
hè'j' groot tcaans, dat ie je faastetopt.
kaantn
4. Gebruuk liifst een statief, of een aander
14. Fotograf eer .gien meenskn, die mit de biinn
steunpunt. Flaann triln altied. Bij tiedopnaamm kan regt noar it toe sitn. Dan worn de biinn fuus te;
het doar netuurlek nooit sonder.
groot 'ofbeeld.
'
5. Koop feur een peer guldn een feloopfiitertien
15. Neem as gewoonte an, npa elke opname
(geel), set het feur de lens en.. .. 'ie fotografeern derekt het folgnde nummer leur te drijn. Dat leur,.
de wolkns ok.
, ,
komt dubbelopnaamm en ,;hielemoale niks er op"
6. Sluut het numrnerglassïenof, as 1-kan16. Wees fesigtig mit het' uuthealn fan een film.
7. Klis knap helder 'weer. Bij donker weer kan Hij kân er fekeerd opsitn 1 Doe het dus so mogelek..
't netuurlek ok, mar gebruuk dan een snelle film eevn in donker.
en meak er - as t toestel 't toeloat -. een tied17. Doe Je feurdeel mit disse riigels en as 't dan
opname fan.
nog niet wil.... froag dan je fotograaf.
8. Kiek eevn goed wit wat er op . moet. Neem
J. STELLINOWERF.'
een huus en sokke dingn nooit flak fan feur,n, mar
P.S. Geloof Klets Meier niet, die segt, da' 'k dit.
altied ,, ofer de hoek". '
9. Sorg, dat je eigx skaad niet op de foto komt. stokkien skriife, omda' 'k in fototoesteln doe. An
mien heufd giert. haandel T
10. Fotografeer niet steil in de.sunne op.
•

STELLINGWERF, J., Een proatien tuit de Oosthoek; "Follakt"
jim ok nog deusn"

•Een proatien uut de Oosthoek
Follekl"
,,,NèJIm.oknogdeusn..." Het is de eerste April. De sunnd is nog niet ondergoan en: ik sitte stille so,wat leur me henne te
kiekn deur het reain. Dan Ioa' k in mien gedagten
nog us eevn al die keern teroggekomm, da' 'k er
fandeage ihflepgn bin, en a' 'k 5e optelle kom ik tot
'een getal, la' 'k hier niet henne ddrfe te skravn.
De eerste April. Dat itde dag fan een. skeurein
de jasse, lan een feleurn portemenee, fan een spinne in je nekke. En het. is ok de dag fan de Weatergeusn in de Snel:
Dan iniinn klinkn. er flogge loetstapn op het
stroatien qoast huus. Lawaaierig slat de deure
eupn en dn komt er 'n Loge jongesstemme .,,Follek !"Mit een skok'kom ik terogge tot de werkelekheid fan het •oognbuik en ik meake biinn om bij
de deure te komen. Mar fin en aander gqat seker.
niet flogge genoeg, want de stemme klinkt al opnij, en nou nog wat harder: ,,Folleeeek 1" Er stoan
drie'jöngies bij de deure, kleine mannegies eigelek
og mat. En leur da'2k een woord uutbrengn kan
uHè jim ok nog deusn of olde kraantn of so, feur
't Poasfuur ?" Nou kiekn drie peer froagnde kienderoogn me lol fewaagting an.
,,Wee' f , wat jonge?. We suin fan de weke us
kiekn; heur. Ja, er' sal nog wel wat llgn, deank 'Ii.
Woensdagmiddag komm jim hier tog wel weer langes, hè? Kom dan max eevn an, dan ku' jim 't 50
mitneemm."
,,Ja." Meer segn se niet. Dan loöpn se weer op
een draffien noar de weg, woar de olde haandkar
te stoat te waagtn. Deur het ream kiek ik se noa.
En dan is 't krek, al sic 'k me do-ar self weer loopn,
toen 'k nog soenLmannegien was, Presies so trokn
wij die karre. Presies so leup ons die iine hoepe
d'r ieder keer of en presies so sleugnwij 'm er mit
een klorupe weer omme. Ja, dat Poasfuur, het was
een Gebeurtenis - mit een heufdietter Moandn
ko' we d'r ofer proatn. En as het reegnagtig was
op een Woensdag- of Soaterdagmiddag, dan kreupn
we bij mekaander in het lege . farknshokke, woar
we 't pepier in beweerdn en dan bleaderdn we honderdn olde kraantn deur. En dan waarn er ok altied een hieleboel fan die kraantn bij, woar de
baanties nog so mooi ommesatn. Og ja, we begreepn het nog niet, moe' j' reekn, aandes ha' we
ons heufd skuddet.... Dan was er ferder de spanning. De spanning woa' we 's oavns mit op bedde
gign en 's morgns mit opstonn ,,Sol 't & morgnfroeg nog stoan 7' en : ,,stoat het er nog ?" 0, die
rneenskn 1 Se wâarn er toen, die een kiend soiets
andoen konn, en 5e.'. . En wij, wij, die een groot
meenske fevr eerlek ankeekn, wij dogtn dat het
ktenderdeedn. En 'we prakkeseerdn niet, dat die
's naas ok sleupn. We wustn ok niet, dat er daansn
was in dorp, tot leate in de naagt...
Endelek, twiede Poasdag .- ja, we beweerdn 'm
50 lange mogelek - ging de kraand erin. Dan
knetterdn en fratn dc'flammu en dan ging er een
logtnde beane fan rook en lonkn ofer de laann de
Wereld in. Dan stonn we d'r omme henne en....
ja wie sal 't segn wa' wè gefuuldn op dat oognblik. Max wa 'k me nog wel herinnere, dat is, da'
we 't w mooi funie as er een boel meenskn kwamen
kielen noar ôra, noar ons elgn waark. Fader en
moeke en buurtrouw en meester. We hadn so
feake kiekn moctn noar lieur, nou kwamen se bij
•

4.

Kiek, a' we don is eevn an deisnlçn,ja dan goa'
We jommcs allcmoale ecvn naar hei Poasfuur bij
ons In de huurt, wetwoar? We doen er de kiender
socip groet pletter tuit en werkelek. we s,dn ex self
gien spiet fan'hcmm.
Ik kickt die drie Joeirkes moa ü% St met de harte
leider skartcln. ai: bhuitn stuan hij de buurt Alle
drie nqatdcdgurq. ju4kkl Ik lien uk oog
deusa...?
J. SIU.USUW lid'

t

JOUK., Stellinguerf'se riernpies; 't Is
In: Reerentj. Koerier 29.4.1949

ton een beetien reer....

Ste1flngwfserIernpIe.
'I IS TOÖ EEN BEETIENI1EER.
Op tirk begon het- braandalarm
Om half drie 's naas te goan.
Hièl Urk ston op. Toen bleek.. 't .Gelutid
Deur kortsiuting ontstaan....

•

•

Nils Asther was feur twintig •joar
Een filn4ster eerste klasse.
Fiifduen dollar stak ie doar
Toen weeks mit in siën marse! —
Hij ging opnij noar Tiollywood.
Gien waark! Iton er niet bliivn!
Nou..., zit ie, feur een dollar 't uur',
Op een kantoor te skriivn...
-'--0-In Ede t éen olde boas
Twee bordn brij Dus 't. smeakté!
Mar fremd Was dat ie kort doarnoâ
Doodziek op bedde reakte..
Wat bleek nou' ....Dât zien kok de brij
Fan in pak faarfè meakte..
Tn .Deiemarken wôbnn ze:
Hèt Esperanto-peer;
Se spreekn, (ie is een Friezin) .
En hij een Deense heer)
Mekeer' in 't Esperanto . ai ....
G— .
...,
't Is tog in beetien. rer!

STELLINGLJERF, 3., Een proatien wit de Oosthoek; Rr ...Rrrr •• .
Rrrrrrrr... Een Sundapmiddag op de grsbeane fan Noordwolde.
In: Stellingwerf 6.5.1949
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E nproatiell uutiOött'û'k:
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Rr... Rrrr...; Rrnlrtt...
Een Sundagmiddag op dé grösbëa'* fan
Noordwolde.
nou, wat ik je segge nlieq jonge ! Heikens
dat is de man."
,,Dat moet nog, Garriet, dat met mg 1 Die Haakmeester uut Staphorst is ok iiiet. feur •de poes."
,,Og man, wat sol t me weesn. Wee' j' het dan
niet meer fau fleedn joar? Hoe ie Apple Koning
er of reed?. Ronde an ronde lag ie op 't twiede
plak. Mar dan as ;de belle ging feur de leste ronde,
dan skeut ie feuruut. Hé j' al siln wat een fremde
motor as ie het? Doar ir niet fine teègn opwasn,
wat ik/ je segge."
Se stoon se te proatn flak feur mij en ik hadde
d'r Wille fan, so se mekaander op stoom brogten.
En Garriet kreeg geliek. Heikens bleek krek as
fleedn joar in sien klasse de snelste. Een rieder mit.
een buutngewoon selffetrouwn, die presies as Garriet see, de ieste ronde ofwaagt om sien slag te
sloan.
,,Wat er in die ntèr sit" see er line, ,,dat wet
gien meenske, want hij •lagt om sien teegnstaanders."
Nou so was het seker niet in alle klas\i. Het
spande er soms allerongenadigst. Dan ging het man
an man deur de bogtn en dan kaauwde mien buurman op sien segare, of 't een proemplen was. Dan
kreeg het publiek waar leur sien geld. Ja, dat publiek, dat was goed op komm setn, hé. Het was
er dan ok een dag noar. Dreuge en suujiig.. Annie
see, dat het soen kolde Noordoostn wiend was. Se
hadde 't kiepefel op •de biinn. Moe' j' us begrlepn,
op de blôte biinn.:. Nee, juffrouw, ik bekleage je
niet !,,Die kiender teegnwqrdig', see èei% olde
moeke, ,,se hemm gien kleern meer an en dan
kleagn 5e oler kold." Olde meensken kim soms
log nog wel us slim festaandig proatn, dogt ik so
bij meself. (Mar ik durfde 't niet hardeöp te segn,
beur t).
,,Bos doet ok mit, hé? Uut Nijbekoôp"
,,Bos? Die.—. 0, Kees? Nou die sal er wel niet
fule fan teregte brengn, seker. Het ie al S eerder reedn 7'
,,Dat wee' 'Ii niet. Kiek, doar komt ie art de start.
Die mit die oranje helm op."
Dan snordn de -honderdfuufntwintigers pIer de
Nou wat seg ie dr fan? Hij ridt joed niet?"
,,Hij. ridt best. Jammer, dat die moter nier iets
sneller is. Hij kan wis en weragtig- nog wel een
goeie riedet worn.".
-, -. _; .................../
• ,,Krek a' j' segn. Jonge, het (oct je tog goed,
da' j' so us iine uut je eign omgeflng er tusn sün."
Ik leup mar us weer een entien ferder en doar
bleef ik stean aagter eelt peer jpngn fan sôenjoar
of twealf, dartien. .
,,Wat baann sit er om die moter, ség. Moe 5' us
kiekn. Doar slip ie ok niet gauw op."
,,Ja jonge, luust wel. Die ribbels sitn er jûmmes'
dwars op. Nou kiek, as je dan so deur de bo't
goat, dan glidt ie so fort." — Bij dat sé sleug ie
mit de haan.

„Niks iifan t Begriep le dat nou ndj niet jini.T
Die dingn sitn er so op, hé..."
Ik was neskierig, hoe 't ofloopn sol, mat de flagge dealde, seuvn moters steuvn fan de strepe en
broederlek noast mekaander hongn Klaas en Pietje
ofer de droad, om beter te kunn siin. Miskien keekn
se, of ier ok slipte....
,,Jcharmes, hé' j' ok nog wat nIer feurde Band
Nederland—Indië?' ,,Seker R... ." Het was een
kennissien fan me. We kwamm eevn mi de proat.
Of 't een beetien wol? ,,Og", see 9e, ,,'t goat. le
kenn je meenskn gauw. Mat wi' j' nou wet geloovi,
dat het gewone tolk liet rojaalsk is. Kiek doar
komm weer,twee dames an mit mooie hoeties en
dure maantels. Pas nou us op." .
/
Ik ging op een ofstaantien stoan. .. / .
,,Dames, heeft U iets over voor de' Band -Weder-

'.:S.e.

leppw4etiç ,,De leste serltn bij mekaander.
sogt leur een koartien," see een boerepummel, die
er 6k bij ston
Er, knetterdn m'otersÇïiïdde iktniiiie, iffiter
dartigan de kop.'
J. STELLINOWERE

VLASRAMP.,
In: Steil,
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GROTE TENEN.

ha latte Proatien uut de OosttJ. Stellingwert hët woord. ,,boeI" gebruikt. Een abonné nam aanaan, zijnde een woord dat ,,beledigend- is voor een zekere, bevolkingsgroep,
waartoe de abonné ook behoort" St hij
,neeint dat niet".
Meent de inzender nu werkelijk, dat zowel de schrijver als de redactie de opet
hadden met dat woord een bevolkingsgroep
te beiedign ? Meent de inzender waarlijk,
dat zowel schrijver als redactie dat woord
zouden hebben gebruikt, alt ze! er een idee
van gehad zouden hebben, dat het beledigend kôn zijn? Er zijn ,,pummels" onder
alle,! soorten mensen, ditmaal, was het een
boarenpumrüel ; maar zijn alle boçren daar,
mee getekend?. Kom nou Wanneer één
voetballer unfair is,' zijn dat dan! âlle voetballers ? Als één ,,Nederlander" met de bezettende macht ! meeheult, is' dan 'ons hele
volk collaborateur? Wanneer één als heer
vérmomd persoon in de trein onbeleefd
wordt genoemd, moeten dan âlle mannelijke
treinreizigers zich dat aantrekken ? Nog
'eens : kom nou 1 En nog eens: we hebbea
niet de bedoeling gehad een bepaalde bevolkingsgroep te kwetsen, noch geweten (en
we zien het nôg niet in), dat een bepaalde
bevolkingsgroep zich door het gebruik van
dat woord beledigd zou kcinnen achten.
Maar deze kwestie is een symptoom; een
verschijnsel, dat de laatste jaren sterk naar
voren treedt een teken, dat men hoe langer
hoe grotere tenen ! krijgt. Men begint in'
steeds groeiender mate dat, wat gezegd of
gedaan Wordt, ten nadele van zichzelf uit te
leggen. Men zôékt in uitspraken, die volkomen onschuldig. zijn bedoeld, beledigingen
en minder aardige dingen. Je zou zo langzamerhand je hart wel vast kunnen houden om
een algemeen mopje te tappen over een
schoonmoeder, een domoor, een dialect, een
vrek -, uit vrees,-dat men er een âantasting
..
van
in ziet....
Het spruit ten dele voort uit een minderwaardigheidsgevoet Dat
onbewuste gevoel geeft angst, dat men niet voor vol
Y9! aangezien, dat anderen minachtend

over ons denken, dat men lager staat. En als
mens staat niémand lager dan een ander
mens, tenzij hij 't er zelf naar maakt.
Lichtgeraaktheid verknoeit een h66nn
ons leven. Lichtgeraaktheid - grote tenen.
Als we met beide voeten normaal op de
grond staan trapt men er ons niet zo erg
aak op. Dan gaan vele mensen aan ons
voorbij, met hun uitingen en daden en houdingen, die niet tégen ons gemeend zijn.
Een van de grote ,,zware" Scandinavische
schrijvers liet in een toneelstuk een moeder
enige malen tegen haar zoon zeggen .,,Trek
Ie overschoenen aan". Men begreep die nadrukkelijkheid hier in Holland niet en vroeg
de auteur naar de bedoeling. Hij antwoordde,
dat het heel eenvoudig was, daar het in het
Noorden (waar het stuk speelt) veel
sneeuwt, en dat men nu niet achter Mies wat
hij schreef diepzinnige of symbolische gedachten moest zoeken.
Kijk, zo moèten wij ook niet doen. Ook
wij moeten niet méér willen zoeken dan bedoeld is, en vooral niet onaangename, hatelijke, beledigende prikken peuren uit iets,
waar ze niet in zitten.
Als men in de maatschappij steeds niet
wantrouwen werkt, zullen we nooit .tot een
goeie wereld komen.

STELLINGUERF, 3.9 Een proatien uut de Oosthoek; "Ja Jehannes,
jonge, de tiedn f'eraandern; doar kom ie niet feur weg."
In: Steil. 13.5.1949

Een proaeouutØaOostkoek
Ja Jehanin, jonge, de tiedn feraaitn • doet kom
&le niet feur weC.
1

.9

Dat waarin 'sien leste woordn. 'TDen saffi"T,e
swiignd teegnofer inekaanderan de tôafel. Hij was
mening jar older as ik. Hij bad& me feteld fan die

peroa bregte, fan een bqel dingn, waar ik megien
goeie feurstelling fan meakn kon.
,,En tog", see ik toe, ,,tg bin er 4ingn, die in.
gien honderd joar feraandern." Ik ston op en pakte
een boek nut de kaaste. ,,Moe' j' us heütn, wat
Justus fan Effen skreef in De Hollandsche Spectator
(No. 26 Den 21 January 1732) »Men maakt zich
schuldig aan de grofste boersheid, indien men met:
een Vrouwspersoon spreekt, zonder hak iets aangenaams op te dissen. En wat doâlt is 4f aangenaams? altijd hetzelfde, maar met vetscheideÏe
saucen toegemaakt; aan alle, fray, 1eelijk geestig,
zot, wel ô kwalijk opgevoed, moet gezegt worden, dat ze verstandig, bevallig, en schoon zijn, en
dat het onmogelijk is hare aanlokkelijkheden te wecerstaan. Zoo men voor geen lomperf wil doorgaan, is men verplicht een oud afschuwelijk wijf„
die door de verfkwast •haar leelijkheid noch meer
ophelderd, op de zelfde wijze de kap te vullen ;'
men moet bedrogen zijn door de glans van haer
gekochte schoonheid. Van ouderdom moet niet gerept worden, als om de zelve toe te schrijven .aan
vrouwen die twintig jaar jonger zijn ;.maar over 't
jeugdig wezen van die geen daar men mee spreekt,
moet men verbaast zijn, en haar ten allerhoogste
aanzien voor de zuster van haar kleindochter." Nou, dan is er tog donkt me wat dat betreft in
twee eeuwen niet fple ferLanderd, nietwaar?".
,,Ja, ik heure 't al, ie wiln t weer mit de gek besloan. Mar hoe sit dat eigelek, het Fan Effen het
doar allient ofer de frouwluudn? Of kriegn wij miskien onze porsien ok ?"
,,Luuster mar u, wat ie dan feerder skrift
denke niet, dat die leugenachtige wellevendheid ten
minste van mannen met mannen uitgesloten is,
ge'enzins, die smeeren malkander ook hôning om de
mond, .......Nou heur ie 't wel! Mar alle gekheid
op een stokkien, •het is woar wa' j' sa pas seedn
De tiedn feraandtrn." - We proattn 50 nog een
posien deur. Toen ging ie noar huus. Dat is nou al
weer drie weekn leedn. Mat toen 'k fanmorgu deur
't dorp leup en eevn opkeek noar de grote, forse
gestalte fan de .014e meute, kick toen skeutn me
sien .woordn 50 opiins weer in de ge4agtn : ,,De
,tiedn feraanderp' Ja, ok die nwulelcaj. e. fan 'ij-,
prortirTwiel ie iroeger zien magtigé aarms stoa,
tig leut ronddrijn boovn de deakn fati de huusn,
stoat ie nou mistroostig dag in dag wit teluustern
noar het regelmoatige puf-puf.in sien binnste. En
dan is 't gien wonder, 'dat ie wel us sugt ,,Hoe
lange. nog ?" Joarn aagter mekaander het ie 's
moygns .de sunne sic opkomm aagter Boijl, en '
oavns de dag sien wegstaarvn aagter Feengoa. Hij
het meenskn sien komm en goan. Mar in dieselde
joarn het ie sien kameroad op .'t West sien ofbreekn, het ie een rooie gloed zien aagter de Tuunbouwskoele in Frederiksoord, het ie in Vledder
wiekn siin fedwienn.... Nou heurt ie deas nog
proatn oferde Meujepolle in Bekoophom
en hij kikt uut.
n te hoge
et.ie Soln
de
Mat wiel<n sigt
ni
weesn, of.... Nee, dat bin gien mooie oognblikn
feur hem, as ie doaran deankt. Dan wordt ie bange
en dan bögt ie hem foorofer noar de meenskn:
,,Kom tog, help mij dan. Siin jim het dan niet, dat
die leste storm weer een stokkien fan me .mitneumn
het? Ja, jim moen •het siin, dat kan niet aandes.
Woarom komt er dan gien hulpe? Waarom moe 'k
hier zo langseman wegkwienn? Hè' 'k dan niet altied mien pligt doan feur jim olders en grootolders?
So' 'k dan a' jim mij mien Sundese kleern antrokn
niet een sieroad weesn feur het hiele dorp ?"

Mat de iiiiiiskiiÇiiiiiajijehjeenskn, die 1iÏiT
doar beneedn ofer de stroate febijhoastn, die hemm
gien tied om te luustern en heur lewaai meakt die
stemme ok haast onfestoanber. 5e prakkeseern ofer
hiel aandere dingo, ofer de Berlijnse blokkade,
woarom as ie nou iniinn opheévn is, ofer atoombornm en ofer de film.
Miskien, dat ie nou disse week tog wat geheur
krig, as er een peer lesers fan dit proatien binn, die
heur de mujte getroostn, om eevn stille te stoan en
eevn noar hem op te kiekn. Dan geef ik se de fesekering, dat ze 'm festoan 1
STELLING WERF.

JOUK., Stellingwerfse riempies; Sunig, mar......
In: Heerenv. Koerier 6.5.1949

SUNW, MAK -

•
•

Japieset
Was een. carig tentiezi;
:aagter in 't lokaal,
Hij
fleurgoans kiebig déur to waarkn,
Zonder dr*te of kebaaL

Plak fair Kerstmis kaauwde Jae
' Kauwgont Leatêr keer op keer!
-: Juffrouw ,kon It bent febiidn, ...
.Mar de küaap,.diedee hetwer.

1

1

So ging 't dur tot art de Poasn,
't'Worde juffrouw tog te bont,
tn Se see: ,,Dat kauwen, Japie,
Als j!eens wist, hoe raar dat s$nd.
iVroèger had jebok nooit gauwgom.
• •• Nu altijd. Hoe komt :dat töchD'
Toen see -Japie: ,,Ja, mar juffrouw,
,tls.. hetseifde st kien nog..!".
JOlJIC:

JOUK., Ste11inwerfse riempies; Ogtndimmestiek.
In: Heerenv, Koerier 16.5.1949
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.teÏiingwse ;u;mpies
OGTNDGIMMESTIEK.
Zn boer ging elke morgn weer
Sien laant op, - 'k sag het keer op keer
Om daar een kalf te tün.
So ok weer fleedn Donderdag;
'k Dogt wat die man besjeln mag,
Dat so' 'k wel 'weetn wil".
t

t

t

•,,Dus ftogge nou noar buutn toe,
En a'k dan irl( de tuin wat doe.
- Denkbeeldig onkruud plokn Dan spreek ik onderwiel de man
Er hiel fesigtig ofer an.
Het plan kan niet mislokn".
Ik ging dus rep. Hij kwam er «in.
't Was: ,,Goei,nor gen Jouk". ,,Dag Jan".
,,Wil 't wat? 't Moet niet meer dreugn".
Toen sol ie er al weer fandeur,
Mat le was 'm knie tien -tein leur:
9 't kaiflen weer ijs weupnP'

•

Hij lagt' een beetien, en, hij see
Toen ronduut, waorot as ie 't dec
,,Kiek a' 5' het deagte7çs tiln
Dan Jeu' 5' het as 't een koe is ,nog;
Dat kan niet aandes, dankt me tog, 4' 3 't 6k prebTeern wim.......»
.JQtlIC.
P.S. 'Je Bedaankte feéstlek feut de eer:
Die grap, die was mij al te teer.
Mar 'k brogt 'in niettemin -op riem:' Is 't niks leur mij, feit 51rn miskien!

-

JOUK., Stsllingwerf'se riempies; ???
In: Haerenv. Koerier 17.5.1949

StelÉingwerfsé çiempies t
t??
Kobus die ging naar de .tant*ts:
Ondei, dee 'm alles zeer.
•,,'k Sal se" oogt ie. ,,trelçn loatn,
flan' hè'k kien ellende meer."
Nou de tandarts greep de tange
Trok se 't tin fair Ijs uut.
En toen sprak ie ok een woartjen
Nog mit Icobus tot besluqt; ,;Pruixngraag", see-d-ie, (ja; o hiitt' ie
.,,'k Geef je graag een goede. raad.
't Beste is, •dat je ie boven
:Nu meteen ook trekken iaat"*
,,Nou meneer," zee Kobus; ,,lCiék us,
'It Weet fatself niet hoe soits sit,
Mar ik kreeg, krek die j6ar .jeçdn,
Bçovn Oh er* Jçeuflgeit"..:.
t..

. JØWÇ

JOUK., Stelliigwerfse riempies; De Ronde fan Nederland.
In: Heerenvo Koerier 25.5.1 949

J3

Stellingwerfse riempies.
De .Ronde fan Nederland.
'k Heb se siii heur! Ja, de'Ronde!
Kerel! Dat is fietsn zeg!
Amper-. zag ie -se nog koran,
af sewaarn al weer weg!
ia,-niien buurman die see: „Schulte!
Schulte! dat is,onse man!
As ie Keteleer en Meermans
Nou mar aagter holn kan". Iiiie renner is er ofstapt,
Digtebij, an d' aand're kaant.
Buurman see: „Da's peg",
'
mar 'k weet niet,
't Leek my 'meer een lekke baand.
Al mit al, ik heurde Sundag:
„Oase" Schulte wun de stried!
Op twee duusnd kilometer,
Hadde hij zien- meerd're- niet!
Kiek, toen wa'k tog eevn, bliede.
`Jommes 't is èen land genoot,
En zo blift ons kleine laantien pk op sportgebied tog groot!
JOUK.

JOUK., Stellingwert'se riempies; Rri alle Fejoardagsrjemers1I.
In: Heerentj. Koerier 3.6.1949

.Sehngwerfs1 riern3iés

t

OK US EEVNPIES EERNSTIG WEESN.
Ik leesde. 'ten... ik ston festeld!
Granaatn op een foetbalfeld
Om goals mit te fundeern!
Ik leesde 't; tog... ik snappe niet
Hôe grote meenskn - Jan, Kloas, Piet Sok waark beprakkeseern.
Ik leesde 't: fan die line trouw;
Die bruukt' ontplôfber liendetouw
Om 't wasgoed an te dreugn!
Ik leesde 'ten... ja woâr, ik 1rok!
•Tog: un moment: - een ongèlok
't Sol heur heur leevn -heugen.4
•

Ik lese het nôg . ieder keer!
De smid. die het gien biinn meer...
- Die boer die lopt op krokn....
— Die mist een Mand... en die is bilend- Doar goat een ongeJokki kiend.. Se meaktn sélf de brokhl
Ik leesde 't en ik stqn festeld!
Granaatn op een foet-ba].teid
Om goals mit te 4u4ideefn!
!k Sat fan feboasingeevn stom....
Bin ii die meensk dan zo dom,
:
....
Dat ze het nooit
JOUK.

A

-:

JOUK., Stellinguerfas riempies; 0k us eevnpies eernstig weesn.
In: Heererni. Koerier 1.6.1949

flz6weA'ttc /Zo€eag -

psp sese. eses es_s....
Steltingwerfse riempies
AN ALLE ,,SEJOAItDAGSRIEMERS".
Wi' j' een joarige fereern
Mit een riempien? Self pebeern!
Hoe? Moe' j' uurn prakkeseern
Sonder regt te evnseern?
Wel, dan moe'k je adfiseern:
Neem nou us as riemkiaank-eern,
Dan hoe' j' nooit te pra1&eseern
Hoe moet dit of dat, want leent
Riemt op speern, op beweern,
Riemt op -feern, kommedeern,
Riemt op steern, profiteern,
Degradëem en pebeern.
Riemt op.. Ja, •ok op passeern
Op: een best pak nije kleern,
Op: een aarfer-an-het-smeern,
Op: een b;oek mit mooie teern,
Op: een fikse jonge deern,
Op: een boer-an-'t-skoape-skeern,
Op: de heeÈn koMereern
Op: ik ioet me.- eevn skeern,
Op: wat kon die knaap ben .weern,
En dan nog op adfeteern,
En op Éweern, meen, keeni....
'k Lat 't-niet langer demonstteern,
't Sol 5e tog' niet intresseern, •
Goa 't nou self mar us pebeern.

ouic.
.pe.e.eeSe.ens
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JOUK., Stellingwerf'se riempies; Sméakelek eetnL
In: Heerenv, Koerier 10.6.1949

eewttnsZt

£t-

Zet t-."

.puua.sUase.as•sSe
Stelllngwerfse tiempies
S

SMEAKELEK EETN!

Ik ging noar huus; toen zat le doar;..

Een stadse jongéman.
Mit logtig pak en pikswart hoer,
So om en bij de dertig joar;
En kiek! Hij sprak me an!
Hij sèe: ,,Meneer", - dat klonk
goed, seg!
,,Is t! misschien In staat,
Om mij te wijzen hoe de weg
- Ik weet hier naamlijk heg noch steg Naar Oldelamer gaat?"
Ik • legde 't hèm dus duud'iek wit;
Toen proattfl We nog *at
fffl± üzts s.besk,mtV. t .'..? 1
En Ëeé tenslotte tot besluute
,;O, wat een plaats, die 'ii had
Gezocht, om mijn ontbijt te doen".
'k See: ,,Ja, een oarig plak...?'.
,,Dat land vol bloemen in dat groen;.....
Ik zweeg, want hij set - woar! - op'tfla
Fan een keda.ferbak........
-

.; .. JâvL•.

STELLINGWERF, 3., Eenproatjer, uut cie Oosthoek; "Stemt Sannes.
Lijst.....•"
In: Steil, 10.6.1949

Een preatien uût de Oostboek
,,Stemt Sannes. Lijst... ."
Ja, ik sol er hoast een 2 aagter set bemin; mar
tog..., ik' hebbe de leste weekn leert fesigtig te
weesn en-,'tis waor, slim dudelek is 't niet. Er kén
ok wat aanders stoan.
Mar loa' 'k fan begin of an feteln,'want aandes
snapn jim er netuurlek niks fan, hè? Nou het was
dan in de joarn, da' 'k nog noar de Legere Skoele
ging. Ja, ik weet 't wel, nou sitn de neskierige Agies
netuurlek al weer te reeknn. Want die wil se
gréag weetn, hoe old as Jehannes nou eigelek wel,
is. Ik kan beur nar iine road geevn, om 't te weetn
te komm : lees geregeld alle stokkies en me denkt
het kan niet aandes, of ie komm sodoende an de
weet, of de jeugd, de griise hoarn, dan wel de
gulden midnweg, hierin an 't roer stoat, miskien
beter gesegd :' hierfeur an de penne sat. Mar goed,
ik ging dus nog noar de Legere Skoele en toen op
een morgn ston doar benoorden de dorpsbrogge
mit grote witte letters op de stiin walbeskoeung
,,Sftmt Sannes, Lijst .j" En wij as skoelejongn,
wij bleevn er noar stoan kiekn. Nee, niet omdat het•
ons wat skeeln kon of Sannes of een aander in de
Twiede Keamer kwam. En ok niet, omdat we de
letterform mooie of niet-mooi funn. Mar er sat feur
ons een froage an faaste, noamelek ,,hoe 'het die
kerel in donker kaans siin, om dat er op te
kriegn ?" Nou lopt er hij die beskoeiing langes een
balke en we kwamen nos een langdurig gedebatteer tot de konklusie, dat de ,doader" doar oferIoopn mos weesn. Mar hoe was ie doar op komm?
Fladd' ie 'm $0 mar bij de kaant lanes loatn
sakn? Mar hoe hadd' ië dat er ofreddet mit een pot
faarfe in de haan?
Og, er storm ok een peer grote meenken bij en
die beurden onsan en se seedn : ,,Nee jonges, jim
rneakn het al te mooi. Het böotien fan Kuperus'
.hemm se netuurlek, gebruukt en doarmit was 't
een kleinigheid". Mar wij hemm se niet geloofd.
Netuurlek niet 1 Die nugtere meenskn. In een
bootien. Woâr bleef dan de romantiek fan de naagteleke togt ofej die smalle halke, mit flak beneedn
je' het modderige weater en hak boovn je de weg, -,
woar elk oognblik iine passeern kon, om je te siinW
Woar bleef de ofdeating mit c,le pot witte faarfë in
de haanii'? NS, die grote rneenskén, die miindn'
dat se âlles wustn, se waarn er noast. Dat 'besten
'niet aandes!
Het was dieselde morgn, dat er onderweg nog
meer nijs te slin was': feur barriet Smit keerde
de wegwaarkef Van der Sluis de stiimt in de stroa
te omme, want doar hadde 't selde stoan ,,Stèmt
.
:Sânnes lijst

'nhrLneJ niet iealçc. Juut sunae Jueuic. uuhscu.cIc
dingn; die eelt meeske' wit siert jonge' joarn bij

bliivn ? .Miskien, omdat se een bel indrôk op hem
meakt hemm, misklen... Ja, rniqkieii ligt: hie4e
oorseake aandes. Miskien komt het er hier fan; aat
ik noa die dag nog duunndn keern die woord* hebbesiin,stoan. En wat in mien jonge joarn; tuen 'k
nog op skoele ging mien belangstelling trok, doaran aarger ik me nou. „Stemt Sannes lijst.., .
het stoat .er nog 1 Het aal er misschien nog' joarn
.stoan. En fragt een meenske 'in dan niet of: ,,ls
dat propaganda? Is dat je petij anprilsn. T' Nee
jommes, want le loatnje. er-mit sliui fan je slegte
kaant. Ie toonn er mit, da' .j' er niet teer opinie
om een aander sten besit te beldodderenen- te bedaarvu. Enseen .propegandist - en o moe' j' soen
anplakker tog beschouwn - een propegandist,
diint fok allereerst te. sorgen - feur een goed feurbeeld, hij moet loatn sien hoe het wél moet. »Og
ja, JehannS, het ik nou al iine segn, mar ie proatn
ok ofe,r jarti teroggé, nou is dat allemoale fule
beter" Nou,, wie dat dan segt, die is bliend west
.mit de noa-oorlogse' keatnerfekiesings, toen an dë
spiksplinternijje lanteernpoaln in dorp, de eerste de
beste .weke een: ,,Stemt. .-." ,,pronkte". Die het
niet siin, hoe bij de meenskn, We het ongelok hemm
digte an de weg te woonn, de petij Sus en de petij
Se, ofer mekaander henne plaktn op de deurn.
Nou dommiet . kommt de stemming feur de Gemeenteroad. Doarfeur sal elke petij weer. sien beste
doen & nut te healn, wat er nut te healn is. Mar
dan - jim anplakkers onder de lesers - plak dan
op de fan gemeentewege opgerigte bordn, of set
zelf een bord in de tuin. Fegriep je niet an het
eigndom fan een aander. Laat siin, hoe het wél.
moet!
J. . STELLINOWERF.
bi

JOUK., Stellingwerfse riempies; "De meganiese geest".
In: Heerenv. Koerier 16.6.149
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SteI1iwerfse riem pies '.3.

/

,,DÈMEaANWSg GEEST"
,,ne méganiee G-eèst." •
Ja, ik leesde er an
In de kraanteen dus:
ik geloofde :d'r an.
Mat mien buurman Zee:
•
,,Jouk, 'k had je wilsér had, uien,
Ie snapn tog, hoop 'ik, wel,
dat het niet kan?""
En nou... ja, nou week het niet.,
leg dan?
'.,,De méganiese deest."
Stoat niet ieder festeid?
'Een znesiene, die dommiet
het weer- feursDelt:
Die. .mar so 3anpe rijjn gëtaln optelt;
tttalk;
gemaldek -herhealt;
»ie... slen waark In
waarkloosheld weet -nutbetealt......
Mien buurman see:
,,Jotzk, '1v had je wiiser had, raap,
Ie Eiapn tog, toop flç, wel,
at het -niet kan?"
En üout.. ja, nou Un '1v er
een beetiën met an...
-.—'k Wèet ók niet, wat 't beste Is.
leg dan?
/
JOTJK.

STELLINGt1JERF 9 3.9 Een proatien uut de Oosthoek; Fekeersonder-.
wies.
In: Steil. 17.6.1949

Een proatien uûtdiOdgthOeki
4<

Fekeersonderwles.
Ik sten lesnt op een spitsure naor het fekeer
kiekn op un fan de drokste punten van Utregt.
Auto's, fietsers, foetgangers, alles kniuste deur en
om mekaander en tog ging alles goed, totdat ja, totdat doar dat kleine .bestelwëagntien inples
'Tn hem te holn an •de witte puin, gauw binndeur
skiefn sol. In een1oognblik sat alles op mèkaander.i
Fan alle kaantif opstoppingn, fan alle kaantn fe-]
weansings nnar dat kleine bestelauto2ien. En nut]
senuwafigheid, of aandes omdat ie toen tilelemoal
niet meer wust, wat ie doen sol, remde de sjefeur
en stopte precies dwars ofer de fekeersweg. Een
pelisie redde gelokkig de situasie deur de sjefeur
omme te doun, die 'm febouwereerd ankeek, en self
het • stuur in haann te neenim. Toen reedn se fort
en... ja, woar, toen sag ik die B op het nummerbord. B, .dat beteeknde, dat het een Fries west
hadde, die doar dat belabberde stealtien sjefeurskeunst demonstreerde en kiek, dat sat me dwars.
Of ik dan dogte; dat alle Friese sjefeurs soen figuur
sloan soln in de grote stad? Netuurlek niet T Mar
tog, sie, onze provinsie het weinig steedn, temeensn
drôkke steedn en hoefule sjefeurs bin er, die nooit
'in die steedn komma ? Het is woar, ja, se hemm het
rijbewies ; dat beteeknt, dat se alle fekeersbordn,
alle mogeleke teekns fan de fekeersagentn festoan.
Mar er is tog nog wei en beetien feskil tusn die
theoretische, kennis en het praktisch in toepassing'
doarian brengn, op een drok punt in een grote stad.
Ik hadde 't nou allient oog mar ofer de sjefeurs.
Mar kiek us noar het stuntelige gedoe fan een plattelaand-fietsef in de stad, noar het onsekere - en
juust doardeur se gefeerleke - oferstikn fan een
drokke stroate.
,,Fekeersbordn en agentn? Og, op het plattelaand hé' .j' se nie en a' j' dan in de stad binn, dan
ku' j' er je mar het beste niks Jan antrekfl, en het'selde doen, wat de man of frouw feur je doet." Dat
is de belangriekste stelriigel fan de plattèlaander in
de grote. stad. Mar doar ligt in opsleûtn, dat., die
plattelaander in de stad een gefeerleke weggebruker is. In dè stad? Kiek us tiier in dorp op de.
brogge, hoe de meenskn 'haandeln noar de; witte
streepn op de weg. Seker, doar is een antal bij,
die wel weetn, hoe 't moet, mar die hoast hemmn
- temeensn, die miinn dat ze hoSt hemm - en
dus tog binndeur skiitn. Mar doar teegnofer stoat
de grote massa Jan diegeenn, die fan de bedoeling
fan die streepn' niet de flauwste nosie hemm.

fla'föiii1s 'hifdT önbIik soen ferheugnd feit,
da' we het fekeersonderwies op de skoeln min beanbreekn. Mat een skoelelokaal Hint hem er nou un-'
keer niè .feur,, de praktische, toepassing t&'beoeftkn...j
De riieester kan een koarte mit fekeersbordn feur
de klasse hangn, hij kan de beskikking 'hemm ofer
ketonn bordn en so de kiender leern, dat een wit
bord mit een swarte auto en rooie raand beteeknt
febeudn inriedn feur auto's en een witte fiets op
hlaauwe aagtergrond : fepligt fietspad, --. doanioa
komt het belangriekste de stroate op 1 De praktijk suukn T En zo kun 'tebeufli, da' j' op een middag in dorp een peer plelisies mit een koppel iongri
an 't oefenn siin, of op een aandere keer kun t een
peer skoelemeesters weesn. Dan is het wel oarlg om
er us eevn noar bliivn stoan te kiekn. En 't Is me
oplaaln, dat sommige' pelisiemann woare peedagoogn binn, zo handig springn ze d'r mit omme.
Loa' we hoopn, dat dit waark faif skoele en pel'isle
suukses hemm mag en dat saggiesan op disse meniere liet skrikboarnde antaj ongeloku wat mag ofneemm. Wat de meenskn er fan donkt? Ik g&ofe,
dat se het niet een gek idee fienn. Lesweeks hij de
barbier temeensn 'was de algemene miining ,,Een 1
goed ding? Een best, seg ik je T" En wie niet gewoon is er te ' komm, kan 'k wel de fesekenng
geevn, dat in de skeerwinkel een ding zo mar niet
best nuumd wordt. Dit toont dus, dat de meenskn
insiin, woar se self tekort skiitn en ok dat is een
ferheugnd feit. Want sodôende solo se wil nutwaarkn, om dat, wat beur self ,ontbrekt an beur
kiender te geevn.
Ik wil in dit febaand nog eevn teroggegriepn op
een froeger proatien, woar ik skreef ofer ,,de onmogeleke ligging Jan Kontermansbrogge". Ik heb
onderdehaand siin, dat doar nou een peer woarskouwingsbordn pleatst binn. Me denkt, fanof disse
plak past een woord fan daank an ieder, die er toe
:
mitwaarkt het om se doar te kriegn.
J. STELLINQ WERF.

JOUK., Stellin werfse riem pies
In: Heereflv. Koerier 18.6.1949
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SteHingwerfse rlenples
Pan de ondankbere -'
frouw Kiek-in-de-Stroate.
Frouw Kiek-inde-Stroate sat aagter
['tgedien,
Deur de graniuras noar me te kieken;
Elke dag, da'k £ebijkwam! 'k Ontdekt'
na' gal3w
En ik wol heur dat us loata bliekn.
Dus stak ik xnien haand op, en nikte
[heur toe.
Mar, 0 wonder! Iniinn was 't: Roetsje!
Dc kon nog wel kiekn, mar 't was tefe[geefs;
« B'rouw Keilt-in-de-Stroate was foetsie!
Nou fiets ik nog iedere dag doar feb13:
'It Moet an 't nijje idee eerst wat wenn.
Net huus is hetselde, de graniums ok,
Mar 'tigesigt'•is niet meer te bekenn!
Ondankbere trouw! - Weekniaank wol
- [seinij
Elke dag beur .belangstelling toozzn.
liii keer doek 'It het beurt 'k Froag je:
- [,,Moet se me doar
Mit ofwesigheid nou feuf beloonn' ......
• JOIJK.

JOUK., steiiingwei'f58 riempies
In: Heereflu. Koerier 18.6.1949

/
Stellingwerfse rIenpIes
Fan de ondankbere -'
trouw Kiek-in-de-Stroate.
Frouw Kiek-inde-Stroate zat aagter
t't gedien,
Deur de graniunis noar me te kieken;
Elke dag, da'k febijkwam! 'k Ontdekt'
t't al gaijw
En ik wol heur dat us loatn bliekn.
Dus stak ik mien Izaand op, en nikte
[heur toe.
Mat, o wonder Iniinn was !t: Roetsie
Ik kon nog wel kiekn, mar 't was tefe[geefs2
Frouw Keik-in-de-Stroate was foetsie
Nou fiets ik nog iedere dag doar t
'k Moet en 't nijje idee eerst wat wena.
Het huus is hetselde, de graniums ok,
Mei, 't gesigt' is niet meer te bekeimc
Ondankbere frouw! - Weeknjaank wol
[ze mij
Elke dag heur belangstelling tooa
un keer doek 'k het heur! 'k Froag je:
[,,Moet ze me doar
Mit ofwesïgheid nou feuf beloonn' ......
JOIJK.
-4-

JOUK., Stellirigwerfse riempies; "Geld is stof".
In: Reerenu. Koerier 22.6.1949

t.eze-k_z.een_c

/zc»t

Stellingwerfse riempies ,
,,GELD IS STOF".,,Geld Is stof", besleut een wisgeer
Hardeöp. - Dat heurde Piet.
En het sett' ok hem aan 'deankn,
Mar nee, hij begreep het niet.
Tot ie d' aand're dag een huusfrouw
Sugtn heurde: ,,Wat een stof'.
En se nam een grote doek, en
Poetste alle huusroad of,.
Tot ie d' aand're dag een .ckrlifer
Sugtn beurde: ,,O,, die stof
In soen keamer, 't Is aarxpsalig!
'k Goa wat kuieren In de hof."
Toen see Piet-. „Ah! Geld is stof, 'køeb
Eipdelek de woare sin:
Beide het de fin' te füz',
En d' aand're fuus te min!"
JOTJL

3OUK., Stellirtgwerf'se riempies; Fiskers-. ABC.
In: Heerenv. Koerier 23.6.1949
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STELLTNGWERFSE RIEMPIES
FISKERS-ABC.
-.
.A sit te fiskn an de kaant,
B in een olde boot;
C die fist deurgoans mit Lestaand,
En ID doet het ruit brood.
E bruukt geregeld eerpeldeeg,
T pogt doar ok al fan.
G het een ure 't hoakien leeg,
Mar og, hij slapt! de man..
H het al fuuf keer ,,grondbiet" had
1 is sien snoere kwiet.
•
3 het een kop zien... 't Was me wat!
Mar nee, hij hadde 'm niet.
K wust wel, dat 't niet bietn wol:
,,Kiek mar: de wiend is West."
L zegt: ,,Ie moen niet al te skol."
Mar M: ,,'t Foldoet mij best."
•N fong een kanjer van tien pond;
(Nou niet, mar feurig joar).
O trekt een laggien om zien mond,
P findt het rieklek swoar).
Q sit mar lijst an 't leselmeer,
R wil niet zo fer fort.
S lôpt an lin stok henneweer,
('t Stok laand is hoast te kort)
onleweeg1ek op un plak
T.
Bepeinst het fiskerslot
U trekt sien snoere trilnd strak:
Een olde faarfepot.
IT, W, X, 7...: Og, ful die us
Op 5' eigen hbltien in.
Uut j' eigen onderfiending dus,
Woar ik onweetnd bin.
Mar 'k neme self de leste heur,
En dat is fisker Z.
Sien klasse komt hét milste feur:
De fisker-aagter-'t-net....
JOUK.
-

-

JOUK., Stellingworfse riempies; Hujjers.
In: eerenv. Koerier 30.6.1949

Steffingwerfse riempies
Bujjèn
•
•

•

Rujjers stoan weer op de laaûn,
In het uutStreJcte feld,
Woar het waark, bij 'tsunnebraann
Reur Men hoogste elan stelt.
Witte hôedu. - Rooie :doelçn
Om de nekn. - Bruun febraand -,
IClompu an. - Mesestern broekn. Stoere waarkers op het laand!
Keern, deursloan, in de swiln,
Dan -de tiirne; 't peerd er feur.
En de swoare förkntiln. Rujjers frotn, uurn deur!
Eindlek rustn mu de haann. Bij het leate oavndrood,
As getuugn, op. de laann,
Stöan de oppers; geel en groot. .

JOUK., Stellingwerf'se riempies; An elke lesert - Niet ofersloan
In: Heeren'ij. Koerier 1.7.1949

/00

SteHingwerfse. riempies

Au elke lesr! - Niet oferslo.n1
,,Jouk", see mien buurman,
En kwam op me of,
,,Hol ie feur riempies
Nou altied wel stof?
Drijt het nou niet,
Op een goeie dag, nut
01) een ontiedig.
•
Mar stof-loos besluut?"
•
'k Segge: .,Og buurman,
•Dat faalt wel -wat mit,
Omdat de wereld
Fel riempies-stof zit!"
-segt ie, ,,aandes,
Ik liadd' een idee!
Do. een - beroep
Op dè kraânt'-abonnee!
•
D'iine wet dit, d' aander dat
Is 't niet waar?
• Jouk m-eakt die stof
Dan tot rièmpies weer kloar".
'k Seggè: ,,Mar buurman,
Dat kan jnit plezier!
'k &al'tsefeteln!"
.
— Dat doe' 'k dus nou -hIer!. - .
Hè'j -wat besunders?
- - Neem pen& en pepier!
.
•.
. Stuur het an JØJç
Per adres: De Koerier!
:.Wil 't dan wat lokn. Dan fien ie een keer,
In disse riempies
- - Je- eigen brEi weer'...
.
JOTfl(
-

-

--'--r

JANS, EVERT., Dan Jouk en har "riempies"-1zers.
In: Fleerenu. Koerier 6.7.1949

IMM
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UK en nar
7ietUpiea' '-lôzers.
Myn kfleüa - Jouk woe'k Szze (Foar har w-jïrk ha'k alle lof!)
Het de kwaêl fan folie ,,kunstners"
Hwant hja sukkelt mei de stof.
ouk 'liet fan bar bûbrman sizze,
- Hwat hja sels - graech sirze woe
En lrwat in hwat take lezer
Der sd it bigripe koe.
Alle gekheit op in stokje1
En it stokje yn it fjûr!
Jouk, en ek har ,,riemjies"-lêzers,
Ra jim strak hwât rytnatof oer,
Part it dan mei âç Evert,
Uwaat ors is der ûak op til,
Ry is bang, dat strak syn ,,dichtier"
Staf en af ôpdruije all".
EVERT JANS.
Wy roostte Everts jUllie h*t forsteure,
Jouk is fit hy en Jouk is de Oértsjongster
nanone foar Japik.
-

STELLINGWERF, J., Een proatjen uut de Üosthoek; Eeide-teeutjar
den nut de PH.-TELJ.

Inf

Steil.

8.7.1949
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Een pîoatien uut de Oosthoek 1
Eeldè—Leeuwden
nûtdePff—TEU
Krek da' 'k 4oar fanmiddag zo in gedagtnbuutn
lope te- prakkeseern ofer mien folgende proatien,
dafert ie ofer mij henne: de PH—TEU, het lijntoestel fan de KLM, Amsterdam-Eelde. J, hij fliegt
lege 'fanmiddag. Dudelek kan 'k de grote swarte letters onder de fleugels leesn en se roepn herinneringn in me wakker an fleedn soemer, de fekaansie. Want het was toen, da' we op een mooie
Augustusmiddag op het terras fan het witte restaurant bij het Groninger fliégfeld een .glassien les
gebruuktn.
Ie moen weetn, we waarn uutfanhpus bij olde.
kennisn doar in de buurt en het pragtige weer had,
de ons de fietsn doen pakn, om er us mit uut te
trekn deur de omgefing. En a' j' dan de. fekeersweg flak bij het fliegfeld langes fietsn, og, dan
wi' j' er log wat meer fan weetn, niet? Dus we.
satn dpar en keekn uut ofer het leId, woar de leerlingen fan dç Luchtvaartskoele mit heur kleine
twee-persoons toestellegies of er an fleugn. En
dan iniinn belt er een sirene: het lijntoestel Amsterdani-Leeuwarden-.Eelde (toentertied fleugn se
ofer Leeuwardn) is op komst. Nog een peer menuntii, dan strikt de grote blinkende foegel stoatig
deale op het grös. En mit een grote bogt taksed
ie rond en blift flak leur ons stoan. Dan goal de
deure eupn en line feur iine dealn de passesiers -het
trappien of en de nij'n stapn mitien weer, in de
1
PH—TEU..
Toen op dat moment kwam dat grote felangn
:n me op, om ok us te fliegn. Seker, het was er
wel eerder west. Mar nooit so staark. Nooit s6 égtl
En ik drijde me noar heur toe: ,,Annie, so' j' er ok
gien sin an hemm om nou mit te goan ?" Se keek
me wat lagnde an en toen see se: ,,Ja".
't Was de folgnde dag. Het weer was nog eevn
mooi, naargns een wolkien an de logt en de blatties
beweugen amper an de boomn. ,,Uitgezocht vliegweer niijnheer", se&de K.L.M.-man bij de ingang,
die wel an ons sag, dat het ons enkel ed alliint om
't fliegn te doen was. Er kwam log wel eevn een
fremd gefeul in mij op, toen de grote foegel dealestreek en mooi feur ons taksiede, De nieenskn die
nutstapto kecko er zelokklg nog al OpgurULi md uut.
En toen mosu wil liet truppicii op. We stoiiii al
gauw op de holtn floer, die hielemoale aagterofer
hong, omdat de feurwieln fan een fliegmesiene nou
iinkeer luIe groter binn as het aagterste rattien.
Feur 't ofnige sag 't er ok al krek uut as in een '4
autobus, een gangegien in de midn en dan an
weerskaantn twee sitplakn. Ik dearike, dat er soen
dartig-mai in kon en an de leuning fan elke stoel
sat een riem, die. mos ie faastegespen. Feur ieder
plak hong, an de leuning fn de stoel feur je een
roetekoarte en een grote -boskoppekladde, mar a'
die beste bruukn moetn, dan ku' j' mar beter mit
je beide biinn op de begoane grond stoan. Ruumte
was er genoeg en lied ok, we sogtn dus een plakkien, woar we krek aagter de fleugel langes kiekn
konn en toen satn we geduldig te waagtn op het
grote. ogenblik. De bemanning leup bij ons deur,
se trokn de deure digte en toen begonn de motes
te bromm. Langsem reedn we ofer het grös noar
't goeie plak. Doar bleevn we stoan. line feür line
leutrf se de moters proefdrijn. 't Was een feskrikkelek lewaai, '.ie konn hoast niet mit mekaander
proatn. Toen /skeut ie feuruut mit een geweldige
gang. Een hiele Hakte sleug het grös plat teegn
de grond. Dan fenamm we, dat de start frijkwam,
-

MWekwamenitop te sitCFiFlöën; sonder
da' 'k eigeluk besefte wat er gebeurd was, sag ik
iniinn line stoan hujn regt beneedn ons. We fleugn
't. Was een fremd idee, dat nou beneedn ons de
meenskn stonn te waarkn en miskien eevn noar ons
opkeekn. Seuvn-, agthonderd meter steegn we en
de wereld sonk flogge onder ons weg. We keekn
hoovn op de stad Groningen, allemoal kleine busjes,
febrickspuupn, de Martinitoorn. Gruun lagn de
iaann, ruit keersregte slootn, sulfern lintn geliek.
Bogtig kronkelde een klein refiertien er tussendeur.
Hier en doar ston een boerderijje er midnin, mit
een peer boomn, een hokke, een klein meenskien
huutndeure. 't Was as een legkoarte, zo presies
paste alles in melcaander. Speuloedauto's reedn
01) de grote fekeersweg fan Groningen noar Leeuwardn. Dan gleed de raant van de fleugel ofer een
klein dorpien. Witte seiln skitterdn op het Bergunier Meer en de Leien, liet Roloneisdiep teeknde
lieur of. An de regterkaant golfde de Noordsee,
donker. AUstbaank in de fcrte. Regelmoatig bromdn
de moters. Nou en dan was het, of we eevn opligt
wordn,.dan flak doarnoa fuin we een peer meter
- noa,r beneedn. Dat was eevn een fremd gefuul, mar
ie wenn er gauw an. We fleugn 230 km in 't ure,
mar 't was net of 't niks harder ging as op de
fiets. Alilint deur te kiekn, hoe flogge de fleugels
lortskeuvn. otéj de grvnd,lte' j'.]iiiijidee !an de
snelheid kriegn. in de bouwhoek lan Friesland lagn
1 de laann geel fan- heafer en tarwe en op de gemijde peseeln stakn de gaastn as logtige punties
of teegn de griise stoppel. We sagn een rookwolkien omhoogns kronkein nut een iokmetief, die een
rij speulgoeddeusies aogter hein antrok. De biels ij
onder de lijn leekn iusefësprikkies en de reels dunne dreaties. 'Fpen tikte Annie me op. de 'aarm en
boovn het lew!aifan de moters uut-see se: ,,Kiek, 1
doar he' j! Leeuwardn": 't Was ok. za. Dudelek
sagn we. de Oldehove stoan. Doar lag het fliegveld leur ons. Eevn hongn we skiife in de logt,
dat de sunne febliendnd op de fleugels skitterde.
Dan gleeçln we noar beneedn. De grond kwam dig'ter en digter bij, in 't leste hak onder ons. We satn
te waagtn op, een skok, mar er gebeurde niks. We
ging weer meer aagterofer: de start kwam an de
grond. Nog een entien reëd ie deur, toen stopt' ie
leur het gebouw. Ik keek op mien allésie. Een kwetier hadde 't mar duurt. Mar wat leur eer kfetier.!.
Een kwetier fan sufer genietn ! Fan uutkiekn, kilometers in de rondte ofer de soemerse. laann fan
Friesland, .Qrdningen en Drente.
Stellingwerfers, ofer 't algemeen hein jim niet
fan die al te nijmoodse dingn. Mat a' jim tin op
een fliegfeld komm: meak een rohdfiuggien. Bil
het uutstappn su'j hetselde sega als wij : ,,Jammer,
dat het mar soen entien was."
J. STELLINOWERF.
—

JOIJK., Stellingwerf'se riempies; Be nijje moesefalle•
In: Heerenu, Koerier 9.7.1949
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Stellsngwerfse riempies

DE NIJIE MOESEFALLE.
't Ston onderles in de Koerier,
Miskien hè'j't.ok wel leest,':
En nijJe moesefalle! 't ding -.
wel ieurtretflek
.,
.UTtntrna'i': ni

frt'Çnâdfikkien''gèvn ...... ,

•

De ±is bjiftoflbèslçeadit! ja
Dat stön.er)ij te leesiS
MaL.....sol eYbjj èen dïer 6k- niet
!' doodsangst sprbake wèèsn.j.?
Hè j' Tast fan moesn' Noi 'alla'
Goa dan een faliestelt.' •.
Mar moê'jdoar,nieér as 1t'nôdigts,
De dierties mit gpaij jtweln?

•

•

'Een olde faUt - !lap J
Gien noôdloos liedn, wringn,
- Mar disse falh, nee! mij donkt,
Het Wit fekeerde dingu"

.-

•

•JoUx

JOUK., Steilingwerfse riempies; An Evert Jans.
In: Ileereny. Koerier 14.7.1949

&

Stetlingwerfse riempèi
A24 EVERT WiS.

20-

0, Evert, Zvert, ketel tog,
Wat ha'j dat slegt bedogt!
Ha'j aagter Jouk een jonge frouw
Mit mooie oogn sogt?
Mit wenkbrauw-swart en lippe-stift?
Mit permenent? Odeur?
Og Evert, woar, het spiet me wel,
Mat 'k steile eo teleur!
Ik buit een kerel, krek as ie!
Al hun ik nog niet old.
—Nou loatn je niien riempies, hoop
Ik, ferder tog niet koM?

Ie, froagnstof. Ik gaf se je
Dus nou d1 line keer.
(En en dit nijjè riempien, og,
Help Ie mij nou al teer).
Mar ferder, Evert, nee, ik heb
Gien riem-stof-magesien.
Kiek nar us om je henne, man,
Dan goat het nog nilsiden
Ik doe mien beste ok, en dus
• tot:siins in de Koerier
Al faalt het Fries. me soms wat swoar,
ik lees -Je :init pleiter.
-.
J0wc.
P.S. Weel al, wat Nugtet feit ons ségt?
,,'t Is sunde feit 't papier!"
Mat trek lé je der wat ten au?
Nou ikke piet! -gien sier!

30UK., Stellingwerfse riempies; As de Koetier komt.
In: Heerenv, Koerier 19.7.1949
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$tellirgwerfse riempies

v

AS DE. KOERIER KOMT
As de Koerier komt,. gr!pt Sussien
noar Hotse;
Fader sogt Buutniaand en Politiek;
Moeke deursnuffelt femilieberigtn;
Kobus sit in d'in- en ferkoop-rebriek.
,,Jouk!" ropt dan Pietje, ,,een Stellingwefls riempien!" 1
Antjé leest rustig de feuilleton nut.
Martha. nemt pleatselek nijs, adfetensjes;
Luutsn ondekt een nij Keamerbesluut.
4rn het Sport, ikke self Omk' en
tomke;
,,Ambachts- en Volkskunst", dat leest
onse Jan;
Boekeresensles en ,,Fryske Fjild"-Stokn.
Feur onze Griet. (Die goed Fries proatn
kan).
As de Koerier komt is elk insiën
noppies!
As de Koerier komt is ieder attent!
Joninies, die brengt ieder wat noar
zien keuse;
Feur.... feur een stufer!
Feur line fuut seMi!
JOUK

30UK., StellinQwerfSO riempies; Hij hiitte feitlek Klaas, mar..
IN: Heererni. Koerier 23.7.1949
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SteIIsn.7erhe riempies

Y
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HIJ Wim FEITLEK KLAAS, MAK.....
Hij was nog een klein jongien;
Hij kretip nog op de floer.
Hij hiitte feilek Klaas, mar Sieü moeke. nuumde 'm: Broer.
0, kater sol 't feraandern,
Düt was tog niet soen toer?
Mar op de Leeg're SWdele
See iéderilne: Broer.
•
• Toen op dé Land bouskoele,
• En doarnoa bij de boer.
- Er was nog, niks feraander&
Hij hilité nôg jan: Broer.
• Nou is ie Icrapaft danig,
Een kerel• fors en stoer.
En nôg is het niet aandes,
• Want alleman segt: Broer.'

-.

•
•

0, leater zo 't feraadernr
Dat was fog niet soen toer'......
Mat at ie .tagtig joar is,
Dan hift ie nôg fan: Broer!....
:3011K.'

STELLINGWERF, J., Een proatien uut de Oosthoek,
In: Steil. 29.7.1949
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JOUK., Stellingwerfse riempies; Fekaansie belefenisn.
In: Heerenv. Koerier 3.8.1949

Stéllingwerfse .riernpies... 23.
FEKAANSIEBELEFENISrt
't Is weer de tied, dat alleman.
Pan de fekaansie skrift.
Dus stoat het jiin miskieh niet h, As Jouk d'rin aagterblift.
En doarom-dati: doar goat ie al!
Dit seumerse ferhaal.- 'Et speulde In ben autobus,
: x
Doar Vak bij Pldasaal.
't Was in' die
- Doar was 't fekighsié ree - .
En doarom kwam de wenk dan pk
Pan onse kondukteur:
,,Weèr .mensen hij die halte, daar;
Dus raad ik ii thans aan,
Beneden 35 jaa±
Uw plaatsen of te staan.":
Een dame mit een . ,,dettsiés4çleur"
Ging oognblklek stoan.
meakte se een goeie beurt? .....
Nee! Had se t ,. mar. nooit doan! -.
Want: ,,Moedèr", reuj een jôngiën' hcür;
,,Hoe komt U - daar nu bij?.
Boord' U niet, dat dé conducteur
,,Beneden 40", zéi'
-

JOUK., Stellingwerfse riempies; Hoe de Bekoper oldn Van deagn
tuuskwamm, en de Woudklank een bekeuring kreeg.
In: Heerenu. Koerier 4.8.1949
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Stellingwerfse riempies
HOE DE BEK(»'ER OLDN PAN DEAGN
!UIJUSKWAMM, EN DE WOUDKLANE
EEN BEKEURING KREEG.
lkkréeg een briif. Nee, 't was gien grap!
't is werk'lelc woar gebeurd!
De Woudklank tuit Noordwolde, is
In ëign dorp bekeurd.
De Woudklank tog, xnoe'j' weetn, sol
Per ejipen C.A.V.-auto, Een oavond noar Bekoop toe, mar
Toen op de broge: Ho!!
,,Papieren passagiersvervoer?"
,;Nee, mar agentn; kiek,
't Is om de Oldn fan Bekoop
T'ontfangen mit mesiek'.
Harinandad niettemin hel fol,
Dat 't bij de wet nif mag,
En dat men niet weer riedn sbl,
Of....-d'auto in beslag!
En onderwiel kwam doar -de stoet
• Mit Olde Luudn an.
Doar waarn 6k agenten bij,
Die seedn: .,Riedn man!"
De Woudkiank reed Bekoop in, mit
Een dafernd stok mesiek
De OIdn fuuldn heur doarbij
As koningn so nek.
in Noordwolde ston «agent. hadde line pakt.
kende 't Wetboek op en top,
t.... wijst niks of fan ,,takt".

ouic.

STELLINSWERF, 3., Een proatien uut de Oosthoek;
In: Steil.

5.8.1949

Een proatien .uut de Oostboek

•

Mien ofer-buurman slapt 's naas iet. rustig.
• —1-Jij is stoeiemaeker 1
Ja,. het is w1 wat een fremd opskrift, woar dit
proatien mit begint, ihar tog, toen we iesnt op een
oavnd mit 'n. beidnt stonn -te proatn begon ie er
ofer. ,,Jehannes, jonge", see-d-ie, ,,ik kan het jou
wel in folie eernst fetein, da'k de leste weekn niet
rustig meer sloape 's naas." Nou, ik wust niet wa'k
heurde hè, en ik sol er hoast een grappien fan
mèakn. Mar hij ging eernstig deur: ,,De stoelemeakerijje lopt harde terogge. Flak npa de oorlog
was 't aliemoale waark.,De febriekn stampfol perseneel, en nog kon er hijast niet foldoende oflefert
woni. Mar nou? De iine noa de aander roegelt er
nut. Fleêdn weke hemm 't er weet sofule gedoan
kreegn. ik was er niet tij, geiokkig. Nég niet. Mar
wie segt je, da'k de folgende Soaterdag mien ontslag niet krjege? Eh wat moe' j' dan ? Noar de
D.U.W., oerspitn, een nnere weg is er niet.",—
Ik freug hem hoe 't kwam, dat: er soen beetien
stoelegoed fqrtgoat. Hij trok zien -skolders op. ,,Se
segn .dat het komt, omdut het buutnlaand niet ofnemt. Mat ik weet bet ok niet."
We binn die oavnd mit een ,,welterustn" uut
mekaander goan, mat dat gesprek bleef in mien
heufd ommeliangn en ik heb er iaeter nog mennig
keer aa terogge dogt. Hoe bestoat het, dogt ik dan
hij meseif, dat de fekoop 50 slegt goat, terwiel tog
dag in dag nut 4e iine bus mit meensken noa de
aandere, sten belangstelling toont feur de Rietfiegtskoele. Wat kan hier de oorseake fan weesn? En
toen tin 'k hiertoe us niet te roade goan bij_deskundigen, - die hier miskien een ingewikkelde2 pr&
bleemstelling seIn goan opbouwn. Mat' ik hebbe
dr -een peer jonge, feloofde meensken ofer anspreukn. -En zo hiel gewoon hè' 'k.heur mien froage
stelt: ,,As jixn nou dommiet goan trpnwn en jim
moen een huus inrigtn, hoe soln jim dan deankn
ofer de anskaffing fan een riitn ameublement?"
En toen kwamm se tot disse -konliusie: ,,We soliî
het, niet anskafn. Riitn meubels bin mooi, mar
dan in een serre, of een peer stoeln en een toafeltien om in de, soemer buutn te sitn. Mat die luukse
is feur de arbeidnde klasse niet wegtegd."
Ik drong- nog us wat ferder an. Dat er-tog mooi
spul bij was, deank mar us an de tentoonstelling
fan fleedn joar. Mar se bleev,n op beur standpunt
stoan.
-.
Kiek, ik hebbe 't niet bij die line twee meenskn
loatn, 'mat in feite was 't aliemoal hetselde liitien:
Riitn meubels? Best? Mar dan as ôferbodig, en
dus -----ietJ
. . Nou 6' 'k niet èag be*rn .wiit4ât talen
informasies uutgebreid, genot west binn, om dear
somar een faaststoande gefolgtrekkk
nut . te
meakn. lnteegndeel ! Mar tog zit er, donlZt me, wat
in. Wanneer de massa fan het tolk het :riitn meubel 1
— as -keamermetibel! - aagterstelt hij aandei
waark, is het dan festaandig, om angstfallig an dat
riitn meubel faaste te heIn, en er de meenskn feur
pebeern te winn, of sol 't dan miskien de tiedweesn
om het toer omme te gooin? Ik weet wel, dat dat
tietuurlek gemakkeleker gezegd dan gedoafl is. En
ik weet ok wel, dat liet feaJce swpar faalt, om ruit
een olde tradisie. te treekn, mar tôg
Ja. niet meer, want ik bin Ttenslofte ' mar eeti
buutnstoander op dit gebied, een klein jongien, dat
krek ofer de mand van de toafej komt jijekt En
nou 'wi' 'k derekt al een groot woord 'uitdoen. , .
wayGWE.

Rijwiel—toertocht "Heerenveonse Koerier". Rondom Steenwijk.
In: Heerenu. Koerier 10.8.1949

INWIEL-TO ERTDCNI JEÈRENYEENSE-..KOERIEI'.
Rondom Steenwijk

•

•

De Rijwieltoertocht, die op Vrijdag 19 Augustus a.s.-van Steenwijk
uit in de omgeving zal worden gebpuden, belooft een succes te worden. Verschillende deelnemers aan
de tocht in Juli hebben zich thans i
weer aangemel(L Dat zegt genoeg!
Trouwens de mooie omstreken in de
gemeenten Giethoorn. Diever, Vledder, -Frederiksoord en Bavelte hebben een goede klank en duizenden
en duizenden hebben er in de loop
der jaren -rust en vertier gevonden
en genoten van de heerlijke natuur
In een rijke verscheidenheid.
We hebben al medegedeeld, dat de
tocht (die ongeveer 85 - 1cm. lang is en
geleid zal worden langs de mooiste ge-deelten van Noordwest-Overijssel en
Zuidwest-Drente) in groepen wodt ge- fletst.
Iedere groep krijgt een gids mee op
baar pad. Deze gids wijst niet alleen de
weg, doch vertelt ook van de schoonheden en de merkwaardigheden, die de
deelnemers zullen ontmo&ed. Net alleen van mooie plekjes, doch evenzeer
van bijzondere bouwwerken en alles wat
het attenderen waard is.
Een deelnemer aan de Juli-tocht zei
van zijn gids: ,,Hy gyng as in leider mei
en 1w kaem as in treurt lan ûs wer
.this". De leider had zich dus een prettig kameraad getoond, die de sympathie
van- de deelnemers wist te wekken.

•
- Bijionderheden.
Start: 's mcrgens half negen van de
Paardemarkt te Steenwijk.
Finish: (na een mooie dag vol schone
Indrukken) Boxy-Theater, Steenwijk.
Daar ontvangt men het laatste stampel
en daar worden in feestelijke sfeer de
herinneringsinsignes uitgereikt.
itt een vorig artikel hebben we er
reeds de aandacht op gevestigd, dat deze
Rijwieltoertocht er een is met ,,onbekende bestemming". De bestemming is
natuurlijk wel bekend: dat is weer
Steenwijk, doch de te • volgen - - route
wenst men een verrassing te doen zijn.
Op de kaarten worden onderweg vijf
stempels geplaatst; daarbij, komen nog
de twee Steenwijker, zodat de deelne,J!!!çipç het bewijflLebben, dat ze de gehele tocht hebben volbracht. Dat ,,volbracht" zou wijzen op
iets als préstatie. Natuurlijk is een fietstocht van 85 km. een behoorlijke prestatie. Doch: het gaat hier nu eens niet
om de prestatie maat om fiets' en natuurminnaars iets te laten zien, dat voor
velen een openbaring zal zijn. Het is een
bekoorlijke streek hier en V.V.V. Steenwijk ziet de tocht mede als een propagandamiddel om aan deze streek meer
bekendheid te geven. Daarom werkt het
bestuur dezer vereniging ook zo van
-.
-harte mee - aan - de- -organiatie.
Want mooi is het en afwisselend te
Giethoorn en te Willemsoord, in de Eese
en in Doldersum en Diever, in Wanneperveen en in Havelte.
Een dagtocht Van 85 km. Halfnegen
vertrekken. Onderweg ongeveer anderhalf uur ,,schaf t". Pijp- en eetschaft! Dan
hoeft men maar ruim 10 km per uur te
fietsen om 's avonds 6 uur weer in de
oude elf-duizend-maagden-stad terug te
zijn. Zônder moeheid in de benen, maar
vol kostelijke herinneringen.
En in de gezellige bijeenkomst in Roxy
kan men onderling nog eens praten over
de ondergane indrukken en beleefde geneugten.
Voor ftetsvervoer per trein zal een
- regeling worden getroffen. Daar geven
we nog wel bekendheid aan.
Onze Koerier-dichter, de Oertsjongsteri
,,Jouk", is ook enthousiast flworden,
toen hij in zijn lijfblad de aankondiging
las. Al gauw kwam een ,,SteUingwerfs
riempie" met als titel:
-

DE FIETSTOGT OM STUNWIEI'
Een fietstogt! Jonges ja, - dat wordt
Een kolfien neer niien haapd!
Die edele, gesonde sport!
-En dan, dat mooie laand!
Dat wordt genietn, uur' an uur'
De hiele, hiele togt!
Doar is in een stok pragt-netuur
De mooiste roete sogt.
Doar wisselt bos en heidefeld
Mit akkers soad en laand.
Doar stoet een boer, die rogge welt,
Doar klotst de -weaterkaant:
Een Lietstogt lesers, .hal dat $!
Toe geef je eevn an!
-.
Dan goan we Frijdagmorgn mit!
Roefule? Alleman!!!
•
-

JOUK., Stellinqwerf'se rierupies; Fekaansiebelefenisa.
In: Hearenv. Koerier 10.8.1949

201
Stellingw.erfse riempies
- FEKAA)ISIEZELEFENISZ -

(in (de— nonuner 2).'
Het twiede deel fan ons ferhaal:,
We bh' in Artiswest!
:en olifant min! koUesaal!
En fjegers! 'k Weet nog best,
Dat Szssien hoast wat bange was,
We • leupn dus mar deur.
Mar, bij de eapn! doar bleek pas
Goed interesse feur.
We stonn er hoest, drie kwetier!
't Fefecide mij ok 2V
Mar toen beleefde ik. ok hier
.Sen kostelek gefal.
Doar ston een jongien, fuuf, sas joar,
Mli ,,moe" en ,,tante Gré".
De frouwn woln weer fandoar
Mar 't mannqgien see:,, Nee".
:Sien moeke was een wiise ftouw,
Eeproatte hem dus mooi.
Mar tante see: ,,Nu, Pietje! gauw!
0f. in de apenkooi!"
En toen iniinn see de knaap:
;,Ik kom, als moe eerst kijkt,
Hoe echt die gindse rare aap
Pp tante Greetje lijkt......
JOUK

STELLINGUERF, 3., Een proatien uut de Oosthoek; Harddreavn,
mar eh.,,.
In: Steil, 12.8.1949
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3011K., Stellingwerf'se riempies; Fekaansiebelef'enisn•
In; Heererw, Koerier 16.8.1949

Ii.

D

Stellingwerfse riempies

j(
PtKAANSIEBELEFENISN
nommer 3)
(in £ deeln
Wie enkel om Jouk lagn wil,
i 1,..,.4 AU
niet!
Het
Het is een stok fedriet! 'k Was uutfanhuus In Amsterdam
Og meenskn, wat een kruus!
Noa alles wat mij oferkwam
Felangd' ik so noar huus
'k Begon derekt de eerste dag:
'k Pul jan de trappe of.
- 'k Had line troost, toen 'k onderlag:
Het gaf me riempies-stof.
De twiede dag een lekke baand,
Krek- toen 'k uut fietsn 301.
De darde: Holland: kikkériaand!
Het geut! bij emmersfol!
De fierde.... og, ikswiige al;
't Fefeelt jim jomines tog?
Alliint de zesde, -dat gèfat
Fetel ik jim hier nog,
Ik meakt' een fietstocht om de stad,
Alliint, op mien gemak,
En doarbij rustte ik us wat
Op een antreklek plak,
Wat jan de weg, een pattien In.
- Doar ston een bord, mar ....... 'Fog, 'k zat er - trof het al hiel min Gien fuut menuutn nog,
Doar kwam weragtig een - agent:
,,Hebt U geen bord gezien,
Toen U hier straks gekomen heM?
Analfabeet inissehiëft?" '- ...
'k See: ,,N4e, mat 'k ben hier onbekend
Ziet U, en bovendien........
Hij Zee: ,,Dat telt voor mij niet mee!
Uw naam? Adres? Geboo.
10 Juli? Waarlijk? Mar dan ....nee....
'k Geef U 't proces cadeau."
Nou, ik begreep er niks méer jan.
,,Hoe meent U dat agent?"
Toen keek ie mij glimlagnd an: jarig beflt!".
,,Omdat

v

Die oavfid doar op bedde ha' 'k
Soen groot felangst noar huus.
O, 'k hadde er een hiel best plak,
Martog.... ik was niet thuus!
JOIJK.
t

JOUK., Stellingworfse riempies; Fekaansiebelet'eniSfl.
In: Heerenv. Koerier 17.8.1949

4.

SteIIingwerfse riempies
•

•
•

ÈEKAANSIEBELEFENISN. —
(In 5 deebi —'nommer 4)
Sieso, nou feur de fierde keer
Fékaansie onder 't mes.
Hoe lap ik hem dat nou tog weer,
En dat mit wat suukses?
Ja, 't wil niet regt, xnoé'j weetn sie,
En dan is 't niks gedoan.
Sa' 'k nou noar Utrecht, Krommenie,
Of noar Suud-Ii4mburg goan?
Of us noar Sandfoört en de see? Of noar een grote stad?
Noar Rotterdam of Ensëhedé?
Ik weet beslist niet wat!
•Mi*ien een dag noar Appeisga?Of dak wat -ferder goa,
Noar -Middelburg of noar Breda?
(Om 1Cwatt-sukeloa!)
Jim siin het 't wèL Het is melêur!
Het geitglen resultaat!
Ik goa erdan ok niet mit deur
Mar 'k gefe jirn eenroad.
.
t Trek mou iie hiér, en dan tas doar,
Oiiflflritdet±L 'th 50 mooi!
Mer 't kgst 'tij jamniÈr, nier't is woir,
Een kapitaal --Mi 100fl!!
,•.

JOUK., StellinQwerfSe riempies An et kleine Friese dorpien
woar ik een weke mit fekaansie was.
In: Fleerenv. Koerier

1.9.1949

A

Stellfngwerfse tiempies
AN HET KLEINE FRIESE DORPIEN,
WOAR IK EEN WEKE MR
FEKAANSIE WAS.
Klein Fries dorpien, wat lig ie doar
iinsum en feloatn,
t niks
- as kilometers gruun fan greida
om je toe.
Eer weg fan het lewaai fan regte, briide
stroatn,
Per fan de grote wereld, mi: zien drok
-. H
gedoe.
Kronkelend lopt het smalle asfaltweggien
deur de laann,
En woar een boer en noar zien laandwaark langes, bp,
Een stok gereedskap in zien hard-ferijite
•
-haann,
Doar kfekn in het laand de koezin noar
hem op.
Klein Fries dorpien. - Een troepien
huusn willekeurig bij mekaander,
Doar boovnuut de piipe fan de
melkfebriek,
Mit nog weer hoger 't heantien fan de
toorn op sten staander,
In op de aagtergnond de lege polderdiek.
Klein Fries dorpien, wat lig ie doar
•
ilnsuin en -feloatn,
kit niks as kilometers gr'uun fan greldn
•
omjetoe.
,Mar tog, ie bin mij meer as al die briide
stroatn,
En as die grote wereld, mit zien drok
gedoe.

•

joux.

/

I:

JOUK., Stellingwerf'se riernpies; De Goarre–togt; Mii het bestuur
fan de S1.\I.\J. Gorrediek–Korteswoag.
In: Heereriv. Koerier 8.9.1949

1-

Stelllngwerfse dempies
DE GOARRE-TOGT
An bit bestuur fan de
Gorrediek—Korteswoag,

v.v.y.

Ja, Joük was Sundag ok present.
Hij het nog zult jirn proat!
:Wat? Hemm jim hem niethezkehd?
Hoedat not weet bestoat.......
Mar-ïwasok nietbelangriek west.
jizt togt was nommer liii!
En di.foldee ons. opperbest!
We hemnx hiel wat siin!
Jini roete was besunder goed,
-.
- Deur'tallennooiste . sogt,
En er was tied in oferfioed,
-Oninisher op soen tÖgt
Uc skriif er lerder niet. fan, neeMar 'kweet, da'k segn mag:
- (ïet alle rieders) ,,.V.VV,
Bedaankt teer disse dagt"
JOUK.

JUK., StellinQkJBrfSB riempies Rekorda.
In: Heerenu. Koerier 12.9.1949

Stellingwerfse riempies.

31

Itekord&
Ik leze dttes in de Koerier
Steefa,ajste alle sport,
En deungoens staat doet wel wt in,
Pan dit of dat rekord.

•

Een 'flager ging mar ~ad,
• - Hij had de niumte sogt Een zwemmer noar de Fraanse kust,
Peur d' England-ofertogt
• Een darde lapte 't op de fiets,
• Een ferde in de ring.
Een fuufdeL.....keus feur tsee keer
Us weer een aax4er ding.
Mar Ik froage me bij 't ieeen fan
Nou dit, dan dat rekord,
Soms of: Heijn dit nouwoar wel tuus
Onder het opsk±dft: ,,Spout?"
JotiK.

STELLING1IJERF J., Een Stellingwerfs Kruuswoordpuseltien,
In: Steil. 15.9.1949

1

4t 17c. /6'44'fr
EEN STELLINÖWERF&.
KRIJUSWOORDPUSELTIEN.
Nou de oavens so saggiesan weer beginn te
lengn, sköt er bij een boel meenskn Weer wat meer
lied ofer te kraanteleesn, en doarom dogt ik lesdeas us bij meself: so' 'k niet een Stellingwerfs
kruuswoordpuseltien in inekaander drijn kunn?
Dan kun de lesers heur mitiin self us oefenn in het
skriivn fan heur eigen teal.
Ik bin er dus ân begonn, mar nou nou, dat faalt
niet mit, heur. Afijn, ik bin d'r deur kommn, en ik
hop; dat dat jim ok lokn sa]. A' jim er nou ok
mar even fan switen moeten, aanders he' 'k mien
'
sin fanself ok weer niet.
Ik sol segn, doe je beste Deank er omme, in
liet Stellingwerfs, hè? Een folgende keer geef ik
de oplossing wel eevn.
<
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F1 o r.: 1: gebruukt de frouw in hans; 10. eerpelsoort; 12. staand fan de moane1 13. bekende radiomitwaarker; 14. an de aandere kaant (ofkj; 15.
lege »ij de grond; 18. wordt alliint dtçugn deur!
manlüudn; 20. bekend dorp in Drente; 21. en
(Fraans); 22. niet inne; 24. rommel feur de stal;
26. frugtn; 27. jongesneame (4 ltr.) plus de- drie
eerste letters fan een tentoonstelling in Asti; 3fl
jongesneame; 31. meagiésneame; 32. weesgegroçt".
Eert.: 1. dikke floeistof; 2. soere draank; 3.
bijw.; 4. moterskip s, gemeente in Freslaand
(ofk.); 6. stad in Ruslaand; 7»klapn geevn; 8. is
lekker.- . uutroep fan fewondering (2 wj; II.
Nijje test.; 15. gele frugtn; 16. feursetsel; 17. liggemsdeel; 18. lidw.; 19. blut (3 kr.) plus wat op
eerpels grujt; 20. bensinemark; 23. endigste; 25.
dorp in Geld.; 28. sic 8 fert.; 29, mit aandern (of k.).
J. STELLINOWERF.,

Oplossing puseltien.
In: Steil. 23.9.1949

- Oplossing ~tien.
Nor.: j teemusse; 10 eersteling; 12 e.k.; 13 lbo;
14 to.; 15 banaal;: 18 hangsnor; 20 Een;21 et;
22 nul; 24 stalroegte; 26 ajipels; 27 Oene-Doe;
3Q Ot; 3I Ina; 32afe.
Fert: 3 teer;2 eek; 3cr; 4 ni.s.; S Utingerad.;
6 Sebastopol; 7 sloan; 8 ei; Log, Og; 11 N. T.;
15 banaanu; 16 an- 17 Ion e; 18 het; 19 rat-lof;
I Esso; 23 leste; i5 Epe; 8 ei; 29 e.a.

JOUK., Steilingwerfse riempies; September.
In: Heerenu. Koerier 19.9.1949
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SEPTEMBER.
Nog staan de booipn gruun fan blad.
Nog bluji de bloementuun,
Nog goa' j' feur je plesier op pad
Naar heide, bos of duun.
Nog skeert de swe]fer ofer 't laand,
Nog fligt de fleermoes rond.
Nog trekt de koele weaterkaant,
Nog grujt het uut de vond.
Mar tog woar is de leeuwerik,
1)5e jubelsangen singt?.
Woar is het kikker rik-kik-kik,
Dat deur de oavond klinkt?
Waar -is het, 't klene inesenust
Fol leevn en feter? De sunne, die de bloem-nies kut,
Die koestert rneensk' en dier?

ir/ ,Zd'2

September. Nog mit bloem' en blad.
De leste uutset is 't!
En dan, Oktober, kold en nat.
Mit reegn, wiend en mist.
- . .. JOUIC.J

%z47
yKkttznana

KASJE, C., September.
In: Heerenu. Koerier 19.9.1949

September.
Dit is de herfstmaand weliswaar,
De negende van 't schone jaar.
- 0, Tijd, wat snelt gij henen Maar herfstmaand gaf nog zomergloed
In stralend warme overvloed,
Fel heeft de zon geschenen.
September brak zelfs een record,
En vulde aan een klein tekort
Van heuse zomerdagen.
'-t Was abnormaal, want als men weet:
In honderd jaar was 't'niet zo beet,
't Was haast niet te verdragen!
Septembermand is veelal mooi
De maand van laatste zomertooi,
Met zon vaak overgoten.
Maar korter wordt de zonnebaan,
Straks breekt het ruw getij weer aan,
Zomer 'wordt .afgesloten,
C. KASJEJ
W.

JUUK., Stellingwerf'se riempies; Oktober.
In: Ueereçnj. Koerier 14.10.1949

Ii

IIingwedse riempies

JI.

OKTOBER.
Ie frfigtn.riepn in de.tof.
Oktober!
De föegel —teur de grote togt Het weer siën kmeroaden .sogt,
En rolt mekaandér -. in wilde flogt Sirkelt de troep nou deur de logt.
OkWber!
De frugtn±iepn in de hof
Mar line wiendheage rokt se of,
En Smit se deale in sJiek en stof.
- Het is Oktober
.k.

JOUK., Stellingwerf'se riempies; Gesprekn, die
Het buurproatien (Alliint feur manluudri).
In: Heerenv. Koerier 28.10.1949

zxar1e

Stellingwerfse rjempies
Gesprekn, dM j' opfangn. No. 1:
HET BÛfltFROATIEN (Alliint
Ier manluudn).
,,Dag buurfrouw", ,,Goeie!" ,,Hè j' 't al
hêurd?"
,,Nee! Wat?" ,,Nou, gister is 't gebeurd!
Toefallig wee'k er alles fan,
Want kiek, mia swoagerssusters man,
tn - dijar een aagternigte fan,
Die hadde - 't fan de kraSteman."
-,,a k'ek. Nou; en wat was er dan?"
,Og, kek, het is èen beetien fremd,
"En .'X wpl niet greag, dat men t enemt,
Dat ik de segger doarfan bin,
Mar gister het Jehannes Spin....
Waagt! 'k Comme eerst Wat digterbij.
DS praat een méenske wel so frij.
rWant as er goene langes gaan,
Die kun je hier presie$ festoan. Nou dan! Jehanxies Spin siep breig. "
Ja, les exs-, 'It s&llé jim teleur,
W" ik heb ok 'et ferdèr beürd,
tWat er nou feitlek is gebeurd.
-Mar wee' $? 't nog niet? Nou, goed be- skouwd,
Me donkt so: Dan bij' ongetrouwd!!!
JOUK.

opfangn. No. 1

3OUK., Stellingwerfse riempies; Nofember,
In: Heerenv, Koerier 24.10.1949

7V
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Stehingwertse riempjes
-

NOPEMSEL

Wat lag de stroate stille en feloatn,
Gien foegel song Men liltien in het holt;
Gien meenske sag ie goan, of heurd' ie
proatn.
Onbewegelek stonn de'boonm In heur
noajoarskieurn,
'Geloatn te waagtn op de noadéring
fan de Dood.
Soms -ko' 7 een - peer blatties eevn
ritsein beurn,
In een
Dan dwarreldn- se deale.
-.
moddersloot.
Twee knienegiçs sp,euld en op een
stokkien laand
Kak jeur me. ?t Leelt4een film, inples
jan wlekheld.
Langsem. gleed een .swaan deur 't
weater naar de oçerkaant
En onder rn sten spiigelbeeld.
Fel stoatigheld;
-

-.

Teloat9 ligt. de stroate deur liet Wold....
't is mar. een .enk'ling, te• de skoonheld jan de haast beseft....
Ja, as de aoner komt, dan bin de .- -. •
stroatn toL
L De meetskn Mln het niet, wat as
- de haast ons geft....
JOiJK..

-

JOLJK., Een Stellingtierfs Sunterkloasferhaal feur grote meenskn.
In de Golf fan Biskaje.
In:ffeeeny Koerier 1.1Z94

—
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Golf fan Biskaje
ii.

ii, nu

unlunhi,nmwlul in in. ininia nn.*.0 nuJ

Een Stellrngwerfs Sunterkloasferhaal feur,
— grote meenskn — deur louk

wee-honderd kilometer in sas, ure ........ ,de ,,Noordster" had wel
feurspoedige . fee!

e. is . naajt. Moan-ofergeufn ligt de
U in Biskaje in de omaarming fan
zt_.iek en Spanje; Suffern hutjes
An om de kopn fan de kleine golvu,
heur oorsprong funn Ier weg op de
U weaterUakte, die un keer Atlan- 1
pifheur te pletter op de swèare rom-1
fçtn de ,,Noordster", de grote osiaanii , die doar as een donkere omtrek
g it deur de stilte lande November• r Dan klotst en spettert het en da
rn waanda fan het magtige see-kasat nou en dan eevn, hoast onu nar, mitwügt op de deining.
e'lde seeluudn, die het skip wit de
vn-fan Bilbao noaoogdn hadn wel gekreegn. Dat kan een feurspoedige
rt vom", hadn se segt. En het wès
• urspöèdige leert. Twee-honderd
,n,,0ter in ses ure, was het wonder, dat
stuurman een hiitien tusn sien taann
•tte? Was het wonder dat, de kapitein
dek ston en glimlagte teegn de
tcl den sterregies, die iine leur iine
?rornme flonkerdn? De bemanning,
r sofer ze niet onmisber was, sleup.
ssesiers hadn heur hutn opsogt:
it het geklots fan het weater en het
ft_gestamP fan de mesienn oademde
s ruste, dupe ruste.
lar op het feurdek, buutn het' logt
grote laamp stoeit twee maan. 8e
a bhiekber in drok gesprek, want 1
kxeinste geboarde onopholdelek mit
t oarms in de ruumte. De aandere
a"e, te dordeelu noar zien grote. bril3talte de indrok fan een man op
r: Sien stemme
klonk kalm en rustig,
'
i5iîigè beweging die ie maakte wj
1 en dan een beheerst geboar fan s
terhaand.
t

'71

......

As de Nederlaanze kapiteur noaderde - de Noordster wâ en Nedèr•laans skip - groette hij mit een tiendelek ,,Goedenacht, heren!' dat in het
Spaans beantwoord worde, en wol daû
deurloopn, mar de oldste fan de twee
mann sprak hem, en nou 1h goed Nederlaans, ah ,,Kapiteir"; see-d-ie, ,,wanneer
denkt u in Amsterdam binnen te lopen?.
Me dunkt, we lopen een flinke snelheid,
»ietwaar?" ,,Inderdaad, heren," was het
antwoord fan de - kapitein, ,,inderdaad.
ilw,y,eieten we nauwelijks zes uur
geleden en reeds scheiden ons ruim twee• honderd kilometer water van deze stad.
Wanneer het weer goed blijft en ons oponthoud in Londen niet te lang duurt,
zullen'we er gemakkelijk . in slagen de
eerste December Amsterdam te • berei•

De drie mann ltuiern nou oncte; liet
proatn langsem ferder en in het logt fan
line fan de laampn herkenn we noast de
kapitein gemakkelek de feguurn ten Sun-,
terkloas en Swarte Piet. Ja, de Noordster
het hoge gaastn ah boord. Het is in gien
joarn gebeurd, dat een Nederlaans skip
de ere ten deel fui, om die beide,.kienderfrendn noar het Noordn te brengn. Man
dit joar hadde de olde Sint het zo wild.
Rij hadde leesn fan de Oslotjord, het nije
Noorse flaggeskip, dat in Nederland fan
steapel loopn was, en dat hadde de deurslag geevn. As Noorweegn het andurtd&
de Nederlanders sien skeepn te baten
bouwn, dan durfde hij het ah om mit dieselde Nederlanders te feern. En tot nou
toe hadd' ie gien spiet fan dat bosluut. De
kapitein was een • goeie kapitein! Het skip
was een goed skip! En het weer was
mooier dan om disse tied fan 't joar fewaagt kon worn. De drie mann op het
dek storm en sweegn. Ieder mit sien eign
gedagtn.
De kapitein dogte an zien tuus, ah
zien trouw mit twee kiender, die ie een
half joar leedn feloatn hadde feur een
lange reise noar ferre laânn. 5e meajctn
het best, hadde sien trouw in de leste
briif skreevn. Mar se keekn wel . noar
hem uut. Se hooptn, dat ie feur' Sunterkloas weer tuus was. Dat sol een mooi
feest worn. Keesje en Annie waarn nou
ses en seuvn j oar. Se woin greft wat.
hiel moois hemm. Ieder een nijje fiets...
as het kon......... Moeke hadde eagnelek
al wat losloatn. Miskien al wat te tule.
Nou reeknden se dr al half en half op.
Mar og...... se waarn mar un keer jonk,
nietwoar? En tenslotte, een kapitein op
de Noordster fediiende goed geld. -Dat
hadde allemoale in die briif stom. 0, hij
ken de die briif uut het heufd. Hoefuul
keer hadd'ie hem leesn? Hij wust het
niet. Mar .feake! Slim fealce! Hoe digter
ze hij hum kwamm, hoe meer ie naar die
gezellige keamer in de Alkemastroate felangde. Noar zien trouw, zien kiender.
Die woln greag een nijje fiets hernm.
Best ze sôln hem hemni. Woarom niét?

Er leup een metroos febij. Sjen foel
stapn klonkn hol deur de stilte fan de
naagt. De kapitein keek 'm nog. Stoere
ketel! dogt ie. line. mit haann, an 't lief.
En line, die se gebruukn wil en kân mi
woonde' in de Alkema-dwarsstroate, die
was smaller dan de Aikemas.roate self
ren smeriger. DC lu*sn waait er kleiner
en minder netties. Er leupn altied een
boel 'kiender rond, kleine kiender op te
grote klompn. De Vries hadde d'r sesse.
En de olçlste kon hoogstns elf, twealf joar
weesn. Die soln' mit Sunterkloas gien
nijje fietsn kriegir......De kapitein leunde
teegia de feskaansing en zweeg......
Swarte Piet dogte ah Nederland. NietS
alhint ah did stad, of an.dât dorp,. ah hiel
Nederland. Eet was al weer een bar
benijn hoe het er uut zag. Of er een boel
anbouwd was. 't Feurige joar wel. Hij
hadde er fan opkeekn toen. Ja, de Nederlaanders wustn fan anpakn, mar het
tekort en woonruumte sol nog wel niet
anfuld weesn. Fleedn joar temeenn nog
niet. Dan heald' ie een dik boek uut zien
zak te feurskien en bleaderde d'r in. De
: eerste stad sol dit joar Amsterdam weesn.
Hier ha' j' 't: Amsterdam—Nederland.
Aa-straat...... Abe...... laan...... Alkemastraat 3: Kapitein S...... Keesje 5, Annie
6. Hm! Dus nou waarn se sas en seuvn.
Wat..ston er meer fan? Luxe huis en
meubelen. Cadeautje van Sint 400r de
ouders weggenomen. Autoped en duur
speelgoed voor in de plaats gezet Kinderen ontevreden. Hadden groot hobbelpaard en fiets verwacht ...... Alkemastra
Alkemadwarsstraat 1:- Arbeidersgezin, drie kinderen...... .Arstraat 5: fabrieksarbeider Van der L...... 9 kinderen...... dwarsstraat 12: Matroos De Vries
4 jongens, 2 meisjes. Oudste 11 jaar.
Flinke ouders. Moeten zuinig leven. Zeer
verheugd over de klein geschenken van
Sint. Klompjes onder de schoorsteen. Met
hooi voor de schimmel. Liedjes van
,,Dank U, Sinterklaasje" gezongen. No.
13: havenarbeider K...... moeder overleleunDan klapte Piet het boek
4e ,teegn de feskaansing en
Sunterloas ston tusn de
era in. Sien lange witte 1
ofer dé rood en purper-ma
ceuf ie, zien steek
derlaand. An Neah
do
het is.Enonderwiel freug te hen3.of, t
'tule rejsd ie doar nog benne meakn'
Niet fanwege sien olderdom, ma,' 1
wege de fpraanderde. Uoj25nc
heedn. Froeger was\lfet sofule geiiiak
'leker 'west,' om, de kiender ' bliede
teakn. Toen kon een: doodgewone ti
man' wondepr dov' Temeenn, 'bij.
maan er, a4itor
rniistn. En
koinn en fietzn én poppeweagns en.
dat kon hij aliemoalè niet beteajn.' 1)
mekaander geneumn. ..nn: zien k€
gies niet duurder' won dan twee,
kwarties. Ma: doar waait eenboel ki
der niet mit tefreedn. En: dan gingri
ol4ers henne en die troku lange jam
en ze plaktn. hevr .,een board en
skoapewblle, en dan zpeuldn zie de S
terkloa. n dan gavn zie die dure dir
Martog, as ie 'm er niet in fegist ha<
i dan was $t net of die kiender er
het regte plezier fan hadn. Niet as die
aandeït tuit de arbeidersbuushohi
die 's oavns een skoe, of een klomp
een deusien ondr de skorstien sein
die songn fan:
Sinterklaas, kapoentje. Gooi wat in ,n'n schoentje.
Gooi. wat in in'n laarsje,
Dank 11, Sinterklaasje.

.5.

Die wustn niet hoe flogge se smjiI
uut bedde komm sdIn, om te kiekn wat
die ,,goeie Sint" heur toedogt hadde. Al,
waarn sommign wel hoast us een beetzen
bange feur Piet zien roe. Mar og, as ze
dan feur de tied beterskap beloofd hadn:.
,,t Zal nooit meer de hand aan de koektrommel slaan", dan hoefdn ze feur Piet
niet bange te weesn De olde maW sûgte,
leunde teegn'-de feskaansing en zweeg...
1 . En de. Noordster, sneed het weater fanS

,

de Golf fan Biskaje, dat het opspatte
teegn de boeg.
Toen begon de kapitein te proatn.
,,Sint", see-d-ie, en zien stemine klonk
wat beneepn as fan een lciend, ,,Sint, ik
geloof, dat we de laatste jaren verkeerd
hebben gehandeld". Sunterkloas keek 'm
wat fewcfriderd in. ,,Verkeerd gehandeld?
Hoe bedoelt 13 dat?"
,,Ja, Sint, ziet 13, naarmate het OflS financieel beter is gegaan, hebben wij ons
hoe langer hoe möilijker kunnen neerleggen bij Uw keuze van de cadeaux voor,
onze kinderen Wij zijn ze te gering gaan
vinden. Beneden onze stand. En toen zijn
we zelf dure dingen gaan kopen. Autopeds en wat al niet meer. Maar daarbij
hebben wij de echte Sinterklaas gemist.
De échte zoals hij vroeger bij ons binnentrad, zoals hij zijn sfeer wist te
scheppen. Ik stond daarnet te denken aan
de laatste brief van m'n vrouw. Ze
schreef me daarin om met Sinterklaas
voor m'n kinderen een nieuwe fiets te
kopen".
liii healde een portefuij e te feurskien.
,,Dât zouden ze hebben gekost. Neemt t
het! Opdat er vélen van zullen profiteren".
De Sint stak twee baankbiljetn in zien
maantel.,,ank 13", s-d-ie.„Dit jaar
zullen wij Uw huis niet zonder meer
voorbij rijden. De échte Sint zal U wederom komen bezoeken. Na zoveel jaren.”
• Het was weer stille op de Noordster.
Drie mann storm onbewegelek teegn de
fekaansing. Alliint Piet trok een briide
-I greins om sien mond, dat de Witte taann
blikkerdn in het logt fan demoane.
As een grote, donkere skaduw gleed
het skip deur de Golf fan Biskaje. Noar
Amsterdam.

JOUK., Stellingwerfse riempies; Steakirig fan B. en W.
In: I-Ieerenv. Koerier 9.12.1949

/
riempies
'Ø: Stélllngwerfse
STEAKmG

PAN B. EN W.
As men froeger ii us steakte,
Was dat enkel om meer geld.
Teegnwordig is dat wel us
Een klein beetien aandes steld.
As men froeger él us steakte,
Dëe '
ui dat de kleine man
• Teegnfrordig bliekt, dat dit pk
• Al weer Hel goed aandes kan.
Asmen froeger âl us steakte,
• Was het feür een korte tied,
• Teegnwordig komthet ende
Fan gen steaking so mar niet.
Kiek mar naar dat Belgisch plakkien.
Ja! doar steaktn B. en W.
,Höast 250 deagnl
(Wat een skoelejuffrouw dee).
Suffrouws man had Duutsers hulpn
In de oorlog? Keer op keer.
• Nou is juffrouw dan ontsleugn.
B. en W. die waarkn weer....
'k je noar de woarheid froage,
•
4'
Fien ie 't niet een beetien raar?
JOUl

JOUK., "Pappie...,., waarom?" Een Stellingwerf's Karstferhaal Leur
grote meenskn
In: Heerer-,v. Koerier 23.12.1949

»Pappie...., waarom ?
-,

Eer Steltingwqts Karstierhaal
feui grote meenskn - •dètir ja

•'

1-let was. de hielq dag 11fl en al bedrüfigheid west in de flela jan meneer Van
Duuren. 's Morgens op 't tied al, hadde
de bloemist de kerstboom brogt. Toen
nos de bak fan de fliering komm, om 'in
erin te sein. En as dat eindelek goed én
wel kur mekaander was, ging de belle
opnij en ston de elektrisjean op de stoepe
mit een grote ketonn deuse onder de
/ aarm. Hij 501 de felogting anlegit Tot
nou toe hadde de boom het altied, doen
moetn mit gewone fetkeersies, mar dit keer
sol het wat besunders worn, En het wâs
wat besunders worn. In een hoek fan de
grote feurkeamer ston de boom, fesierd
mit rooie, gruune en gele elelctriese laampies. De elektrisjean hadde er drie folie
uurn an b.estedet, en 'hij kon tefreedn
weesn ofer het behealde resultoat. De
'gruune droadn lagn afer4 hoest oüsigt
ber inflogtn in de digte takn en de kleurn
gavn een skitternd effekt. Toen hij fort
was kwanitt rnefrouw mit de diinsUneid
en se settn het boömpien een kleurige
steek op; en se hongn lange snoern fan
pragtige kraaln jan takke tot takce. En
er kwamm sulfern linties en gein denne-

4

it de boom mit een kezijieriblik.Niet
gek, max dit nog een tikkeltien sus, en
dat een klein beetien so, net so lang tot
alles op een aander plak hang. ,,Iets aan
de wand metrouw? Op de sctioorsteeniman.,'
tel meneer?" Hij •waarkte fier ure en fedween. Toen: kwam de ëléktrisjean opa,
want er 1aOn joinmers 9og Ilaamples en
de mure.
•De folgnde morga was het eerste
•en onoer ce boom. .ralçlnes nut mooie,
dure kedogies. En 's avonds kwam de
hiele femilie in de grote keamer bij mekaander, en doar waarn dons en tantes
en nefies en niggies, en daar worde lekker eetn en dronkn, en doar was gelag
en geselligheid. En as de grote laampn
de kiender bleevn stille jan bewondering.
Dan wordn de pakkies eupnd, en doar
was het ,,Dank IJ wel" niet fan de logt.
Op 't leste was het dan sofer:' De kiender mosn op bedde. Mefrouw nam de
jongste fan fier joar op de aarm, meneer
dreug sien fuuf-j<>arig-seuntien de trappe op. Toen kwam dat noodlottige oognblik.
;,Pappie", freug het kiend, ,,Papple,
waarom is het nou vandaag Kerstmis en
waarom krijgen we nou die cadeautjes
en die Kerstboom?"
Meneer van Duuren sten een obgnblik
'stille. Toen begon ie ofer wat aandes te
pro atn. Mar het kiend begon opnij:,,Ja,
maar Pappie, waarom is het nou vandaag
Kerstmis."
,,Morgen, m'n jongen, morgen zal ik het
je vertellen. Nu is het te laat. Nu moet ie
slapen. Morgen zal Pappie het je verEn het kiend berustte.

•

.. en de kleurt gavn een skttern4
effekt

appels tusn heb gruun. En het boompien
'.sugte onder de swoarte fan al dat moois,
en sien eerste iaaldn fuin of......Toen
die beide dan op 't leste 6k kloar waan
reupn se meneer self. Meneer kwam en
keek en prees. Mar hij bedogte, dat een
takkien hier en doar tegen de mure, nut
een laampien er tusn, het gehiel nog
• mooier nieakn sol. ,,Maar hoe krijg je
dat voor elkaar, man?" oppede mefrouw.
Meneer speulde us eevn mit sien goln allosieketting en toen wizst ie road. An het
ende fan de stroate woonde een étaleur,
die sol wel festaand fan skke dingn
hemni. De étaleur kwam! Hij keurde

Het is nou twealf ure. De leste femihie
is fetrokn. Meneer Van Duuren ligt op
bedde, mar hij slaopt niet. Doar is line:
gedagte, die ie 'm deur sien heufd spoekt:
„Pappie ....... waarom. ....... Die onneusele
kienderfroage, hij kin hem, niet fan'
ofsetn. Hij het het op honderd meniern
pebeerd. As een klein IdeM is ie goan
lign. tein. Tot honderd, tot duusnd. Mar
hij sleup niet in. Hij het lign te redeneem. Dat 'in in sien seaknleevn deageleks froagu steld werdn die honderd.
moal belangrieker waamn. En honderd
anaal moeileker te beantwoordn. Mar het
hulp' niet. Hij het hem pebeern wies te
mneakn, dat dat kiend het jommes morgn
al weer fegeeta is. Mar hij gelooft er
iiietan.

\N%

1
t::'

biii begint ie terogge te deankn au:
froeger. Hoe ie bij zien olders tuus Karstfeest fierde. De dag feurof nam fader een
klein boompen mit uut het bos flakbij.
Dat mog wel niet, mar og......Dat worde dan in een hoek fan de keamer henneset, en moeke dee er een stok of wat
keersn in. Gewone witte keersn. En as
de eerste Karstoavud het brood op was,
en de boel nu kaant, dan wordn die keersies ansteukn. Dat nwgtn zie doen. De
kiender! As dan de. pietereuJ.ielaarnpe
uutging, dan satn ze stille er noar te•
kielcn. Wat mooi was dat. Wat flikkerde
dat. Soms pakte het fuur eevn een takkien, dat het begon te knettern en te
braann. Doar was kleine Annie altied zo
bange Leur west. Wanneer ze doar zo een
posien keekn hadj, dan begon fader te
feteln. Ieder joar het selde, mar ieder!!
joar weer eevn mooi. Hij kon feteln en
het ferhaal was so fijn. As hij fetelde
fan de ferre reise, die Josef en Maria!
,neakn mosn op befel fan Keizer Augustus, dan zag ie die beide Leur je femujd
as se waarn fan de lange togt. En in
Bethiehein sogt ie mit ze mit om een
onderdak Leur de naagt. Trqann kwammj
er in je oogn, as er niks was as een stal 1
en wat stro. Er as doar dan de kleine i
Jezus geboorn worde en zien moeke 'i
hnne1egde in een kribbe, woar aandes
de diern uut atn.
Dan fetelde fader ferder fan de ster,
fan de herders, fan de Engeln en fan de
koningn, sô, asof ie het siin hadde gebeurn, mar tok ok sé, dat het een wonder
bleef, een _Kroot geweldig wonder.
As ie dan ophul, dan bleef het eerst
een posien stille. Doodstille. Aiiiint. ! de!
olde startklokke tikte de -!tied fort. En
doarnoa songn ze -mit mekaander dat olde
mooie Karstliitien
De herdertjes lagen bij nachte,Ze lagen bij nacht ,in het-veld.
Ze hielden getrouwe de wachte,
Ze hadden hun schaapjes geteld.
Wat er dan ommegoan ws in die kienderharties,. as se heur haann foldn om
Hem te daanlçn,
2e!,lr alles wat Hij !geevn
!
!!
!hadde.
De. blaank-iiknlioltfl pendule sleug half
line. Meneer Van DuuÏen sleup niet, Hij
freug hem of, wat four zin -het hadde
Karstfeest te fiern op een neniezo! as
sie dat gewoon waar? Of het ofrigns zin
nadde Karstfeest te fiern Leur meenskn
as zie? Was het! Leur hem' wat aandes as
een fejoardagsfuffien? ! ,,Pappie..., waar-,
oavnd froâgd. Hij hadde nooit heurd -Lan
Jezus of fan !d Feur die neamm was
in de fiela ,,Lennslust" nooit gien plalç
!
west.
Toen de pendule !in ure sleug was ok
meneer Van- Duwen eindelek insloapn.'
As de eerste arbeider twiede Karstdagmorgn noar zien beer ging, keek ie miskien eevn fremd op, dat er op ,,Levenslust" al logt braandde. Mar het interesseerde 'm niet en dus fietste le deur,
zonder noar een reedn sogt te hefzup.
trouwns, hij sol het goeie antwoord
skuldig bleevn wesn. Wie kon roadn,
dat op dit froege morgnure op zien
waarkkeamer meneer Van Duwen sat te
leesn in de oude. Bijbel, die ie opsogt
hadde tuit een hoek onder in de kaste?

wol 'm ommedrijn, om opnij in te sloapii
Mar op hetselde oognblik klonk doar
weer dat onuldige kieMersteininegien:
,,Papie..... waarom .... ? Hij keek om
hem henne. Nee, netuurlek, er was nietline. Mar hij was nou in lin keer kloar
wakker. Fezigtig ston ie op en feleut de
sloapkeamer. Meneer Van Duwen leesde
het Karstferhaal uut de fegeelde bie.
Asmefrou beneedn kwam, proattn die
twee lange en eernstig mit mekaander.
En 's oavns ston doar in de hoek! fan
de grote keamer, een nijje karstboom,
zonder kraak en zonder gold en sulfer,
mar mit tien fltkkernde witte keersies en
een engeltien nu de toppe. En meneer
Van Duuçen fetelde het Karsttehaal, soes
het lin keer zien fader dee.
Wanneer de Van Duwen's noa die dag
trouwe kerkgangers worden, dan skudde,
menigiine zien he4d en begreep het niet.
Doar was ok niet line, die het begriepn
kén......

-

,,Pappie waarom is het nou vandaag
Kerstmis......

JIJUK., Stellingwerf'se riempies; In de smederijie.
In: Heerenv. Koerier 27.12.1949

17 Stellft,gwertse riempiés'

1>

IN-DES DERLJJE
• :Qj ?kjanoavjid in donker de smid
febijkwam,
En de slag fan de heamers op. 't ambeeld
enam,
Toen 'k het rood fan liet fuur in'de ruties
sag stoan,
•
Toen bin 'It daar tas eevn noar.blrin gaan.
Hier tog hé' 'It as skoe1ekien1 .uurn staan,
As de sléagn op 't ambeeld wëerklonkn
Fan de smid, die de swoare heaniers sleug
Dat het gloeinde ilser er onder beug,
En eeû reegn fan logtnde fonkn
Deur de smederijje fleug.
Dan keek ik nut stille bewondering op
Naar de smid, die daar ston, mit sien
roege kop,
Sien geweldige haann, sien onnuumleke
kragt.
As op skoele de juffrouw fan reusn
Letelde,
Dan dogt' ik en hem, onse smid. - Van
der Velde.
Hier hbb' ik soms trokn, uut alle mag,
An de bloasbalg, as 't fuur lag te smeuln.
Dan sag ik 4e flammegies tilckertien
speuln.
En springn en daansn in grillige bogtn,
Om mit mekaander rood op te logtn
Teegn de muurn. Flak boovn me hongn
Eoefiisers, skoffels. Een kiste mit rongn
Ston naast me. Een kaggel, een autopet,
't Was alles mar kris-kras doar henneset.
Toen 'k fanoavnd de sleagn op 't ambeeld
fenam,
Was het dat, wat weer in niien herinnering kwam
Dôarom bin 'k er een noar binngoan!
'k Wol de Lonkn siin fliigni de smid siin
s1oan
Mar.. og heedn! - So was 't bij de olde
- smid niet!,
Disse smid is gien reus! En die flamm..
Ja tog! wust ik beter. So was 't ok in de
tied,
Toe' j' ad agtjarig jongien hier kwamm.
Mar wa' j' in je jeugd as een sprokien
bekeekn,
Is nou nugtere werk'lekheid bleekn....
JOUKL
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Een proatien uut de Oostboek :
Of&de drumpel fan OldenNlj.
Op het oognblik, da 'k dit sicrilfe la het dik half
Desember. Om presies te weesn, de sestiende. En
het is aovnd. Buutn slat een wiendrok eevn om de.
hoek fan het huus, buldert deale in de skorstien.
Nou en dan klettèrn een peer dikke reegndrupn an
de ruutn.
Ik -bin krek eevn buutn west. Het was donker.
De stroatfelogting braandde niet meet. In de mustè
huusn gien logt Brrrl En ik kreup eevn weg tusn
de opgetrokn skolders. Dan flogge in huus. Doar
braandt de kaggel. Ik sitte d'r flak bij.
Die twiede helle Jan Desember. Dat bin de donkere
deagn. Dan kan 't nog 50 egt haastagtig weesn:
reegnbujn en natte snij. Of winter. Karstdeagn mit
een mooi snijkliid. Karstdeagn! Ja, wat mooi-eignlek
om disse tied fan 't joaç As alles so donker is. Dat
dân juust die Ster stroalt. Die Ster fan Bethlehem.
En een weke leater, dan is. het Oldejoar. Dan het
49 of doan. En fuuftig stoat feur de deure. Wat het
het olde joar ons brogt? Sunne? Mooi weer? Het
het ons Oelok geevn ? He' we bereikt wa' we ons
as doel' steld hadn? Of... bin doar donkere logtn
west? Moeilekheedn woa' . we teegnop te tornen
hadn? Siekte in onse femilie, in ons gesin? Bi' we
in onse tewaagtings teleursteld? Wa' we liet mit
sofule moed en sofule fetrouwn begonn en he' we
het heufd bebgn en segd :.Mislokt"?
Froagn, die sq in -de leste weekn Jan een joar
opkomm.
Frôagn, die de fine mit ,,ja" 'en de aander mit
,,nee" beantwoordn moet. Môét - seker 1 Mar
miskien meer nog: wil. Men is sö gauw geneigd,
om ofer dat feleedn ontefreedn te weesn. Ter-wiel
het bij noadere beskouwing tog nog so slegt niet
was. Miskien hemm de . teegnsteagn ok goed feur
ons west. Miskien is een gang fan seakn, die ons
eerst niet befredigde, omdat ie b'uutn ons bestek
[til, noaderhaand nuttig bleekn. We meen pebeern
de goeie kaantn lap '49 niet uut het oge te felusn.
Mar mit dat al, moe' we niet te tule terogge
kiekt. Het feleedn is febij. De Toekomst waagt. 14chebbe ns een fehaal leesn - het is joarn leedn
donkt me - en doarin worde een meenske fergeleekn bij een fietser op een donkere weg. Die fietser
sal het locht fan sien lanteern feuruut loatn faam.
Doar is de toekomst Mar die toekomst is ondeurgrondelek, die kan besijd weesn mit foetangels en
klemm. Doar moe' we uutkiekn, doar moe' we onse
lanteern op rigtn, krek as die fietser. Die kan desnoods eevn aagteromine kiekt, mar niet te lange.
Dan kan ie in een sloot fietst, en as die sloot dupe
.... fedrinkn
Kiek, ik wete wet, dat het mar een fergelieking
is. En miskien ok nog wel niet iins soen hiele sufere.
Mar tog... doar sit een kern Jan woarheid in t Fan
het lerhaal teerder wee' 'k niks meer of. Ik weet
niet meer woar het in ston. Ik weet niet meer, wie
het skrcevn hadde. Het is jommes ok al joarn leedn.
af disse idee is me bij bleevn.
We stoan nou an het ende fan '49. Fuuftig stoat
leur de deure. Da we de moed tiemm om een
Ilinke, torse stap oler de drumpel fan Old en Nij te
stip, Mii toete lvutneemns hesield t Mit moed en
wüskuflt l)an al het weragtig wel goan 1
%dinukbt.4 ik fin W41~. jirn an het ende
tas &t g,n. *s in 1*1 ende Inn dii Joar een iahg
s'.kn..k
is na kac4s bc:in lot te wean,n.
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