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STELLINGL1JERF, JEHANNES., Een proatien uut de Oost-hoek. 
In: Steil. 19.1.1951 

Een proatien uut de Oosthoek ! 
,,Ja, dat was vroeger al hiel aanders mit Nejoar," 

zegt onze gaastheer, en op zien gezichte ligt de 
uu'tdrokking van iene, die joaren teroggedenkt in 
de geskiedenis van zien eigen leven, en doar 
aagens een mooie herinnering weer vindt. ,,A'j' 
inekere dan Nejoarsmorgen troffen, dan klonk het 
,,Veel heil en zegen" je al integen, doar wordde 
eens flink voest, en een stevige borrel dronken. En 
nou, nou zuken de meensken d'r mekaander niet 
meer veur op, en.treffen ze mekere al, honderd 
om iene as ze mekaander een haand toestikken. 
Dan moet het temenen al een hiele goeie vrend 
of een noaë buur wezen. Wat ik zegge, de fan-
tasie goat de wereld uut !" 

,,Nou, nou, Garriet, zoe'n voart zal 't nou derekt 
niet lopen, deank. De tieden bin veraanderd, dat 
is een feit, mar dat de fantasie vedwient, dat ge- 
loof ik nog mar zo niet." 	- 

,,Ieder zien donk, mar kiek nou noar de jongen. 
Hiele deagen hangen ze van veveling op een olde 
fiets omme. Dan mos ie vroeger op de skoele-
pleinen kommen. Hoepelen, tiepelen, Haansien mien 
knecht.... och jim van tegenwoordig weten am-
per wat het is. En de meagies dan, die heur ve-
ineakten mit een olde skaarve van een koppien en 
een paantien en een pear diggels. Moe'j' nou de 
jongen mit ankommen." 

• Hij' trekt noadenkend een zwoare rookwolke 
uut het kroeme pupien, kikt hem in het omhogens-
warrelen noa, tot ie in het niet vedwient, en zucht. 

In ien kort ogenblik trekken al die olde skoeie- 
• kameroaden weer an hem vebi'j', zicht ie hemzelf 

weer speulen tussen de struken in het heideveld, 
dat skoeleplein hiette, herkent ie hem weer, die 
olde meester mit zien witte board en hoge bore. - 
Wi'j' begriepen en zwiegen. 

A' we even leater het veurstel doen, om mar 
eens weer op te stappen kikt ie ons wat vewonderd 
an. ,,Nou al? Proat nog mar een puupvol, heur. 
A' jim mar niet net doen as olde Dirk vroeger. 
Die kwam eens op een oavend bi'j' ons en hi'j' 
proatte, en proatte, en het wordde twealf ure, ien 
ure, Dirk proatte deur, Op 't leste, het leup tegen 
twieën, sokkebaand' ie dan toch eens op. Wat doet 
een meenske in zoe'n geval, hi'j' wil zien fesoen 
beweren en zegt dus : ,,Nou Dirk, welterusten 
heum! en ie kommen mar gauw eens weer !" 

,,Wis en werachtig," is het antwoord, ,,kom ik 
gauw eens weer. En dan meak ik er een hiele 
oavend van ....... 

,,Ja, een leatertien, doar zaggen ze vroeger niet 
tegenop, hè ?" 

,,Niks ervan heur. Dat oavendproaten was een 
gebeurtenisse. Doar wordde 's oavens eerst eens 
koffie dronken, en dan kwam de flesse op 'e toafel 
en as dan op 't leste het krentebrood op was, nou  

dan begon 't mooi tegen melkerstied te lopen, 
mnoe'j' rekenen." 

,,Van eten en drinken wordde 't er mar best van 
neumen, zeker ?" 

,,Ku'j' begriepen ! Mar wee'j' wat bi'j' een boel 
huushollings het beroerdste was, het mos leater 
weer op het eten bezunigd worren. En dan a' we 
gien botter op 't brood. De draank ok man. ik zie 
ze nog krooien van de Klonie mit körvies noar 
Noordwolde toe en puilen weeromme. Wat dat be-
treft bin de meensken oarig vestaaridiger worrenj 

lene mooie kaant was er veur ons an die proa-
teri'jjen - dat was het spinmoal thuus." 

En een knipogien over de toafel noar zien vrouw 
zegt ons genoeg.. 

,,Ja jongens, de tieden veraanderen, mar dt is 
nog altied hetzelde bleven !" 

Vuuf menuten leater lopen we op huus an. 
Jehannes Steliingwerf. 



BAKKER, Pl., Jannewacri. 
In: Bolwerk 26,1 .1951 
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't Is Jannewoari en de tocht, 	- 
eerst dreigend gries en graauw. 

Is skoneveegd deur d' Oostenwiend, 
en stroalt uutbundig bleauw. 

De wi ede wereld sni'jde wit. 
De iesvloer grujde staark. 

Nou rust ok eens de boerenhaand 
van 't altied Jwoare waar.k. 

Mar -. stak ie nou zien pupien en, 
en . kreup ie bi'j de haard, 

Dan was de boer zien huus en hof, 
zien steapel vee niet waard. 

Want ruste is gien boerenwoord. 
Zien keamer Naauw en waarin. 

WelanI hij zocht zien skaatsen op, 
ep, slot ze onder d' aarm. 

Dan stapt ie wat ie stappen kan. 
De beane waacht. - De lezers an! 
Hi'j gooit het in de streken. 
Dan is ie in zien element, 
En alle zorgen, die ie kent, 
Bin ver, ver van hem weken. 
Dan zwiert en zwi'jt, 
En ronde-dri'jt, 
Hi'j lustig en tevreden. 
Of spant zien huud, 
En sköt veuruut, 
En raakt niet uutgereden. 

-Dat rieden! 't Is zien element! 
Hi'j het het vuuttig joaren kend! 
- As jonge wun ie priezeni 
En nog eens sköt ie vlogger vort, 
En zicht een ogenblik, hiel kort, 
Hoe vingers naar hem wiezen. 

En nôg eens vuult ie hem de held! 
En sköt veuruut mit woest geweld! 
- Koe veake het ie 't niet vetetd: 
As jonge' wun ik piezen. 	- 

Mar as de torenktokke, ver, 
vier sleagen heuren doet, 

Dan bindt de boer zien skaatsen ot, 
en zucht - mar ja, het moet, 

Hi'j goal noar huus, en melkt het vee, 
en gooit het eten veur. 

't Zij !f  zoemer, 't zij het winter is - 
de boer, de boer -waarkt deurl 

M. B. 



WOLLJAGHA, HAJY VAN., De Knippel in 't Kiepehakke. 

In: Steil. 26.1.1951 

t De knippel in tt Kiepehokke 	j 
Waor dat jiempien van 
cd veur is. Je weten ma 

zoen Wuhe toch. 

Wil5e en Tjis al niet 
nooit hoe een koe een 

Aas--komt ZO 

féÏiï'di'•l7t vergete Wél gefielseteerd, neibak-
ken oolderpaer, mit de geboorte van jim maegien 
• Anna en mit dat dichterskap-in-de-dopPC. Klein 
Annegien, dat jonk, 'het er 

 
va wel een smoege 

van tnitkregen. 
• Waorom ik er nog wat meer in zie dan allien 
een kennisgeving? Zet de Ztu!4 agse brille mar op, 
S lees. 	 - 

- Nijehooltpea, staot er onder - dat opgewekte vas-
sien drokt. Zo gauw a'k dat in de laampe kreeg, 
gong er mij een lochien op: 	- 

Eurêka ('heurêka 1) reup indertied Archimedes, 
de Griek. Hij had de wet van «t gewichtsverlies 
der ondergedompelde lichamen ontdekt, zoas, Hajo 
nou ok wat uutvunnen liet. Wat is naemehk 'et 
geval?. 
• Bij de zogenaemde heüristische methode, de 
,,vindende" leermethode, wodt de leerling er toe 
brocht zels de riegels te vienen. Of dit wat te mac-
ken hebben kan mit dat kraomberiehien op riem ? 
Skoef de beide glassies war op 't veurheufd, lees 
dan veerder en luuster. 

De doodgelokldge vrouw van Wube ligt nou tie- 
deuk in 't Wolvegaster ziekenhusien, miskien wel 
krek mit 't kiend an de bost. Wube zels loopt as 
een stooterse.haene om huus, daorginder in Nije-
hooltpae. Die plaetsnaeme is feitelik een ofkorfing 
van Nijeholtpade. Just die e op 't ende is van groot 
belang. Die is goold weer4, om zo te zeggen. Waor-
om, dat zal anstons wel dudelik wodden. 

Wij Stellingwervers hebben - gelukkig 1 —vae' 
ker de slokziekte dan de hokzielcte en zodoende mae-
ken wij die Nijhooltpaeger d een koppien kleiner, 
deur dat ding mit huud en haor in te slokken. 't 0e-
volg daorvan is, dat er Nijehooltpae (Nijhooltpae) 
overblieft, mit de a veqr de e, en niet aanders-
omme. Stemt dat, of niet? 

Netuurlikwi'k 't taolgevuul van die stokmennig 
aandersdenkenden gien geweld an doen, mar in dit 
geval het dat er niks mit te .makn. As de feiten 
veur heur zels spreken, was hier, dan hoef ik er 
gien woord meer van te zeggen. 

Wat zol 't fijn wezen, as jirn nou ok mit mij de 
o achter de a spannen wollen en zeggen konnen 
gedaan is niet doan, mar daon,-en zo mar vol. 

As Jehannes en die nou overtuugd binnen en 
mitwarken willen, dan bi' we d'r zo mar mit klaor, 
mit dat geskrief en geief om tot ienheid te kom-
men, nog vule eerder ffan we allemaole wel hoopt 
en docht hebben. 

Netuurlik heurt van non of an Wube ok bij oons 
ploegien, mit zien wiel en jongedochter, die heel 
wat belooft. Dichters, vrouwluden en 't opkommen- 
de geslacht kan de weffild niet missen. 	- 

Mannen, nog 'n klein hottien, en 't beste bientien 
veur. Kom over de brogge, om te kommen, waor 
we 4wezen moeten: -De vlagge kaft dan hesen wod- 
den,' as de kroon op oons wark:. 	-' 

ik twiefel er niet an, of pm zullen d'r eérnstig 
over: naodenken. Laot, s~tok veur stok, gauw es 

't Is dis keer maren kort stokkien wodden, 
mar d'r kan een boel goeds .uut votkommen, a'k 
't goed bekieke, zee Jo  

lenmaou, aandermaol
. 

Zeggen jim nou Gelok er tuit t 
Zaoterdag, 20 Januari 1951. 

Hajo van Wolwagha. 



JANJANNE., An Hajo van Woivega. 
In: Steil. 16.2.1951 

3£ t V 	INGEZONDEN. 
An Hajo van Wolvegt 

Flajo, en jo Stellingwerfsé maoten, 	: 
'k Zol graeg us eevn mit jim praoten, 
'k Lees mit nocht jim stokkies in de kraanten 
Mar an jim Stellingwerfs-prebleem zitt'n ok noc1 

Waorop ik jim toch eevnties wil wizen, 
Al hadd'n jim 't zelf miskien al eerder in de 

smizen. 

WilIn jim oans dialekt veur laeter tiden spaeren 
En heur oalde klankn, veur altied gaon bewaeren, 
hooi dan veural goed in de gaten 
Dat er vnul tevule komm'n, die liever ,,I-Iollands 

praten". 

'Et Wolvegasters is zo plat, 
Past niet in gegoede staand, 
0anze kiender, die .moetn laeter naor- stad, 
'Et Wolvegasters? dat heurt thuus op ut laand. 

• Partie prèbeern ut Hollands z.g. te leern, 
Aandren gaon 'et Wolvegasters keern. 
'Et gevolg is, ien en al verbastering 
0k veur de dorpssfeer un biel min ding. 

Waorom zoll'n wij oans veur 'et Stellingwerfs 
- schaemen, 

Waorom mienen 'en hele boei, en ok zelfs 
veurnaemen, 

Dat 't hun niet staot, of dat ut niet is te leern, 
T,prwiel ze elke dag 'en WoLvegastertroggien 

smeern? 

Zal Wolvega heur zelf dan altied blievn, 
Laot ze dan ok niet om uit ieshaene gaon kievn, 
Mat bonen, an meer ien-heil over alle boegn, 
En dit niet in 't z.g. Hollands, mat in 't 

- 	Wolvegasters op te loegn. 
Anne Jan. 



ST. JETSO, D.\J,, 't Vaalt niet mit. 
In: Steil. 16.2.1951 

't Vaak niet nut. 
Noar anleiding van Hajo's stokkien „de Knippel 

in 't Kiepehokke", zo 'k wel es wat willen zeggen. 
Het was het joar 1408 dat een zekere Bisschop 

Frederik van Blankenheim de Steuingwaarven een 
boete oplegde, omdat ze al joaren aachterwege 
bleven wassen mit et betealen van belaastingen en 
huren van de hu'jlaanen op de Lende, an hem. Het 
stok, waorin dat beschreven stoat, is bewaerd ble-
ven en doar wodt ok Nijeholdpade in nuumd, mat 
dan onder de neame West Nijeberkoop ('t heurde 
doe veur een groot deel bi'] Oldeberkoop). Dit 
zal wel kloppen mit de waarkelekheid, waant veur 
'n vieftig bar leden lagen in Hooltpèa nog boer-
derijen, woarop de veplichting lag dat ze de Bek-
hofweg mit mossen onderhoolen. Op 'n dag in 't 
joar ko'j doar tientallen mannen an 't waark zien 
om de weg in schouwbare stoat te brengen. Ieder 
had zien anwezen paand om op te knappen en was 
dat deur poalties ofbankend. Vanuut Hooltpèa 
kwammen er dan ok altied goenen. Wanneer dat 
West Nijeberkoop ommedeupt is in Nijehoitpa, 
wuk niet. 't Is op zekere tied een eigen parochie 
(peroggie) wodden en zal 't doe woarschienlijk 
die nèame kregen hebben. 

Vrogger leupen er vanuut Oldeberkoop een voet-
pad noar Hooltpèa en stonnen alle liuuzen doar 
zin. 't Was iene van, de vier paèden - nut elke 
wiendrichting iene - die nos de kaarke gong. •Dit 
was in alle durpen zo. 

En now hèwe dan 'pade en pa. Hajo wil bi'] zien 
schriefwieze uutgoanyan pade en ik hooi me an 't 
ooldere pa: Kiek es Hajo, ie zeggen da'] nut dat 
pade de d wegnemen en dan pae overhoolen, en 
dus zo moet et noa jou miening.. Uut lade en scha-
de zol dat ok nog kunnen, mar bi'] dan veeder 
ok zowat uutpoept. Mit salade (sload), chocolade 
(sukeloa), gaan (goan), gaar (geer) moei'j 't 
weer aanders doen. Een vaaste regel is er niet veur, 
mar moet elk woord afzunderlek bekeken wodden. 
Ik zol ok wel zoo'n kuunsien kunnen uuthaelen. 
Doarveur neem ik 't woord expert (ekspèr). A'k 
aachter pèr de r wegdoe, hooi ik pè en klinkt dat 
net as pèa van Hooltpèa. (Die a zet ik er dan aach-
ter om an te duuden dat et woord ofkomstig is 
van pa.) 

Max wat beteekennen now pade. en pa. In het 
Nederlands en ok in oons diëlect komt het niet 
veur. Het zal wel een verbaastering wezen van 
pad. Dan zol Nijeholtpade kunnen betekenen ,,Het 
nieuwe pad door het hout." A'k now jow en mien 
miening now es bekieke, kom 'k tot disse uutkomst: 
de somme van alles is nul. Loa we mat eerlek be-
kennen dá we er noar roaden. Een tèalgeleerde zol 
hier uutkomst kunnen geven, mar dan zal ie nog 
moeten heuren hoe de woorden uutspreuken wod-
den in het diëlect. 

Now over wat aanders. 'k Vun de woordties 
wij, bij, gij en fijn. Wij zeggen wi'j, bi']  en fien. 
Gij' 	ok zijn en zijt wodden niet bruukt. Tiede- 
lik en duudelik bin cie veuls te schaarp. Wi'j hier 
zeggen luk, mar omdat de u dezelfde klaank het 
as dee in de, vien ik veur mi'] beter de e te schrie-
ven. Dan zitten we nog mit de r. In wodt 'm weg 
te baten is het överblevene nog wel duudelek, 
mar hoe moet et as ik zeg, ik doe een bod op dat 
bo(r)dof ik doe po(r)t in een pot. 

No even wilt je vetellen dak mit.mien Wo 
den heste ok kloar kommen binne. Ze wassen 
in Grunningen b!iede mit. Het het een put wa 
west! Ik had me d'r een ni'je koegelpenne v 
ans4aft, mat bak 4e now vetellen, dâ'j er gi 
viefilen kilometer mii chrieven Iqutnen; - zo 
mi'] wiesmèakt hadden. Doe 'k krek bi'] de Hoev 
brogge was, vetiktie het al. Eerst docht ik dat ie d 
niet over. dqrfde. Ik gong 'm doe es in de bek ho 
ten en. leut 'm es steigeren, mar liet gaf niks, fit 
was schoone op. Mar gelokkig bin' k kloar ko 
men Resultaat  acht schriften vol woorden en e 
gat in de ellebooge van de jasse van liet sch' 
ven. 

Jetso t) y St 



STELLINCUJERF, JEHANNES., Een proatien uut de Oostboek; 

It Fryske Gea - En nog wflT 

IN: Stell.S..Z.J951 

LEqpiLattewoot de Oostboek 
" n. It Fryske-Gea en W& >valk 

EYis een lied west - ep ie hoeven met b,oald 
old te.,wezen om die te kennen - dat de smalle 
kronkelpatties. beur van - mus- dèur-dèSblujjend 
heideslingerden. Dat de kiewiten koppien dulcelden 
boven wiegende pettens in het natte laand. 

Marde ploeg kwam en hij sneed deur de poarse' 
pracht van de proalende heide. En de: petgatten 
grujden dichte en wordden dreuge maakt. 

Nou is het dan zover, da' we alle-netuurskoon 
krapan kwiet binnen.. 	L....... 
• Krapan t Want gelokkig ligt zo hier en doar nog 
een brokkien van dat olde. Van dat-ongerepte, luit 
al zien riekdom en wondere praèht. We meugen 
ons gelokkig priezen, dat ok in de Stellingserven 
een beetien doarvan beweerd bleven.is. Lezen we 
bv. eens wat de grote Thijsse in IØÇØ  van de 
Lindevallei skreef :1.).  

,,Het was en is grotendeels ,  nog aan weers-
zijden van de rivier een strook, anderhalve kilo-
meter breed van oude. veenputtën ruige moe-
rassen, natte hooilanden, met hier en daar een 
bultje, dat een halve of haast eea.'hele meter 

- hoger lag. Kleine watermolentjes, meest tsag-
jers, trachten hier en daar het lapd, nog tot 
een iewat hogere trap van productiviteit te 

• brengen, iets beter hooi off zelfs- weiland te 
verschaffen in dit gebied van rieten'ruigt, van 
poel' en plas, van jacht en visserij. De hele 
prachtige plantenwereld van waterç van moe-
ras, van mosveen was hier prsent en ook de 

- dieren ontbraken niet. Zwarte ster hadden 
• hun kolonies tot vlak tegen de spoorlijn aan 

en waar .uit het weelderig moeras de hoge 
- :ruige stengels en brede bladeren van de water-

zuringen zich verhieven, daar, wisten wij, huis-
de het merkwaardigste dier uit onze -hele Ne-
derlandse fauna,. de grote vuurvlinder (Chry-
sophanus dispar), een unicum niet alleen voor 
Friesland of voor Nederland, maar eigenlijk 
voor de hele wereld." 

In de haand van de partekelier greeft de skoppe 
as regel stoadig verder. Doarom is het zo goed, 
dat elke provinsie op het ogenblik zien eigen ne-
tuurbeskaarming kent, in Friesland onder de neame 
It Fryske Gea. Al is het dan jammer genoeg ok zo, 
dat er bij die neamgeving niet an docht is, dat 
er ok een Friesland is an disse kaant de Tjonger, 
b2 de leatere werkzemheden is dat gelokkig wél 
het geval. west. Boven disse provinsialè organisa-
sies stoat de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten in Nederlaffd. (De Grotè Vereniging). 

Tot de axikopen van It Fryske Gea beheurt ge-, 
lokkig de Linde-vallei, ten lid kochte de Bekhof-
schaans, een aander een peer bunder -bos onder 
Blesdieke, - de vene bi'j de Pochte] beurt er toe 
- om mar een peer veurbeelden uut de Stelling-
werven te geven.  

Een ni'j perseel trekt nou de andacht: Delle-
buren, een mooi stokkien wereld even be-oosten 
Bekoop, an de Tjonger. It Fryske Gea doet doarom 
een beroep op ons allemoale. Jim •begriepen het al, 
d'r moet geld op de toafel kommen 1 Alweer -het-
zelde dus, het is om de senten begonnen tik kan 
er ok niks an doen, mat ik 'hope, dat jim toch even 
jim portemenee eupen sloalt zullen en - mog het 
dan een klein beetien rnitvalen, stuur 'dat kleine 
beetien dan an de Penningmeester van It Fryske 
Gea in Leeuwarden, gironummer 195212. - 

Want er is behoefte an kultuurgrond, mar d'r is 
evenvule behoefte an een stokkien ongeskonnen ner 
tuurskoon 1 

JehannesStellingwerf. 
1) De Le.'ende Natuur. Dr. Jac. P: Thijsse. 

Ptoegsma - Amsterdam. 	- 



JUUK., Stellinguerf'se riempies; 97 Stippelliintie; 
In: Heerenu. Koerier 10.2.1951 

/ 

• :,:$teilingwerfse riempies.. 
•:(o 	dialect-dichter werd doer 
onze advertentie-prijsvraag ge-

freerd tot het volgende 
.'poëetu):W 

97 STJPPELLIJNTIES. 
97 stippellijaties, 

• Meensken, muensken 't is me wat! 
Lange .firma-neaxnen, kleintjes, 

rtt Zit . . je altied lang niet glad. 

Wie geft ,:waarborg en vertrouwen?" 
En wie levert Congo thee? 

• Wie kaft radiogies bouwen? 
Wie heurt bi'j, ,,bet valt wel 
Wie het Vauxhail? Wie dé jassen? 
Wie kontekaieZ ,,'t Is een weet!" 
Wie doet In de akte -tassen? 
Woar is 't geld zo ,,goed besteed"? 
Levertroan en autobanen, 
,,'n Moal pak klean", ;,Uw Permanent". 
Veur vevoer noar alle lanen.... 
- Pluzer het ons niet vewend. 

97 stippellijntles, 
Meensløen, 't zit je lang niet glad! 
Lange firma-neamen, kleintjes, 
Pluzer! Pluzer! 't is me wat! 

Jom 

 



JOUK., Het Foto—album. 
In: Heerenv. Koerier 13,2.1951 

;-- 

99 	Het Foto-album. 
Het foto-album, dat veur me ligt, 
Bleader ik,  iangzem deur. 
De Sint Pietersbaarg en een stok 

Maastricht, 
Ik steile ze me weer veur. 
Dt is Valkenburg. Kiek doar bi' we 

west.. 
Ja, die kolemien hè' we zien. 
Die karke, o ja, dat wee' 'k nog best. 
En die grote bulten stien. 
Dit is Utrecht; da' 's van een aander 

joar. 
En dit 's in de buurt van Zeist. 
Het P.N.M.I. in De Bilt; endoar 
Bui we toen jommes langes reisd. 
De Haag - mit de feestvelochting an: 
Ja, dat trof doar toen krek zo fijn. 
En Skeveningen. En 't vliegveld dan. 
En noar Delft toe. nut de trein. 
Hier hè' j' Friesland. Dit is het Sneker- 

meer. 
En dit Zurich. Dit is de klei. 
Ik herinner 't me allemoale weer, 
De lange en bonte rij. 
Het foto-album, dat veur me ligt, 
Is een duur, onbetealber ding. 
Elke foto mit een klein onderskrift 
Vormt een stokkien herinnering. 

JOIJL 



SÎELLINGWERVER, 0L9.., Meneer de Redacteur. 

In: Steil. 16.2.1951 

Meneer de Redacteur, 
Mag ik een klein plakkien van jou veur een paer 

riegelties ? As 't kan, al vaast bedaankt. 
Allereerst an Wube en Tjis mien beste gelok-

winsken en ik bin bliede dat jim een klein maechien 
kregen hebben en dat alles goed is met Moeder en 
de poppe. Het de sukerbakke goed smaekt? Jim 
zullen wel denken wat een onverwaachte belang-
stelling veur ôns. Mar ik bin ommers nog een i 
achterneve van jou, Wube. 	- 

Mat dr is nog .een aandere reden waarom ik 
zo bliede bin. Dat komt deur jim vassien en dat 
het nou net uur Nijhooltpae komt; net nut 't plak-
kien, waorvan ik zegt :hadde, dat Dorus en zien 
rnaot lens heur lochien op mosten stikken. En nou 
bedoel ik •daor niet mit dat ik geliek hadde, dat 
moet nog blieken doen, mat wij hebben nou zien 
dat daor de olde spraek en schriefwieze nog leeft 
onder de minsken. Mij donkt dat komt ok omdat 
de minsken daor, net as op de Rizzerd, langer ver-
steuken west binnen van de ommegang •mit de 
meer verliollaanste Stellingwervers nut Wolvegao. 
0k yienen we daor nog meer olde uutdrokkingen 
zoas die vroeger bruukt wodden. Al zoas ik vroe-
ger, haost de hiêle dag bij de streek was, dan 
beurde ik wel meer van die uutdrokkingen waor 
ze in Wolvegao een Hollaans woord veur bruuk-
ten. De ,,zinsvorming" was ok wat men noemt een 

• beetien ,,kroemer". 
Ik hope dan ok dat, as de Wolvegaosters deur 

1 gaon mit de zuvering van de Stellingwerver taol 
(bij de streek zeën ze altied taal), dat ze he ur niet 

• zullen skaemen om een reizien naor Nijhooltpae 
i en de Rizzerd te maeken en daor bij de !en of aan-

der een kiekien te nemen. Veur de Rizzerd en Olde-
liooltpae heb ik nog wel een adressien veur jim. 
As het lens zo uutkomt wil ik nog wel lens een 

• paer stokkies schrieven over de belevenissen van 
nul en. mien kammeraoden toen we, nog,--van die 
opscheuten jongens waren en wat ik zo bij de 

• streek opdaon heb. In die jaoren waren wij in de 
kleine dorpies op mekaer anwezen en het leven was 
mooi vent ôns, al waren er ok slachtoffers van 

• Ônze jongensstreken. Het dorpsleven was volgens 
mij vent romantieser as nou, al zullen het de ruins-
ken het niet altied mit ons iejis west hebben. Dan 
waren er nog die typen, minsken die aanders wa-
ren dan aanders. Ok daor vul wel wat van te ve-
tellen. Laoten we mar gerust iens wat .uut het ver-
leden haelen en opskrieven klim in de penne mins-
ken. 

Verder hoop ik, dat jim niet al te krekt kieken 
zullen naor mien schriefwieze, want daor zal ok 
best lens wat aa mekeren. Ik kan n.l. beter $telling-
werfs praoten as schrieven. 

Nou, allemaol de groetenisse vaneen old Stelling- 
werver: 	 •: 



JOUK., Stellingwerfse riempies; Het honderdste riempien; 

An Alleman die van de Stellingwerven holt. 

In: Heerenv, Koerier 17.2.1951 

Stellungwerhe riempies 

4: Het *onderdzt riempien. 
V99 Au afles die na di Ste!lin, 

Wenen holt. 

Waar de Linde zien loop deur de lanen 
trok 

iii de nemd-wipeltdrigste bochten., 
Doar jubelt de leeuwérik zien gelök 
An oneindige blaau*e loéhten. 
Daar dukelén de kie*itèn over het laand, 
floar tc>ltert de wiend deur de bomen, 
toar kleuren de dotters dê weidelaand- 

raind, 
• et rietvèld wiegt weg in zien dromen. 
,ot . liggen de derpies vespreid. 

Ret in der 
In de lanen verlegen de deâken. 
Door kronkelt en weggien hiel mat 

en hiel ver, 
boa't slingeren ge sloties, door nQ*ken.... 

Daar leeft . en slag vlok mit een eigen 
- 	.... .....: 	stok tea!, 

Mit. een eijen ketaktt Sn weten. 
Wat is het toch jammer, wat Is het toek 

Dat wé doar nog ioen beetien van legen. 
tam méênskén! Kaman! Hè'je teal. 

werklik lief? 
En ioét$téllingwed S$efting*étf 

$ieven? 
Kornp#k rdsl  flpiet in 4ènpëntie, 

énskrief! 
gen tea!' en fln eigen bedrieven' 

Het ki 	i§ zeker! Het kan en het 
• moet' 

Veuruut dan! Loat zien S lost heunn! 
• Want St5 t honderdste riernpien 

: pas goed, 
As jim jixn nou ok we kik gaan reuren! 

Jou 



JOUK., Stellingwerfse riempies; De Koerier is Koning. 

In: Heerenv. Koerier 20.2.1951 

v 

/. 
tol. 
-STELLINGWERFSE RIEMPIES 
De Koerier is Koning; 

De a..rwr een eggen ku al. . 
De Koerier een woning! 
Bindelik een eigen thuas! 
De Koerier ie Koning! 	. . 

• Wat een aander ni'jabiad ,krijt, 
— Ofgeunst en vetoring, 
De' Koerier die is en bIilt 
Dé Koerier - Àn Koning! 
Elke dag de beate .arend 
In zo menn'ge woning, 	- 
Is het wied en zied bekend: 
De Koerier ia Koning! 
Iederbne bleef kern trouw.'  - 
Dit ie de beloning!  
Beter Dagblad krie'. mr wou! 
Dit, dit is-de troning!  

`Ja, „de voegel is ontuloehtj°  - . 
Noor zien eigenà woning!.  
Nog de drokkeri'jje nog! 
Dat wordt de - bekroni+ig! ' - 	. 

Toe mor mannen! Waa_rk +nor »W 
In jiou nij'je woning. 	• 	- 
Wie fiin daar bespotten ied, 	. '. . 
Waachte zien beloning! 



JANS, EVERT., Lokwinsk aan 3011K. 

In: Heerenu. Koerier 21.2.1951 

• Lokwinsk ocin Jouk 
Freon Jan d'oare kant de 2Tèjôngor, 
,fleane kae-nte", aa't t ltjit. 
'Ic Pa Joar jou Wttrk r).z ÈvurdeaflMg, 
Ontt it him akoan Iéze Zit. 

t Ot- Jodt ,sat4r biskt-htwe, 
Ba 't Zo tokenje in portret 
Pan it Ubben; Dat borbettefl - 
'n Gare i4na,nan Zo grif net: • 2 

'7e Winsjke Zo mei ntmer hft$dert.. 
Lok'e't kr8ft om troöh to gean 
OM sd4waejnde to -/orni*sjen 
En tced foar jou tact to  stean. 

EVERT JANS. 



GEERT., 't vaalt wl mit. 
In: Steil, 23.2.1951 

/.2r--47 . 

[ 	iée//'tJ'.'. 't Vaalt wél Wit. Z i 
.4 J 	Nee, Jetso, pade is gi en verbastering van pad, 
pp 	mar de e er aachter is_ de uutgang van de derde - 

naamval, om 't mar 'n beettien geleerd te zeggen. 
Die e komt ok veur in Code, getale en in 'n hoop 

o 	plaetsnaemen, omdat die haost altied gebruukt 
..) 	worden mit 'n veurzetsel er veur, dat die naamval 

6Q 	eiste. Deenk nou mar an Brielle, Vollenhove, Nije- 
s 	home (horn = hoek), Noordwolde, Boekelte, Res- 

berkaampe, Bloemendaal (veur date). Nijeholtpad 
, 	wordde dus Nijeholtpade, verkort tot Nijeholtpa. 

L 	Mar die a op 't ende van 'n woord kwam in Sak- 
senlaand haost nooit veur in 4e uutspraoke. 't 
Worcide ae (as in waeter) of ao (as in daor). 

0k- in 't Nederlaans schreven ze veur de twiede 
a en ok veur de u, vroeger vaeke 'n e, zoas in 
Klaes, hueren. 

Zonder die leste letter hebben we 't grondwoord. 
Schrief dUs niet Wolvegoa, mar Wolvegao, niet ]ca 
(veur lade) mar Iae. De a dus veur de e of o. Zoas 
ie schrieven, Jetso, vien ik 't wat al te gek. Waor-
omme niet gewoon Nijeholtpae, naeme enz. Daor 
is toch niks tegen. As elk zien eigen schriefwieze 
volgen Ml, komt van 'n vaaste spelling niks te-
rechte. 

• Er is besleuten, mien ik, de r te blieven schrie-
ven, ok•waor hij niet uutspreuken wordt. En dat is 

• - goed ok veur de dudelijkheid. Dus ik doe 'n bod 
op dat bord, Marten lopt mit matten, ik hadde 
harde eier. 

En as wij nou de uutgang e n ok voluut schne- 
ven, aanders zit ie toch mit 'n hoop woorden as 
geven, nemen, brieven enzo, dan schieten we al 'n 
stokkien op en vaalt 't wel mit. 0k niet te vule 
tekens. Die binnen in woorden as wij, hij, bije en 
-zo niet nodig, as we weten, dat de ij op 't ende 
van 'n woord klinkt as i (van ik) plus j (van Jan). 

Ten slotte nog 'n vraoge, om 't niet al te laank 
• te maeken. Is er wat tegen, dat in plaetselijke ver-

enigingen de plaetselijke tael spreuken wordt? Dan 
praoten we vule vrijer en dus beter dan bij 't ge- 

• bruuk van 't Hollaans. Laoten we daor 'S over 
• deenken. 

Geert. 

• We menen thans de discussie over de schrijf-
wijze van ons dialect voorlopig te moeten stopzet-
ten. Zij leent zich beter voor besprekingen dan 

1 voor ingezonden stukken. 	 Red. 



JeUK., Staliingwerl'se riernpies; Soekeweke (24 Febr. - 3 meert) 

In: Heerenu. Korier 28.2.1951 

81ELLINGWERFSE RIEMPIES 
BOEKEWEKE (24 FEBR-3 MEERT) 

Wie, zoas »tien noeste buur~, 
101 

 
's Oavens in zien hoekien zit, 
En van loutere vevehng 
Soms drie keer zien neagels snidt, 

Wie, zoas meneer Van Hoeken, 
Deag'liks op zien krokkien hangt, 
En dan 's oavena noa het eten 
Wat ontapannings-waark velangt, 

Wie, zoas mevrouw van 't koekien, 
Elke dag nut roaten goat, 
Omdat in keur eigen keamer 
.4iZes keur dan tegenstoat, 

Wie, zoete boer Berend Bouwer, 
Deur zien laanderijjen lopt, 
En sea 't voeren, bl'j de kachel 
Een beheag'iik piepien stopt,. 

Wie... mar nee! doar Is glas ende! 
Elk het er behoefte as! 
An het goeie boek, dat uren 
Van genot versksfJet kas! 

Boeren! Burgers! Butenmeenakenl 
uuk een boek wit, dat je liekt! 

Zeker, Srst kost het de senten, 
Mat. g$qof me: kat veriekt?! 



JOUK., Stellinowerfas riempiea Dammers; veur Jan. 

In: Heerentj. Koerier 6.3.1951 

t mD. - - PARTII-ANALYSE 
fle partij, die wij m gaan bespreken, 

werd gespeeld door de heren P. Peetema 
te teerenveei met wij en C. van der 
Velde te Westermeer met zwart op 
DhuiSag 2$ Jan. n t het ,,Posthuis" te 
fleere~ voor het persoonlijk kMn-
pSensdiap Damhond Friesland. 

Zwart 
• 1. 32-20 	 10-23 
- an het C~ brandt dade- 

t28x* 	 -14x23 
• t 34-40 	 -10-14 

• 4. 31--M 	..-I4--19 
t 3t—.$1 •. 	17-22 - 

- .Swm't krSpt St Sgm beweging t 
-de bMve 	steng, in de verwachting 1 
dat w* door 31-26, flxSl en 
-n geen vewe 

t 39-25- 	- 	it—IT 
•• .-t 25c14 	 fl10 

- -.. ei bedden w 33 	t. verwacht 
ah oxsquentie van de ingenomen -hek-. 
.SJIng Immers degene die de hekstel-
Jk Lormeert moet• tevens trachten het 

der tegenpartij te vezzwakkea 
6-11 

- 	 t Set t aanmerking. we- 
het eeawae —2$- cm met 

a S0-41 	 IS—it 

t - 

1. tL_.ilfc niet Mx36 wegens 
2 fl-27, 31x22 en 17x50. Afge-

- t t deze eanbLnatâe t de tekstzet 

IIL 	 '4—In 
.5—Is 

1•• 49 - 	Is-14 

Door deze zet ken wt nog juist voor-
dat ook zwart door 14-20 en-

fl-2 een halve hekstelling kan inne-
. Deze was- sterke geweest dan die 

van tt, daar zwart zijn lange lijn vol- 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
103- DAMMERS 

veur Jan 
Door zitten es: diepe in gedachten, 
Over het zwart-wit beblokte bord. 
Door zitten ze: zioiegzeme meting 

- 	 (van krachten, 
In een stilte, die haast onheilspellend 

[wordt. 

De haand onder 't heltfd. Vest de 
(wereld veleuren. 

Von sst de nuchtere werkehkheid, 
Zitten, ze stille, en kiezen en keuren, 
En «koeven veziohtig; en mit beleid. 

Soms even een zucht - inn,-  dan ie 
(het weer tUUt. 

Soms even een ti*, woar het 
(deuzien stoot. 

Twee hee/den, Me strleden mit 
(uterste wille, 

Om een holtien, dat krapun veleurey 
(Doet. 

Veertig Isoities, dis kin gzetnan 

Over het zwart-wit beblokte bord; 
Twee kerels! Die hard om hard 

(verder etvieden; 
In - de koffie,  de koffie, die 	- 

[kolder wordt -. 
.JOtlK. 

nn 

- 

Opnieuw de beste. Op bv. 29-24 was 
weet 21-27 enz. gevolgd. 	- 

46. ------ 

	

- 49 33x24 	 21-27 

	

50.' 32x21 	 26x17  
Remise. 
Een levendige partij. Wit heeft door 

uitstekend spel de dreigende aanval van 
zwart steeds op de juiste wijte tea-
reeri 
- Een uitslag, die beide spelers kot be-
vredigen. 

Ladderwèdstrijd 	- 
Vraagstuk no 48. Auteur. t Bergama - 
Wit speelt en wint.. •  

- r .... 



JOUK,. Een bonte Westhoekse oavend, 
In: Heerenv. Koerier 8.3.1951 

ffitte 

liet was otan~ vol m de mal van 
a 

Al mlt~ al is het em etc 	
a 19, het dan gim Kunst mïten~, 	K, S%~ t.W om kwari, vsW achte het 

r~ss]doek.~ ging en De TtkkelftwW' het veifient oin veaker In de Stellingwerven 
p~amme begonnen mit een knap stok op de plaankm brocht te worren en we 
meaie,L Jammer, dat Wiliern Visser, de ho~ m vetromven dat dat ok wer%r 
harml~-apeulw, niet van de PCWJ lik gebeuren ml. 
wezen kon. Zoen harm~ka ni~ het . Noa de pauze was de beurt weer w 
g~ wat voller en foner. De Tokkelaars". Dit keer hè 'k se mar 
De ~tter s~ ~ kort ~_ even zien kund, want noarmoate Sarl- 

ukg~ m tom was de beszt au nah m Kronjo het alang-alang veld 
bet P~ mit dichter ncaderdm, was dit ok het geval 

mit twee heufden vlak veur me, toebe- 
EW T 	VAX Dz pOLDM beurende en een oarig jonk stellegien, 

dat kennelik oarig onder de indrok 

W# 
1 
aén het ~ mm den Pokter'. reakte, w mi'j mien gezichtveld ontnam. 

Wi ** de ~km op 't 1~ Me donkt m, een =of-nuukses veur „de 
Tókkelaars". 

0~ m ~ om m~, Jan H~s zal uut gaasten" in ien 
-Aow m~ bedrief, ging d'r weer in as koeke. Een 

mooie grap en ik deanke, dat Dirk en 
2~ 0* x~, Kloiislen die dag veur niks 	noar de 

AAm M 8~ m Gracl*. gaaaten uutkeken hemmen. 

0~ ~ w# te 1~ ~oa nog wat volksdaansen, die 
miskieri beter wat korter west kund 

Dwar w~ de arbM ~ wacht. hadden; de pauzes duurden nog al wat 
lange en het worde zachiesan een. leater. V~ het 	is vers~ tien. 

~ 00 ~ am de slag. We kregen nog wat kampleven 
B~ ~ at~ onze h~ ~er dat dat toneel w lege was, we 

mm het e~ ~ den dog. zagj~exi „,WW~en aeL slot., Qayend 
het k~vuut' van Us 	Mieri In Ap. 

~n WV thans ~ den ar~, pelsga. Alle lof veur de Ode en de Pol- 
Z~ kUm7e ons Med w het r~ der, die hier handig invlochten w". Mar 

— nog eens — J04=W', dat nou 
`t Lwd ~ het ~k ~ honden, dát gedeelte m holt Hollams noar veurim' 
't Lkd van de Westhoekse gro»& 1 broeht worde! Ons eigen ~MV limt, 

hem ~er: het be~ éeii in, onze t eigen 
Het moet ons even van het harte, dat teal alcreven te worren. 

we het jammer vunneii, dat dit lied niet Het was twew ~ure ~ toen de, in het Stelffingwerfs skrevm is. Ovrigens oavend eleuten worde. Ot w nou verder 
was het ons onmogelik, om mit te zin- gien op- of anmaarkingp te geven zol- gen, want we hadden wel het pepier. len wezei4 wat betreft de meziek, de.1 tien nisir ... gien locht. En alleman het =9, het toneel w sa die aanáere gien wg*are-~tikkw. was mien buur- gen meer? Netuurlik wel. Lrr kleefde' 
man-van-t~stoelen-verder. 	Hilj 	het wet hier m doar een foutien an. Het ierk 
t~ens zim vingen braand. m het ~der ml miskien nog wel wat, 
Een p~ volksdamsen. vullen best m beter ~d hemmen. Mar Ik was niet 

de ~ m doarmit wa' we kommen U~ disse O&Vand toe "m 	su, het 
en het volgende punt: „Vri'ijers om de leveren van een kritiek. Ik was er henne! 
deure", 	een 	allervenieakelikst 	toneel- gom, om te ~ en te heuran, wat er 
~kiell in drie bedrieven. Het speult in leeft in en om m onder de bevolking 
de tente van Geei~ticn w de Skene. De Vm de Grote Veenpolder. 
floddermussen en meden petties, de lan- » t Is mi'j 	niet mi 

1 
tvalen," 	me 	dr ge zwarte rokken en de bollekorf, ga. lesie In mieii buurt~ t~ 	om de jas- 

ven een go‹ne indrok van de olde tied m sen stomen te dringen. Ja, d'r bin vm- de sPeulers sleugen heur stok veur stok zelf altied m~ken, die niks mitvaalt. 1~ deur de moeilikhedexi hemie. Geer- Die altied meer en aanders willen. Mar 
tien, het pm~ wiivien, „skone w de mi'j donkt, èn de N.V., èn de Tokke- bramd" krigt wel ansuuk, nou heur 
m— al zes joar weg is. Doar is in de laars. èn de V.J.B. hemmen een goeie 
eerste Plak Gaastma, die bi'j heur w ven geven. Een oavend mit een eigen k 

arakter 	een Stellingweris karakter! kostganger zien intrek nemt, m ar ~Eri veur~1 doar bin we slimme bliede "se wil nisir niet recht bieten", al past ie 
OP zien olde dag dm ok nog w goed omnie! 

JOUK. OP, dat ie gien aske mot, en het e 	e 
pr~ 	kaft 	elis 	de winkelier 
komt zelfs tot een eupelike aiizimk, mar 
Geertien wil ~gens ven weten. „I-Iilj 
Is een goeie beste kerel, mar mit hem 
trouwen..." Kloiis, die komt w0airskou-
wen, dat het skoap erunt Is, wordt ten- 
~tte de gelokkige. Gaastma, vaj 
.ziekte" opknapt — de heuren v 
het komt van „de hiete pannekoel 
't 'Hef" of van het oftreksel van 
hamde Plaantm »mit wat van de geite 
dr ~, a]lebeide middels van de olde 
~~„ trouwt tenslotte ok nog bVj, 1 
~B~. inkt buurvrouw Jeltten. Ze 
mag dan wel zeggen: „Och, rotan lieve 
~Por-. 



JUUK., Stellinpuerfss riempies; An Jouk Visser, 

In: Neerernj. Koerier 12.3.1951 

het woor Lentere gryôctard aan 

ob Paulus Visser te Wolvega 
wordt 11 Maart 9,7 jaar 

_eç 	

— 
cce 

STELLING WERFSE RIEMPIES 
- AN JOUK VISSER 

91! Kerel! Kerel! 	- 
Dat is grif een riempien weerd! 
97! Tjonge! Jonge!. 
En dan nog zo onveveerd! 

Aarra geboren was je Zeven 
Jaar op jaar een heksetoer 
Roerekneokt - de turf in —sklØper 

t 2n af, 't laat. .nanil'ie haar 

Stoere vrotter! Onvewoestber 	- » 
8jan le in je Zevenswaark 	- 
En nog trek is de spinazie 	 / 
In de tuun! Dat nutun ik aMark! 

Toe Inar! Jacob. Paulus Vlssefl- - 
Naar de honderd! Dat vertreuw 'W 
FieIsetee'rd deur aLle Lezen. 
Mit een haand van Jonk tot Jonk! 

'Our. 



ZJOUK., Stellingwer?se riempies; "Mien"  m6sies. 

In: Heerenu. Koerier 15.3.1951 

'7<  RIEMPIES 9 	;STELLINGWERFSE 
»MIEN" MÔSIES. 

• Ze bruden er al joaren in 
• De kwitke. .rappe bosjes. 

• in 't kouwglen in de appelbootn: 
Twee »toose, vlagge mesies. 

De iudn; 4 lange ~ter kwam,, 
Veloaten honj het4kouwgidn. 
Ze keken er gien keer meer fear, 

• Het boaaien en het vrouw glen. 
As ledei veurjoar ging «Ic lesdeas 

:Heur huslen kontroleren.. 
En... 't mesepeertien kwam me mp 
lift sn bezuuk vereren! 
Ze waren zo "rustig, en 
Ze wipten deur de krone. 
aap, toen Ik von was, keken ee 
fleur woninkien was akone! 
Ze sjilpten en ze tjjilpten wat. 
Toen bbs ze 'm vlag ge knopen. 
ik kon de woorden niet vestoan. 
Mr 'k heb ze wét begrepen! 

JE. 



JANNES VAN GARRIET., Meningen van Lezers; Brief en Jouk. 
In: Reerenv. Koerier 28.3.1951 

9fleni&s gen 

 

skoelen, dan zulin ze ok beter N 
derlaans leren. Do' 'btnnen meen 
ken onder, diè;zebf  best Fries èri 
derlaans (en ok aqgv4,. vake - ec 
aandere tea!) kennen en in kiaus t 
gen de eigen- kiender Nederisa; 
proaten onC;tôeh inoarte zorgeft, d 
die leater in de vremdeniet te 
slçutUUenstoan. 	-: -' 

M Steblingwarver he'k me ltit 
Fries. vuult, moar a'j - in anreaki, 
kommen mit die ,,uterste" Friezi 
(woarvan d'r gelokkig gien. bulte bi 
nen), dan, goai'j aetna wel wat -as 
ders vulen. 

Moar dat mag niet; L wi'j binn 
ok Friezen, al proaten wi'j wat as 
ders. D'r is genoeg wat biendt., Mo 
oonze moeders teal hollen -wi'j - 
hoge en doarom. Jouk:. zet deur, 1 

Stellingwarvers binnen jow d'r dan 
boar veur. 	 - - - 

Mit - de beste winsken, 
- 	.TANNES VAN GARRIE 

es net verte'lde stokkies uut 't Ne. 
derlaans. Joe, ze trekken - de Weder-
laanse woorden, die wi'j niet kennen, - 
een Stellingwarfs jassien art. Zo moet 
't niet. 	 - - 

't Moet giert half wark wezen. Ai'j 
in Noordwolde binnen, dan hei's doar 
een weggien, een stede zeggen ze 
doar, die bi'j het huus van Niekles 
.Tedenia langes goat: De Kroeineste-
de! Now het de Gemiente d'r een 
bodtien bi'j zet: Krommested& Kiek, 
das ok half wark. Moar now van de 
aandère kaant. - Woarom niet ,,Krom-
me-landweg" of ,,Krommereed", of 
nog beter ,,Kroemestede"? 	1 	 - 

Wi'j proaten in huus altied Stelling-
warfs. Dat zuilen we oons hiele leven 
wel blieven doen. 't Zal op de duur 
wel wat veskaaien, inoar Jouk, we 
kunnen 't misskien wat op peil hol-
den deur oonze skrievers. We willen 
gien aparte skoelen veur 't Stalling-
Warfs hebben, moar wi'j kommen dr 
wel veur op. Joa, me moeten oons 
slaap zetten tegen sommige Friezen. 
Doar binnen een, stokmennig tussen, 
woar je de hoeren van in de nekke 
goan opstoan. Lest was er eenofge-
vaardigde uut ien 'van onze durpen 
op een algemiene vegadering in Leeu-
warden. - Doar wodde allienig moar 
Fries proat, zodat hi'j't niet goed 
kon noakommen. D'r is toen over 
skreven, en wat hemmen in de 
kraante zet? 'k Heb 't sels lezen! Lost 
die meensken doargins toch gauw 
Fries goan leren! 

Dat skrièven now lui, die veur heur 
eigen teal opkommen en onder de 
haançi een aander in een hoekien 
willen trappen. Zokken meugen ok 
nog wel es even bedenken, dat de 
niet-Friespçoaters in Friesland (de 
,butenlaanders' niet mitrekent) vaaste 
vule groter is as 10 pet. van de Ene-
zen en dat de Friezen in Nederland 
moer noen 4 put, van het volk tut-
meaken. 

Tjonge tjonge boas, zeu'j now wel 
zeggen, i'j hemmen wel een hekel art - 
de Friezen. Nee Jouk, niks doarvan. 
'k Mag ok wel .grag Friese boeken 
en gedichten lezen. Moar af 3  een 
buite mit 't Friese jonkvolk, dat van 
de legere skoelen of is, in anreaking 
kommen, zo as ikke, dan hol-ie Je 
harte vaaste bi'j heu" Nederlaans. 
Now bin d'r verskeiden, die zeggen, 
beer de kiender beter Fries op de 

van lezen 
- 	

BRIEF hIJ 1011K 
Jow honderdste gedichien in de 

Koerier was een oproep' an de -  êanî 
dre Stellingswarvers om ok es wat 
van heur -te baten heuren. l4ow weet 
ik niet, of ik' in stoat' bin 't in zuver 
Steilingwarfs te doen, al bin ik van 
goeie ofstamming, want ik heb joa-
ren anien in in "t No&den in in 't 
midden in in 't Zuden van oonze 
streken woont. En now zit ik al weer 
een hiel skoft midden - tussen de Frie-
en. Meer je, moeders teal vergeet-te 

niet zo gauw! 
'k Heb altied greag 4e stokkies in 

't Steuingwarfs meugen lezen. 'k Heb 
er oh wel es bezwoar tegen. Een ge.: 
vaar is, dat 't mode wodt en dat ze 
't skrieven, omdat 't'zoon beetien en-
ueamen wark is. Ze gooien dr wel es 
wat mit de nette fear. 't Lieken wel 

Door omstandigheden enige dagen 
vertraagd. 



JOUK.,  Stellingwerfse riempies; Veurjaor; 

In: Heerenv. Koerier 24.3.1951 

 

STELLINGWERFSE RIEMPIES/ 
VEURJOAR! 	/ONS 

t Veurjoar toltert deur de bomen! 
t Veurjoar zit weer in de Zocht! 
t Veurjoar dealt in milde stromen, 
t'n de uniede winter vlocht. 

riekt De knoppen goan ontaprutenl 
Ciek! Het gros ontgrujt de grond! 
riekt De loamer springen buten 
)p,heur stive poties rond. 

;ie de boer zien mes verrieden! 
cie de kieviet boven 't laandl 
cie de vrouw eens dapper strieden 
fit de borsel in de haand. 

leur de voegels Iieties zingen! 
'ruuf de laauwe veurjoarswiend! 
ie de skoelekiender springen! 
'uui je dan een veurjearskiend! 

/7 

~1 

Veurjpar toltent deur de bomen, 
rit een hoopvol, ni'j geluud! 
it dan niet in huus te dromen! 
neem de bienen! Vlie7 er nut! 

10aa. 

 



JOUK., Stellingwerfse riempios; De niijje nommerborden. 

In: Heerernj. Koerier 31 .3.1951 

STELLINQWERFSE RIEMPIES 
	

/ 
DE NI'JJE NOMMERBORDEN 

Jim hemmen 't zachiesan wel deur: 
Jonk is vn 't olde slag, 
Dat elke ni'jje ni'jjigheid 
Niet zomer lieden mag. 
Neem nou die autonommers weer! 
De A, B, D.... goan vort. 
Inples doarvan N.E., N.D. 
En wat het verder wordt. 
Nou zag ie in de vremde soms 
Een B, dat dee je goed. 
Dan docht ie: »Ah! IJut 

Friesland, hé!" 
Een hand een korte groet. 
Nou docht ie: ,,Kiek! Een D: 

een Drent; 
Een M. Ja: Gelderland!", 
Een A, een H, en soms een P, 
Dat was een Verre klaasft. 

DeA,defl, de D.. goanvort. 
('t Is beter noar het skient). 
De wereld oasemt séak'liklisid-------
De fantesie - vedwient 



--- - ------ 

JOUK., Stellirigwerfee riempies; An Andre Rosenburg. 

In: Heerenu. Koerier 2.4.1951 

STELLINGWERFSE RIEMPIES - 
AN ANDRE ROSENBURG -- ItaiM 

Rosenburg, je voetbalstokken loF. 
Leest Jeuk zeker elke keer. 
Mar het gaat, naar zien begrippen, - 
Doar toch, wel een beetien roer. 

Modder, -zeagsel op de velden, 
Of van zolt de zode wit. 
Of een katte op de midden, 
Waar geheime kracht in zit. 

(Want het leek presies een gooi, h*!, 
Jan Pebliek, dat gooit ,nit flessen,] 
En dat foetert, en dat roast. *r—
Mar M'j was krék ovens noasti) - - 

Speulers, die een trap nutdelen, 
Zo omtrent de sneagestreek, 	-. 
Een. gevecht van de supporters, - 
Waar pelisie nodig bleek. 

Nee; 't S Jeuk beslist een griezelf 
En hI'j het 'nar fene troost: - 	- 
't .,,A,neteur-boks-katnptoenekap", 
Dat jou dear deur Jzestite iaedst! 

- 	. 	- -- 	 JOUX. 

Relaas en belevenissen in Italië 
- 	- 	. 

- van en door André Roosénburg 	- 

/1' 



STELLINCWERF, JEHANNES., Een proatien uut de Oosthoek; Ku' 

jim hem jim nog veurstellen? 

In: Steil. 6.4.1951 

Een proatien nut de Oosthoek,3 
Ku' jim hem jim nog veurstellen? 

Ku'jim hem jim nog veurstellen? Die mooie Zijn-
dag, de leste van Febrewoari, en dus de leste da'j' 

1 visken mochten? Nou het was een stroalentie Veur-
joarsciag, ie reuken zo echt dat er wat nijs in de 
locht zat, hè. En dus nam ik mien fietsien, het za! 
's morgens zoe'n uur of tiene west hemmen, en 
ikke d'r op uut man! Nou ik keek eens hier, en 
ik keek eens doar en op 't leste, ja 'beur, doar 
kree'k wat bezunders in 't- oge. (Ja nou bedoel ik 
niet die eerste mogge in 't joar, die was er op dat 
moment 'krek weer uut !) Doar leupen een peer ke- 

-reis an de Wetering te strunen. Ik dochte, dat -het 

Viskers mit een net.i In de Wetering En ik doch-
te zo bi'] mezelf: ,,Och, ach, Jehannes, Jehannes 
toch, as ie in Juni je' angelstokkien weer opzuken, 
dan moe'] persé weer noar de Otsluutdiek, - want 
tier visk ie lillik aachter 't net". 

Lost er twee deagen leater in de kraante staan, 
dat er zo en zovule poötvis uutzet is, om de vis-
staand op peil te hollen., .. 

Kul jim hem jini nog veurstellen? Die optocht 
mit de sfoelekarre van Haarm Groen? Het was in. 
de joaren, dat in Diever de soldoatekamp was, en 
Jan en alleman reisde erhenne. Och, er was aandes 
ok al niet zovule te beleven moe'j rekenen, en het 
was een mooi vezet-tien. Zo dochten ze d'r in de - 
stoelefebriek ok over en - op een morgen, ja man, 
daar zo! 't wezen. Haarm Groen -hadde een grote 
stoelekarre, de fietsers spanden •beur d'r veur, de 
niet-fietsers zatten er in en doar ging ie van haal 
'ni.  

Temenen de eerste honderd meter. Toen was', 
Leiden in last. En inples van Dieverkamp hentmeit 
de heren het kafé van Haans Kupers mar eens 
van binnen bekeken. Haarm Groen kwam er -het 
skealikste of, want bi'] mos zien stoelekarre weer 
ophea!en.... 

KO' ijm hem jim nop veurstellen? Ja netuurlik ! - 
- Die naacht vegeet ie niet wèer! Doar in de turf-
greaverhutte an de pettens aachter Blesdieke. Een 

- strop, dat er zoe'n vlooien in zatten, hè? Mar het 
wol er best bieten, dat is een feit ! Wat zeg ie? 
l-Iè'j' doar deas ok zo veake stoan te hujjen.? Ja, 
kerel, wat hadden die meensken het hujlaand een 
ende van huus, niet? En dan 's oavens weeromme, 
-boven op het voer, mit iene aarm om de wieze-
boom henne, dan ko'j' zo lekker sloapen, hè? Ja, 
ie hemmen wel geliek ja, de tieden bin aandes 
worren. -Hiel aandes. 	 - 

Ku' jim hem jim nog veurstellen? Die proat-
oavend- angoande onze Wal (of moe'k pérsé dia-
lekt zeggen?) vleden jaar in het Nutsgebouw? 
Hoe? Waren jim daar niet ? Jim niet? As ras- - 
echte Stellingwervërs? Was doar de hiele Veen-
polder niet mit ien enkele belangstellende anwe- - 
'zig? Dat het dan toch zeker een misverstaand 
west. Daar gaven ze nou krek toch nog een Stel-
:lingwerfse oayend kedé? En het doar ok al eens 
niet .sproake west van een Polderrevue? 

Ik mag jim stiekem wel even wat vetellen! 
'jim mar zwiegen -kunnen. Binnénkort wordt er 
Weer zoe'n proatoavénd -huilen ! Boe of wat dat 
.heuren jim leater wel. Mat het goat deur, heur ! Ja - 
'wis eh zeker het goal deur! Geloof mat, dat ie 
goed wordt. Holtnea-Holtpae-Holtpêa- zal ok wel 

hannes netuurlik in 'de touwen over die eakelige] 
oa of ao. De -kabinets-krisis is-er niks bi'],' moe']' 
rekenen. Enne --niet te vegeten tebak vii'], -hè. 
Tebak vrij ! Wat zeg ik? Debat bedoel ik vanzelf. 
Mar och, jim- begriepen 't wel al lange deank. Nou: 
goeie heür. 	 ' 	- 

Je'hannes Stëllingwerf. 

• g0renrte,c.a 4_..1e' '61e r 



JOUK., Stellingwerf'se riempies; De postzebelspeerder veur ja. 

•n: heerenu. Koerier 17.4.1951 

/ 
STELLJNGWERFSE RIEMPIES 

DE POSTZEGELSPEERDER 
vxu a 

Hi'j kiest en keurt, 
en zocht en speurt, 	 /8 
Is ïe,s en al bedr~. 
flJ vragt en Jan 
en alleman: . 
»RWJ' ok nog oldebr~M 

-Eff rat en pakt, 
en pluusten plat, 
en weegt ze op Men hassan. 
ZLsn idbum toont 
het ~rk bekroond: 

:d&ar vlen ie alle lanen. 

iuuda/rika, 
en Panama, 
Egypte, Frankttk, Spanje. 
Amerika, 
en ksoe,nbawa, 	. . 
Korea en Kokanje... - 

&l'tj$estsn keizrt, 
1I4'J zocht en speurt 
in elk old pak pepiêren. 
En as Ie ojref.4 stoet, 
En eindehk op bedde goat, 
dan lapt het tegen vieren....... 

JOUK 



STELLINGUERF, JEHi\NNES., Een proatien uut de ûosthaek; 

Ve kaa na je plan n en L 

In: Steil, 27.4.1951 

Een ..proatieu wit de Oosthoek 
• - Vekaansieplannen 1 

A'j' zo -tussen de gedienegies deur eens even noar 
-buten kieken in een natte wereld onder een grieze 
tocht, dan wil het je miskin niet an, mar toch, wat 
woar is moet woar blieven 't is veurjoar. Al leg-
gen de kiewiten dan een peer deagen leater en een 
peer eter minder as aandere joaren, en al blujjen de 
tulpen een weke leater, en al grujt het grus grieze-
lig zachies, dat nenit niet weg, dat •het veurjoar is. 

Veurjoar 1 Dat is de tied van meststreiende boe-
ren, en skoonmeakende vrouwluden, dat is de tied, 
dat er weer docht wordt an de plannen veur de 
zoemervekaansie. Moe' we ver vort? Noar femilie? 
Drie deagen 2 Of een weke ? Duzend vroagen nut 
net zovule, of vule meer antwoorden, die stok veur 
stok heur veur en heur tegen hemmen. Bij je fe-
mille bijt vedeligste uut, mar ie bin niet altied 
vrij in je doen en baten. In pension kan de brun 
niet trekken - en de zwarte is kreupel. Limburg  
zal wel de mooiste provinsie wezen, mar het is een 
hielerreizeri'jje. Ameland is zo ofhaankelik van 't 
weer. De Veluwe, doar bij al eens eerder west. In 
de twiede weke van Juli kan 't zo allêrveskrikke-
likst regenen. En de eerste ku'j niet, w.ant.dan komt 
je femilie uut Amsterdam - die het vedeligst ok 
al keuzen hemmen. le kun een bromfiets huren, dan. 
bij je eigen boas wat betreft de tied en de weg, 
mar as ioe'n ding 't •begeft onderweg, dan zit ie 
(mit de hanen in 't hoar !). le kun ok gewoon fiet-
sen, mar a'j' older worren, 't is op 't leste vekaan-
sie - of niet Moe']' de kiendet mitnemen, mit alle 
lusten en lasten doarvan of moe'j' ze ,,uutbesteden" 
mit de lusten en lasten veur rekening van de ont-
vanger ? A'j' nou eens kamperen gingen? Mar dan 
moe']' een koarte hemmen. Hoe kom ie d'r an ? En 
woar, ku'j' een goeie rente huren? Dan is een zoe-
merhusien miskien toch beter. Mar hoe kom ie doar 
achter ? ..... 
Doar wordt wikt en-weugen, twee langen, twee 

brieden. Doar wordt zocht en nog eens zocht, 
oavend an oavend. En het is goed dat dat gebeurt 
Het moderne meenske, opneumen in de geweldige 
.niesine van disse wereld, het behoefte an een bee-
tien ontspanning, dat de vekaansie hem geven 
kan 1 Kin wel te vestoan. D'r bin meensken, die 
tien deagen vekaansie hemmen, die de eerste mor-
gen vortgoan en de leste oavend weeromme kom-
men, en in die tien deagen nog harder vleugen hem-
men as aandes. Is dat vekaansie? Zeker niet .Doar 
bin dr ok, die in diezelde tien deagen niet vule 
veerder kommen as heur aarf. Is dat dan miskien 
vekaansie? Zeker oh niet Wat het dan wel is? 
Er is moeilik een antwoord op te geven. Omdat het 
veur ons allemoale zo hiel, hiel aandes is- De iene 
holt nou ienkeer van benanenen de aander het lie-
vér een sinesappel. Mar ten ding moe' we in de ga-
ten hollen, dat vekaansie vekaansie wezen moet, in 
de briedste betekenis van het-woord. 
- Het is nou veurjoar. Het is April. Nou is het de 
ned, om een plan op te meaken Nou is er in een 
boel gevallen nog een plakkien te kriegen. De 
V.V.V.-kantoren stoan overal in het laand veur je 
kloar, a'j' weten willen hoe het er hier en doar uut-
zicht. Adressen 2 Och kom. ,,V.V.V.-bureau te ..... 
Krek woa'j willen en het komt over, heur. He']' je 
plakkien uutzocht ? Pluus dan alles even piekfijn 1 
nut, dan he'j' dommiet gien onplezierig gedoente 
mit dit en dat, wat je op 't leste.ogenblik in de zin 
sköt. 

-En dan - fietser, bromfietser of bus-pesjent, 
hetzij da']' in pension goan, hetzij in je eigen ten-
tien, hetzij noar femibie, noar Groningen, noar Ho!-
land, noar Limburg of woar ok op de hiele grote 
wereld, dan wordt ie van 't joar weer goed Dat is 
zeker Goeie reis, heur 

Jehannes Stellingwçrf. 

/ 



JOUK., Stellingwerfse riempies; Even neutekreaken. 

1n: Heerenv. Koerier 1.5.1951 

• STELLINGWERFSE RIEMPJES 
EVEN NEUTEKREAKEIC 

NOORDWOLDE: 
Wie de Noordwolder spuite kent, 
Die hoeft dit niet te lezen. 
Mar wie er nog gien weet van het, 
Lost die vezichtig wezen! 
Deank nooit: ,,Och kom, een skorstien- 

braan4. 
De spuite zal 't wel blussen." 
DIE het de kinkhoest en de griep, 
De hik - mar ondertussen!.... 

OLDEHORNE—BEKOOP: 
Bi'j de hoek in Oldehorrie, 
Stoat een huus een beetien reer. 

11 Doarom moet het van de beane, 
Mit het oge op 't vekeer. 
Bi'j het kruuspunt even West'lik 

1 Van Bekoop - nou ni'j ontstoan - 
Is een weagen mit bewoners, 
Lange tied veur anker goan. 
Kiek - het huus dat moet verdwiei,en 
En de weagen, die bUit stoan!.. 



JOUK., Hoog bezuuk. 

In: heerenv. Koerier 8.5.1951 

-- 

,#1eog 6ezuuk" 
• STELLINGWERVEN, S Mie 1951. 
Ja wis! vandeage hé' we hoog- bezuuk 
bad! Van de Fryske Akadamy nog 
wel! Jene van de opnemers doarvan 
het, in het grote team van de onder-
zukings van prof. Blanquaert uut 
Gent, zien Zoaterdagmiddag bl'j ons te 
zuke brocht. 	 - 

Daar hè'we wat zitten te proaten, 
en weer as honderd -riegelties veur 
hem veteald, die stok veur stok hoer-
tien op pepier zet binnen. Kerel nog 
toet a'j' je je dan zo eens even werkelik 
-in het !en en het aander verdiepen, dan 
In'ie'j' er hoe langer hoe meer oarig-
heid an, hé! Veural is er een peer ol-
deren bij binnen. Die kun er soms 
nog van die die echte dde dingen uut-
smieten - dië jammer genoeg zo za-
chiesan wat uut de tied reakt binnen. 
-. Het ging , zo oarig. - Riegeltien veur 
riegeltien veteale, en dan er - nog eens 
even bij stille- stoan, en - hier en 
doar wat mit de hoeren bi'jtrekken. Ik 
kan jini wei vertellen, da we het alle- 
moale vuus té mooi vunnen. Daarom 
bi'we d'r niet hielembale deurkommen, 
én die meneer is vortgoan, twiel ie al-
-le liesten nog niet vol jiadde - mar 
de bus ging - en hij het hem amper 
heald. Nou moet. ie  nog eens weerom-
me kommen, en het is een hiel entien, 
mar ik glove, dat het hem niks spiet. 
En ons al bielemoale niet! 

- Want hij -he twat bij ons aacherloa-
ten! Nee, -zien portefuije niet, heur! 
Mar het gevuul, da'we toch niet zo 
hopeloos allienig Moan in ons waark 
~- al liekt 't doar dan soms wel eens 
wat - op - - mar dat ok het Stelling-
wertse -levent -en -de -Stellingwerfse 
'teel, die andacht beginnen te trekken, 
die ze vedienen 	- - - 

L.oa'we d'r tn iilemonle anmithel-- 
pen, om die andacht te vergroten en 

-- wee±d te-- wezen. In korte woorden: 
Stelllngwervers- - -wén Stellingwnvenl; 

- 

t 

Joûk 



STELLINCWERF, JEHANNES., Praatjes uut de Oosthoek; mei—maark. 

In: Steil, 11.5.1951 

Proaties nut de Oosthoek 
Mei-maark. 	 $ 

Het was dus weer zo ver. le konnen weer skie-
ten, en in de dri'jmeule, en an 't balgooien, en 
touwgientrekken, en knikkeren en gao mar deur. 1 

Ie konnen bloemen kopen - 't is Blujmaond, of 
niet! - en pepermunt, en kousebanen, en drup, 
en doemstokken, en betonnen, en jurkelappen - 
dat was allemaole vanmorgen. Mar nou is het al 
aovend wonen. De dissen en Icraomen hemmen 
heur huttien mit- inuttien inpakt, en - kaankert. 
De lochies an de dri'jmeule flitsen an. De bakkies 
zitten vol. En de mannen staon klaor, om er hier 
en daor iene een opstopper te vekopen, dat ie 
boven de kappe uutvliegt. Ha t dan gaot het pas 
mooi, roeng-bang-bats. De kettens knaarpén, de 
meziek daovett er harde bovenuut. En al bij dan 
dommiet een beetien wit a'j weer vaaste •grond 
onder cie voeten hemmen, en- al dri'jt je maege 
dan wât, koman 1 't is Mei-maark, en dat gebeuçt 
mar jeu keer in 't jaor t 

Wat is dat daor? Juust t De skiettente ! ,,Bij 
het tellen der punten wordt de grootste helf gç-
rekend." Helt, dat staot er ja. Gien helft, mar helt. 
Kiek, dat is een fout, mar dat is nou krek zöe'n 
fout, die op de maark thuus heurt. Die de maark 
maark macid! En och, a'j even uutkieken, din zie 
f die t -jommes al? Die staot l,j'j oügelok 'in 
,skietten". ,,Ook -even proberen, meneer ?" 0 jee t-  
Ie schudden nee, mar ie hemmen de buks al in de'  

banen. Even uutkieken 1 Daor zit een gleuvien in, 
en dat hiet de korrel en daor -hangt het kaortjen. 
DM vaalt je wat of 1 Kijk 1 Een..., drie.:.. Alle 
meensken lachen. Dûs lach ie ok 1 (As die boer, 
wee'] wel? 1) 

Dat knikkerspullegien is makkeliker. Knoppe an-
trekken. los!aoten - rut, tik, tik.... tierie, twintig, 
dartig, honderd ! ,,Honderd de hoogste aan deze 
kant.!" le hopen ......Hier honderd veertig. Hon-
derd veertig is winnaar !" Vort illusie ....,,Ja kom- 
aan, heren 1 Wie speelt er even mee voor de vol-
gende ronde? Altijd prijs, hoor 1 Altijd prijs. Voor 
drie stuivers - vijftien cent 1" Knoppe antrekken, 
loslaotn - rrrt.... tik, tik. .. . tiene, twintig, 
dartig - dartig 1 En ie flon verder. 

Kiek die jonge daor eens lekker van Pen les-
waofel bieten 1 Zol die nou gien bloemen op zien 
maege kriegen? - 't is Blujmaond, of niet 1 - 

Oarend is drok in de viskarre in de weer. Och, 
een vissien vekocht altied. Zien buurman het su- 
kelao, aepeneuten, drup, kauwgom - en verder 
alles wat zute of zoet is en deur de maege kan. 
Dat vekocht ok altied. Mar an de aandere kaant 
- wao'j allient mat een lottiën hoeven te trekken 
om een dieretuun te winnen - is 't knudde. Waor-
om-? Ja, waorom het er nog nooit een kiepe een 
eksterei legd? En waordm is er nog nooit een pere-
ran een appelboom grujd? Dat bin de grote raod-
sels in de wereld 1 Die gien meenske begriepen en 
vekiaoren kan. 	 t 

We gaon naor huus. 
Out de daanszalen dendert de meziek de straote 

• çp, en het hangt er blaauw van de rook. Dat is 
,Mei-maark 1 Dat is gezelligheid 1 Daor ku'j morgen 
en overmorgen en over-overmorgen - nog eens over 

-naonraoten. 
We gaon iaor.huns. Vredig en stille ligt de we-

reld. Mit wat lochies in de lanen en wat sterre-
gies boven ons. In het skaad van de mure glipt 
een jonk peertien vort. Je buurmaegien.... 

Ze miende, dat het vader en moeke waren..,. 
jehannes Stellingwerf. 



'Dièver 

30UK.9  Op 't Lietsien naar Diever. 
In:Heerenv. Koerier 16.5.1951  

Ben van de mooie plekjes op dç roste 

V Veurjoar toltert deur de bomen, 
Mit een- hoopvol ni'j geluud! 
Zit dan niet in huus te dromen! 
Griep de fiets en vlieg er uut!!! 
Goed bekeken telt de wereld twie 

soorten meensken. Allereerst de pes- 
simisten. Dat bin de zwart-kiekers, 
de zoer-proemers. Toen die Pinkster-
meandagmorgen de neuse buten de 
deure staicken, was het eerste wat ze 
zeden: ,,Ha 'k het niet docht? Een 
kolde Noordenwiend mit bujjen. 
Bah!" Eh ze hemmen verder de hiele 
dag in huus zëten te kniesen. 

Op het twiede plak kommen deop-
titpisten. Die keken er ok eens uut 
en die zaggen de opkloarings. Dat 
komt, omdat zokke meensken een 
zunnegien van binnen dregen. Zié 
trokken onder een lietien de kleren 
an, mammen de fiets, en gingen er 
op uut: Mit noar Diever!! 

En zo kon het gebeuren, dat er 
tussen 10 en 1 ure van kafé Krol in 
Noordwolde een mooi koppeltien volk 
op de fiets vorttrok, richting Diever. 
En het waren .nag-niet .iens allenx,aie 
Noordwoldigers, we troffen een peer 
bekenden uut Wolvegoa, doar waren 
een stokmennig jongen uut Donker-
broek, en - skrik niet, zelfs een 
vader nut twie kleine beukerties hie-
lemoale uut Wienjeterp. Kiek dat 
wörren leater as te groot binnen de 
echten! 

Afijn. de koarten even in order 
baten meaken, een ,,Goeie reis", en 
doar ging ie beur! mooi veur het 
lappien de Dr Mulderstroate en de 
Ni'jje-weg uut, tot de Friese brogge. 
Op de Klonieweg kregen we wel 
even een stoevertien te vewaarken, 
mar dat vehinderde niet, dat dat 
oarige veltien vioelties an de linker-
kaant onze volle . andacht kreeg. Al 1 
redelik gaauw lag Boschoord veur 
ons en - de neame zegt genoeg - 

T 

doar zeaen we dewiede weren goel-
eitdag, en reden het smalle bospat-
tien in. Wat kan het mooi wezen, 
zoe'n weagenspoor mit die beide die-
pe geulen van de wielen, en in de 
midden de gaten die de peerdepoten 
er in sleugen hemmen. En dan doar-
noest het fietspattien, woa'j' soms 
even bugen moeten veur een takke, 
die wat riekelik lege hangt. De 
prachtige grune punten an de lark-
sen, de mooie witte stammegies van 
de jonge berken an de kaant, die bei-
de torteldoevies die doar rustig - 
man en vrouw - op een swiemelend 
takkien zitten, dat déét je wat, dat 
het je wat te zeggen. 

Zo reden we dan Boschoord deur, 
troffen een peer, bekenden, die het 
allemoale al net zo mooi v'unnen en 
waren bliede, da' we'r an begonnen 
waren. In Noordwolde proaten ze nou 
al joaren van een zwembad, zee, d'r 

van de p1assi, die in Breabaat 
,,Vennen" hiëten, mar hier gewc. 
weg ,,Poelties".) 

,,Een mooi oord veur ven a 
wilde varkens", nuiende een ~der. 
Woarop nommer drie er dan ok mat 
de . wilde meensken bij healen wol. 
Wat de twiede spreker as een bele-
diging beschouwde, mar woar we 
allemoale even dapper omme lachen 
konnen. (Ie bui tenslotte vort, of ie 
bin 't niet!) 

Ik wete niet, woar Boschoord op-
hul, en Doldersum begon (een fiets-
tocht is op 't leste gien ding om an 
grenzen te deanken) mar het worde 
d'r in ieder geval niet minder mooi 
omme. Dan weer een oarig smal bos-
pattien, dan weer eens een entien 
stroatweg - woarom zollen ze in 
Drente de stienen er feitelik zo skiete 
in leggen?' - dat bul de ofwisseling 
er in, en zoe'n stiekeme kontrole on-
derweg, dat onderbrekt even. 



2 ±10e aan OK, we icwammen In Ijle-
ver, woar de krentebossen heur mooi-
ste pakkien jammer genoeg aL wit. 
trokken hadden, en doar - leupen 
we even in een vallegien! As er twie 
borties hangen, elk een aandere kaant 
op, dan hé j' mar te kiezen of te de-
len en we keuzen netuurlik vekeerd! 
Mar hoe dan ok, wi'j kwammen ok 
in Dwingel, en in Dieverzand, en 
doar hé we bi'j ,,Vierhoven" op o 
gemak ons nattien en dreugien ge-
bruukt. Mit da' we doar zitten, komt 
er nog een steliegien in: ,,Ah! jirn 
hier ok al weer?" Was het die zegger 
van die wilde meensken! Toch niet 
in Doldersum achterbleven! 

We stapten weer op, en reden ver- 
der hier deur het vri'jje veld, doar 
deur de bos, dan in de heide, mat 
overal deur een prachtig stokkien ne-
tuurskoon, dat weerd was bekeken 
en - bewonderd te wonen! En het 
liekt er op, dat dat ok werkelik ge-
beurd is. Want woa' we 's morgens 
een beetien bange veur waren, n.L dat 
de jonge knoapen er een rees-peti'j 
van meaken zollen, dat is gelokkig niet 
gebeurd! De toertocht is werkelik as 
toertocht opvat en uutreden. 

Ik wete niet as er ok nog aee!ne- - 
'mers niet weeromme kommen binnen, 
mar as dat al zo is, dan is het niet 
kommen van de zwoarte van de tocht 
heur. Dan stoan ze vast nog in Diever 
noar 't kupienstikken te kieken! Of 
ze hemmen in Wittelte een ogien loa-
ten valen op de peerderiedster in heur 
olderwetse zwarte jak en floddermus-
se, die 's morgens in de optocht de 
eerste pries wunnen hadde. 

Al mit al, het was een prachtige 
tocht, woarveur we vanof disse plak 
De OOSTHOEK wel onze bezundere 
daank brengen meugen. En hopelik: 
TOT HET VOLGENDE JOAR!!! 

• JOUX. 

4c// .4'c,7 P2er/o e ," 
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JEHANNES., Ni'.is van de fronten. 
In: Steil. 11.5 0 1951 

elf 
NFJS VAN DE FRONTEN. 

Jim zullen hem wel niet ke4en deank, Ma* bi T 
Cent woont een zekëre professor Blancquaert En: 	 6' 
die geleerde man - want dat is ie, a'f. 't nog: niet 
wusten kü'j 't an zien naeme wel zien 	nou dan, 
die geleerde man is op de gedachte kowmè om. 
ian België en Nederlaand taclatlass en- te:  mâekeit: 
Nou streupt ie dus beide lanen of, om: te beuren.',  
hoe as de meensken nou feitelijk praoten in A .  
in B.... en gao mar deur. Netuurlijk doet-ie dat  
niet allient, hi'j het daor zien mannegies ok weër.  
veur. Veur Frieslaand bereddet de Fryske Aka- 
demy dat veur hem, en nou is er vleden 'weke iene 
van de opnemers daorvan in de Oosthoek:  west. 
Daor is gezellig een uur of wat praot, S alles is 
haorfien op papier kommen. Wolvegao krigt ok 
nog zoe'n bezuiden, -en de Westhoek vanzelf. . 

Doet het jim nou ok niet even goed, dat as prof. 
Blancquaert dommiet zien resultanten art de wereld. ;  
toont, dat dan daorin de Stellingwerven ok present 
binnen ? ML'J WEL 1 1 

Jhannes. 	. 



JOEIK., Stellingwerfse riempje!.; Veurioar in de 
Stellinawerven. 

In: Heerenv. Koerier 23.5.1951 

• ae i ~- 	!tee 	z,3 P/i.~ ,fr • 

STELLINGWERFSE RIEMPIES ~. 
VEVRTOAR IN DE //i 

• STELLINGWEBVEN. /' 
De wereld lag zo roem, zo wied  
Veur d'eupenstaande raten - 
Ik ekreef — mar och, het vlotte SSb 
Ik mas er nut! — noar buten! 
De fiets! koman! een flinke tocht! 
Woarhenne? 't Is om 't even! 
Op goed geluk een roete zocht 

.  

Deur 't jonge veurjoaraleven! 

Hier stoet de dotter an de. kaant 
Te proalen en te pronken; 
Doar dansen loanfer deur het laaad, 
En doen, as -bijt ze dronken. 
Hoi overal, an elke boom 
Begint ni'j gruun te spruten; 
Een jonge staarke levens aooM 
Betovert alles buten. 
De eerste tulpen blujjen wee; 
In allerhaande kleuren: 
Ie vulera 't wel, en hieltied meer. 
Doar goat wat groots gebeuren! 

,,De pinken lopen al in 't land, 
De boer goat keunstnt zl'jjen~ 
-. Mit briede zwaaien, 

. 	 haard noa haard - 
Daar hangt een koppel kri'jjen. 

Dan ston Ik Min' op Kontermaana, 
En' zag de Linde stromen; 

_ Onheurber gleed het weater vort; 
Het .riet ston wat te dromen. 

• De ,eerste vroege zwelver .sneed 
De lucht mit vlogge slagen; 
Het skaad van een klein wolleen gleed 
Over de olde hagen. 
De torens stonnen wied en zied, 
Mee luie tjasker meelde. 
Een kiewiet reup zien ,,kie-e-wiet' 
Hi'j cirkelde en dealde.  

Toen zag ik het; mier Stefingwerfï 
Doet veer gien lene onder! 
Toen west Ik het: tuien Stellingivverf 
Is mooi! het Is een wonder!!! 

Het was zoen mooie veurjoarsdag, 
De zunne blonk op 't weater, 
Dat dreag ik mit — veur letter!!! 

JOUR 
En alles,wa''k van-

deage zag, 



STELLINGLJERF., JEHANNES., Een proatien uut da Oostboek. 

Eerst wat piene in de meega. mar toen... 

In: Steil. 1.6.1951 

/YF 

1-7Een Praotien wit de Oosthoek 
Eerst wat piene in de inaege, mat toen.. 
Ja, het leek Zaoterdag mit de berichten uut de 

Bijt niet zo butengewoon. Een regen of onweers-
bujje hier en daor, dat is nou krekt weer, da'j veur 
moterresen niet gëbruken kunnen. Mat gelokkig, 
ze hadden het daorginder tè duuster inzien, Zun-
dagmorgen waren de berichten beter, en — wat 
overigens venaemer was, het weer ok. 

Netuurlik waren we 's morgens om zoe'n uur of 
elf al pesent, om eens even te kieken, hoe de knapen 
de training opnammen, en •het was iewig zunde, 
da'j nog weer naor huus toe mossen, om er inder-
haost een peer ongekaauwde eerpels deur te bren-
gen. Want het was daor veur de middag al goed 
te zien, dat het een spannende stried worren zol. 
We hadden er al veskeiden op volle toeren zien 
dri'jjen, en zelfs al een peer zien koppiendukelen, 
en as zoks dan al gebeurt, dan hoe'j niet bange te 
wezen, dat er gien spanning komt. 

En om twie ure wa' we dan ok al lange weer op 
ons plak, om mar niks te misten. Och, ik •hoeve 
jim van de wedstried feitelik ok niks te vetellen, 
want a' jim Stellingwervers binnen, dan bi' jim  

er netuurlik zelf West, en bi' jini gien SteiIinn1 
dan zo' jim disse Praoties wel niet lezen ok! Ma 1 mooi was het, daor gaot niks van of. A'i zo nt! 
eens weer even teroggedaen 	an die Woldnn en die Schokkenbroek, die daor ronde an ronde irtal 
achter of vlak naost mekaander deur de boçhi 
gingen, zonder mekere iene sentimeter kedo te ge. i 
ven, dan zie'j de' hiele middag as 't waore 

Wctt veur je. En zo •het het eagenlik de hiele middag 
West, spanning in de baene, spanning èm de baent 
len ding was jammer, we hadden raeg weer tea 
een Noordwoldiger in de baene zien. Dat bi we 
zachiesan zoe'n beetien gewoon. Piet Verra, Van 
,.der Wal vleden joar, kerels het ging toen toch br. 
slist niet zo slecht, of jim kun het nog wel eens pe-
beren, 

Wat zit er aandes een geluud in die dingen niet? 
Griezilig gewoonweg. Dat bromt en knellen, da: 
knalt en dat daevert.. As er vandaege een boei 
meensken een klein bëetien doof binnen, dan ve-
wondert me dat dan ok niks. Ze hemmen miskjen 
een meter of wat te dichte bi'j de start staon. En 
dan tussen de series deur, is het jim ok opvafrn 
hoe stille as het dan was? Dan was 't krek as de 
meensken nog wat onder de indrok waren, want 
die praoten werachtig ok al niet. Of het mos Onze 
buurvrouw van-twee-ineter-verder west hemmen, 
die 97 keer veteld het, dat ze de luidspreker niet 
vestaon kon, wat op die meniere trouwens gien 
wonder was. 

Een klein hummeitien vun er niet vule an, dat 
kwam, omdat ie nog in de wiege lag, deank. En 
mien buurjongien speet het zo slim, dat er gien 
puddingvlaggies meer om de baene stonnen, niet 
om de riederi'jje, mar om de ofloop Vanzelf. 

Mar overigens was iederiene dikke tevreden. 
donkt me zo. Dit het veur Noordwolde weer ee 
een grote Zundag west, die merakel in de smack 
-valen is. Het dee ons even goed, ok meneer en me-
Vrouw Huusman in de tribune te zien. 1 

De Woudklank gaf een peer knappe nommerties 
weg, en het is te hopen, dat de bussen er een bet-
tien goed ofkommen binnen, want we zollen dit 
• korps in ons dorp niet graeg misten willen. De 
vrouwluden hemmen heur beste daon, om zovule 
mogelik bij mekaander te trommelen, bot de kr' 
reis het nou de locht mar weer inblaozen - dat 
kan een mooi en een dankber lietien wonen. 

Jehannes Stellingwerf. 

Zolang men het nog niet eens is over de schrijf-
wijze van ons dialect en de onderscheidene schrir 
vers in uiteenlopende spelling hun dialecteifltuk-
jes maken, menen wij er goed aan te doen alle 
ons gezonden bijdragen zoveel mogelijk in dezelfde 
spelling n.l. bovenstaande te zetten, ongacht de 
persoonlijke opvatting van de auteur. 	Red. 



JOtJK., Stellingwerfss riempies; Veur onze Viskers. 

In: Heerenu. Koerier 1.6.1951 

tëzt.t.Âanae ,tza-t.1 / 

X4nr. renrxVC  
STELLINGWERFSE RIEMPIS 

Veur onze viskei+ 
Viskers, 't Is weer d'eerste Juni. 
Zwaarven jim weer deur het laant 
Ver veur d'eerste zunnestroalen 
Stoan jim an de. weaterkaant, 
D'eerste Juni. flat 3hfl dochten 

• Er vanzelf al weken an! 
• En -. as jim vannacht II sloapen, 

Dromen jim er dromen van. 
Vuult de stok eerst wat onwennig? 
Gaat de korke eerst wat reer? 
Wol het deeg niet goed an 't hoakien 
Sleug de snoere henneweer? 
Even kieken; even 
Dan - een skeut! Haal op! Pak an! 
Kerel man, dat Is de eerste! 
Ja, het wil! Het moet! Het kan! 
Thuus zit moeke al te wachten. 
Mi de koekepanne kloar. 
Visker, hol je ere hoge! 
Meak je vis-verbalen woar! 
Morgen is't de eerste Juni, 
En dan hemmen jim 't weer drok. 
'k Mes jim evenpies gedeanlçen: 
GOEIE VANGST! EEN BOEL 

GELOK! 
- 	JOtIK 



JOUK., stellingwerfse riem-pies; Op de rikkedam. 

In: heerenv Koerier 5.6.1951 

- 

-.----'---- 	- 

STELLINOWERESE REMPIES- 
OP DE PRIKKEDAMfl-]-3 

't Brullen - van dé môters kwam 
Me vanaf de Prikkedarn - 
Al integen wi'jjen, 	- 	- 
Toet 'k mat net. Bkoop - deur was. 
Jonges, jonges dat was kras! - - - 
Dat Wat rondties-drt'jjen! 	- - - - - - 

Ii Was een ure vtir de tie4: -) 
Mat vevelen dee 'k me niet 1 	- 
Want er worde reden! 
Oefening; nou ja, kont an. 
Toch kikt Ieder, wat Ie kan! 
Zn 'k was best tevredèn! 	- - - 

ElndelIk twie ure! Kloar! 
Ja! Door gaan ze! - Kiek een;! toer 

• Kerel, dat is naden! - - 	- 
Dwars deur zaand en-  held' sex stof, 
Heuvel op en heuvel of, - 	- -. 

- Over, -ltd. zieden! 

- Ja, die zaandbak, dat is zwaar! - 
Doet dat lichte ding het door? 
Zal dlegele 't kloaren? - - 
Hal Dat Is een stok géluud! - 	- 
Wat - skM daar een ploeg veunuut! 
Juust! Dat bin de zweert! 	- - 

Of 't een Koop; of Koning' was, 
Allemoale: Rang! Vol gas!- 
Kerel, wat ging 't vlogge! 
't Volk Ii dan ok best voldoen 
's Oavends weer naar huus toe gOan! 
En -. hot komt ter.çgélfl 

. JoUK. 

22. 



JOUK., Stellinguerfso riempies An "t Uene". 

In: Haerenv. Koerier 8.6.1951 

4 	An ,,'t Ven4Y'fl4. 
Jonges,. dat was Zundat Jammer,1; 
Ja, dat was beslist een strop, 
D.W.S. 	beide punties; 
Mat koman! HOL OP DIE KOPI 

IY eerste klap die Is ve1eûren.' 
Goed - hi'j is zien daalder weert 
Mat het spreekwoord: Eind goed, T. 

al goed!. 
He=en lint toch ok wel leërd? 

Toon dat dan! Bietopjijn tanenl 
Roep. ,$IEI? MEER; Nou IS 

Heerenvene stoet zieh moatiez4! 
Dit ie weer de olde ploeg!'!: 

Ajim zô hqt veld opstappen,. 
Mii de woare mannemoed, 
Woaroin zol het dan m11okken? 
KOPPEN OP! 

DAN COAT HET GOED! 
JOUIC. 



JOUK., Stellingweri'se riempies; Zoaterdagoavend: Olyphia-Stjen-. 
t,dek. 

In; Heerenv. Koerier 19.6.1951 

/ 
Meandagoavend 
-6 ure-op de busse 
doen'.  

XI *tinsdi* 19 Juni 1951 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
loatérdagoavead: OlypMa—Stienwiek 

Jongeja! Doar mos ik henne! 
S'tienwiek was eens weer pesent! 
Wat ba' we in vroeger joaren 
Kiek ,,knok-pe(i'jgiers" kend! 

't Veld ,tas *el wat ~ie-achtig, 
En 't. pebliek was wel wat klein, 
Mar degrpnn en rbod-witten 
trapten dapper van de lijn. 

gier een blunder, doar een ntsèrt 
Dan - een gloeiend skot van Bram.. 
't Was Noordwolde, dat veur .rusttied, 
An een .1-0 veutsprong kwam. 

Dat leut SUenwiek zo niet zittne. 
En—het trok noa rust van leer! 
't Wôrdde liek! Mar 't .leste gooltien 

rn C1»hia toch weer. 

Nee, dq vorm ton niet zo hoge, 
Mar dËr  vr,endzkôp, die was nek! 
Moehdit eens as veurbeeld dienen, 
Warde hoge poletiek! 

..Joot. 



JOUK., Stellinqwerfse riempies; 1 juli: Bekoper wandeltochtenL 

In: Heerenu. Koerier 20.6.1951 

cee.wa.tøtt ,2Za' 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
116. 	1JULI: 
tiIOFER WANDELTOCHTEN! 

Wandeltochten in Bekoop! 
Hij er al Van lezen? 
Ieder. die van lopen holt 
D:ent pesent te wezen! 	- 

t Gaat deur een stok pracht-rietuur! 
Dwars deur bos en heide! 
En doartussen ligt het veld: 
Bouw- en weilaand, beide! 

Kom. zit Zundag niet in huus 
In de boek te doezen. 
Trek er levenslustig uut! 
Woar de dennen roezen! 

Trek Ooststellingwerf mit in! 
't Zal je w6ér niet spieten 
Doar ku' j van gezonde sport, 
In netuur genieten! 

JOUK. 

; 



STELLINGLJERF, JEHANNE5., Een proatien wit de Oosthoek; Even 

filosoferen. 

In: Steil. 29.6.1951 

4tC7'1  
Een praotien uut de Oosthoek 

• « 38. Even fileseferen. 
As het Toe n mooie zoemerse middag is, en ie 

hemmén het toevallig niet al te drok, dan neem ie 
de fiets en ie trekken er eens op uut, zomar die 
wiede

'
lachende wereld in. Dan ku'j zo echt je harte 

ophaelen an dat Stellingwertse laandskap, dat vol 
afwisseling an je vebi'jtrekt. En as daor dan zoc'h 
iewig mooi plakkien an je ropt om even of te stap-
pen, dan doe'j dat netuurlik, en ie gaon lekker 
!âankuut in het grus liggen, op 'e rogge te kieken 
naor de straolende lochten boven je. 

Niet zo hiel ver van je of klinkt het rikke-tikken 
van een mi'jmesine, le luusteren naor het dichterbij-
kommen en het verderofgaon en het nemt je ge-
dachteh mit naor vroeger. Vroeger toen de zende 
nog in de machtige mi'jjershaand deur let grus 
sneed. Dan trokken de mi'jjers er veurjaors op uut, 
naor •Frieslaand in, om. een stok brood teyedienen 
veur vrouw en kiender, die heur •hier ondertussen 
mar zo lange zien mossen te redden. 

Olde herinneringen. De mesine het zien intree 
darm. Hij het een boel aarmoede wegneumen, mar 
ok een boel romantiek. Jacob Winkler Prins kon het 
nog zingen 

Daar gaan ze weer 
Daar staan ze weer 1 	- 

• Daar slaan ze 't neer, 
Het gras bij 't morgenkrieken 

Rikke-tikke, rikke-tikke, doet de mi'jmesine. 
Mar die leeuwerik, dat is de zelde nog. Dor 

klimt ie, tot een klein stippien, hoger en hoger. En 
zien jubel is niet van de locht. A'j nou ok es zo 
hoge waren. Wat zol de wereld dan mooi wezen. 
Mat dat is ie nou jommes al? 

Kiek daor komt iene au fietsen. Ja, dat is een 
bode. Die het zien spullegies ok weer ofleverd. In 
dat oMe geskiedentsboek in skoele ; wat ston ie 
daor mooi in. Op een peerd, mit een grote hoorn 
in de mond; Mar het peerd is uut de mode raekt 
Toen mos ie lopen, en nou doet ie het op de fiets. 
A'j er goed bij naodenken is zoe'n bode aegenlik 
krek Sunterklaos. Veur ieder het ie vaeke wat. 
Die een brief, en die een pakkien.... 

Dat zwarte pak, daor bi'j as skoelejonge wel eens 
veur skrokken. Dan keek ie hem veur een pelisie 

• an. Vremd, a'j hier zo liggen, dan ku'j 't je niet 
iens goed indaeken, dat er pelisie in de wereld 
wezen moet... 

Daor komt de bus van Heerenvene an. Zol dat 
die sjefeur nou nooit eens vevelen, altied dat zelde 
entien? Hij veegt er mar weer best over. Een 
hiel veskil mit de omnibus van Jan Kraan naor 
Peperao. Mar och, toen kwam ie er ok. Tegen-
woordig gaot niks harde genoeg. De straoljaègers 
goelen deur de locht, en ze moen nôg vebeterd 
worren. \Tlere  bin er nou al in Leeuwarden naor 
tieneden dukelt. Achte toegelieke in Amerika. De 
hiele ,,Haak-in" was genoeg veur twie van die 
dingen.... 

Kiek daor zweeft een roofvoegel in de locht le 
zollen zeggen, dat die dingen zokke ogen hemmen. 
Dat ze de kleinste dieren tussen 't grus zien. Stel 
je veur, dat ie jou nou eens veur eerƒ lekker brok-
kien ankeek. En hij sleug je zo die griezelige 
klaauwen in 't gezichte. Krek as die walvishaai die 
het mit de Volendam prebeerde. Waorom zol zoe'n - 
ding feitelik een walvis hieten? Hi'j zal toch wel 
niet uut het waeter kommen. Mut dit weer aandes 
niet zo gek om een dukien te nemen. Zol dat zwem-
bad nou haost ok eens anpakt worren? In Wol-
veaao is 't al weer veurmekaander. 

fleur, dat is de toeter van Bekoop. Het wordt tied 
om naor huus te gaon. De vrouw zal het brood 
wel zowat klaor hemmen staon. En ie moen etende 
blieven, daor is gien ontkommen an. Geloof mar, 
dat het je smaeken zal t 

Jehannes Stellingwerf. 



BIJL, D.J., "Onbehoorlijk". 

In: Hoerenv. Koerier 29.6.1951 

Ingezonden 
.onBznoon.ulr 

Op het zangconin van de Tse. 
Bond van Zangknren, gehoadnt op Zon-
dag 24 Juni, heet di ItOrttter van 
diie hond. 4. hee 0. t Schippers, de 
- aann eens mak van 
zich af t. Wtan naar aanleiding van 
een kiaf, waait een StMgwn 
Mch had beidaagd over het '.1. ge-
bruik van Itia. Volgens di beer ~p. 
pen moesten wij als SWUingwnvn bi-. 
grtjpem, dat em volk eis het Psi. S 
taal u*.t kon verbod Waan om een hand-
vol Stolbngwenrs Dan moet ma dle 
taal maar fl 

Do beer Schippers heeft er ook op 
gewezen, dat de ton.elgsaeisehappen 
van T.tsns4 de Win es Razend.. d. 
Ve.. wel In destelungwsnen op*sden. 
Inderdaad, en dat Is een b~ dat de 
bevolking van dae streek flcb wel 
openatsit voor de flits. cultuur, ci 
baar goeds wil toont. 

Maar er zijn onder ons werkelijk ve-
ben die geen Fries verstaan. Eisen fat-
soen en g~ manjaren dan niet, dat 
men een taal gebruikt die allen kunnen 
ventaan, In dit geval het Nederlands? 

Wil hebben begrip voor het streven 
der Friezen en doen ons best daarvoor 
zoveel mogelijk begrip t. tonen. Maar 
wij verukk.n het om gekapitteld te 
worden op een manier, eis dat Zondag 
24 Juni In de Prinientuin te l~~- 
dm gebeurde. 

D. J. Bijl. 



Fries in de Stellinguerven. 

In: Steil. 29.6.1951 

- 	Fries en de Stelllngwerven. 
SOIJL. (Corr.) Het Kerkkoor 'behaalde jl. .Zo* 

dagop het concours te Leeuwarden een goede 26 
prijs, de meisjes-zangvereniging „Levenslust" kon 
het niet verder brengen dan een derde. 

Het is niet om deze derde prijs, dat vele van 
onze zangers in hoge mate ontstemd huis-
waarts keerden. Neen, deze slechte stemn$ng  was 
veroorzaakt door de toespraak van de beer Schip-  
pet3, voorzitter van de Bond van Zangkoren in 
Friesland. Het feit, dat een vereniging uit ,,Stelling-
werf" een verzoek had ingediend, om vrijstelling 
te verkrijgen van het zingen van een Fries nummer, 
was voor de heer Schipper aanleiding een scherpe 
en onvriendelijke toespraak te houden, waarbij hij 
releveerde, dat in onze omgeving, enige malen een. 
Fries toneelgezelschap is opgetreden en met succes; 
voor een talrijk publiek en dus had men zich ook 
de moeite kunnen . getroosten een Fries 'nummer in 
te studeren. 	 - 

Omdat de speech werd gehouden toen Levens- 
lust aan beurt was om te zingen en de dames dus 
in het middelpunt van de belangstelling stonden 
ergerde men zich danig, ofschoon gezegd werd 
dat het bewust?verzoek niet uit Boijl kwam. Ook 
Boijl heeft een paar maal een Fries toneelgezel-
schap uitgenodigd en men zal vermoedelijk de 
huldiging, die het gezelschap van de heer' Barend 
vn der Veen te beurt viel, toen ,,ln •Heidepiek" 
was opgevoerd, vergeleken hebber met de manier 
waarop de heer Schipper zijn opvatting van gast-
vrijheid 'meende te moeten uiten.' Afgevaardigden 
van Jongerein, Bond van Plattelandsvrouwen en 
ook van de Friese Mij. van Landbouw hebben op 
de Provinciale vergaderingen grote moeite om de 
Friese taal te verstaan en aan hun verzoek, om 
Nederlands te spreken wordt niet altijd voldaan. 
Maar een berisping, want zo heeft men dat Zondag 
te Leeuwarden opgevat, is tot nu toe niet voorge-
komen. De toenaderingspogingen die te Boijl wor-
den gedaan en waarschijnlijk in de beide Stelling-
werven, tot de Friese taal en de Friesecultuur 
in het algemeen, worden op d'ete wijze niet aan-
gemoedigd. 

Negentig procent van onze mensen verstaat de 
Friese taal niet. Toch wordt binnenkort te Boijl 
veer een Fries toneelstuk opgevoerd. De Fries 

sprekende Friezen zullen dit hopelijk waarderen, 
maar de leden van de dameszangvereniging zullen 
wel eens beraadslagen of het lidmaatschap van de 
Bond van Zangkoren in Friesland nog langer ge-
wenst wordt. 



JOUK., Mit zwoer geskut. 
In: Heerenv, Koerier 5.7.1951 

Ingezonden 
Mit zwpar geskuë 

Het akient er even spant te hammen, 
Zundag veur een weke op het zangers. 
leest in Leeuwarden. 

Het was noamelijk zo. dat een ver-
ening uut de Steilingwerven anvroagt 
hadde, om vrl'jiteld te • wonen van 
het veplichte Friese nommer. De beer 
Schippers, veurzitter van de Bond van 
Zangkoren In Friesland, zag hierin een 
anleiding, om een min of meer. skaarpe 
rede hiertegen te hollen. 

Pesoonilk spiet ons dit slim. Wil kun 
ons hiel goed veurstellen, dat er in de 
Stelllngwerven een verening kan we-
zen, die tegen het zingerj van een 
VEPL.XCHT Fries nommer bezwoer het. 
W1'j wonen hier bezuden de Tjonger, 
en kennen het Fries niet, alhqewel we! 
noar de kostte bil griesland heuren. 
Dat Friese nommer moch hier dus b-
skouwd worDen as- een lied in een 
vremde teal. En het is niet gebrukelik, 
om hierin vepifehie uommen te beten 
zingen. 

De heer Schippers voerde an, dat de 
Heidepiek ok wel In de Stellingwerven 
speuld is en wei suukses hadde, woar-
nut dus zo! blieken, dat het mit die 
teal wel wat mitvul. Hierbi'j moe' we 
ten ding veural niet vegeten: dat er 
een huzengzoot veskil Is tussen het 
proaten en het vestoan van een teal. 

As de balie toch ten keer an 't rollen 
Is, dan is er nog wat. 

Bij veskeiden vegaderingen, die hui-
len worren benoorden Het Kenaal en 
die HIEL Friesland angoan, begint de 
Friese teal meer en meer de over-
hand te kriegen. your vetegenwoordi-
gers uut de Stelllngwerven is dit bu-
tengewoon lastig, en het liekt ons dan 
ok toe, dat dat In zokke gevallen niet 
op zien plak is. 

Men moet goed begriepen, wil hem-
men hier niks tegen op het Fries. Zo 
goed as wil zelf strieden veur het 
bhoid en de opbiuj van het Stelling-
werf s, zo goed gunnen wi'j die de 
Friesen ok, Mar we moen d'r doarbi') 
veur oppassen, dawe glen deurdrie-
vers wonen. 

Uut een kraantebericht kreeg ik de 
indrok, dat ze d'r In Buil over praiçke-
zeren, om uut de Bond van Zangkoren 
In Friesland te stappen. Kiek, dat liekt 
me ?nou-luuet-oh-nlet--dé-metliere. Dat 
zol de Tjonger hoe langer hoe brieder 
meken. En we moen hem juust Zien te 
overbroggen. As dat gebeurt, en ik 
wete, dat er honderden Friezen binnen 
die er net zo over deanken, dan ku' 
we rioagt mekaander atoan as waarkérs 
an een telde doel, Ieder op zie1 eigen 
terreini 

3013K 



SCHIPPERS, H.K., De Stellingwerven en het Fries. 

In: Heerenv. Koerier 5.7.1951 

De Stellingwerven 
en het Fries 

,,Eisen fatsoen en goede manie-
ren dan niet, dat men een taal 
gebruikt die allen kunnen ver-
staan, in dit geval het Neder-
lands?" 

De heer D. J. Bijl beklaagt zich (Koe-
rier 29 Juni) over de behandeling, de 
Stellingwerven op een concoursdag van 
de Bond van Zangkoren in Friesland 
aangedaan door de Bondsvoorzitter. De 
vorm waarin hij dat doet is niet geluk-
kig. Er is namelijk geen sprake van, dat 
ik mij in misprijzende zin zou hebben 

'uitgelaten over ,,een handvol Stelling-
wervers". Gelukkig zijn er vele honder-
den getuigen. Geen wonder, dat enigen 
van hen spontaan hun afkeuring uitten 
én zich verontwaardigd toonden over 
de kwalificatie ,,van zich af bijten". 

Maar dit is niet het belangrijke. Ik 
zou dan ook gezwegen hebben, ware 
het niet, dat een paar sindsdien gevoer-
de gesprekken mij overtuigd hebben 
van de wenselijkheid, eens openlijk te 
zeggen, hoe wij de zaak waarom het 
draait in breder verband zien. 

1. De positie van de Stellingwerfse 
koren in de Friese Bond. 
Toen de heer Willem Zonderland en Ik 
onze schouders zetten on er het werk 
van V.O.C.O. (landelijke fgeling vocaal 
concourswezen) hebben wij aanstonds 
op de bijzondere positie van Friesland 
gewezen. Wij stelden twee voorwaar-
den, die geen enkel bezwaar bij de com-
missie ontmoettn. En wel: a. Koren, 
die een Fries lied als verplicht nummer 
wensen uit te voeren, moeten daartoe 
in de gelegenheid worden gesteld. Ge-
volg: aan de serie van drie nummers 
voor elke afdeling, waaruit een ver-
plicht lied kan worden gekozen, voegt 
het Bestuur van de Friese Bond een 
Friese compositie toe. Elk koor kan nu 
vrijelijk kiezen, 
b. Behalve een toegevoegd lid, die de 
uitspraak beoordeelt, zijn tenminste 

1 één der (drie) juryleden enigermate 
met het Friese cultuurleven op de 
hoogte. 

De practijk wijst uit, dat de meeste 
koren het hun muziektechnisch best 
liggende verplichte nummer uitvoeren. 
Dat de Stellingwerfse koren (misschien 
op een heel enkele uitzondering na) het 
Friese lied niet kiezen, niemand die er 
over valt. De bepaling aangaande de 
samenstelling van de jury blijkt onmis-
baar. 

Voor de samenzang wordt meestal 
een Friese naast een Nederlandse com-
positie gekozen. Is dat niet redelijk? 1 
Mocht een koor werkelijk onoverko-
melijke bezwaren hebben - het is 
haast niet aan te nemen, omdat men als 
het zo uitkomt wel Duits. Latijn en dit 
jaar ook Frans zingt - dan melde het 
zich en worde vrijgesteld. 

2. De voertaal op vergadering en bij 
concoursen. 
Er is naar ons inzicht een Friese cul-
tuurgemeenschap en wij zijn daar 
dankbaai voor. Die -gemeenschap mist 
alle strakke gelijkvormigheid; het 
stemt tot blijdschap. Wie voelt deel uit 
te maken of wie wenst deel uit te ma-
ken van die gemeenschap, doet mee - 
leve (in dit opzicht!) de pluriformiteit! 
Die gemeenschap heeft een eigen cul-
tuurtaal; zij bedient zich daarvan. Wie 
de taal niet verstaat, bedenke dat de 
rijkstaal en eventuele streektalen nim-
mer geweerd worden. Maar meent men 
nu in ernst in dit verband van gebrek 
aan fatsoen en goede manieren te moe-
ten gewagen? Als Friesland het Fries 
niet eerder in het openbare leven zou 
mogen gebruiken dan nadat is vastge-
steld (hoe?-) dat men het Fries tot de 
laatste man volledig beheerst, zo ware 
de ondergang nabij. 

	

Maar het Stellingwerfs dan? - 	- 
- Dat heb ik reeds jaren geleden met 
lede ogen zien atrophiëren. Het had en 
heeft, voor mij -een aparte bekoring. 
Zeker gedurende een kwarteeuw dien-
de mijn moeder het onderwijs ;jfl  Oost-
stellingwerf; ik bracht er m'n jeugd-
jaren door en na de kennismaking van 

Loopold's ,,Van de Schelde tot de 
Weichsel" en bijv. prof. Van Ginni-
kens ,,Als ons moedertaalonderwijs nog 
ooit gezond wil worden" heb ik er als 
Jong onderwijzer en als leraar verlan-
gend naar uitgezien, dat Stellingwerfse 
intellectuelen hun rijkdom zouden gaan 
beseffen. (Dâârom alleen al, heer Bijl, 
zou het mij ônmogelijk zijn in de geest 
te spreken, die U suggereert.) Ik heb - 
mij daarover zeer positief uitgelaten 
tijdens de oprichtingsvergadering inza-
ke een Fryske Krite te Oosterwolde. 
Ooststellingwerfse bestuurderen en de 
hoofdredacteur van de Koerier zijn mijn 
getuigen. Zo heb ik-dan onlangs ge-
vraagd: Kan Jouk, die herhaaldelijk 'ri 
raak ,,riempien" maakt, niet eens zor-
gen voor eep tekst, die tot een eigen 
Stellingwerfs gemeenschapslied of 
koorlied leidt? Ik ben er wel haast 
zeker van, dat de Friese Koren zo'n 
lied gerust als samenzarigxummer mee 
zouden willen uitvoeren. 

Intussen: een streektaal, die niet tot 
eigen cultuurvormen komt, heeft het 
zwaar te verduren. En wanneer nu en-
kelen zich mistroostig afwenden van 
,,Friesland", betekent dat dan, dat de 
Stellingwerven de banden, die hen aan 
Friesland binden, zou willen verbreken? 

Ik heb een voorstel. De Heerenveense &i 
Koerier. die zo vaak toont een open oog 
te hebben voor cultuurdefensie en -op- 
bouw. neme het initiatief tot het orga-
niseren van een Stellingwerf-dag, waar 
op rustige wijze de (taal) problematiek 
worde behandeld. Leidde zo'n bespre-
king eerst maar eens tot beter weder-
zijds begrip, dan ware reeds veel ge- 
wonnen. 	 - 

Een slotopmerking. Omdat ik van 
mening ben, dat deze zaken niet in een 
dagblad tot een oplossing kunnen gera-
ken, gelieve de heer Bill goed te vin-
den, dat Ik met dit antwoord te dezer 
plaatse volsta. 

H. K. Schippers 



EEN P1IDDENSTELLINGUERVER.9  Waarom? 

In: Aanpakken 6.7.1951 
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Waarom? 
Op het concours van de bond van Print 
zangkoren Is weer eens duidelijk naar 
voren gekomen, dat wij als bewoners van • 
de Stellingwerven in de gedachtengang 
van de Fries van ,.boppe" de Tjongtr een 
aparte en niet in alle opzichten gewaar-
deerde plaats innemen. De ..krûmpraters" 
van ,oer-e-Tajonger'ç zo redeneert de echte 
Fries; zijn nu eenmaal Ingedeeld binnen de 
grenzen van het ..âlde heltelan," maar zij 
zijn niet bij machte om de zegeningen 
daarvan te omvatten en doen zelfs geen 
moeite om hun eigen aard te verlooche-
nen terwille van het .grote" doel één 
volk, één taal. Was het niet, dat daarmede 
een aanmerkelijk stuk grootte — en dus 
prestige — verloren zou gaan, dan zouden 
sommigen eigenlijk niet liever doen dan 
dit nietpassende deel eenvoudig af te 
kappen. Want. in de tegenwoordige tijd, 
nu de bisschoppen van Utrecht niet meer 
zo rechtstreeks het ..alde lan" belagen 
met hun legers, hebben zij de buffer-
gemeenten aan het ,,fütenein" niet meer 
nodig. 

Trots de emigraties, die in de loop der• 
jaren vanuit Friesland (het echte dan) 
plaats vonden, trots de door vooruit-
geschoven posten gestichte kelten—  en 
totnutoe evenmin •door het probeersel 
.De Stelliogwerven", waarvan de grenzen 
in liet oude land •ver doorgetrokken zijn 
om vooral evenwicht te bewaren, blijven 
die domme Stellingwervers maar vast-
houden aan hun eigen dialect en negeren 
-tent nemale_4t.FrlesketatL____ 

Er was zelfs een zanggezelschap, lid 
van de Friese Bond. dat de euvele moed 
had âm op een vergadering te vragen of. 

-devoorzItter-.élsjebileft' Nederiandarwot 
spreken 	. omdat de afgevaardigden 
'andërs de discuïsies, niet konden volgen. 

Stel je voor, dat je daar als rasechte 
• Fries op in zou gaan 1 

Dit zelfde koor ging zelfs zover een 
verzoek in te dienen, om inplaats van het.;  
verplichte nummer in het Friesk een 
Nederlands te pogen zingen 1 

Oçh, och, men kat wat beleven met 
zijn onderhorigen.' 

Is het al niet erg genoeg, dat de hond 
verplicht is om een wisselbeker beschik-
baar te moeten stellen voor de beste. 
uitspraak van het Nederlands? in Frieslân 
nota-bene. Een ;,echt!' Fries koor zou in 
prestige verliezen wanneer die zou 
gewonnen worden 1 

Nee, die bij ons komt, zo zegt de 
voorzitter in zijn gevoel van eigenwaarde• 
als echte Fries. moer zich maar aanpassen .  
aan onze regels. Wij praten Fries. Punt.  

• Wij doen dat onder ons, op vergaderingen 
en andere bijeenkomsten . (b.v.' op de: 
Volkshogeschool. zelfs als daar een groep 
Amsterdamse studenten komt, waarvan 
hoogstens 10 procent daardoor de discussies 
kan volgen.) Wie de Frieske Tael niet 
kent, welnu, die moet hem maar leren. 
Dit geldt vooral voor dat handjevol 
Stellingwervers daar helemaal aan de grens. 
Punt., Uit.  

Mijnheer Schippers, wij zijn inderdaad 
niet bij machte om voldoende de grote 
strategische waarde, die het doen en 
streven van II en de andere echte" 
Friezen. kenmerken, te bevatten. In onze 
domheid menen wij er zelfs een aanmati-
gende poppenkasterij in te ontdekken, die 
bedenkelijk nadert tot een soort kultur-
manifestatie, die in de jaren '40—'45 
zovele slachtoffers eiste. Ook toen gold 
het bijbelse woord: dwingt ' ze om 
in te gaan. Met alle gevolgen daarvan. 

Heus, wij hebben ook wel enig gevoel 
voor èoze geboortegrond, zelfs voor ons 
in vergelijking met is natuurlijk weinige 
volkseigen. In onze bekrompenheid willen 
wij dat niet ruilen voor het uwe. Maar, 
daarom waarderen wij dat van U ook. 
Uw opdringerigheid evenwel kunnen wij 

	

niet plaatsen.. 	- 
Wij missen uw gevoel voor agressie 

en ..'. . wij lachen er om. Het doet ons 
denken aan een blufferige kastelein, die 
vroeger leefde en die behalve zijn café. 
een klein stukje grond bezat waarop hij i 
een grote boerenschuur liet bouwen ter 
meerdere. glorie. Op zekere dag kwam de 
volksrijmelaar-bedelaar Jan de .Dood aan 
de deur en de dikke kastelein wilde aan 

S UtCD de utzondclUkejjyç,van Jan 
ten oren iü&edhiTdaarvoormflfl 

dan een gewone beloning. Jan voelde er 
niet veel voor, maar liet zich tenslotte 
overhalen. En de gezette kastelein aanziende 

'rijmde hij: 	. 	. 
Groote huuzen, 'ia beetien laand, 
Dikke koppen.. . . gien verstaand. 

In gemoede: wij zijn geen Friezen en 
als Stellingwervers worden> wij het ook 
nooit. Wij hebben heus geen, behoefte 
aan uw bescherming, die wij trouwens 
nimmer voelden. Blijf ons van het lijf met 
uw middeleeuwse en germaanse methodes. 
Wij lusten die niet en eisen evenals u 
alleen onszelf te zijn. En wilt gij werkelijk 
ejucht . en sljucht, frelnu. trek dan een 
zuidwal op aan de Tsjonger en laat ons 
terug keren naar Drenthe, waar wij eens 
vandaan kwamen en waarmede  wij ons 
thuis voelen. Dan kunt gij rekenen op 
onze waardering. 

EEN MIDDEN-STELLING WER VER. 



S.F., Brug over de Tjonger. 
In: Heerenv. Koerier 6.7.1951 

Brug over de 
Tjonger: 

Men zou uit enkele ingezonden 
stukken in ons blad in de laatste 
weken de indruk kunnen krijgen, dat 

een vrij ernstige tegenstelling be-
staat of dreigt te ontstaan tussen de 
.Stellingwervcrs en de Friezen boven 
dé Tjonger, een tegenstelling, die zich 

• hier en daar uit in tegenzin. Het feit, 
dat een zangkoor in Boyl overweegt 
zich af te scheiden van de bond van 
Friese zangkoren, wijst in deze rich-
ting. Een scherpe brief en een dr-
op gevolgde scherpe reactie 'kunnen 

• toevalligheden zijn; maar het is ook 
mogelijk dat zij de symptomen waren 
van een reeds bestaand onbehagen. 
Is daarvoor wederzijds reden? 

Wanneer men zich afvraagt, wat 
de boven-Tjongsters op de Stelling-
werven tegen kunnen hebben, dan is 
er maar een antwoord: niets. Ons is 
niet bekend dat ooit enige personen 
of instanties het de Stellingwervers 
kwalijk nam, dâ't zij hun eigen taal 1  
handhaven en liefhebben. Een Fries,': 
die dat deed, zou daarmee de tak 
doorzagen waarop hijzelf zit. De Stel-
lingwerven behoren tot de provincie 
Friesland. Of zij ook tot het Friese 
volk wensen gerekend te worden is 
een kwestie die zijzelf in volkomen 
vrijheid hebben uit te maken. Ons is 
geen, geval bekend, waarin op een 
vergadering, hetzij door de voorzitter, 
hetzij door de aanwezigen, aan een 
Stellingwerver werd gevraagd, alstu-
blieft Fries te spreken: Ook bij de 
Friese bond van zangkoren wordt, 
zoals ons bij informatie bleek, keen 
enkel koor verplicht tot het zingen 

een Fries nummer; men heeft bij 
verplichte nummers steeds keuze 

uit
- 
 Inter dan twee; De gedachte: 

Soont binnen de grenzen van de pro-
vincie Friesland en dus zult ge Fries 
spreken, is de Friezen, voorzover ons 
bekend, volkomen vreemd. 	- 

U_'_' jekeerd in deStel-
begripvoor de F1tTCU1 

•tuwsituatie? Ditbegrip moge niet 
algemeen zijn, hetbestaav zeer zeker. 

-:Waneer een burgemeester benoer-
den 'de Tjonger het Fries in ae raad 
verbiedt, wanneer een, kantonrechter 
een beklaagde afsnauwt omdat hij 

dFries spreekt, wanneer een oud-pre- 
sident van de rechtbank de- Friese 
cultuurbeweging vergelijkt bij een 
wespennest en de Friese taal bij een. 
besmettelijke ziekte, dan beeft ook 
menig Stellingwd'fs hart van veront-
waardiging. 

pelijk, 
mede 

 door het ontbreken a 
behoorlijk-onderwijs in het Fris, dat 
vele Stellingwerveis bij openbare ge-
legenheden liever Hollands dan Fries 
horen, omdat ze het eerste gemakke-
lijk kunnen volgen. Wanneer in' Frie-
se organisaties meer en meer het Fries 
als voertaal wordt gebezigd, dân ge-
schiedt dat' echter allerminst uit ge-
brek aan wellevendheid, maar veeleer 
vanuit de - veronderstelling dat de 
Stelhngwervers 'zo nauw met Fries-
land verbonden zijn (afgezien van de 
provinciale grenzen), dat men hen 
toch moeilijk als vreemdelingen kan 
behandelen, waar het Fries voor hén 
immers ook geen vreemde, in de zin1 
van onverstane, taal is. 

Dit begrip moet er van weerskan-
,ten zijn. Een Friese bond van zang- 
koren, die het Fries afschafte als voer- 
taal, zou zichzelf daarmee onmogelijk 
en belachelijk maken, en tonen zijn 
verantwoordelijkheid in de Friese cul. 
.tuurstrijd niet te beseffen. Friesland 
moet op dit gebied nog alles verove-
ren en styleren. Daar komt helemaal 
geen dwang of pressie bij te pas, al-
leen is er vrijheid voor nodig, onver-
hinderde ontplooiingsmogelijkheid. 

Stilstaan is ook voor het Friese cul-
turele leven niet mogelijk; men gaat 
vooruit of men gaat achteruit. Met 
'Friesland wijst het tegenwoordig in 
voorwaartse richting. De verontwaar-
digde kreten S scheldwoorden ener 
reactionaire oude garde zijn hierbij, 
een zeer natuurlijk begeleidend ver-
schijnsel, dat op geen enkele wijze 
behoeft te' verontrusten. 

Maar de Stellingwervers staan niet 
in dat kamp. Zij worden door de! 
Friezen niet als vreemdelingen be-
schouwd en zij wensen voor het me-
re*ideel ook niet zo te worden be-
schouwd. De.bloei ener eigen Friese 
cultuur op het gebied van litteratuur 
en kunst, ook van de zang en het ge-
sproken woord, kan door hen dan ook 
slechts met blijdschap worden be-
gréet. De soepelheid en openheid van 
geest die kenmerkend is voor de Stel-
lingw,erven zal het hen zeer gemakke-
lijk maken deel te nemen aan dit cul-' 

-_turele leven. _____ 
Wij kunnen ons' moeilijk voorstel-

len dat men in de Stellingwerven al-
leen een Friesland zou wensen, dat 
volkomen ontfriest en dus geen Fries-
land' meer' zou zijn. 

Mocht men er in Boyl zo over den-
ken, ja, dan is er inderdaad maar één 
houding; zich distanciëren van Fries-
land en aansluiting zoeken - op het zui-
den of het oosten. 

Wij geloven echter niet- dat men er 
zo over zou denken. 

F.S. 



STELLINGIJERF, JEHRPJNES., Be Botsing. 

In: Steil. 6.7.1951 

INGEZONDEN. 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

De Botsing. 
Op het zangersfeest in Leeuwarden skient het dus 

vleden weke tot een botsing tussen de Stellingwer-
ven en de heer Schippers, veurzitter van de Bond 
van Zangkoren in Friesland kommen te wezen. 

Het is jammer, dat het zo moet, mar as ons het 
vuur zo nao an de skenen legd wordt, dan moe' 
we weten wao' we staon, en dan hemmen we het: 
recht en de plicht om van ons of te bieten. Het 
bliekt inderdaod meer en meer gebrukelik te wor-
ren, dat op vergaderingen in Friesland de Stelling-
werven finaal passeerd worren, en er lustig Fries 
praot wordt, ondanks het feit, dat Ônze meensken 
die taol moeijlik verstaon. 

Ik kenne de heer Schippers toevallig persoonlijk 
en zien anval verwonderde me niet. Mar ik kerine 
daornaost gelokkig een hieleboel Friezen, die het 
net zo inzien as wi'j, naomelik, dat het gebruuk 
van je eigen tael allient dân op zien plak is, as 
daor gien iene overlast mit andaon wordt. 

Naost zokken ku' we dan toch in elk geval staon, 
skolder an skolder veur hetzelfde idiaal de opbluj 
van de eigen tael en 4e eigen kultuur. Zie benoor-
den, wi'j bezuden de Tjonge;. 

En a' we ons dan van de ,,deurdrievers" niet al 
te vule antrekken, dan bloeden die vanzelf dood. 
Wat netuurlik niet betekent, da' we ons op de kop 
zullen laoten zitten 

Een gewaorskouwd man telt veur twie dus 
IEDERE STELLINOWERVER OP DE BRES! 

Jehannes Stellingwerf. 



STELLINGUERF, JEHANNES., Een Practien uut de Oostboek; 
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/Kom er mar in, heur! 

Een Praotien iut de Oosthoek 
- ' 

 

Kom erniar bi, beur l 
Ja, kom er mar in. D'r is nog wel een. klein plak-

kien op de baank vri'j. Praot mat even mit over i 
Korea en over het voetballen en de dure overjassen 
en de krapte an luizen en gao mar deur, duzend 
aandere dingen meer. 

Wao 'we binnen? Max dat hè'j toch zeker al 
lange in de gaten? Ja, netuurlijk, man, in de skeer-
winkel op 't hoekien. We bin er al eerder west, dat 
wee'k wel, mat wat zol dat? In de skeerwinkelis 
altied wat ni'is  te beuren, heur. Daor raek ie niet 
uutpraot, al zit ie er Ok de kiele weke an ten stok 
deur. Want die het tilt heurd, en die dat, en de 
darde vandaege toevallig niks. Mat die praot even 
goed mit, heur. Daoroni is het o zo verstaandig, om 
de ni'jgies nut de skeerwinkel niet verder te vetel-
len. Mar vandaege, hoe'j hielemaole niet mit te 
praaten. Want het het al weer Juni west en dus 
is de visker weer an 't woord. Net-uurlik, hi'j het van 
de weke henne west. Stel je veur, dat hi'j er niet 
west hadde. De vis was er grif van skrokken. Ja, 
hi'j het ok al weer een peer mooien vongen. 'k Zal 
't je vetellen t Mat ien ding het ie mitmaekt - nou 
hi'j vist al van zes jaor of, mat dat is hem nou toch 
nog nooit eerder overkommen, hè. Hadd'ie een 
mooie dikke piere an 't haokicn daon, hi'j legt in 
en mit op hetzelfde ogenblik - weg is de dobber. 
Het kwam zo onvewachts, dat ie wat onvezichtig 
ophaelde, het was een knaop heur - het vligt wat. 
hoge de lucht in - komt er krek zoe'n grote grao-
perd van een zeevoegel anvliegen - iene hap -. het 
ie die an de haoke zitten. En floddereil en raozen 
dat ding l Mijn, hij haelde vezichtig in en daor 
hadd'ie hem, hè. Nou ja, hi'j het hem weer vliegen 
laoten vanzelf, wat mos ie er mit doen, niet. Mar 
't haokien kwiet, dat zat muurvaaste in de snaevel. 

Nou kommen er meer staarke stokken los netuur-
lik, dat kan niet best aandes. Mat ik gao ze jim 
hier niet oververtellen, beur. Koop dat boek van 
Baron van Münchhausen mar, daor .staon ze ok 
wel in...,.. 

D'r wordt ok 'njoeie grap verteld. 't Gebeurde 
bijeen bakker in Buil. Daor ging iene henne, om 
een krentebrood en nou was dat een krentebrood 
nou ja jim begriepen het wel. De koper nam het 
zonder meer an en zee tegen de bakkersvrouw mit 
een staolen gezichte: ,,Krie'k er ok een fiets bi'j ?' 
Het was gien wonder dat de vrouw een beetien reer 
.opkeek en dan ok vreug, waor die fiets veur dienen 
mos. Waorop de koper zee, dat ie daormit van de 
iene krente floar de aandere fietsen wol .... (Om. 
gien kwaoie gezichten bij de Builer bakkers- te 
maeken, 't was jaoren leden gebeurd, heur). 

En wee'j waor dit keer ok over praot is.? Over. 
de bombakkesen. Niet over die van Sunterklaos, 
vanzelf. . .Mar over die van lipp.estift en: wenkbrau-
wen-kachelpoets en al zokke detizies- en tubegies-
dingen meer. En lao'k je nou vertellen, dat ze d'r 
allemaole stok veur stok een boel inzaggen? Een 
Stellingwerfs maegien zonder grote-tadskleurties, 
nee, dat komt niet goed. 	. 	. 

Stel je dat eens even veur, dat je dâor een fikse 
jonge meid integeri 	zol, mit een bruunge- 
braand gezichte en een peer echte lippen van vleis 
en bloed. Dat kan toch niet? Vondel begreep dat 
okal,toenieschreef;- - 	..- . 	,.f 	.. - 

Se -bloostgijck een roosje, --  
Maer s' haelt het uyt een doosje. 	1. 

- 	. 	 Jebannes Stellinfled. 



STELLINGWERVER UIT BOIJL, Friezen en Steliir,Qwervers. 

In: Steil. 13.7.1951 

Friezen en Stelllngwervers 
Als men d leden van de meisjeszangvereniging 

vraagt wat ze nu wel  denken van al dat geschrijf 
in de kranten over hun belevenissen op. dat be-
wuste concours, krijgt men steevast te horen.: Je 
liek'n wel niet wies". Als men meet van hun indruk-
ken wil weten, wordt ongeveer het volgende ver-
teld ,,We hadden een paar jaar niet aan het con-
cours deelgenomen, omdat we niet goed genoeg 
zongen. En toen we dus op het concours ons num-
mertje gezongen hadden, verwachten de meesten 
van ons een hartelijk woordje van welkom, omdat 
ze ons een paar jaar niet hadden gehoord. De botte 
toespraak van de heer Schippers, die vrijwel nie-
mand heeft verstaan; maar die in alle oren onvrien-
delijk klonk, was voor allen een vreselijke ontnuch-
tering. En op die speech volgde fl nog een hartelijk 
applaus 1 Nu moet men weten dat bij de zang-
vereniging ,,Levenlust" veel leden zijn van 15 jaar 
oud. Het is begrijpelijk-dat men huiswaarts keerde 
met het idee, dat men haar in Leeuwarden liever 
niet zag 

Nu heeft men in ingezonden stukken niet over 
dëze ongastvrije houding van de Voorzitter van 
de Bond van Zangkoren geschreven, tenminste niet 
van de ,,Friese" kant. 

Men is gaan uitweiden over allerlei taal- en en!-
'uurproblemen. Men geeft de Stellingwervers goede 
raad op dit gebied, waar echter niet om gevraagd 
s. De Boijler zangers wachten nog op iemand uit 
het kamp der Friese cultuurdragers, die zich met 
het boetekleed wil sieren. 

Daar gaat het om! 	 . - 



JOUK., Stellingwerfse riempies; Wat buurman van de T.î. ze 

In: 11eerenv. Koerier 9.7.1951 

e w e 	 j 

C 
S1'ELLINGWERFSE RIEMPIES 

fl7. 
Wat buurman van de T.T. zegt 

Mien buurman liet noor Assen west 
,Jouk," zegt Ie, ,,'t was enorm! 

T 1—  •. 	. 	flat 4~ flou nog eens rieden, hè! 
6' C St was nou nog eens vorm! 

... As duveis akeuten ze vebi'j! 
En deur de bochten man! 
A' 	bl'j 	 ie J' n zo 	stoan, snap 	niet, 
Hoe as het Jelt'Wc kan. 

Ze hongen an de meten, hè! 
En dan veuntut! vol g/» 
Zkvreug hem, wie nou mit dat al 
De \wlnner eanUk was. 

• . . ,,Nou 3a, kiek...", zegt ie, ,,'t zit zo Jou/t, 
De winner.... (en hl'j kleurt) 
Eet ging zo grlez'lig harde, dat 

:zkeaulent mar HsuaDIr'. 
JoUIc 

* 

7 Juli '51.— Hannes Nijholt:(zonder lenige anleiding) 
"Ze hemmen me veteld,dat ie die mooie stokkies in 
de kzaante skrieven.Jouk,stoat er dan onderin de 
Heerenveense Koerjer.Is dat zo?Het worde me veteld, 
nou ik zegge dan za' 'k hem wel eens vroagen." 
: "De meensken weten veake een boel,Hannes." 



JUUK., Bekoop iene dag T.T.-stad inde lichte klasse. 

Ir,: Heerenu, Koerier 17.7.1951 

-tea 

Bekoop iene dag T.T.-stad in de 
lichte klasse 

Ja, ze durven het daar wel an in 
Bekoop! Sten er veur de eerste van 
dlsse inoand een tocht veur het oldste 
vevoermiddel, de billewagen, op het pro-
gramme, amper veertien deagen leater 
was het ni'jste, noamelik de bromfiets 
au de beurt. (Tussen twie haakjes: in 

-de Westhoek numen ze zoon ding een 
,,hoestbujje", max' dat vien ik een be-
lediging.) 

E. al was het weer dan -oh niet, zo 
biester bar butengewoon bezunder -best, 
en al hadde de deelnoame zeker wel 
een beetien groter wezen- kunt, dat 
nemt niet weg, dat er om goed twie 
ure een gezellig ploegien brommexties 
vetrok. Ieder hadde zien eigen richting, 
al naar gelang de dobbelstien hem die 
wezen hadde. Dls naar Oldehonie,--  die 
noar Ni'jholtpea, nommer drie noar 
Noordwolde, wéér een aander op Flislo 
of Makkenge en; En dan op dat plak 
max weer je gelok pebereiz opni'j een 
gooi, en opnij een rit. Fin zo ging dit 
deur, totda' j' zes plakken andoan had-
den. Dan ko' f'meaken, da' j' weer i 
Bekoop weeromme kwaxnnten, out er op 
de priesuutdellng - te waachten. 

Netuurlik lotte de iene onderweg wat  

toch niks van de netuur," max laat Ik 
zokken dan vetellen, dat er noa ofloop 
van de tocht iene tegen - me zee: ,,Jouk, 
nou wust ik nooit dat er hier in de 
buurt Orchideeën grujjen, max van-
deage hè' 'k ze zien stoan an de weg! 
over $ekhof." Kiek a' j'  de mooie din-
gen in de wereld max zien willen, dan 
zie' r ze op een bromfiets ok wel dege 
zo goed. 	- 

Om' tien -menuten veur sense - kwam-
men de loste deelnemers en, er ,  worde - 
nog eens wakker, noakoart over de - 
veslØllende tochtep, die er meakt wa-. 
ren, en ie hoefden- werkelik nar noar de 
gezichten te kieken om te weten of de 
rit In - de smeak vak; was of iziet!. 
Maankementen hadden heur gelokkig - 
niet veurdoan, alle deelnemers waren er 
binnen de gestelde tied weer en ok de 
ongeloksvoegel, - 41e in Noordwolde een 
hond veur de wie1ep.kreeg, keek er on- 

danka - een per pleistis op de 
tevreden uut. 	 - 	- - 

Veurzittér Bouwbuus meakte om - zes 
ure het antal punten bekend, dat No-
taris - Taimens an elke kontroleplak 

- toekend hadde, en hieruut volgde - de! 
uutslag: late pries: G. Eppinga, Elalo; 
2de: M. Bakker, Noordwolde; ade: - G. 
v, d. Helm, Boyl; 4de: - M. Mulder, 
Tronde. Dissen hadden 42, 40, 36 en 36 
punten. Om de darde en  vierde pries - 
mos uut een stok of vieve lot worren! - 
Spanning zat - er dus ok nog volop In! 

As bezunderheid ku' we nog vetellen, 
dat een sportieve pelisie-man uut Gor-
rediek, nl. de heer Schokker, de tocht 
reed op een gewone fiets. Dit weliswoar 
buten mededinging, - man rn'j hea.lde een 
puntental van 38, bi'j een ofstaand van 
61 km. Wat veur de kommissie anlei-. 
ding was, om Item te verrassen mit een 
lepeltien; woar de Bekoper karke op 
pronkte.  

Om half zeuven was alleman Weer 
naar jiuus teroggekeerd, de iene zon-
der,- de aandere mit een eierstelieglen of 
een lepel en vöfl<e; nar stok veur stok 
mit disse gedachte: Bekoop kan ons een 
volgende keèr' weer  vewacwhten! 
-- - 	- -. -- -: - 	JOWC 

jgelokkiger as de aander, d'r waren er 
Ibi'j, die alle plakken andoan hadden, 
'd'r waren er ok, die altied max wat 
op hetzelde trajekt ommekruusten. flat 
leste kan soms -  wel eens wat ontnioe-
idigend wezen, max omda' 7 t'j waren 
in het kiezen van de weg, was het veake 
toch ok weer zô, dat er tussen dezelde 
plakken wel veskillende mogelikheden 
-waren. Al hè' we dan ok wel even me-
delieden had, mit die aarme kerel, die 
in Bekoop denkt an 't begin Ni'jhet-
pea gooide, die doarweg weer noar Be-
koop mos en van Bekoop rechtsomk 
Inoar... Höltpea! 	 t 	 - 

Nou weet ik wel, dat er een bulte 
meensken binnen die zeggen: ,,Nou ja, 
die weg dat doet er eaniik ok al niks 
toe, want op zoe'n ding zie' f. jomntes - 	 - - 	- 74U4 Le4a an -de weg 'so Owaonse 	- 	- 
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('Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) 
An Jehannes Stellingwest. 

Mitjo stokkien in de Stellingwerf van 6 Juli, over 
Mie ,,Botsing', kon ik' het niet heleinaol iens we-
zen. Neffens 10 201 er op bijienkomsten benoorden 
4e Tjonger het Fries niet bruukt meugen worden in 
'geval er Stelhngwervers bij binnen. Dat zol een S 
pooie boel worden. Ik docht dat het verwaeterde 
tellingwerfs van vandaege de dag oons in dat stok 

fran zaeken tot een aere riddenaosje kon brengen. 
Het zol toch te briek worden as op een concours 

yan Friese Zangkoren er om die stokmennich Stel-
Iingwervers Hollaands praot zol moeten worden. Ik 
(zol jo gehek kunnen' geven as het een Nationaal 
jconcours west .hadde. Wat de heer Schippers zegt 
len daon het, weet ik niet, maar ik weet wel, dat 
M wij in oonze gemeente soksoort meensen had 
øiadden, het Stellingwerfs op een hoger peil was 
kommen te staan, dan nou het geval is. As jo dan 
op het leste de Stellingwervers oproepen om op de 
bres te staon, dan stao ik graeg naost jim. Mar wat 
bedoelen jo daarmit? Moeten er nou noch meer 
stokkies schreven worden over ofwijt praot ut 
skeerwinkels, otdaanlcte moppen enz.? Daor schie-
ten we niet veule mit op. As jim veur het Stelling-
werfs op willen kommen, dan zal er wat aanders 
moeten gebeuren. En dan vaalt er van de Friese 
Beweging noch wel het ien en aander te leren. 
Maar zo lange noch niet iens een vaste schrief-
wieze van oons dialekt bestaot, zolange er in een 
plak as Wolvega, haost meer ,,Hollaands" dan Stel-
lingwerfs praoten wordt, zolange jim veur de op-
blui, om mar ien van jo eigen woorden te bruuken 
niks beters weten te brengen dan wat tot nou toe 
in de Stellingwerf staon het, zo lange past het niet 
om van een grote Friese meerderheid te verlangen 
dat ze rekening hôolt met het Stellingwerfs ,,tael- 

En zo lange oons eigen dialekt noch niet lens 
drievers het, doen we beter om niet te wiezen naor 
,,deurdrievers" van 'aere taelgebruuken. 

En as het waor is dat jim het Fries zo min ver-
staon, is het dan niet singeliers, dat de Friese te-
neelmeensen, op verzuuk van Steltingwervers, win-
teraovens zo'n protte Stelhngwervers naor de zalen 
weten te trekken? 

,j%nne an. 

Onderskrift. 	 - 
Om de waorheid te zeggen, ha'k een kleine te-

genanval op mien stokkien ,,De Botsing" wel ver-
wacht. Mar, dan wel in de eerste plak van een 
lezer benoorden de Tjonger. Ik keek dan ok wer- 
•kelik even vremd op toen het stok van Anne Jan 
me onder de ogen kwam. Dit nog te meer, omdat 
ik in de Stellin'gwerf van 16 Febrewaoni van dit jaor 
van dezelde skriever lezen kon 

Waorom zoll'n wij oons veur 't Stellingwerfs 
schaemen, 

Waarom miènen 'n hiele boel, en ok zelfs 
veurnaemen, 

Dat 't hun niet staot, of dat 't niet is te leren, 
Terwiel ze elke dag 'n Wolvegaster. broggien - 	

, 	 smeren? 

Zal Wolvega heur zelf dan altied blieven, 
Laot ze dan ok niet om 'n iesbaençgaon kleven, 
Mar bonen, an meer ien-heid over alle boegen, 
En dit niet in 't z.g. Hollands, mar in 't 

• Wolvegasters op te joegen. 
Dat disse zelde Anne Jan het nop zo veur de 

heer Schippers opnemt, terwiel ie volgens zien 
eigen woorden niet wet, wat die daon en zegt het 
in Leeuwarden, is mi'j ten lenen maole een raadsel. 
Ik kan hem dan wel vertellen, dat wat de heer 
Schippers daor dee en zee, elke Stellingwerver 
tot de, ti'jjen uutgaon is. We bin er bespot en be-
iachelik maekt 

Naar oonze berippen, die we op disse plak al  

Nederlaans de tael. Daornaost het ieder: 
om een plaetselike tael of dialekt te ont-
ma' de pllcht,om tegen ieder die nut een - 
'reek komt, de Nederlaanse tael te gebru-
k de heet Schippers, al praot ie dan ok 
eer veur de Friese Bond van Zangvereni-
rieslaand is niet ien taelgebied, en wie 
die is ziende tillend - en bij ons an het 

adres.. As ie praoten van een stolçmennig 
rvers tegenover het antal 'Friezen, -hè 1' er 
'j stillestaon, boe  groot as het antal 'Frie-
tgeleken bij de hiele .Nederlaanse -bevol-
die mienen toch wèl, dat ze' recht - van 

..mmen .... 
In ,,De Botsing" reuD ik elke Stellingwerver op, 

om op de bres tç staon veur .zien  tael t Anne Jan 
begript niet goed, wat as ik daormit bedoele.- Een 
meenske is een reer ding T... en vergeetachtig 1 
Want, in Febrewaori dee Anna Jan hetzelde 1 Toen 
begreep ie het bliekber hiel goed wat het betekende, 
om veur de opbouw van onze tael te strieden 1 Ho-
pelik doen een hieleboel Stelilngwervers dat oogt 
En as dat waar is, en het is waor, dan kan ok Anne 
Jan gerust wezen, dan blift het niet .-bi'j een praotien. 
uut de skeerwinkel, mar dan zal het werachtig wel 
gaan! 	 / 

Wedden, dat er naast de Friese stokken (waor 
we gelokkig ok onze volle wedering veur hemmen) 
en de Nederlaansen, in de kommende winter ok 
weer de nodige Stellingwerfsen op de .plaanken 
kommen? 

-, 	 . 	
- 	Jehannes Stellingwerf. 



INGEZONDEN 
Steil. 12.10.1951 

INGEZONDEN. 
• Ondeniiezer: -En Wie weét nou wat Eureka be-
ekent .. 

LerUng : Opa-,bet -zegt, •venr tem beteken het 
ie 41Ö1-Mestschudder waor men 'dartig Jaor en 
w»ger zondë-  ogemakiiiit'warken kan en die bij 
le C.. A. V. In OIdebkoÖp• in de nelste koegellager-
Stvötlng yeur ooldepdet2e krigen is. (adv.). 



JOUK, Stellingwerf'se riempies; Bili het zien van een poppe-

kaaste midden in Leeuwarden. 

In: Heerenv, Koerier 23.7.1951 

£ 

STEWNGWERFSE RIEMPIES 
fli'J het zien van een 
poppekaaste midden 

in Leeuwarden ,qJ? 
Anne zestien-drie-en-zestig. 
Stoat er boven liet toneel. 
En de kaste blinkt van kleuren: 
Rood, ets bruuts en gruf jtn en geel. 

Ja, nou sta het spul beginnen! 
Kiek! Jan Slowen, PlêrlsZa, 
Huusbaoá en Ketrien, ze zingen 
Fleurig op van Faldera! 

421e klender nut de omtrek 	- 
Dreaven, vliegen er op an! 
Zingen mit en lachen, roazen, 
Ons Ketrien en ons heur Jan!! 

Mat ok, hoevtsul grote neetiskt 
Bileven er niet even stoan. 
Moe')' noor die gezichten kieken, 
Hoe te ok Stleven goan! 

Negentienhonderd-(ex-en-uuitftlg; 
Straal - *tofl*bom - bromfiets - tlsd. 
Mêenlltèn om een pop pekaate 
Ziën we het veelal soms niet? 

JOUK 



MEULEN, A.J. 1.0.9  An Jehanries Steliingwerf. 
en 

STELLINGliERF, JEHANNES., Naoskrif't. 

In: Steil. 3.8.1951 

2 

Om mit 10  te wedden, vuul ik niet 
't Is beter om eens nao te denken over een spreuk 
van benoorden de Tjongeè: ,,Sizzen is nest, mar 
dwaen is in ding". Om het even veur jo te ver-
taelen:„Praoties verkopen kunnen we allemaole, 
mar de daad, die brengt pas gewicht in de skaole”. 
En veerders lehannes, mag ik je ok wel weer lieden. 
je skreven mij, in tegenstelling mit l-lajo, nog terogge. / 2 	 _ 
En al zullen wij elkaer op pepier dan niet mieden, 
't Gaat om it Stellingwerfs, want dat zit in de pogge. 

Anne Jan. 

- 
Ik gèloveniet, dat Anne Jan in zien twiSt1 

skrieven mit vule ni'js op 'e lappen komm b ci 
- daorom wi'k mien antwoord dan ok kort hollen. 

INGEZONDEN. 	 drift mit mien gedachtengang over het praotea 
(fluiten verantwoordelij ldieid 'van de redactie.) 	i van het Fries op vegaderingen 'en al zokke dingen 

Hetlitmen.Ltodatieeenbeetiendeapot 

An jelianne.s stewugwerf. 	 'meer. Miskien hé' we mekaander een hoeden ve- 
Uut ja onderskriÎt op mien skrieven van 20 Ni, keerd begrepen. Kiek, as ik leze van een vegadering  i  bliekt dat jo mien stokkiss slecht lezen, en ok mar van de Fryske Krite in Wolvegao. dan weet Ik, 

min begrepen :hebbén. Dat spiet me, en omdat het 1 dat daor Fries praot wordt, en a'k er dus al hem* 
er zo vere naost is, Sieniij er toch noch eemties gao, dan za'k daar niet de minste anmaarking op 
op weeromme fe mbeten kommen, al zal het dan maeken. En as er nou in de toekomst eens een 
kort moeten. 	 Steuingwerfse aovend huilen wordt, dan is het 

Jo skreven, dat ik het -veur de heer Scppers netuurlik niet nodig, om de meensken bl'j de deint 
op nam. Dat staat nargens: er staot allient, dat te vraogen of ze wel Stellingwerfs vestaoa. zon 
meensen as Schippers meer wark verzet hebben t Anne Jan dat veurstelt, omdat iederiene die er koni 
veur hun tael, dan Stellingwervers tot nou toe veur 1 nut de ankondiging wet, dat er Stelllngwafs 
hun dialect daon hebben. Zoks is maklik genoeg t praat wordt As hem dat dus niet goed toSekt, 
om nao te gans, al had het dan veur de Stelling- dan kan ie thuus blieven. 
wervers -beter aersomme kunnen wezen. Daorom zal 	Mat wat aandes wordt het, as er een vegadetfug 
de heer Schippers zien tekorten wel hebben, hek as hullen wordt in Leeuwarden, die de hielt provla-
jo en ik ok, mar dat sluut zien goeie punten niet cie angaot, en over een in dit opzicht zuver ,,aeu. 
nut. Jo 'hadden trouwens ok kunnen lezen, dat het fraai" onderwaarp. Dan blief ik er bl'j, dat daar 
mij niet ging om dat veurval in Leeuwarden op allient Nederlaans op zien plak is t 
zichzelf. De ultra-bekrompen uutlaotingen, die 	De haand, die j' me in de lente riegs toe- 
daorover van jim kaant skreven binnen laot ik veur stikken, neem ik netuurlik hiel graeg an; mat ten 
wat ze binnen. Het dreide om jo woorden; dat ding is jammer, en wel da'j Hajo, die hlelnnaSe 
Friezen op hûn bijïenkomsten, waor ok Stellingwer- buuten dit geval staot. ok nog even een veeg nut 
vers binnen, het Fries plak moeten laoten roemeni de panne geven. Dit liekt me nou niet bepaotd 
veur het 1-lollaands. Dat stond er duudlik genoeg 1 sportief t 
donkt me. En mit die riddenaosie was en ben ik 1 Lao' we rekenen, dat het een vegissing lat  
het niet iens. As jim dat zelf laeter op jim toe- 	 jehannes Stellngwat, 
komstige Stellingwerf-aovenden ok deur zullen voe-
ren, zullen jim marken, dat zoks niet deur te zet-
ten is doarveur wonen er b.v. in Wolvegae al 
vuul te vuule meensen nut aere Landstreken. 	1 En dat ja van zo'n stokkien van mij al vremd 
opkeken, .dat bekt niet best. As jim plannen deur-
gaon zullen jim nog wel eens wat aers beleven. 

Het zol glen kwaod kunnen om eens nao te gans 
wat eardere en care taelwrotters ia dat stok van 
zaeken al niet mitmaekt hebben en nog mitmae- 1 
ken. Veerders hangt vanzelf de waerde van een tael 
of dialect niet of van het tal meensen dat die tael 
of dialect bruukt. Dat heb ik ok niet beweerd- Het 
Stellingwerfs het dus wel deeglik recht van 
bes$401L..Jdaar noch eens,,JmtaaJhrSr_en...aaa._i 
drs anpakt moeten worden, aanders is het te laete. 

Daorom hoeven jim jim niet te vule op te blao-
zerg as jim eens op de tijen trapt worden. Ik ge-
love, dat die jim ok wel wat rieklik lang binnen. 

Het zal jo ok bekend wezen, dat er in de Stel-
lingwerven al plakken binnên, waor het Fries -het 
Stellingwerfs al veur een groot part teroggedrongen 
het. En as Wolvegae noch meer uutbreidt wordt, 
zal -het niet maklik wezen om daor noch een zaal 
vol Stellingwerfs praotende meensen te .kriegen. Jim 
zullen dan het beste doen om bij de deure de niet 
Stellingwerfs praotende bezuukers, direct maar te 
keren, om 't jim aanders genoodzaekt binnen, om 
ok nog op zo'n aovend Hollaands te moeten bron - 
ken, zoals jim nou van de Friezen eisen. 



Gjin 38e breedtagraed yn Fryslan. 

In: rvsk en Frv 13.7.1951 

Gjii 8ehreedtegraed 
li awwe de, Stellingwerven Hang

by in forhollânslce Fryslâü? Né, om- 

yn Fryslan mersi Likemin as FryslAn bilang hat 
by 	Lorbollânske 	Stellingwerven. . • . 	

,. Der is de léste tiden wer gans to 
Wolk de Stellingwervers har streek- 
eigen 	karakter 	biwarje 	en 	fuorb- 

• rêdden oer de Lorhâlding yn it stik sterkje, dan sille hja yn it Noarden 
fan 'e tael tusken de net-frysktalige bounsznatçn fine. Yn it Suden fine hja 
Stellingwerven en it oare part 
Fiys1n. De Oer-Tsjongsters, asbjaøp 

dy grif net. Op 'e kaert en 7fl it orga. 

gerkomsten koinme dy't yn pro vin- 
nisatoaryske hearre de 	Stellingwer- 
vers by Fryslân. Hja soene ek net 

siael forbân hâlçlen wurde en., dus oars 	wolle. 	Mar litte :hja dan ek 
hie1e 	Fryslân 	bistrike, 	fprninmp 

dat it 	Lan 'e Fryske gatiiis 	gebrûk 
krewearje kar kulturele oansluting 

tael -by sokke offisjele gelegenhedeir' 
by it Noarden. .Dat der in bigjin Lap " 
oansluting fr; kin elk wol merkbite. 

• ti ge oanwint. Gaurîs SIQeht dan. 	; Seiskippen as fan Barend van der 
tild ien fan banen 0P '0 bW 	- Veen en Tetinan de Vries binne 
klaget, it Frysk is kar in party 4&,',, 

• same,  wei sa min of alinel nette Lor- 
ûnder de Tsjonger gjiu ûnbikendem. 
Yn Wolvegea is in mânske en war- 

stean. Somliken geane dan safier, dat bere âld-selskipslcrite. 	Doarpen 	as hja de Boppe-Tsjongsters einbks max SkeenseeI litte winterdéi ek Pyske 
oanride woene en b$lc yn sçkke ge sprekkers konime. 
Lallen HolJAnsk. Yn in formidden 
de Fr. Mij. Lan Lanbou en ek by 1k' Dat wijst der op dat it kultureel 

Lânboujongerein heakket it )'hl forkear oer de Tsjonger net strjemd 

?it en troçh. En ejc-k 	''? d  is. Lit dat forkear taniinme. En lit it 

ijeerenveense Koerier, dik bmam.. safler 	komme 	troch. ûnderwijs en 
bisef fan inienskiplike strijd dat de men de SM-Easthoeke b4c?tt 

as meil har kolommen 	igiet mei SteIIhIWe1VerS bar 	alteast yn pas- 

- dize taelkwcstje oan ien 	ei $IcIeii sive sin -r. it Frysk sâ eigen meitsjje, 
dat 	it 	brûlct wurde kin en kearen. 	• 	. 

Dat der binne- spapnmgn oan 
op gear- 

komsten 	ensfh; dêr't minslçèn fan 
t wjerskarnen de Tsjonger. Koartbyhat erskte 	de 	jppgçr 	elkaar 

iïoetsje Wy hawwe bilang by èllcoar S 	
' • ? 

dtwer 	bn den op n net d S om?tI 	front fietfoarinoar oerkit conaohei to Ljouwert d9It Boun 
fan Sjongkoaren yn Frysln Miden mei de Tsjonger der tusken, It soe in 

hat4De bounsfoarsitter H. t SChil> ramp wêze as dy Tsjonger 'in, 38e"  
breedtegraed yn Fryslûn werd, 	" pers liet doe oer dizze taelkwestje in  

wurdmannich falle, -om't der in ôLdie-. 
• ljng ûder de-Tsjonger wei yn forset 

kommen wie tsjin it jierliks kiezen 
fan in forplichte Icoarliet, dtr't ien La  
jimmerwei in Fryske tekst haL Dy 
ôfdielingwoegjin(healenhealfor- 137 	3 plichte) Frysk sjonge. De Loarsitter 
wiisde bar op 'ewearcje fan Fryske 
koarsang yn Fryslân. Dér lcaein letter 

r 	 - 
(4 sj. JtK Fr- 
j 

dalje op. 
Piperige stikken yn »De Stelling- jb1w4 	j 	- Pt. werver" en de ,,H. Koerier" wiene it 

gefoich. Iii delbèdzjend haedartikel 
yn .lêstneamd blêd bisocht oalje op 'e 
weagen to-struifen. --•.- — ---• •. ..... 

len ding Is ût ditze skriuwerij wol 
to learen. Guon Stellingwervers 
skikke de rjoohten San it Frysk yh 
Fryslân Loislem yn, fiele ek de wear-
de fan de eigen tael, mar wolle dat 
der dochs rekken hâlden wtirdt mei 
harren, oip't hja by Fryslân hearre en 
hearre wolle. Mar it liket dat sokke 
ynskikkers noch mar tin. siede binne. 
Hwant gâns oare lûden wize in care 
kant i'it. Net allegearre liawwe hja 
foar it Lorstân hwer't wy yn Fryslân 
mei de tael hinnewolle en hwe/t wy 
de taelstriid om fiere. Dy striid kin 
harres mei wôze om't bfa giet tsjin 
in fijân dy't ek de Stellingwerven net 
fijemd is: deforflakkin&droan, 
taesting fan ]iwathja en wy kenne as 
,,it eigene". 



30(1K, Stellimgwerfse riempies; \iekaansie herinneringen 1 

In: Heerenv. Koerier 7.8.1951 
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STELLIPIGWERFSE RIEMPIES 1. 

Vekaansieherinneringen 
L 

We stonnen op liet Leidse Plein, 
tn 't drokice 4,nsterdara. 
Veur 't LI4O spuitte de fontein; 
Vlak noot ons stopt' een tram. 

Een zwaann van rappe auto's 
vleug 

De bochten in en deur. 
?en rlegel vlogge fietsers beug 
Er tussenin en peur. 

Iten Èoj>et jeup een reuze-loop, 
En alceut vol-gas veuruut. 
't Was feite hopeloze hoop' 
tn ten én at O&uu& 

We keken at de drokte fl; 
Dit was dus Amsterdam. 
Ftetw een trend gevuut, 

dat dan 
Fit onze harten kwam. 

De grote stad; ee trok ons niet! 
et water ons te drok! 

Wi'j reakten dat getuzil niet 

Dat önè noar »ziten trok! 
JOUS 



JOUK, Stellinowerfse riempies; yekaansieherinneringen II0 

In: Heerenv. Koerier 9.8.1951 

,1- 	ti STELLINGWERFSE RIEMPIES 

Vekaansieherinneringen 
///~~~ „Een motor blijt een moter." 
lee 	cc. , Ja, dat venam Jonk ok. 

Hi'j zat er mit bi'j Utrecht; 
-Cnc_'1. Daar ha' j'. het ongelok! 

Puf-puf, het ding ston stille! 
Aha! 't Was de bougie! 
(ZO tussen hoakies: Oafien 
Van Willem zegt: biskwie). 

Veuruut! Mar gaauw een nij'je. 
Mar nee man! Gien geluud! 
Ie kannen skroevedri'jjen, 
Mar 't lietien dat was uut! 

Dan goa'j' noar een geraasje; 
Vebi'j vekaansiejleur! 
Daar ging een man an 't zziken; 
Hi'j meette alles deur. 

Hij j dri'jde en pebeerde 
Hi'j spande hem er veur. 
Het wordde tied van eten — 
Wij waarkte — uren deur!! 

•De rekening? Gewoonweg:' 
Zien matrioal, zien tied. 

Een boel vékaansiedingen, 
Die bi' j' mar zo weer kwiet. 
Mar dissi stoere vrotter, 
Nee, die vegéet ie niet!! 

Jouif:. 

v 



JOUK., Stellingwerfse riempies; Vekaansieherinneringen III. 

An Valkenburg. 

In: Heerenv. Koerier 10.8.1951 

.STELLINGWERFSE RIEMPIES 
Vekaansieherinneringen 

- 	 LII 
AN VALKENBURG. 

Wat lig- le daar toch moolValkenburg. . 
Zoe'n beetien tussen de heuvels vortdeuken. 
Vlak naast je het de Geul honderd-bochtig 
Deur het laand*oîi zien weg breuken, 
Eti kleatert in we&terval.legies noar beneden. 
Valkenburg, wat lig 'ie doar toch tevreden! 

Ja heur, we hemmen. je Wilhemina-Mppe zien; 
En de stienkoiçmien, ja, die hè' we ok belc&cen. 
231ït de lift bin we-  noar beneden goan, 	. 
En lene het ons veteld, hoe ze de kolen losbreken 
Ja, je Katakomben, wat waren die donker 
En spoekachtig, zo bi'j die keerse-f Zon-/ter. 

De Drie Beelties an de weg noar Schin. op Geul, 
En de Kluizenaarswoning ver daar boven. 
En kasteel Chaloen, en de dierentuun, en de grot, 
En.... och, mar 't is niet te geloven! 
Ja, tegen je Kaubaarg bi' we ok opreden. 
Jonge, jonge, wat hè' we. doar veur streden!. 

En nou, Valkenburg, nou bin we weer .thuus. 
Hier in Frieslaand zitten we foto's te belde/ten. 
Foto's van jou! Van al jouw mooie dingen! 
Dat moet een klein beetien werk'lilcheid Zieken 
En dat laampien, Valkenburg, dat 'is een mien-lanteren. 
Dat zu' we as een herinnering au jou beweren! 

JOUK. 

L. 	. 



STELLINGUERF, JEHANNES.,Een praotien uut de 0osthoek; 
jt de brommer op st. 
In: Steil. 10.8.1951 

Een praotien nut de Oostboek 
Mit de brommer op stap. 	- 

'Ze Maon weer op de pérrons: de grote, -zwaore 
koffers mit de labels van: Zwitserlaand en de Ar-
dennen. De treinen Hede» de staatsions op mit 
honderden vekaansiegangers, de kondukteurs hem-
men drok waark mit het beantwoorden van al die 
vraogen van Tante, die ce vlogste ansluting naor 
Amsterdam, en Ome, die 4e uutgang van het staat-
sion hemmen moet. (>veráft is het drokte en bewe-
ging: de vekaansie is in het laand t 

Vanmorgen om tien ure hè' we Frieslaand aachter 
ons laoten, en even laeter klommen we al tegen de 
Woldbaarg op. Is het jim wel eens opvallen hoe 
'n prachtige gezichte a' j' van de hoogste plak of 
op Stienwiek hemmen? Hoe groots as de toren 
van de Grote Karke daor boven de linzen uutstikt? 

Mar we moen qaor Utrecht toe en hemmen dus 
niet lange lied. Het ridt er mooi, de Rieksweg 
langes naor Meppel en dan op Zwolle an. Omda' 
we vlëden jaor over Harderwiek gaon binnen, ki-
zen we vandaege onze wtg over Apeldoorn. Slot-
terend mooi ligt de Veluwe disse dag te blaekeren 
in het tocht van de Juli-zunne. Even slat ons de 
skrilc om het harte as beidé moterties het toegelieke 
begeven, mar a' we dan veur ons een Icollega-
bromfietser zien, die ok al bi'jttapt, dan begnepen 
we, dat het hem in de weg zit, die bier zonder dat 
het opvaalt, staark stijgt In Amersfoort de leste 
,;baarg" en dangaot het van een leien dakkien op 
Utrecht an. De eerste 140,  km van de fietstochf Om 

het leselmeer hè' we oflegd en we beweren er niet 
aanders as plezierige hermeringen all. Waorvan 
ons oponthold in. Staphorqt misiden wel de mooiste 
is. De olde boerderi'jje, die daor te bekieken is. is 
-zeker- demujttiwefljuje 	e dubbeltjes stap 
ie pr binnen en daor hè' j' tap orst op zklïriiÛF 
ste:4n de kaemer ligt de olde tegelvloer mit zaand 
bestreid, en naost de eupen heerdstee zit Pake 
rustig de eerpelties te skellen. De vier muren bin 
allemaole rood opskilderd, mit witte bloemen ve-
sierd. Op de skosstien staot een koe en daoronder, 
en dat is Staphorst van de humoristiese kaant, ,,Dit 
koebeest is nooit een kalf geweest". Op een taofel-
tien in de hoek ligt de olde Staotenbubel, en nut 
het reusachtige kammenet komt de beugeltasse te 
veurskien, die vader an moeke geven het bi'j de 
veloving. Daor wordt ok het mooie jakkien be-
weerd, en al die aandere bezundere kleren, die 
Staphorst kent. In de skure vaalt de karnemeule in 

• de hoek op en ie vegeten rietuurlik niet, om zde'n 
mooigekleurde jasbekaarmer an de fiets even goed 
op te nemen. 

As de Dom elf slaegen over Utrecht lat klinken, 
•rnaeken we rap da' we onder de dekens kommen. 

Avifauna. 

Avifauna! Avifauna! Het staot overal an de 
staatsions anplakt, van. Groningen lot an Maas.: 
tricht toe. Avifauna. Het grootste voigelpaark van 
Nederlaand, dat in éeij peer jaor bekendheid kreeg 

- nt wi...lt iecii,1n-tetbMen.-. r- 
Het-is veertig km, van Utrecht naor Alphen an 

de Rijn, mar och, het zunnegien skient de volgende 
dag al weer even fleurig over dè wereld, en ver-
gelekert bij het ende van gister is het toch eanlik 
ok mar een haenetree. En dus gaon we op weg. De 
prachtige karke in Worden moe' we even veur de 
lens dri'jjen en dan mar weer mit goeie moed i 
verder. Aha! Daor ligt het! Alphen an de Rijn 
Vraogen hoe' j' niet, een grote gele voegelsnaevel 
wiest je overal de weg. ,,Fietsen opbergen ?" Ja, 
nou kommen we d'r dichtebi'j netuurlik 

Daor staot het boven de ingang, mit grotë let-
ters : Avifauna. 



flWiFin drokte LiiiÏïs djihèt grote parkeer-
terrein de auto's rij an rij naost mekaander, de bus-
sen keurig in 't gelid, daornaost bi'j de ingang fier!-
tallen meensken an de loketten, en an de aandere 

1 kaant van de weg de boten, ofgelaeden vol mit be-
zukers, of onder stoom veur een rondveert deur 1 

1 de Zuud-tiollaanse waeters. 
Dit is een trefpunt veur meensken uut alle delen 

1 van ons laand, daorvenr hoe' j' mar naor de auto-
nummers te kieken. 1-fier ku' j' ok weer wat ni'js 1 
zien en je de ogen uutwrieven over de viendingriek-
heid van de meensken om an de kost te kommen : 
een grote auto vetoont -het opskrift: Eerste Ned. j 
Rijdende Toiletten Inrichting. 

Mg we stappen verder, -betaelen een gulden, en 
dan liii' we deur de zwaore holten poorte naor 
binnen gan. En mitien zittèi we midden in de 
voegels. Voegels uut alle lanen van de wereld. Voe-
gels in alle kleuren van de regenboge. Voegels mit 
lange en korte, smalle en briede starten. En dat 
alles onderbrocht in de prachtigste omgeving, waor 
de palmboompies an de paeden grujjen, en de wae-
tervallen over de rotstuunties broesen. Netuurlik, 
alle voegels zitten achter gaes mar a' j' zien hoe-
vule roemte ze hemmerr en hoe ze onderbfoCht 1 binnen in de skilderachtigste -hblten -busjes, en a' 

1 ze daorbi'j zien vliegen en heuren zingen. dan 
1 moe' j' het toch wel geloven, dat ze het hier best 
t naor 't zin hemmen. Dat gebouw daor, wat zol 1 dat eanlik wezen? Ja, dat vaalt niet mit, om ttfl 

1 plakkien te vienen, da' j' ok wat zien kunnen. Och. 
1 wat bin dat lieve voegelties ! Kiek, dat Illeme  
1 jôngien daor, hoe stief as die zien neuze tegen het 
1 glas drokt, om ze toch mar goed te zien. Ja. 

W3 

1 disse zitten allemaole achter glas, in een rot$tuUfl. 
waor waetervallegies klaeteren en de mooistt 

C1 

i vremdste plaanten een bi'jpassend laandsk0P 
nrr 

pen. Wat gaon die snaevelties vlogge eupt* 
etiø- Ka dichte, onder het zingen van de mooiste Ii , Ja n' 

j' dat dan wel beuren deur het glas henne' to  
ker, want in elke kooie hangt een mikrt !?ts 
a' j' nou op een knoppien drokken komt  het   
van al die uingeride voegelties wit een IUUPa" 
tien tot je. 	 Wig 

Hier bi' we al weer :bi'j een ni 'j geb0 to 
1 zol hier te redden wezen? Mar eens tV 

1 binnen stappen. De klapdeure eupen, ea 	om 
1 staon we in een donkere ruumte, waor 
klein road laampiehWït'ldffFiftN6'éiWiF 
deure en weer een donkere ruumte. En daorin han-
gen an de kaant velochte bakkies alweer vol plaan-
ten en alweer vol voegels. Nee, disse diertjes zitten 
iiet achter gaes en niet achter glas, mar ze blieveri 
OP heur tochtige plakkien en vliegen de donkerte 
niet in 1 Dit is de lenigste plak in lqederlaand, waor 
voegels op die meniere huilen worden. 

Moe' we nou eens even naor boven toe, op die 
hoogte daor, waor de vlaggen van Europa wap- - 
Peren in de zoete zoemerwiend? Dat is nou weer 
zoe'n stokkien meenselik venuft de mesinekaemer 
stort er jommes toch, en waoromrne zo' j' er dan 
niet mitien een iutkiektoren van maeken? Een me-
sinekaemer? Ja 1 Want overal in Avifauna spuiten 
fonteinen, en in een kolk klotst en broest het wae-

1 ter en skoemt dan over de stienen naor beneden; 
We hemmen onderhaand wat dust kregen. Maf 

t dat is giert bezwaor. Want tientallen stoelen staon 

[
e \vaachten om de grote viever, waor enten en-;. 
pelikanen op een brokkien voer flaansen; In de t. 
rondte pronken de rooie graniums, en op de achter? 
grond, recht tegenover ons, staot tegen de bok-  
raagd het Middeleeuwse kasteel van de ien of aait-' 
derj' edelman. Of is het ie te kold om buten-tei.l 

Daor kt' j' altied wel een goed plakkien vienen. We. 
moen ok nog even in de autoskoter vanzelf. En 
op het broggien - naor beneden kieken, want daor 
zwemmen zokke knaopen van Vissen onderdeur. 

En dan gaon we naor de uutgang, en kieken nog 
ien keer achteromme. ,,'s Oavends," zegt de fietse-
opbaarger, ,,'s oavends, as het donker  is, en allefl 
aampen branenç dan is Avifauna een sprokien ge-
hek." 

Mar wi'j moen weeromme, naor Utrecht toe 

De Nachtwacht 

Amsterdam Dé stad van de Nederlaanse steden 1 
Ja, ze hemmen ons er henne brocht, de brommer-

fles, de drokke riektraotweg langes, 40 km laank, 
ruit - 84 bochten ! Abkoude holt hier zien ere hoge 
mlt 10 bochten op 900 meter! Dat is liollaand op 
zien smalste 

cn nou staon we veur de grote stad, en werkelik 
waor, we s-krikken er even van terogge. Auto op 
auto vligt je vebi'j en het liekt erop, of alles hem 

I wil op dat iene plakkien Nederlaand 
daor an liet IJ. 	 - 

Welkom in Amsterdam, maar ... staot er op het 
grote bord an de kaant van de weg, en twintig 
meter verder Wees een heer in het verkeer 1 

Even laeter zitten we midden in de drokte. Ieder 
- kruuspunt'brengt ni'jje bezwaoren, want ie we-' 
ten jommes de weg niet! En a' j' op goed gelok 
Of een weg inslaon, honderd om iene, dat het de 
vekeerde is. Mar al mit al, we kommen op -het leste 
toch bi'j het Rieksmuseum. Kollesaal, wat een ge. 
bOuw! D'r lopt werachtig finaal een weg onder-

1 iir 1 Ziezo, de stienen trappe op, en ja man ! daor 
bangeri ze: de duurste en de mooiste skilderi'jen, 
eooit deur Nederlaanse skilders op het doek to- 

binnen. Laandskoppen zeegezichten, petretten, 
omme alle onderwaarpen, die een skilder boei-

M kunnen En a' we dan zo al die veskillende za- - 
ku deurlopen binnen, en er onze miening over alles 
vekondigd hemmen, zt5 zachies netuurlik, dat gien- 
'le het beuren kon, want stel je veur, dat er eens 

bi'j was, die werkelik vestaand van skilderi'jjèn a
dddan 
CM'I .komt de klap op de vuurpijl: De Nacht-

't grote meesterstok van Rembraandt, 
vin J vule van lezen hemmen, wao' j' ofdrokken 
rien bekeken en bewonderden, hangt inienen in al 

nachtige grootheid veur je, en ie zuken een en 
ie 	P op iene van de baanken, om -het goed 

te "'>ten inwaarken Naost je zit eer Deen, 
, verderop praoten een peer Fransen, want disse Keup, 	 -w

n 
int 	

is niet van ien laand, niet van ien die 	ver boven alle graenzen verheven, S er 
AClSterdam he0t 

zien Kalverstraote ; Amsterdam 
1..i . Amsterdam  het zovule, mar ie kun 

g mat zoe'n beetien bekieken. ZO' we met flfl3 
een bak 'erf thee drinken in -het ka- 

van het Leidseplein? Wat zit ie ZO lelj 	
riet achtemver in een 	en stoel, 

A., 	

en uut Noordwolde komt En 
veur je broes t de stad. Auto's, fietsers, moters en 
brommers, alles krioelt en kruust deur en •veur me-
kaander, en in je gedachten zie' j' even boek Troost 
in Wolvegao, ,,wao' j' zo goed uut kiekenmoeten, 
omdat die T ieksweg soms zo drok is", En dan moe' 

even glimlachen. 
As de straotvelochting braandt, en de reklame-

letters je overal integenstraolen, as de grootste 
drokte otnemt, en de meziek uut de kafee's je vetelt, 
dat het Amsterdamse naachtleven begonnen is, 
dan brom ie Amstrdam uut, de vri'jje wereld weer 
in, die ons plattelaanders het liefste is. 

De Kesemaark. 
-Het is een hiel 'ende van Utrecht naor Alkmaar, 

mar wie het leselmeer rondrit, die wil de kesemaark 
in Alkmaar zien. We gaon dus weer op weg naor 
Amsterdam, stikken mit de pont het lJ over en 
zetten op Zaandam an. Ze zeggen, dat daor een 
kafee wezen moet mit het uuthangbord 

-Hier zet men koffie en over de Zaan, 
Bezoekers af en scheermessen aan. 

mar wi'j hemmen het eerlik waor niet zien. Afijn 
we bin Vri'jdagmorgen pesent in Alkmaar. Waor 
de- maark hullen, wordt, hoe' j' werkelik niet te 
vraogen. - want het - is iene stroom meensken. die 

j' vebi'jkommçn staon auto's uut alle provinsies-
en het butenlâand. Alle winkels hemmen de vlagge 
uut, mit eenbarte vol keesjes vesierd, en dat ze 
goeie zaeken

- 
 doen, dat is vast Lange slierten an-

sichten -hangen hier en daor an de -winkels en 
iederiene zorgt er wel veur, dat ie een !aedink 
mitkriegt. Op de eanlike maark moe' j' aorig an 
de lengte wezen, om wat te. zien, mar mit wat ge-
duld en wat skolderdouwen krie' j' de gezichts-
baene dan toch een beetien vri'j. Ja heur, daor lopen 
ze in -heur witte pakken, -mit rooie, gele of grune 
strohoeden op. Al is de kesehaandel in de rechte 
betekenis dan ok gebeurd, Alkmaar wet wel,, wat 
ie doet tuit het in ere hollen van oMe gebrulcen 1 
Netuurlik ku' j' ok kese eten, en naor de hoevuul-
held te zien die sommigen er deur slingeren, moet 
het wel eerste klasse wezen. 	- 

Een kaantklosskoele geft een demonstraesie kedo 
en al is dat dan ok spesiaal veur de vrouwluden 
bedoeld, ok iedre kerel nemt er zeker graeg de 
pette veur of, as ie dit zicht 

Een dag laeter. Smal en laank ligt de Ofsluutdiek 
veur ons. Mit - goeie moed de overtocht waogd 
Daor ligt Kornwerderzaand. Dat is Zurich. En dat 
Boisward, Sneek, Heerenvene, en over Skoterbrogge 
rieden we de Stellingwerven in 

Vebi'j vekaansie 1 

-- - 	
- 	Jehannes Stellingwerf. 



JOUK., Stellinguerfse riempies; 17 augustus: Tochten deur 

stellinguerf. 
In: Heerenv. Koerier 16.8.1951 

-nnnnflnn .  

SÏE[LINGWERFSE RIEMPIES 
17 AVGtTSTUSx p 

rj 	cleut Stettûtçwa( 
Ha, ,neensken! Hal 't Is weer zo ver! 
.Dat .qoat wee, op een rieden! 
Veur fietsers, brommers, mot ets, ja 
Zelfs veur de mooiste sfleden! 

• Komt  kruus Weststellingwerf tilt deur, 
Zoas het licht te pronken! 
Geniet, geniet van de netuur! 
Man... deank om vuur en vonken.! 

Weststellingwerf, jim zullen 't zien; 
Is mooi! Zien bouw zien lane?iL... 

• En d' lese...., och, ik zwiege.mar, 
Om van te v,eatertanen! 

Konian! Een halve snipperdag; 	- 

Dat kan het hierveur liedent 
En dan, veuruut! dan stoan we Icloar, 
Om Vti'jdag mit tal Heden!! 

JOM 

ete 

T 



JOUK., An de finish van de toertocht. 

In: l-Ieerenv. Koerier 18.8.1951 

LAn de finish 
Om de woarheid te zeggen, ha' we 

-4n disse tocht even een woar heufd 
had. Zoe'n Vri'jdagmiddag, en dan op 

• een ogenblik, dat de vekaansies al 
min of meer en het oflopen binnen, 
beslist woar, het leek ons een woa-
Stolckien toe. 

Mat éÂ het dat dan west het, dan 
is het een woagstokkien worren, ruit 
een deaverend resultoat! Toen we zo 
tegen vieren bi'j Biel binnenstapten, 
was het doar nog zo stille as wat, mat 
noa een menuut of vieve kwam doar 
al . gaauw veraandering in. De eerste 
fietsers kwammen toen noamelik mit 

- een heb keboal de trappe opstoeve, 
en stoi'mden as gekkèi op de toafel 
an, die - onbezet bleek. De heren 

• van het bestuur waren gelokkig zo 
véstaandig west, om niet te vlogge 
ruit het stempel kloar te stoan, en zo 
doende kregen disse vier fietsers, die 
overigens geweldig opskeptèn over 

;hur eigen prestoasie, de kouse op 
-4e kop. Wat ze niet, zonder een mop-
perpeti'j anveerden.... 
• Zachiesan begonnen een posien lee-

ter »de TOER-tochters binnen te rie-
gelen, en toen het. ien keer art de-

:gaank was, leek het er op, of er, gien 
ônde au kwam. 

En Aat was gien wonder, want niet 
minder dan 410 deélnemers waren zo 

Lt tussen 12 en iene en het trajekt be-
gonnen. . Een trajekt overigens, dat 
we j' irumen ,,kiekof" was. Ik hoeve 
d'r hier niet in de briede op weer-. 

'ornme te kommen, de hiele roete het 
van de weke in de kraa$e stoan, en 

.wie een beetien in disse omgeving 
bekend was, die wijst toen mitien, dat 
de keuze een goeie West was. 

.Wi, in de omgeving bekend 
,ja mar", vroagt er iene, waren alle 
rieders dat dan niet? Het zuilen toch 
wél hoast allemoale Stellingwervers 
west hemmen, die mitredn?" flaji 
moe'k zoe'n iene wat vetellen. Ik bin 
even zo gelokkig west, om in de start-
koarten te meugen bleaderen, en Jpa± 
zag ik neamen tuit Wolvegoa, Heeren-

;rVene, Lippenhuzen, Den Helder, 
hoitwolde, Utrecht, Franeker, Ant-
tterdant, Ytotterdani, . Beemster, Was-
senaar, Nijmegen en gea mar deur. 

En 1oct bet nog woar wezen, dat 

de toertochtJ 
die meensken hier ruit vekaansie in 
de buurt binnen, dat is vanzelf! Ie - 
kommen niet uut Rotterdam om hier,  
in Weststeliingwerf een toertocht nut 
te rieden, mat het het dan toch zo 
west, dat de tocht heur trok, en as 
ze op heur eigen woonplak weerom-
me binnen, dan zullen ze doar toch 
wel eens art dis en gene vetellen: ,,Z6 
en zé zag het er in Weststellingwerf 
uut". En me donkt zo, doar ku' we 
toch allient mat veurdeel bi'j hem-
men. 

Veur zover a' we noagoan konnen 
waren er gelokkig gien orgelokken 
geburd. Allient nammen e1 in Ni-j-
holtpea geloof ik een peer de bocht 
een klein heetien vremd, mit het ge-
volg, dat er twea].f spieken uut het 
veurste wiel waren. Of die hem nog 
uutreden het, kan 'k jim jammer ge-
noeg niet vetellen, ma1 op die fiets in 
elk geval niet, zoveule wee'k er wel 
van.'. 	. - 

We waren netuurlik neskierig, wie 
de jongste deelnemer wezen zoL Er 
was wel een slim jonge tweeling uut 
Holtpea ruit west, mar die hadden op 
et ,,aachter-balkon" zeten en dat 

telde . dus niet ruit. Pas bi'j de kon-
trole van de leste koarten kwam de 
eap nut de mouwe. Jongste deelne-
mer: H. Wassenaar, Wolvegoasterweg 
15, Oldeskoot. Het fleurige boaÈien, 
dat er pienter en fris nutkeek, was 
tien joar old. Hol mar vol jonge, dan 
kun ie nog een hiele medaillie-kaaste 
vol kriegen! 

De -allerleste, die zien koazte weer-
omme . kreeg, was ok de oldste deel-
nemer. Het was dezeldc van vleden 
joar, niet iene minder as G. Brouwer 
van Blesdieke, ,,en as het huusnum-
mer er ok nog bi'j moet, mar och, 
dat is veur mi'j ok niet . nodig. De 
post kent me zo wel!" 

Veur da' we vortgingen hè' we nog 
even mit Brouwer proat;  die art een 
dronk. ,,Och", zegt ie, ,,hadde het nog 
toafeltien rustig een .glassien ranja 
tien kilometer langer west, dan hek 
er ok ornme lachen. Mar wat het is, 
de mieste meensken willen te harde!" 

Gefielseteerd Brouwer, mit . je 83 
joar! 

En aankem joar mar weer mit niet? 
JOUK. 

van 



SAKKER, Ii., Het skitter—blinkend melkgoed. 

In: Bolwerk 18.8.1951 

1et slüttèr-Minlcend melkgoed 
De wereld lacht De zunne skient 

Deer drift eôn lietien op dé wiend 

Vdr verf over de lanen 

Ö 1  Meid tdat op het stap en zingt, 	.. 

En skoert het melkgoed, dat hel blinkt. 	 ,. . 

Het vligt beur deur de hanen. 

* 	. 
Het weet er plonst en plompt en plast. 

Ze buunt - en 't is een lichte last 

Op disse mooie morgen. 

Doar komt de boer. Een stille man. 

Hi'j zicht het even eernstig en, 

- Mar dan - wég ok zién zorgen! 

.O&zs /oéo .c»crV  oo' 

- 	* 
't Is etenstied. Allient de hond 

Lopt lui de boerderi'jje rond. 

't Wordt waarmer ondertussen. - 

Mar skitter-blinkend in het rek, 

Dear steen ze, keurig op heur plak, 

De emmers en de bussen! . 	M. B. 

* 



JOUK, Stellingwerl'se riempies; De goarre—tocht. 

In: Heerenu. Koerier 27.8.1951 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
DE GØARRE-TØCItt «S 

De Coatre-tocht van Gorrediek 
Stoet Ztzhdag op het plan! 
Het . wordt een inbeleumtoekt! 
Het vuufde joar! - Koman! ... 

De duzénd . vol! Dat is het doel! 
En werkelik, het Ican! . 
De tocht vedient het, 4a5 we er.... 
An mitdoen! Alleman? 	.. ,.. - 

Ik reed hem nou al vier jaar. 
Mit Piet van Ome Jan. 
Mat ja, nou mit zien ni'jje fiets. 

/7- 

4aauetaeht 
Godrtetocht foraitten 
wol. mat 't is net cats 

/9efl.f.ta' 	/J, Hi'jvreugme ai: »Zeg,Joük,m&'knaa is nei myts Wat. witten 

	

,,LØ.U'CVL'LC 11C$441 Zo. op dat ding wel miti" 	 en fietste boeL 
Mat ja, dat. wust ik ok niet, 

taettceht IQi 1 
Het IS een FIETS-toer-rit! 	i jrtsjtn

tofözze ~m 
 to forse~,

Vetelt de V.V.V. ons nou 	 t ANTWOORD LA Nog even, hoc dat zit 	. 
Die OomÏan's Piet heeft d10 	 j-ou. ka1 by sok. pretten 
Nu hij een bromfiets kocht. 
Jotqc mist daardoor zijn m.tgegei, 
Eij zelf de Jubel-tocht! 

Want heus dat draait op braâmeø uit 
fl95 pad in bos en hei, 

41s fiets en bromfiets samen gaan, 
En bromfiets wil voorbij. 

Maar brom  nog niet, gij tromfietsman, 
Er komt nog binnenkort. 	-: 
Gelijk de »(Oarre"-fietstocflocht, 
De aGÖarr&'brotnfiets sport. -. 

Dus fietsers fietsen 	a 	- 
°fl ,,brommp-r" - dle hutt stnofl. -. 
En komt da; straks,debrânhfictstcht 

m5,; yjflj vbort 
Bestuur V.V.V. 
Genedijk-Kortenaag, 

S- 

t ik of Evert Jans. 

'k Gyng to moer-ns mat nei tsjerkø 
Dat wie feiiger fear mis. 
Mar, de preek, ik Icoe wol merke 
'k Wie bij tiden lang net bis. 

'k .Dwaelde 51  faek mei mijn tinzen 
Nel Koartaweagen en Gordyk 
'k Miste spoor en fitte gnnzen 
Fan it tinbikende rijk. 

'le Kiev 't net helpe, ritar ik fields 
't Oan ae In forler-ne Snein - 
Wylst in oor  snel ftsen pielde 
Wie ik rein en wint tint!le. 

Groa 	 D.L.D. 



JOUK., Stsllingwerfse riempies; Vekaansie-HerinnerinQen 1V. 

In: Heerenv. Koerier 30.8.1951 

/2 S1ELLINGWERFSE RIEMPIES 

Vekonnae-?&wuwwzqez 

{ k .V,ttybz het pension een keer 
floer 4e .sniening. over 't weer. 
Ieder sj het op pepier, 
En 4ie friefies vien ie hier: 

t. Nederlaand? 't is .plons en plets! 
Elke dag bi' 5' 'drie keer klets! 

-.•. SahI jen, 	lenzeerste 'boel! 
• 

Ro#,hét beste! 

9 kerel, .zar 'tje jon~s best! 
Zunneskien en '1 tneniien West! 

• .'k Weet niet, *weas't beter kon! 
Groeten thjqes fzsur' - Jan i'an ton • :. ;j.. 	, 	-. 

73. LQC/, PZtt weer is niet zo gek. 
Gçed,delochtLs-weleenslek, 
War 	moet zeggen, dat het,goat. 
Groetend,, David Middelmoat 

• Disa 	'briefes k,g ik we, - 
Sn ije keek St even teer! 
Martoen 	t'-tjc dat hem dat 
Grotendeels VAN SJNiVEN aatF 

r 



JOUK., Stellinqwerf'se riempies; Onze trouwe kameroadj 

In: Heerenv. Koerier 15.9.1951 

STELLINQWERFSE RIEMPIES 
ONZE TROUWE KAMEROAD! 

As de zunne elke dag weer 	/, S 
Even eerder onder goot, 
En - de lange winteroavend 
Haast weer veur de deure stoot, 
Dan ku'j' weer zo echt genieten 

$ Van die Crouwe kameroad! 

Wet kf5 seans niet alle ni'jgies? 
Van ddt sldp, en vat die braand! 
Zo mar utzt de kiek wereld! 
Het gaat boven je ijestaand! 
En dan hê'j' ok zo mar, dat 
In veleden lied beloond! 

Kleine stokken, grote stokkçn, 
Ja, veur ieder wet ie wat! 
Soms bin 't zelfs vevolgverhalen! 
Onuutput'Zik is die skat! 
Weerberichten, boere-proati&s, 
Altied is ie even glad! 

As de zunne elke dag weer 
Even eerder -onder goot, 
Dan ku'j' weer zo echt genietc-. 
Van die trouwe kameroad! 
Hoe e hiett 't Is ,,DE KOERIER" keur! 
Pittig en mit roggegroad! 

T 	 - 



JOUK., Stellingwerf'se riempieS 	 t!o 

kn de Zee. 
In: Heerenv. Koerier 18.9.1951 

STEaINGWERFSE RIEMPIES 

- - - .jtekaansje.herinnpringen V. 
- 	 ANDEZEE 

Zee, rots me, wat g is dear nou stilte en onbewni. 
- 	 Kiek, hoe mooi as 4e aunne in je diepten vonzinkt: 

- 41 l4euren-$n de drokke 2eevoegeis bis vortvisu gen, - - 
-. in or 0 $en -gtu -tn meeneken, dat an je - strawid 

- 7se, ate nee. En pverl os je dunen en je diÇkQfl 
---- - - -: - Etoan 4€ ienzemen nèsr je ti kieken. 

- 	Hoe kan 4e wiend, zee, je toch inienen zo opjeagen? 	- 
- Dat het bonkt en broest -tegen de wat? 	- 	- 	- 

Onbannhartige nee! ge/t het je dan zoe'n beheagen, 	- 
-- 	Vat er een ekip op je kusten veptetteren nat? 

Honderden leut ie in de toop van de joaren vedwienen... 
- 	- - Zee. geniepige zee, koe kit' j'  dan nou ze .nsku2dig ekitnen? 

Hoe komt het teela Zee, dat je  weate,r Zo vat zeil Is? 
- 	En hoe zit het toch mit die eb en die vloed? 

- - -. - Jp lapt woar, dat je weater winters waarin, en eoe,ners k&d is? 
?oe vetei me eens wat want dat begr*ep  4 niet goed 

- - ' - Zeg 1. niks? Hol ie dat ver de meenaken v?nwsgen7 
• .7e, nou lach ie( fk @:@W I& genichte )ewege;. 	 - 

4~! K~ is de C~C al o't4ergoen! 	 - 
•zaéWsean, sachtesan kroep ie in een wüetbaanjc  

- 	- 	- - ie dat jouw bedde t Och, 400aront inoV ? «eu ml stoepen geen? - 
- -- - P'v pcspr4 Svtw4e ~ vuus te  

4 	- - Wçrsstsn ne, çrate gte,, .pntiuUge gte, .- en IWSflj  
1 ' 	- ,4n- bs1 	r*cW,4oa'gG' 'k vet4rorge»! 



JOUK., Stellingwerf'se riempies; 23 september haast') 

In: }-Ieerenv. Koerier 24.9.1951 
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STELLINGWERFSE RIEMPIES 
23 SE ~BI R: HAAST 

- De rogge en heaver bin van het veld; 
De dahlia's staan weer te blujjen. 
De zoemerse deagen bin wel hoast teld; 
De haast is op 1cotnt mit zien bujjen. 

-. Zien bujjen, tnit tegen, en harde wiend; 
• Zien modder en slechte peaden. 

Al de zoemerse kleurenpracht vedwient 
In gedwarrel van gele bleaden. 

Onbannhartige haast En toch seine 
• (ole weer 

Die fantastiese kleurenakilder, 
Kit dat bruun en dat rood en dat 
- [geel nog meer - 
Dan wordt alleman even stilder. 

En etoat in bewondering Deur disse 
• (pracht. 

De natuur oudentt stilte en Vrede. 

Mat twie ure leater - De 
- 	- 	 (denderende macht 

Van de bujjen... - De haast en 
(de Vrede... 

• JOUK. 

t t) Herfst. 	- 
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Er was weer een jarig; School te "De Hoeve" bestond 75 jaar. 

In: Heerenv. Koerier 4.10.1951 

- S was weet een 	tcp 

School te ,De Hoeve" hestônd 75 jaar,  
Ja, er was Dinsdag weer een jaiiga 

in de landd! De Opetbaretegére Sdhôol 
te De EeeYe hetdaéht at op dse dag 
haar 7$jaØg b~

Erisifi dle.t5 jaar ddR op De Ëoevé 
heel Wat Veranderd. EsldOvold llêéft 
plaats moeten maken voor vruchtbaar 
well. De ,,OMe Jokwég" met en die-
pe wagenapoten In het rulle zant is 
verhard. Ook' het schoolgeLwuw versa- 

tas meet Stadiander op 2 Oeto-
bef IetS niet Wit lessen begon, deed hij 
dit bi ett great IOkaaZ Waar Mfln rijen 
vait Idem veel banken, plaats boden 
voot 105 leetungen. 'russen de banken 
waSt flsûw gangetjes, midden In het 
lokaal utend de kachel fiat de ijzeren 
beugel ee Mn heen, en langs de was-
det bevonden øeh de kapstokken. flat 

,la *SMftkktWk te begrijpen, • hoeveel 
meOlté dee. fian MÖii S hebben moe-
teit getrôsts, ~ zijn, ongetwijfeld 
neef ,,wlnelend&' aöitoölbevolklng, al-
thefli enige algemene kènnls bij te bres-
gS. tfl iatet jaren werd desi ook In. 
ge~i dat een dergelijke  klaS toch Wel; 
.wat Al te groet was, en werd het lo-
kaal 66OI' ten muur In tweeën gedeeld. 

'Tatdat In 1914 dé grote slag Werd gO-
alen. YÔQ rØçep4pg van de Gemeente 
boØWdSt de Gebr; ilStnga uit Gorre-
difii, 1fl dat jaar ni. de nieuwe, dtie-
kluif ge school, zoals die er nu nog ho-
deit tefl dage staat En In '171118 ver- 

• nijS de huidige school-woning. 
In de loop van die 75 jaar, heeft de 

school van De Hoeve heel wat perso-
neel zien verschijnen en verdwijnen. 5e 
lijst, die de heer Looijenga ons toonde, 
Is te grOot, Om haat hier volledig weer 
• te geven. Wij rtn 4u1 volstaan met 
da Roof dan. 
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V. d. Goot Na 23 Jaar het os-
an deze school te hebben ge-
inde hij za plaats in voor de 
 Groot. Deze bleef hier van 
, en dat hij niet alleen schooj-
as, doch daarnaaÉt een ijve-

raar voor de verbetering der plaatse-
lijke toestanden, moge blijken uit het 
telt, dat hij dé grote stuwkracht werd• 
tot de oprichting van een Vereniging 
van Plaatselijk Belang. Dit was in het 
Jaar 1908. In 1911 trad in zijn plaats 
de heer Ii. Schaap, die deze functie 
slechts twee jaar bekleedde en in '13 
werd opgétölgd door zijn collega t de 
Groot  

Van '18-45 is een hele ruk, maar 
de hier t W. Oosterhoff bestond het, 
tijdens dit gehele tijdsbestek als hoofd 
op Dè Hoeve te verblijven. Helaas maak-
te zijn Overlijden aan deze periode nog 
een te vroeg einde. Aan hem dankt De 
René de oprichting van haar Korfbal. 
club, die een geducht woordje mee Is 
gaan spreken in de KN.KB., aan Me. 
wou* Oösterhôff valt de eer ten deel, 
het initiatief te hebben genomen tot het 
oprichten van een Vrouwenvereniging, 
die de 26ste Sept, '39 Inderdaad tot 
stéld is gekomen. 	- 

Itt de jaren '45---'48 was -hoofd de 
beer J. Posthumus, thans als zodanig 
te N'oordwolde (Ocateratreek), en op 1 
1u11 '48 trad het tegenwoordig hoofd, 
de beer S. Looljenga lii zijn plaats. Ver-

- meldenswaard Is, dat precies op dezelf-
de datum ook de huidige onderwijzeres, 
mej. A. de Vries, haar betrekking aan-
vaardde. Zodat deze a mans school op 
één dag een geheel nieuwe .,bemanning"  
kreeg. Want het ja helaas zé, dat één 
van de lokalen leeg staat. Maar dat is 
,,overmacht"! 

Behouden vaart toegewenat, Meester 
en Juffrouw! 

Wat de feestelijkheden van Dinsdag 
betreft, begunstigd door fraai Öctober, 
west, kunnen deze als zeer geslaagd 
~den beschouwd. Het begon 's mor-
gens met de optocht, die natuurlijk één 
der hoogtepunten van de dag vormde. 
Opzet en afwerking van de Verschillen-
de wagens waren alleszins lofwaardig 
-en de royale route, die' men had geko. 
M vergoedde misschien enigszins de 
grote moeite, die men zich had moeten 
getroosten, om tot een dergelijk resul-
taat te geraken. Na rijp beraad werden 
door de jury de volgende prijswinnaars 
aangewezen. 

Groep A, wagens met kinderen: 1. 
W. de Vries. . F. Pen. 3. J. Dijkstra,, 
Troostprjs R. Hoekstra. 

Groep B. overige wagens: 1. IJken. 
weg. 2. Dobbelsteen. 3. Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen. Treietprijs Hans en 
Grietje. 

Groep C, versierde fietsen: J. Elzinga. 
Voor de middaguren stonden op het 

programma kinder- en volksspelen. De 
publieke belangstelling hiervoor was 
groot en er viel te genieten van fellé 
strijd!  zowel bij de jongeren als hij de 

'apelentolstaan.: 
tôtitvtteltken heren: 1. P. Bakker, -t 

V. Veen en P. Stuurman. 2. H. de tQ1t 
ltèr, J. P. Ibzdolphus en S. Menger. L 
1. Mintjes, S. untcr en C. Doöhgti: 

Zaklopen heer en dame: 1. Tj. Looij-
ença en Mej. Ii. aeJter; 2; L Otten e 
Mej. B. Pen. 3. J. Punter en Mej. 0. 
Menger. 

Slixletteohten heren: J. J. Nietiwen-
buis it. 2. G. de Vris. k J. W&ptt't. 

Stoelendans geit damsi 1. Mdtr; ô. 
V. Zenden.' 2,- Mevr.. Wlédèrllold. 8 Mat. 
N. HakkeE' 

Stoelendans ongoli. détnee: 1. Mej. t, 
Lenatra. 2. Mej. E. ItOeIrna, 8. M41s t 
Bakker. 	 -. 

flëlÜbiistiMWviFejjjitéfvéts 
ging uit Steggerda werd dOor het pu-
bliek zeer gewaardeerd. 

Het was 8 uur, toen de' héö toeven-
ga, .h.d,s., z'n welkom. 140h töeroepen' 
aan een geheel gevulde feesttent. In hét 
bijzonder heette spreker' WelkOm. Sut'-
gemeestor en Mevrouw ftuismart de 1$-
speëteur bij het L.O. In de ItsSpe&le 
Heerenveenr  de heer boerenbos, het 
oud hoofd der school, de heer J. de 
Groot, thans to jaar en woonachtig te 
Overveen bij Haarlem, de boei- SalVer-
da en Juffrouw Veenstra als oijd-per-
soneel, de afgevaardigden Van Volksoti-
derwijs en tenslotte het gezelehap .» 
Wleurbringers". 

Het woord was hJerna aan 13111,9é-
meester Hqisman, die school en belang- 
hebbenden van harte feliciteerde met 
dit jubileum. Als aardige bijzonderheid 
vertelde spreker, dat de oude school in-
dertijd is gebouwd door de heer Mulder 
van Noordwolde, Vior de som van,..... 
f 4.890! Zulks na Bevel Van (let Sta-
ten aan de Gemeenteraad, die niet veel 
voor d chtlng Voelde. .,Moge de SCbe *r prt

bVarnsea," aldus spreker, 
1 ,.de jeugd op te Voeden tot mensen met 
1 christelijk en maatschappelijke deugden fin het belang van do plaats en de Ge- 

reii 	Inspecteur b.O., die meende, 
Weinig aan de "orde" vé& Burgemqés-
1fl Huisman liastélI toe te voegen, éfl 
personeel van vroeger en nu, hartelijk 
dank bracht voor het mooie werk, dat 
hier door hêfl Is gedaan, niet alleen .ini 
maar tevens ligdet de Slidôl. . En. hij 
sprak de wens uit. St kinderen en 
kindskinderen. in deze school mogen 
*drded d4geStdd tdt- tien*él'tddt, têft 

ntwwrdelijkheidsgevOel. 
1Vet 0(16 hlIo'f4- der school, de heer Jr 

de Groot releveerde hierna enkele bij-
zonderheden uit- vroeger jan, toen De 
ËÔéVO iIÔt éëji . ,.idyllisdl .oördjè" 
van heide en denneb.omen. Op vaak zeer 
geestige wijze wist deze 70-jarige tref-
fende staaltjes vaak &e Otidt *06S fâ 
tellen. Om te besluiten met de hoop uit 
te spreken, dat De Hdét'e toch mag zijn. 
en blijven wat het vroege .r was, één. 
onverdeeld éénheld! Met één . eigen 
s4hoölf 	- 

iÇdnlefls het éud4etaôneei Werd 
eelt korte toespraak gehouden door dl 
heer Salverda, die als onderwijzer eni, 
ge tijd aan de school WetkMam'le ge-  
wees terwijl de heet Vonk uit naaM. 
Van Plaatselijk Belang faieitéétde en. 
eelt enveloppe Met IlibOlid 
de* 1011 sü monde test de heet' 'S$t Mltlhet 
weH de school gdfêlløtt4lrd door de 
afdéling Noordwôldd tast tolksoilder" 
Wijs, did daarbij tdfltis een laM bfat 

I voor 4e Openbare School. De kdffbul'l 
clUb, dis dcli In deze sØkerS4a*lflll. 
liët tertegenwoordigeti dOOr haat goeS' 
vii.dè.tonflhitfl-gesfladëfl lid de 114e? 
G. dê Vtiea, tôegde de nin 80 latgé rij 
fe11431t*t104 de hate toe, èit dézelfdö spfl' 
her bracht *15 oud-leerling MJIt geluw 
wensen Otet'. 

Nadat de beer EöotjOtiga de Verschil- 
lende sprekers dank had gebtadht -voot 
hun Wélgetneende woorden, las hij nog 
eéh aantal schflftèljjke felicitatieS vooi' 
van vérei±lllende ~-personeelsleden 
en oud-Hoeténaren en hiermee was dan 
liet einde gekomen Van het offIelle -gé- 
deelte van de avond. 

Voor, de vrolijke noot achterha zor-
des fl ,,r.aurbnnga'a", die hint tiaan 
Mdtdaad ee eanfledea,en wie er t4ëfl 
ndg' niet genoeg van had, die kon z'n 
hart ophalen aan St gezellige dans' 
Partij In de ruime feesttent - - 



STELLINGWERF, JEHANNES., Een proatien uut de Doathoek; Twee 

bomen en de Lande. 

In: Steil. 5.10.1951 

t 

jeu praofien uut de Oosthoek 41, 
c Twee bome* 	fl.jp4t,t , 

*''Het is nog mat een we&T?'&fvt&n7 da' we 
op een Zundagmiddag .Bekhof eens omrne fietsten, 
tr netuurlik even van de gelegenheid gebruuk 
maekten, om de olde lek, die daor nog altied zien 
zwaore takken uutstreld, nog eens goed op te 
nemen. 

En toen we nou disser daegen uut de boekekaaste 
Aldfaers Groun te veurskien haelden, Soen vunnen 
we daorin op blz. 567 werachtig dezelde boom 
nuumd. Omdat Aldfaers Oroun een Fries boek is, 
skreven deur J. P. Wiersma, mit tekeninget! van 
C. Jetses, e* uutgeven bij de Fa: A. J. Osinga in 
Bolsward in'1948, zal het in disse omgeving wel 
niet, in vufe boekekaasten staon, reden waorozn we 
hier eens een klein stokkien uut aanhaelen, dat veur 
ons idteressant is. 

In het hoofdstok ,,Drift sol it swurk", dat haan-
delt in de jaoren 1917-1920, lezen we dan: 

,,Yn- de hiele Sawnwalden stie gjin better Pan-
dagoog foar Je klasse as master Frezema 

Op In moaije middei -gyng Frezema mei de 
klasse op 'e kuijer nel de Skâns by Bekhoftille. 
Wylst de skoatbern bar om 'e âlde uk- hinne yn. 
't gérs flijden, seach Meiske Frezema mei fjou-
wet jonges oei .de beam ta rinnen. Twa fan 'e 
jonges stienen bok en dienen de hannen gear 
bar 't liii. Frezema joech him op, en sa, mei de 
stipe ban 'e jonges rekke er yn 'e beam op. 1-ly 
reizge net fier; dat koe nammers syn jierren ek 
net. Op in grouwe, stoelfoarmige tuke joech de 
âlde master him del en seach de skare oer. 'Hy 
kichte ns - doe boelen dy fjirtich bern om him 
hinne yn 'e stilte; de les yn 'e 'gritenijskiednis 
bigoun. 

- In welke boom zit ik hier, .... jan ? 
- In den eik van Bekhoftille, die, naar men 

zegt, in het gedenkwaardige jaar 1672 alhier is 
geplant op het graf van de gesneuvelde land-
verdedigers, meester. 

- Goed, Jan. - Wat is de oudste naam van 
Oldeberkoop? Noem mij enige jaren uit de oude 
geschiedenis, .... Geertje 

- In de Latijnse kerktaal heette Oldeberkoop 
,,'Brocope", Oldeberkoop was reeds in 1228 een 
bekend dorp, toen bisschop Wilbrand van Pa-
der bonn te Utrecht  een kruistocht tegen de 
.Drentenaren gelastte en een Fries leger bij 01-
deberkoop de Kuinder overstak, meester. 

- Goed, Geertje. - Toen onze woonplaats 
nog niet de tegenwoordige zadéldak-toren, be-
zat, wat stond daar toen op die plek? Noem mij 
tevens het jaartal (omstreeks) en den naam van 
den- scprijver, die ons daaromtrent het een en 
'ancten - en *a11 	het+t -lneegedeeldrn-rt- 
Berend 

O de plaats, waar nu onze zadeldak-toren 
staat, verhief zich vroeger een dom. De Friesche 
geschiedschrijver Winsemius vertelt, dat om-
streeks 1600 Oldeberkoop de oudste, dom van 
geheel Stellingwerf bezat, waarvan hij bericht-
te......ende zij steat Dooms-wijse ten buy-
dien dage ende soude (so men meent) tij de 
driehbndert jaren gestaen hebben?h,'meester. 

- Uitstekend. Berend. - Tot zover de te- 

En tot zover ok onze anhaeling uut het boek. 
De leerlingen van meester Frezema waren niet zo 
min, dat bliekt wel uut de antwoorden. En as alle 
Stellingwervers op disse meniere beur geskiedenis- 1 

lessien leerd hemmen, en - onthullen, dan neem ik 
daor graeg de pette veur of t En dan ku' j' ze ok 
al niet vule ni',js meer vertellen. 

FWie de gewone weg van Noordwolde naor Be-
koop fietst, die zicht even over de Lendebrogge 6k 
een iekenboom in het laand staon. Disse vaalt nou 
niet zozeer op, deur de bezundere ofmetingen, 
want het is een normale boom. Mar toch skient 
de staonplak daor midden in het laand, kerakteris-
tiek genoeg west te hemmen, om er een legende 
omme henne te weven. 

Er wordt naemelik verteld, dat vlak 'bi'j de plak, 
waor die boom stalt, vroeger een harbaarge was. 
Op een goeie naacht ging het er in disse bar-
liaarge zo om weg, en wordde d'r zo vochten, dat 
er iene het leven bi'j veleur. Disse persoon zol 
begreven wezen naost de harbaarge, en inples van 
een stien was er een iekeboompien op het graf zet. 
In de loop van de jaoren zol daor dan disse boom 
uut grujd wezen. 

Alhoewel het plak veur een harbaarge niet on-
mogelik liekt, - we hoeven daorbi'j mar eens nao 
te gaon, op hoevule plakken a' we een kefé vienen 
vlak bi'j een brogge 1 - geloof ik niet, da' we 
hier mit werkelikheid te doen hemmen. De boom 
liekt me wat jonk toe, dat zoks in die bed hadde 
kunnen gebeuren: 

Mat as iene d'r meer van wet : Mar vlogge in de 
penne 

Jehannes Stellingwerf. 



JOUK., Stellingwerfse riempias; An Popke Lap. De 85—joarige 

holtsnieder uut Skaarpenziel. 

In: Heerenv, Koerier Okt. 1951 

StellzngwerFse Riempies 

Anc?opke0Ccq 
De 85-joarige holtsnieder uut Skaarpenziel 

Nee, Lap, die middag zu' we wel niet weer vegeten! 
Wat h we dear gezellig op je keamer zeten, 
Die kleine kearner, mar zo vlek, zo nek! 
Doar Zag een skat an goed, beeld Werd en besneden, 
En ,nennig stokkien is deur onze hanen gleden. 

- Wat hé' we veake zegt: ,,En-ddt dan! Kiek!" 

Je keamettien. - De muren bin behongen 
tilt enledewaark uut lek en appelboom. Hoe dwongen 
Je hanen 't harde holt de mooie beelden of! 
De Nedenlaandse Leeuw! Dear staat le! Fier en veerdigt 
Ja, Popke Lap, jouw Keunst is dit gegeten weerdig! 
Zç kun het hoge zuken veur je stof! 

De wiezeSaiomo -zit dear zien Recht te spreken. 
Het kiend - de bent staat kloar - de vrouw, die ligt te smeken: 
,,Och doe liet niet! Och heet!" 	 -. 

• En Abraham op weg miS ZwAk, twa? boven 
De baarg Noria op; dat staarke God-geloven! 

-. - -Doâr gaan ze langzem verder, ;noast nekeer. - 

Nee Lap, niet allemoal bin 't zokke ,,zwoare" dingen. 
Ie ok ,,oarig" spul. Kiek dear raar, die drie ringen! 

Die bin nooit Zes, nooit van inekaander weet! 	 - - 
• Ie hemmen te raar zé, uut len klein plaanklen sneden. 

-Mar nog - en dat is Lap! -M waren niet tevreden! 
-. - En woagden liet mis 1uvets! Het ging best!  

we.., 
- sLTPe kaante in de hoèk sti,,St vol wit mooiigheden.. 

- Eiek, -dear 7W j'  Kniertje okt Die omslagdoek och heden! 
• Het pannegien, 045 drept ze in de haand! 	 •- 	- - 

Dle 2eeuw,— zag ie die een goeie dag in Kramen, 
- En we' 5' ze toen persé hier in de kaaste hemmen? 

-. Drie deagen, zeg le? Was het toen en kaant? 

Uien soepbot goat in dit gezin veleuren! 	 * 
Je nemen raar je mes, en kiek, dan kan 't gebeuren, 	- 
Dat het een pupekrabber, bi een spettien wordt! 
ken ftesse  bouw ie vol mis mooie dingen, 
Die toch trnoog'llk deur dat naauwe halftien gingen. 	- 

- En wis, dear stoat een meter Jeur de skaatse-sport. 	- - - 

Het Is een wonder Lap, dat le dit waark nooit 1eerde', 
Mar alles zelf, «Went, noast al je waark presteerden! 
Not bi'j raar even .85 joar! 
Rn nog leo' 5' en ççer half-bewaarlcte stokken tonen, 

•: Die doinmiet snUt 3e v,ezoam'ling tronen! 	- 
Want Popke Lap, ê,a is nog niet kloar! 	 •1 

- 	 t 
Het speet pns, 4a' we iiet wat konnen kopen. 	- 
Mar Lap, we kommen 'nôg ew's bi'j je binnen lopen. 

• Die ê,chte tneule, wat was die ok fijn! 
D'r tal van dit bezuulc een boel behullen blieven. 

	

- - - 	We wollen er zo greag nog tule 1zeer van ekrieven, 	- 
• Ma, De Koerier, die is your jou nog nu, te klein! 

• .10(7K.. 



JOUK., Kermis Knijpe. Gondelvoart op te  Kniepe. 
In: Heerent,j•  Koerier 10.10.1951 

KERMIS 
• KNIJP$ 9 Oct. De -middag van 4e 
1astata kermisdag werd geopend met 
een optocht, welke bescheidener van 
opzet - natuurlijk' geen duizenden op 
de neen bracht zoals de gondelvaart, 
maar toch heel wat belangstelling trok 
en, dat ook zeker waard was. Er wa-
ren in totaal twintig nummert 

Bij de eenlingen, en paren waren 
aardige uitbeeldingen - we denken 
aan de verstrooide kleine professor en 
aan Siert en Jimmy - en bij de groe-
pen was het eigenlijk al O.D.A. wat 
dt klok sloeg. Zij, nam met niet znin 
der dan zes flinke groepen - zo'n 
honderd leden.— deel en als altijd 

KN1JPE «t 
Gondelvoafl op 'e Eii4epe. 

't Was wel wat kom, 
'Mu ook, wat zo! 't? 
Dor vul wat te genieten! 
De reize zal 
Ons, al zult al. 
Dog ôk wel nooit geen spleten. 

De hele tocht 
Wao uutgezocht! 
Ja, elke pream was prachtigl 
len pronk en proal 
Was 't  allomoaV 
Een sproklen leek 't. Werachtigt 

	

mocht dit werk gezien worden. Voor- 	De kun en keur 

	

al de keurige afwerking viel op. Ook 	4yi locht en kleur, 

	

waten er aardige vondsten, zoals de 	Die hin niet te beaclirieten! 

	

zwart-wit geblokte velden van het 	De }Cnlepe kan 

	

dambord1  uitgebeeld door de kleine 	Fr nu op nu. 

	

w'er Het idee lente-zomer-herfst- 	Dat het en; bij ;al blieven! 

	

witter Is natuurlijk al. et.id. maar de 	. 	• 	 Jonk 
- de groepen naar jeeftijd 

en toonde besUfl en Wij kernen uit Nikkerland (Jannie 
gezegde Heidi en t Hoekstra); 2e pr. Yn l8 

(eaa2i 	 6 	 ttc 

4L1, -a 
r 



JOUK., StellinflLJøtf'S0 rielupieS; VlieÛerS. 

In: Heeraflv. Koerier 12.10.1951 

.STE[LINCWERFSE RIEMPIES 
~GERS 

Door staan ze, hoge an de Zocht! 
Zo trots, zo fier, zo hoge! 
De nnauwe wereld wied ontvio,cht! 
Het in eva lust veur 't ago! 

De wiend speult over het papier, 
Beskilderd as een vlinder. 
De start, die kronkelt van plezier! 
Ho, jonge.! flat kon trz4nder! 

Gie* stok papier, glen Zatte, nee, 
Glen strot, - mar les, stok Ze,nnt 
Mat lesje brakke wel en wee! 
Map les doel: hoger streven! 

Doop staan ze; en de touwen goa' 
Noor d' eerde bi fleauwe bogen, 
Waar d' elgenoars te kieken staan, 
Mit grote kienderogen, 

10(7E 



JOUK., Stellingwar?se riempies; De isne zien brood.... 

In: Heerernj. Koerier 17.10.1951 
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STELLINQWERFSE RIEMPIES 
- 	 jJ4 

DE IENE ZIEN BEOOD..tr 

De jegen kleagen stien en bien: 
Gien heasien valt er nog te zien! 
Ze zwaarven lange uren-  
Op dét stok laan4? In ±55e sloot? 
Ze hemmen 't kloar, het hiete lood! 
Hoe lange zol dit duren? 

Het weater stoat te lege rian! 
Dôar profeteert- dat volkien van; 
't Kropt in de lege plakken". 
Een aander zegt ,,'t Is nog te vroeg. 
Het laand is nou nog vuus te roeg. 
Mar dommiet moe` j'. ze pakken!" 

Deheasies lachen: ,,Dat gôat goed! 
Dat is nou krek zo 'twezen moet! 
Wat dreiigte en wat roegte!, 
Ja jeager mit je skietgeweer, 
Vandeage zie ie ons niet meer! 
Wi'j daansen in de vroegte!" 

De jeagers kleagen: ,,Och en wee!" 
De heasies roepen: ,Hei! Hoezee!" 

Dat dat veskil zé groot is.... 
Het zegt ons, even, ieder keer, 
Dit: dat de dood van cl' !ene, weer 
De aandere zien brood is! 



JOUK., Ste11inwerl'se riempies; Wat de aids meule van Noord-
woide ons vetellen wil. 

In: Heerenv. Koerier 20.10,1951 

STELLINGWERFSE RIEMPIES 
WAT DE OLDE MEULE VANNOORD-

WOLDE ONS VETELLEN WIL 
Ja meensken, miskien ha' jim 't wel 
• nooit docht, 

Mar toch, ik heb de zoemer nog 
• deurstoan. 
Al het de kaanker dan zien weg ok 

verder zocht, 
Me te vernoren kreeg ie niet gedoani 
Nog niet, nee,, het ie me de doodsteek 

bracht. 
Mien harte het nok rnoêd om deur te 

gaan! 
En toch, toch vuul ik me berooid, 

bekocht, 
Nou we weer veur de wriede winter 

stoan. 
Och meensken, help me dan! 'k Heb 

zovuul joar 
Men plichten veur jim volk mit 

niujte doan 
,,fle Otsthoek" hiet die stichting in 

jim dorp nietwaar? 
As di eer nou mit man en macht eens 

veur ging staan? 
Dan speulen ze het, donkt me, toch 

wel klaar?! 
Of - moet talen leste ure wêrk'lik 

• sloan?.. 



B. 3., de, Stsllingwerfse riempjes; De Liolvega'ster haas. 

a  
fl.J.R., Hazepeper. 

In: Heerernj. Koerier 22.10.1951 
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STELLINGWERFSE RIEMPIES  
DE WOLVEGA'STÉR BAAS... 

Wat stelt die Bakker hem toch au . HAEZKFEPZS. 
Hij wa 	warempel nog vAn plan* De kasten in fl eststelunqwerf 'te Zelf 	die man 	schieten 	...... bi" bepaald sportief! . Miskiön zat dan een and re ba" Supporters deer, ,Aportfever" nog stil in teéft. hoekje ac hter gaas je gaan ze dan te 
Van 't schouwspel te genieten. Das sneuv'len a op ,,het veld 'ø,t ee?" 

Vat doen eer al aoveui: 
Nee Bakker dât is vast niet goed : De lans deur de koegel 
In Jou 	chuult van dat wilde bloed tEn d'ander deur de benZ 
Dat moet eerst nog verdwienen 

<
Een Baker en een 16 de »6 

.. 

Op meen'sen schieten om een beest Maeken door een stok/den van 
getuugt niet van een goèie geest .. Maar ik wol nog wel 'iie weten: 
Dat meet Je jfl Ook ekienen. 	..... Wis .kriegt te in de pan? 

T. de t .. 	 . 	 B.J.O. 

stëuintwerfae1fle?npjës imfltèrs  
Spreken It onvervalste. ,,krom", 
t.. 	L,...n 	kna.i.-ij.,tai. 	,,nMA . .ik 
Daarvan —c- 
Kvk, jouw venje van die anno' 
Dooie, Wolvegaster h~ 
Is nou krek een iiage+nb4kte 

.NagçZ ozo .nagaikaas. 	
•. •3:?:;. 	0...Cnp - 	Z.a-#fl—t. Cie fle€' 

Of ea. bieek-v* krentenbrood, —met,  
«Ier en ~r cm ztoafld 7t; 	- 7 	/ 
'is Krentenbrood dus, waarin Ynjna ' 
Rejemaaj geen krent» $t 

Je begrtpt, dit 'a 	en Tgap5s ,*t 	4- 
• het eigenlijk om gac,  

Za, dat ik wil, dat men mij niet 
Ganaelijlc verkeerd verstaat. 

r'çt 
let om dat ene haas1

3akk~r 

J de 2, besef 15tj7'" teZ

t' 
 



JOUK., Stellirigwer?ss riempies; Winteroavend. 

In: Heerenv, Koerier 24.10.1951 

7 
STELLINGWERFSE RIEMPIES 

WINTEROAVEND. 
4* de wereld om je henne 	-. 
Stille te vestaarven stoet, 

de zunne elke middag 
Even eerder slee pen goat, 
Komt ie weer: de winteroevend, 

,Donker, dreigend om het htius, 

:I 
 :i Mar door binnen: Zocht en waarmte! Nar 

 de meenaken zitten thuus. 

Kiek, dan bin er wel eens goene, 
Die daarvan en 't kleagen slaan. 
,,Wat snee' 5' doen zoe'n lange oevend P 
Nee, het is me niks gedaan! 
Ie kun toch niet ajtied lezen 
Van Egypt' en Mosse4eq?" 
fl7n ze bieten meters tteagei, 
En ze rollen kilo's sjok. 	- 

Mat daar bin ok oxz-,uI're ,neeneken, 
Die genieten van een boek. 
Of ze zitten wat te knusseten, 
Of te tekenen in een koek. 
Weer een aander het zien damber4 
Mat eens tuit de kaaste keald. 
Of ki'j zit te gaanseborden. 
- Wie op 1$ kom-t, betealt. - 

Zovuul sneenaken, zovuul zinnen. 
Ieder doe, wat ki') vekiest. 
fi' iene holt van neagelbieten, 
fi' aander rolt zien sjekkien Zien. 
Me,' dat aand're slag van meenska,, 
Dat zien tied GEBUKEN kan 
Al 'k het tôch vent 't zeggen kebbe, 
Dan stunt ik me daar bi') en! 



G. S., It kin bisocht wurde 
en 
JOUK., Antwoord aan S.G. 
In: Heerenu. Koerier 23 en 29.10.1951 
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lIt kin blsoöht wurde 
De Deenake boer Knud Eilersen op 

ta2ster kat yn flits stdflen radio oon-
lizze Zitten. Dy lit er spylje, as er sta' 
fé foerret en tneikt. -It jowt nou folie 
snear môlke na aan. Zit Fryske boer 
akriuwt kim nou: 

Ik Me ja earUk, dat ik 
Fear kunst net 4n knobbel ha. 
Musyk, bygelyks, is jaar boren, 

[Sa tocht ik, ddr snar op ta. - 

N 	bij Ja zits de stdl-len 
De radio, seit In birjocht. 
En usver maat 't wdee, Me dat 
Bjs Ja fottuten dacht. 

jou i4t  »we folie Inear ,nolke 
As dy Jan in oor, wurdt fort eid. 
Ik ho myn fé oltyd heech ham, 
Mar dit - wir., ik atean jorsteiL 

Nou was Ik Jo freotslik freegje:. 
Is It jou Mj krekt gelyk, 
Of'njzsurjèk mopkè klinkt, of 
Dy k*eakerifte tntsyk? 

Fièeie, tr~tƒ ifwer bijIna 
Jou bisten kar 't beste bijt 
Ik bHng ja  yn 't Jaar mijn tank, ok 
17t natnme jan mijn liii. 

ingezonden 
ANTWOORD en S. G. 

op, zien vroage M.De Eoefler 
Ç4fl 25 pkt. 

Je vroape mi ~Doen, zal toch 
Wel onbeantwoord blieven, 
Dus wijk, to your de vurigheid, 
4ften, miening wel re48 ,krieyen. 

Je kommen, deank Ik, ok toçi eens 
Van het toneel 9eneutent 
In as - dan wat diepe g4g, 

è'J' dan ok $saoaneuten? 	. 

Je js en ok weflens een boek.  
En sneuvelden ja helde*, 
1W)' dam wet in ja  ogen vüult, 
Dat door twie troont's w$don? 

Me «mikt, hier bilelçfljel 4su4'Zik sta 
Dat kMeren beter ttaarken, 
Zo gaauw as Ie de droevs haast 
Van 't leven coen vest øorken. - 

Breng dus ij(et ffrurighejd bi') 't 
Mar loot liet snor wat treuren, -. 
Dat geft meer melk, en za kul)' rap -. 
Jos peer leut ekatra beuren! 

. .. . jOUL 

9 

2? -h61,a 



JOUK., Stellinpwerfse riempies; oat was 6k in Corrediek,.. 
In: Heerenu. Koerier 2.11.1951 
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STELLINQWERFSE RIEMPIES 
DAT WAS 6K IN GORREflEK ...... - 

D'r ging een (zanne vrouw 
• Noar Qorfediekster snaark. 	— 

&eur iiclle,n was niet jonk, 
Heur geest niet îd te staart 

- Ze troƒ er vrenden ok .... 
Een vri'jje, losse pleeg. 
Vat, was: »Komen keur! Mit! 
Een berni in de kroep!" 

Ze dronk er (enè leeg; 
N6g itne , keer op keer. 
De kaStelein ekonk in, 
En X betealde weer... 

Vr kwam een. aanne vrntc?. 	...- . 
Van Gorrédiekster ,naa,*.: 
Ze 'slingerde zo wat... 
- Ze was tôck al niet staart 

Vent jou, 1, pettt f! 
Want dit was kereis-waark! 



3011K., Stellingwerfss riempies; Oranjewold. 

In: I-Ieerenv. Koerier 3.11.1951 

• STELLING WERFSE RIEMPIES 
OIttNJRWOW - 	- 
Zoemen goot het tik uut fietsen, 
Even noar OranjewoZd. 
Van zien pracht en proe2 genieten, 
Op een tochien tussen 't holt.. 
De netuur irhier eo prachtig 
Le het volop zoemer Q 
»'leken etoan er brled en ,naekti, - 
En. de dennen roeken fris. 
Gister bin 'k er langes reden. 
Wat was alles stijl' en doods. 
Naar gens meeneken, die tent. iSen; 
Stille was 't er,*. stQl' en groots. 
Sproklesaèhtig mooie kleuren; 
Hier en doar en overal! 
Kleuren, kleuren, niks as kleuren! 
Elke boom en elke wal! - 
Jammer, dat de sneensicen zôe,nèfl 
»oct allient tflar henne ijoan, 
En bi'J die Oktober-vtskdosn 
Amper even fl4115  atodn.... 

• JoÜz. 



JOUK., Stellin9werfse riempies; An Olyphia en D.O.G. 

In: Heerenv. Koerier 10.11.1951 
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STELLINCWERFSE RIEMPIES 
06  AN OLYPHIA EN D•O.G. 
- OlypMa stoat an de kop! 
Ha! jotlges, wat een dag! 
- Olyphia kreeg twie keer klop... 
0, jongen, wat een slag... 	- 

- Olyphia stoet noinmer dit 
o man, dat is een strop... 
- Wie zegt dat dear? Wi. kleagt 

(door zo? 
Komen keur! Op die kop! 	- - 

- Ja, D.O.G. hangt oarig onderan 
0, wat een steekt begin... 
- Dat wordt zo niks, dat wordt 

[niks man... 
Dat liekt mar biester min • 

- 0 lieden nee, dat goot vekeerd... 
O jongen, wat een strop - Wie proat zo onberedeneerd? 
Koman keur! Op die kop! 

Een Eteltingwer/se voetbalskoe 
Is zé mat niet van skot! 
Neer Grunningers en Drenten toe! 
Veuntut! We bin en bod! 

Twie Fn in 3E. Komen! - Een skot! Een reuze-knal! 
En... goot! Hiep, klep, hoera! Het kan! L?  
Het kant... Het moet! Het zal!! • - . 	. 	.roux. 



JOLJK., Stellinpwørf'se Riempi8s Vertrouwen. 

In: Heerenv. Koerier 14.11.1951 

eezzeante ,Cic .1. oC 

STELLING WERFSE RIEMPIES 
VETROtYWENA. /37 

Mien neve kudde bi') ons weet. 
Ja krek! te osvend-proaten! 
Zo tegen twealven was 't te Ver, 
Da' 'Je kam er vut tol tenten. - 

Ik bleef nog op de drumpel staan, 
En es; hem 't hekke uuttopen. 
Toen veup Ik: ,,flrel, mar Je fiets! 
Of tol')' die mi') ve kopen?" 

e,"zee-4-4e, ,,nee, hee dat to Jeuk?" 
;,Nou loop dan niet te dromen! - 
Vegeet hem niet!" - ,,Welnee mast, mc 
SV) stout dor bi') de botsten." 

Ik stem vesteid! ,5teist dôsr Je fiets? 
Kar man, hoe ke')' 't vetröuwan-! 
Stief uti de weg. Zen ieder kon 
Hem nacht erover douwen." 

,Ia kiek Jeuk," zee-d-i, ,,dde Is 't Juni, 
Wou')' nooit an deanken meugen: 	- 
Wie SELF vol goed veerouwen Is, 
Dis WORDT ok niet bed reugen."- 

Mien noDe stapte noar ziS4 fiets. 
Die - èr nog bleek te weten! 
Doek doekt' Ik ze: »liet Garset nou 
Nog ndôit een knante lezen?"... 
- 	 brit 

-— 

 

(—flGZ 44t 



3011K., Stellingwerf'se rierupies; Wat een brieventij 

In: Heerenv. Koerier 28.11.1951 

STELL!NGWERFSE RIEMPIES 
WAT EEN BRIEVENU! 

Elke dig krie' 'k steapel brieven: 
- - Jbuk, wi' j'hier eèns wat van 

skrieven? 
• - Jouk, tée, riem ie déar eens van? 

En de post doet niks as kleagen: 
-- Wat een rommel alle deagen! 
- Komt er néôit een ende en? 

Was 't mat woar!! Dan wa 'k 
tevreden!! 

Mar het is al lange leden, 
Dat ik wat van jim venam! 
En - ik wil greag rieinpies skrieven, 
Mar - d'r mèet te skrieven blieven! 
As dét nou van jim kaant kwam! 

• D' !ene holt van grappemeaken; 
1)' aander meer van neute-kreaken; 
Nonuner drie van dit en dét. 
TÖe dan! loat wat van jim beuren! 
Breng een beetien stof noar veuren! 

• lederiene wet wel wat! 	- 

Dat wordt écht! Zoe'n proateri'jgien! 
Mit een grappien .en een ni'jgien! 
3a, dat brengt een buit vetier! 
Skrief dus dommiet noa het eten! 
Pas nou, op! Nou niet vegeten! 
Het adres is: De Koerier!! 

JQ. 



STELLINSWERF., JEHANNES., Een practien uut de Oosthoek. Haost 

In: Steil. 16.11.1951 

Een Praotien wit de Oosthoek 
Haost.  

1*' jim er wel eens bij stillestaon, dat hezelde 
woord soms veur hel veskillende dingen bruukt 
wordt? Neem nou doodienvoudig het woortien 
,Boek". As er bi'j 4€ -barbier praot wordt over een 
boek, dan bedoelt men daor een roman, of wat in 
die geest mit. Mat een U.L.O. leerling daenkt al-
licht an dat boek mit die lastige Fraanse oefeningen, 
an een leerboek dus: Een kraantedrokker vestaot 
onder een boek 25 vel pepier. De boekholler zicht 
een lange rij getallen,  veur hem, as' ie het woord 
boek heurt. En in Hollaand is -het woord boek ok 
nog ganer veur ,.qen sieraod an een ooriezer. 
Mli 

wtb
fantesié'lap ie er trouwens nog een peer 

betekenissen veuf'jezelt i'j an. 	 - 

Krek hetzelde gêval2 doet hem nou veur met het 
woortien: ,,haost". Veur degenen, die 't nog niet 
déur hemmen, za' -'k even een peer kleine veur-
beelties geven. 

1. Moeke zit rustig- ï in huus te breien. Het bp 
tegen vier ure, dus ilkierider kun zô thuus kom-
men tint skoebe. Wat is dat daor veur een lewaai 
op de weg? ,,Een snoek 1 Een snoek !" roepen een 
hieleboel kiendersterrnhen in koor. Moeke vligt 
overende, en - j, zejtet het al,zien heur ! Het is 
Henkie weer vanzelf t Vieden weke is die knaap ok 
al mit een nat pak thuus kommen. Moeke smit de 
sokke op een stoël enmaekt, dat ze bi'j de deure 

Jim begriepen het al, moeke het ,,haost". 
Daor komt de 'kleine bandiet an. ,,Zo, ihè' j'  er 

weer inzetea? NoU, inar vlogge aachteromme, dan 
ku' j' daor je natte boeltien uuttrekken. En mittien 
op bedde. Mars! Wat doé' j' ok te sleutienspnn-
gen? le tin erjemmes nog vuus te klein veur. En 
ie weten ok wel, da' j' er met over kunnen i" (Tus-
sen haokies, Moeke, hoe kan Henkie weten, dat ie 
er niet over kan, as ie 't niet eerst eens pebeert?) 
Henkie staol wat beteuterd de niddenaosie an te 
heuren, en dan zegt ie mit een benepen stemme-
gien: ,ja, ma. t. 'ma .... mar •Moeke, Ja.. 
Japie sprong er middenin, en i.... ik was' er 
,,haost". 	- 	 - 

Kiek, dat is ok ,,haost", max .hiel aandes. 
2. Zo was het lessent op een Zundag ok mit 

voetballen. Ik zat in de tribune en het leek mit onze 
ploeg niet zo biester best. Nog tien menuten te 
speulen, en dan mit 1-2 aachter, goed, er tin mit 
voetballen vaeker wonderen gebeurd, max de nuch-
tere supporter geft het zaek'en toch al zowat ve-
leuren. Mien buurman wâs een nuchtere supporter. 
Dat is ie trouwens allient, as onze ploeg aachter 
staa4hegr,S tatjtj&jngende baand binnen,. 
is ie ien en al vuur en vlam. Nou dan, hij keek 
eens op zien allosie en eens weer naor het spul, 
en hij skudde eens mit zien heufd, (zo echt des-
kundig, jim kennen -ze netuurlik wel : ,,As ik daor 
nou toch eens ston, wat zo' 'k hem raeken ...... 
en lii'j keek nég eens op zien albosie, en toen ston 
ie op; (krek veur een Ëander, mar dat was ten-
slotte zien zaeke niet ....) ,,Hm", zee-d-ie, ,,hm. 
kom, we stappen-op,Fwant het is ,,haost" oflopen." 
En hij ging! Goed,-fe tin tenslotte supporter, of 
ie bin 't niet.... 

Max ik dochte zo bi'J mezèlf: ,,As die speulers  

nou ok eens zoe'n ,,haost' hadden om thuus te 
kommen, en ze leupen tien snenuten veur tied het 
veld uut, wat zol Meneer 4e supporter dn zeg- 
gen? 	 -: 

De beide soorten ,,haost" hè' jim wel weer skeu-
ten netuurlik. 

3; Een peer weken leden ,wa' 'k pesent bij een 
toneelstok in Wolvegao. tiet was een mooie 
aovend lederiene, die er ok -west is, zal dat mit me 
iens wezen. En het applaus an -het ende, beloonde 
de speulers dan ok verdiend. Mar toen was 't dan 
ok gebeurd mit de stilte. D'r kwam nog wel een 
spreker- veur 't voètloclit, om een slutingswoortien 
te;-praoten, mar werklik waor, ik hebbe hem allient 
zien, en niet heurd, -want de meensken leupen al 
druk de zaal uut le zollen dât soort ,,haost" 
,.haost" onfesoenlike ,,haost' - numen kunnen ..... 
• -En -a' j' er dan 'bi'j daenken, dat er -,,haost" nooit 

en aovend op tied beginnen kan, omdat de zaal 
nog ,,haost' leeg is .... 

Afijn, mien pêer veurbeelden bin drie worren, jim 
zullen nou wel in de gaten hemmen, hoe dat in 
mekaander zit daenk .....- 

- 	Jehannes Stellingwerf. - 

o ja, as er nou iene is, die zegt, dat ie een 
Stellingwerver ,,haast" het heuren zeggen, dan kan 
dat best wezen, mar dan is 6f die Stellingwerver 
gien Oosthoeker west, 6f 'hi'j het -mit ,,haast" dat 
ding bedoeld, dat op 23 Séptember begint. Vroe-
ger zeden ze 21, mar dat skient ok al veraanderd 
te wezen. 	- 	-- 	 - 

En as -er nog meensken binnen, die wat weten 
over die beide bomen an de - Lende, 'waor 'k lessent 
een praottien over skreven clebbe, laoten ze beur 
dân even heuren? Ik hebbetwie -brieven (-beide in 

- 't Stellingwerfs!) kregen, en hope 4'r binnenkort 
• nog eens op weeromme te kommen. 	- 



JOUK., Stellingwerfs Sunterkloasverhaal veur grote mensen. 

Sunterkloas in Spanje. 

In: Heerenv. Koerier 29.11.1951 

Sunterkloas in Spatje 
Stellingwerfs Sunterkloasverhaal veur grote mensen` deur donk 

Spanje is een hand vol ofwisseling. 
De baargtoppen riezen er op tot meer 
dan 3000 meter boven de zeespiegel en 
grote rivieren als Taag en Ebro hem- 

.:,men heur diepe dealen deur de bojem 
sneden. An Noord- en Westwal lopen de 
zwoare rollers van de Atlantische Oce• 
aan en de onstumige Golf van Biskaje 
heur te pletter op zien kusten en au de 
Oostkaant roest het diep-b]aauwe wea-
ter vanide Middellaanse Zee. Zo bet 
Spanje - mar- twie rechtstreekse. buur-. 
.lanen. In de eerste plak het vule klei-
nere -Portugal, woarmit het tegére het 
Iberischy Sktereilaand vormt en aa ziet, 
Noordgreans Frankriek, mar de -Pyre-
neeën; mit toppen"as de--Mont.- Perdu 
en de Maladetta. van 3400 meter, be-
.nemen hier het- vri'jje uutzichte wel 
een -beet~en. Drie soorten klimoat holt 
bet laan er op nua. Doar is allereerst 
ga de West- en Noordkust het gemoa-
tigde zeeklimoat. Dan het de Middel= 
laanse Ze zien eigen àmanieren: hiete 
zoemersden zaachte,', natte winters, en 
tenslotte komt het binnenlaand mit 
zin vaavte-laand-weertien: biste zoe-

- mars enikolde winters. 
'In dat binnenlaand, zowat krek mid- 

den-in -panje en op een hoogte van 
840 meter boven- de zeeg ligt -op een 
hoogvlakte de heufdstad Madrid. In 
1947 li dde Spanje .27.552.500 Inwo- 
ners enr Madrid nam doarvan 1.187.000 
veur ziÉn. rekening.  

Even buten de grote stad, aa de weg 
noar Medina del Campo woont de riek-
ete mal van hiel Spanje: -Sunterkloas. 
Tussen 'de uutlopers van de Sierra de 
Guadarrama: mit vri'j nutzichte op het 
weatervallegien in de Mauzanares, stoet 
het prachtige peleis tegen een aaclrter- 

'~ grond vin dichte dennenbossen, en ver-
derweg b,. de aachtergrond pieken de 
hoge baargtopppn skaarp-in de tocht. 
Ja: de - bouwmeester, die twie, drie 
eeuwen ; leden disre plak uutzochtte. 
wust hqt wel! Dit is Spanje op - zien 
beste! Aet hiele gebouw Is optrokken 
In de sfeer van zien omgeving. Fors 
komt het tut het laandakop :noar ven- 

ren, en veskeiden vebi'jgangers blieven 
even stoan om het te bewonderen. De 
zwoare muren, de torens op de koeken-
van liet bouwwaark, doen miskien even 
kold as, mar ieder wet, dat in dit huts 
de hartslag klopt van - de - grootste kien- 
dervrend tut alle tieden. Aachter de' 
woonvetrekken aa de veurkaant, stoan 
de grote opslagloodsen veur speulgoed 
en sukerwaark, en--wie goed kikt zicht 
veur dat reampien links wat bewegen; 
het is de kop van de trouwe Skimmel, 
die doar zien - stal het. - 	- 
Bediefiden sjouwen of-en an mit kisten 
en deuzen. Vrachtauto's worren - tut-
en inleaden. Een koppeltien kleine kien- 
der komt juichende en lachende daar 
de hoge poorte noar buten; kortumme. 
het is ten en al bedrieven butendeure. 
En binnen niet minder! Doar is men 
mit man en macht aa het Inpakken en 
opsteapelen, door wordt knipt en plakt, 
dat het een lieve lust Is! En op de kan- 
toren rechts van de Ingang, reatelen 
dag in, dag -tut, de skriefinesienen. 

„Het joar begint al weer lief op te 
skieten, Sust. - Doar - gaat de 15de". En 
ruit een korte rok skeurt Piet het blat-
tien van de dagkelender,.. die in een 
hoek - van - de grote-- veurkeamer. hangt. 

„Ja zeker, jonge._, Nog een dag of 
tiene, en dan wordt al nodig en nodig 
tied, om noar Nederlaand te vetrekken.. 
Hè' j' zorgt dat het veur_.mekaander 
icwam wit- die sukeloa-letters en de 
nogablokken?" 

„'t Is allemoale in order, Sunt )*e-
tuurlikmoet er nog wel het ten en', 
aander inpakt worren; mar verder is. 
alles ean kaapt. Morgenvroeg zuilen- de. 
eerste vrachtauto's kommen om de boel 
noar 't skip te brengen. Het ligt toch 
In de haven, Sunt? - 	, - 	' 

„Zeker Piet. Zeker. De 'kapitein het 
vanmorgen opbeld. -De suker was lost 
en er was knap skoon skip- hullen, zet-` 
die, dat we konnen nier' beginnen mit 
irileaden. Is er- ok nog  post. veur .oha 
kommen uut Nederlaand vandeage?", 

„Nou nee, Sunterkloas, ;lat het ok al- 



L. 
weer niet vule j - de hakken. gelcof' 
ik. len 'brievien 'k zien vanmorgen. 
Dat kwam uut (issiaand. - Ik hebbe 
even n6ar de 01 der keken; -mar 
der bin' ker ni 4n. toekommn 'deut - 
.dedrokte ... 1 

,,Hm, Ja. Kg bier eens even bi'J - 
me en de toafeltten Piet, s' -j' wil-
len. Want ik wfte wat yroagen". 

,,Wat vroagenq.kn ml'j; Sint?",;. 
..Ja Piet, en .4. Eanllk ha' 'k hdt 

al vule eerder dt wild, mar..doarbln 
nou lenkeer vaite  dingen, woèriS 
meenske liever over preat, En Sün-
terkloas is ok eemeenske Piet. Kit' j' 
me tot zover von?'! •. 	. .. .. 

,,Ja, dat begrig Hel goed, -Suatet- 
kloas, map wat-let dat-- hier nou toch 
wit t& meaken?' 	. 

,,Rutlg, jbÏhstig. ll kjjime d'Î 
vanzelf. woar lezen wil. Kiek een, 
Piet, ik vebéle 1, dat er lang zovule- - 
brieven niet met nut Nederiaand bier 
bi'j ons biejnenitmen, as 't wel eens 
west het. Steapo het de post:er- wel 
eens bracht, asit tegen mien vejoar-
dag leup. En 24 Vandeage ok weer. 
les ,klein brievit Ik hadde ze gresk 
-4id- dat het c4onder&west..hadden. .1 
En nou we hett toch over hemmen, 
Piet, -e -nou liflit i»I' eens eerlik 
vetellen, of le ha niet net zo onvulen, 

to tegenover. Ø as  tien of twintig 
Joar leden? i$'$dønkt  'van niet. 'A'we 
toen In een k1 	&D d& ikoele bin- 
nenstapten, di! orden we mit een 
uutbundlg gejø k*groet. Zeker, d'r 
Is nog wel wtrr bleven, we treften 
nog wel een wl dankberheid en om-
vankellkheid ,n$tar toch,., Woar bin 
de toppies jjgftur akinimel? Waar 
stoan de klomP!,mlt de velangliesies 
onder de skOflt Welke kiender -zin-
gen 's oaven5ÇE't te op bedde 
g6a, dat moois tien Van _Sinterklaas 
kapoentje, 

g0Ølt In mijn schoentje?" 
Nee, Piet a' t WIJ Vroagen, 3k bit 
wel eens mit t moed en nut' meer 
vstrnwwpnst # tocht tegonnen 'as 

deankend strikt de rimpelige haand 
deur de witte board. ,,Het 'kan er ne-
.tuurlik ok van kommen, da' 'k older 
worde, mar Piet, nou moet ie mil toch 
eens vertellen, as het jou ok krek: zo 
goal as mi'j. Want dan is het glen ve-
beelding weer".  

Het duurt een ogenblik, vetirdat er 
antwoord, komt. 'Een be0tiMn  zenuw-
tachtig zit Piet wit zien zwarte bezet-, 
tien.. in de handen omme . te tiepelen. 

- Mar dan ekoft ie rechter -op sten stoel. 
,,Nee, Sunt, Ik .geloye,toch niet, dat 

Sunt ongeliek het.;Het is gion vebeel-
ding. Het is do weitkelikheid. De we-
.reld wordt za zachi.esan ten groot stok 
'nuchterheid, Sunt. En Nederlaand dôet 
er dapper au wit. Neet allient-die ni'Jje 

uto-nommers nou mar eens'. 
,,Wat. is er dan nt die toinwers. 

Piet?" 
Ja kiek. Sunterkloas, het was in 

,Nederlaand altied zeS, dat elke provin-
cie zien eigen letter vent het nommer 
hadde. Zie, Sunt, a' j'  dan in een aan-
der deel van liet laand kwamme, en te 

'zeggen zoe'n nommer nut Je eigen pro-
vincie, dan stak lé je haand even op 

:..tegen de bestuurder. Dan vuuld' le je. 
evenples thuus; Sunt. Dat was een 
klein beetien romantiek unt liet dage- 
Ijkse leven; Mar die romantiek 1w mooi 
op weg om Veur goed . te vedwienen, 
Sunt. De hiele wereld wordt zeakelik-
leid; 'zeakellkheid. En 4e kiender 
Wordt het mit de paplepel Ingeven. De, 
ö'ôiévâüj Vort er mit! De kool? Kom 
nou! .Assepoester? Sprokls bin jom-
nes iiet werkelik gebeurd?. Hoe kan 
.dat nou?.Kiek Sunt en zo zit het.mitl 

mar Piet!" Wil- ut toch gii 
prokien?.. ,Wj*j: bin toch .*lks meer .ot' 

ffilnder s dé kloare boaré werk eilk-  held? ' 	:'-- . 	.- 	.-... 	. 
.,,Zo Is het, punt. Mr kiek, het, lié!t 

ilt ons allembaletoch.wel een bÖél,ppl 
zoe'n spreiden. De foabelachtie riek-
dom en dè onuutputteliko goedheid..." 

	

.,Wou nou, Piet..." 	. 
"Mak zo Is het, Sunt. 'En'-toen - 'Iu 

sommige meensken..goan twiefelen En 
die hemmen .dat niet onder' stoelen of-
baanken steuken. Nee, die bin do4t'd 
stroate mit op goan. En nou 'Is het Idait 
zover, dat er al een h1elÖoI meüaken 1 
bin'net,die' eanlflniet teer in ons ge-' 
loven. En as we_ bI'jikéï'fla-Vens. 
epn- pakkien 6w de hoek van - de deure 
zetten, . dan zeggen ze tegen mekaan-
der: .;wie zei ons dit pon toch stuurd 
heroïnen? Zal 't -niet van de De Vrle-
e'ü kommeat" En zedeanken er niet. 

lens en, dat, wrJ. ok op pad binnen, 

,.Het Is genoeg, Plot. flefls"goneeg". 
De olde min :tet....Ik héb.mlen be-
sluut üeumèu. We geven de relze nest 
Nederlaand over!". . ,. ', 

1. .- 

Het lilif t stille. Sunterkloas en -Piet,. 
beide, zoajze doar zitten, sla ze diepe 
onder de indrok.van dit besluut,, 
- ,.Hè' J' die -brief bil je, iet? Van 
dat jongien! Doar ha' .j' het zopas- toch 
over? fl -wil hem dan toch nog terogge 
skleven; is ie dat? Mooi zo. Ooa -dan 
nou mar op .bedde. Welterusten, Pie;Y- 

,,Welterusten, Sunt".  
Langzem glidt .4e briefeupener deur, 

het kevört. Nôu en dan stoot le zelfs 
eten hielemoale stille. - Sunterkloas-Is 
wit zien gedachten ver; ver von. Hi'j 
dea,nkt an zien reizen van- vroeger, toen - 
alles nog iovnlemooier Was. Dan from-
melen zien, vin'gers nut het kevort een 
brievlen te veurskien. - En -Sunterkloas 
leefl. - •. 	'-' " 	. 	' 	- 

- Neordwolde Fr. S Nov; 1951. 
- NEDÊRLAAND. - 

Lieve Siinterkloas t Zwarte Piet,. 
 -Het - is ti weerNovembet, én Ik dech-i 

te, ik moet Sunterkloas, en -Piet nar 
eens een brievien skrieven. Onze Jaap

- 
 

het - me al untiachen, Sunt. II 11 - zee, 
dat er gien Sunterkloas bèston. Mar' 
.dat Ie niet wpar,- hè? Want ik hebbe 
Jdniznes Vleien joar die mooie ento 
van je kregen , St'. En, dat lokkefe 
sfll, Snot. -Onze, juffrouw op skoele 
ségtôk, - dat' $unterkloaè .*èl .bestoat.: 

Sans,- zegt ze,- dan ridt - le op tien: 
skimmel deur ,de idcht. Van ,de leus; 
skørtstlen 'op de aandere, -springt hot; 

keer. mlsstapt,- wat. daiY 
,lik hé»e'vâa'tjöar goed ueppa 
Sutt -Op-  stoele hè' 'k-  altied géed .m 
beste don.Zn nooit hè' 'k In, de sulu 

vel 

4S evalvaii ons ok". 	., .,- 



Heden, hé? Wee' j' wel, we' 'k zo greag 
wol hebben. Sunt? Zee 'n mooie loke-
metief. Krek zee 'n iene as Garriet vin 
Ome Jan vleden Joar kregen het. Wee' 
J! nog wel hoe' 'n lene as dat was 
Sunt? Ja toch wel, hè? En andes het 
Piet het toch wel in het grote boek 
skreven? Stoan doar de neamen van 
alle ondeugende kiender ok in? Nou 
dan Wim zeker ok wel. Wim van Jaap 
de Vries. Want die skrief t altied de 
sommen van me over, Sunt. In ekoele! 
En dat mag toch niet, hé? As onze 
Jaap het nou weer zegt, dat Sunter 
kloas en Zwarte Piet niet bestoan, dan 
moet Sunterkloas hem oh mar in dat 
grote boek ekrieven, heur. Dan kriétle 
dommiet ok. lekker niks! Krek goed 
'eur Zee' 'li eigenwiezerd. Moet ie mat 
niet zo overal de gek ml t heinmen. Is-
het peertien nog goed gezond, Sunter-
kloas? Dear past Piet zeker altied op. 
Lust die ok wel sukerklonties? Ons 
peerd wel, heur! Mar moeke wil 't niet 
lieden as vader het doet, Sunt. Doar 
bin de klonties niet veur, zegt moeke.' 
Mar Sunterkloas het er toch genoeg. 
zekèr. Vanmiddag is er'-een ongelok 
gebeurd, Sint. Een Jongen nut onze 
klasse te tegen een auto, opreden. Op 
de fiets. Wearumme stikt ie zien haand 
dan ok niet nut? Zee 'ü sufferd! Het 
hiele aachterwiel van zien fiets was dub-
boid, Het Suntérkleas ok aachterwielén 
vêur fietsen? Want dan moet hi'J doar 
mar 'lene van hommen. Aandes koelt ie 
miskieû iedere dag ok nog. Sunterkloas 
komt al nauw noar Nederlaand toe,:  
zeil? Want ik kan haast niet langer - 
waachten, zie. Ik wil zo greag zes 'n 
meSo 'ipkemettef hemmen. Sunterkloas 
vegeei 'het toch -niet, Jiè? Ik zal iedere 
eavénd goed zingen, 'heur. -  Onder de 
skorstien. En ok wei een 'lekker toppien 
jiuj iiÇ de klomp doen, hein'. Dag Sun-
terkleas, dag Piet. Mar ten moantien 
nieer, 1*?; 

	

- 	- 	Pietje van der Meer. 

Even zit Sunterkloas Sunterkløas diepe In ge-
dkchteû.' Dan stoet Ie op. Hi'j lopt de 
gang deur 'en komt in de keamer van 
Piet. De deurè piept zachtes enpen. - 

,,Ja Sunt, -wat Is er toch?" 
-Pleg Ik heb me bedocht. We gen 

	

tdelf- noájr 	-. 

0. 



STELLINGWERF, JEHRNNES., Een Praotien uut de Oosthoek; 

Nog eens: Twie bomen an de Lende. 

In: Steil. 7.12.1951 
t Een Praotien nut de Oo~sfihoek~ 

Nog eens: Twie bomen an de Lende. 

Het is niet zo bar plezierig, om altied tegen 
meensken te praoten, die niks weeromme zeggen, 
dat moe'j jim, donkt me, mit me iens wezen. En 
toch is het mit de mieste praoties zo, dat gien 
iene d'r aosem op gen, temenen as het Praoties 
nut de Oostboek betreft. 

Daorom bin 'k er nou zo bliede omme, dat dat 
stokkien van die beide bomen an de Lende, eens 
wat stof opwi'jt het. 

,,'t Is wat een wonderlik stokkien, Jehannes, da' j' 
daor in Aldfaers Groun lezen hemmen," zo begint 
de brief van Jetso D. v. St. Hijhet naomelijk de 
mujte neumen, om mit een doemstok gewaopend 
naor die dikke boom bi'j Bekhof te trekken, en 
bevun, dat ,,de stamme zoe'n 90 cm in deursnee 
was. De onderste takke zit 1.80 m van de grond. 
en 't zal wel een hiele heksetoer west hemmen, om 
er in te klimmen, want d'r zitten naargens haand-
vatsels om je an beet te pakken 1" 

Mar ofgezien daorvan, komt de skriever tot de 
slotsomme, dat die les een beetien aanders velopen 
wezen moet. Jetso miert naomelik de bedoelde 
meester te kennen, en skrift dan ,,lk wete mat zien 
eigen mond, dat er nargens ooit vochten is in disse 
buurten." En een entien verder : ,,Die Skaans (bij 
Bekhof dus) skient al hiel old te wezen, a' j' heu-
ren, dat er in een beweerd bleven stok vermeld 
staot, dat de Karke van Boijl in begin 1300 brood 
leverd het an de bezetting daor. In 1410 is ze buten 
dienst steld, omdat deur de meer verbeterde oor-
logsvoering, ze deur het onbewaopende Stelling-
werf niet meer te verdedigen was. Wat de tille 
betref, die was eigendom van 4e karke van Be-
koop en die mos. hem daoromme ok onderhollen. 
Twie boerenplaetsen in Boekelte, mossen daortoe 
bi'jdregen mit vuuf gulden in 't jaor." 

Wat de karke van Bekoop angaot, skrift jetso, 
dat die bouwd is in 't leste van de twaelfde, of 
begin van de dartiende eeuw. 111'] ontlient disse 
gegevens an een onderzuuk deur Rieksmonumenten-
zorg. 

In Wolvegao is de heer Albert van Eezen in de 
penne klommen. En hij lapte het hem nog in het 
Stellingwerfs9, de Olde Baos Hij skrift onder meer: 

,,Bekhoftille, daor heb ik in mien kienderjaortfl 
ok veu over heuren praoten. Mien Beppe het mi'j 
daor wel eens over verteld, die was geboren in 
krek 1800, dus die zal er nog wel een beetien van 
weten hemmen. En die vertelde, dat het daor zo 

- duvels spoekte. As daor dan 's aovends een waegen 
langes kwam, dan begonnen de peerden vlak veur 
'de tule zo aarg te zwieten, dat ze de waegen met 
:meer trekken konnen. Dan vul de dissel mat de 
'waegen en zo meer. En dat die weg de naeme 
kregen het van Bekhof, er was toen een kerel, en 
die skeuten ze de pupe bij de bek-of ! Zodbende 
is die' naeme ontstaon 1" 

Van Eezen skrift ok over de toren van Bekoop. 
'Men kat hem wel eens verteld, ,,dat dat vroeger 

ie onuergreven, en •hemmen de Spanjaarden hem 
omme laoten valen. Die mienden, dat ie gebruukt 
worde veur uutkiekpost,'L 	 - 

En tenslotte vertelt de briefskriever nog, dat de 
tilde naeme Brocope betekende: Broek-op 1 Omdat 
Bekoop in de hoogte mos ,,Broek" moe' we in 
dit verbaand dus zien as ,,leeg laand 1" 

Mar Iaoten we terogge kommen op ons onder-
wa.arp: Bekhof-En En dit ofsluten mit een peer woor-
den van de bekende skriever S. J. v. d. Molen. 

In een artikel in de Heerenveense Koerier van 5 
Okt. j.l., lezen we : ,,De vroegste afbeelding van 
deze Schans komt voor op de uit 1664 daterende 
kaart in de Bechryvinge van Schotanus. Toch 
werd Bekhof al een veertig jaar vroeger aangelegd. 
Wij vonden n.l. in de Resoluties van Gedeputeerde 
Staten, d.d. 29 Mei 1623, dat Gedeputeerde Crack 
,,gecommitteerd werd ommes tot minste costen van 
't Landt te besteden het maaken van eene redoubte 
tot Beckhoff van vier halije manen, met de kercken 
(lees dorpen) tot Noordwolde, Beul, Oldebercoop 
en Oosterwdlde". 

/ 



Pl 
v61gëhï—v. d. M. wordt Bkh&iaoI673ie 

meer as militair waarkw nuumd, naodat kolonel 
1 Brandt het op 25 Aug. van dat jaor vernielde, ,,toen 
Monster overging tot de aanval op de Friese linie, 
en kolonel Bellerose bij Bekhof over de Linde trok". 
Dezelde skriever beschouwt de overlevering, dat de 
iekenboom plaant zol wezen op het graf van 
Fraanse soldaten as een legende. Van striedt bi'j 
Bekhof bliekt jommes niks. ,,Bellerose was al over 
ce Linde, voordat Brandt slag kon leveren." , 

EN NOU DIE TWIEDE BOOM! 
11< zal de briefskrievers zelf mar weer even an 't 

woord laotern 
Allereerst Van Eezen dan mar: 
,,En van die lekenboom bij de Lendebrogge, dat 

zal wel een fabel wezen, want ik wete nog hiel 
goed, dat de harbarge er *as. Want in mien jonges-
jaoren bin 'k er wel in west Hij kan er nou zoe'n 
zeuventig jaor weg wezen. Hier in Wolvegao woont 
een man, die is er nog geboren. Dat het er reer 
toeging, dat weet ik ok nog wel. Mooi en mal. Iene 
was er, die durfde 's aovends niet over de brogge, 
en as ie dan naor huus giig, ging i&'deur de Lende 
henne 

En Jetso skriit: 
,,En nou gao' we die bpojn bi'j de Lendebrogge 

eens bi'j de kop nemen. Dat hé' 'k een zestig jaor 
leden ok eens daon ! Om een eksternust uut te 
haelen 1 D'r laggen zeuven eier in mar doe we ze 
gongen Skouwen, bleek het, dat er al pieken in 
zatten. We hemmen ze de mar skipper insekt, en 
ze bin mit de stroom mit de Lende ofzakt. Woar 
ze belaand binnen, wee' 'k niet, want ik hebb' er 
verder nooit weer wat van heurd .... 

Over die vechtpartij za' '1< mar zwiegen. 
Wèl wi' 'k het nog even hemmen over Jan 

Puntertien, die destieds daor woonde in de har-
baarg. D'r stond doe ok nog een tolhekke, net 
as bil de Tjonger. Zo ongeveer in 1860 (volgens 
Van Eezen is dit '80) zal het huus ofbreuken wezen 
en gong doe mittien de tol ok verdwienen. Van die 
Jan kan 'k je nog een grap vertellen. Op een keer. 
Vteug ie an zien laandsheer - dat -was-,neneer 
Kees, zoas ie nuumd worde 	of ie wel een slotien 
deur 't laand gooien mog, dan kon ie zien beide 
koenen beter verweiden. Nou, dat mog. wel. Jan 
an 't greven, mar doe ie d'r mit klaor was, lag 
er gien sloot, mar een briede wiek D'r was een 
baarg grond loskommen, en hi'j mos die rommel 
kwiet vanzelf. Mar hoe? Op 't lest kwam ie op het 
idee er mar turf van te maeken. Doe op een goeie 
dag zien laandheer kwam en het grote gat zag, 
dat er lag, word' ie opsternaot, en dat worde d'r 
niet beter op, doe ie de grote roegtebulten, die an 
weerskaanten van de wiek stonnen, eens wat nao-
der bekeek. FIi'j skatte, da er zoet'n 30 roe van de 
allerbeste Lendeturf onder zat, die Jan hem deur 
de fleuze boord hadde ..... 

De wiek is in de loop vn de jaoren dichtegrujd, 
mar ik kan je de slegge nog wel anwiezen 

Tot zover Jetsö t 
En nou tenslotte nog een brieviçri  var ween  mo- 
ne sit.abijrei/u-1 kL ik. 	h.k Jtcô 

£441; B C koop. Hier kmt èijj6oFd7 	- 
,,Naar aanleiding van het artikel Twee eiken-

bomen, en café Linde, kan ik u meedelen, dat wij 
bij werkzaamheden tijdens de aanleg van de nieuwe 
weg, 80 â 100 m ten Noorden van de Lindebrug op 
een oude fundering stuitten. De kelder was nog 
grotendeels intact. De vloeren moeten volgens mij 
int rodè tegels hebben bestaan, gezien de hoeveel-
heid brokken, die nog-,aanwezig waren. Ook moet 
er het boerenbedrijf zijn uitgeoefend, daar er ook 
veel keistenen aanwezig waren. ES kei heeft een 
gat, waar volgens mijn menintde verticale as van 
de karnmolen heeft gestaan. Deze stenen hebben 
thans bij mij in de bl9ementuin een plaats ge-
kregen. Tot zover mijn-bevindingen." 

En tot zove? mien beviendings ok A' jim er eens 
over praoten, en er komt nog meer ni'js veur de 
dag, altied welkom netuurlik 

De briefskrieters worrèn vanzelf van harte be-
daankt, en as 't eens gelegen komt, dan stap ik 
even in Bekoop an, om die keistienen te bekieken. 
Vries hadde nôg al een ni'jgien, mar dat is veur-' 
lopig geheim. Afijn, jim kieken mar eens uut t 

Tot de volgende keer dus 1 	- 
- 	 Jehannes Stellingwerf. 



JOUK., Stellingwerl'se riempies; Waarom een oorkroeper "oor-

kroeper" hiet. 

In: 'eerenv•  Koerier 24.12.1951 

C STELLINGWERFSE RIEMPIES ) 

2Oiciti eeMk2ejSi6Spet 
Oorkroepers, op aandere plakken ok knieptangen nutimd, 
zien ie overal in duustere gattenen'hoeken.;Maç woaroiqe. 
as ze aou. eanlilç ,,00rkroepers" hieten, dat skrèef een lezer 
iut Bekoop me van de weke 

In. Bekoop lag een boer op zie 
Zo die jiè t' j'  numen: Jij 
Mar toch word' ie wpkker; 't 
Wat •  was dat doar toch veur 

Ja,- 't zat in zien oor. Hij g& 
Mdr 't hult niet! Het. kriebel 
Zien vrouw &orde wakker. ,,G 
Mar, ,,Nee", zee-d-ze", nee, da 

Hi') stapte dr uut en lii'J giz 
Die këek, en die keek, enna1z 
,,Geen ziekte. Een dertjë!" 2 
En. healde Cr - wissel .i  zo 

M 

p as eenkoe. 
inper4rië-ure. : 
riebel-gedoe' 

e zien piukien, 
ebeidè deur! 
ee ze, ,,een stoffzen' 
f ik met, heur" 

r de dokter 
zien besluut. 
atzi4e tange, 

 

De boer en boerinne vetelden 
En alleman zee  
Nou slapt hiel Bekoöp .mit .eç 
En noar men veteit, ddn.sl& 

 



/ 
JOUK., Os eerste Kerstboom. Stellinguerf's Karstverbaal veur 

grote meensken. 

In: Heerenv. Koerier 24.12.1951 

tte 
SteWugwerts Kar 	veilt grote mesken. Dam Jeuk  

• Ik moet nog mar een klein manne- triest laampen nut en alles wordt nog 
.gien weet henimen. Vnut ot zes jôar mooier, au toen mossen we zingen van 
miskien. Mar ik ging in elk geval al ,.De herdertjes lagen bi) nachte..." en 

• noar de Zuüdagskoele. domenee vetelde een verhaal van een 
• Net was een kolde Karstoavend. De klein kientien, dat geboren was in een 
sterrenstonnen te stroaleskieten au de stal. En zien. )ioake legde het in een 
jocht en de maane leut de eerste uren kribbe, dat iseen bak, •woar de peer- 
nog vestek goan. De wiénd zat In de den uut voerd wèren. Zee domenee, en 
Zuud-Oosthoek en sneed ons onbarm- toen kwammen da herders.t 'ie konin- 
hartig In het gezichte. gen om 't to anbidden. Dan zongen alle 

En de streete onder onze voeten was meensken van: ,,Ere 	zij 	God 	in 	de 
• glad van de platgereden eni'J van ere_ hoogste hemelen; en vrede op aardé; 
i gister. in de mensen een welbehagen!". Toen 

Mar al klaagden de grote meereken, kregeia de kiender een kedogien van de 

jongien en ikke, vuulden gien kolde, grote toafel onder de karstboom en de 

dan ok stien en bien, wi'j, mien buur- karke stroomde leeg in de duustere 

want het was Kerstfeest en we waren naacht. 

op weg er henne. Doar, tussen - de ho- Nos die dag hê'k veake weer een 
men deur, ko'j de velochta reamen van kerstboom zien. Mar het echte grootse 
de karke al zien, zult heur zwoare Ro- van die oavend het ie nooit weer nut- 
maanse bogen. Dat dat Romaans hiette, stroald. Ik begreep, dat het was, 051- 

wust ik toen netuurlik niet, dat vetelde da'k older worde. En toen begon ik te 
de meester me joaren leater, mar ik prakkezeren:,,Zoe'n kerstboom, woar. 
hadde 't ok niet nodig om ze mooi te zei 	ie eangelik 	zien - ontsttan 	au 	te 
vienen. An de onderkaant in die ree- dnanken 	hemmen? 	Dat 	duurde 	een 
men zag ie overal drie rooie plakkies. hiele tied, en toe op een oavend, In' 
Dat waren bloempotties mit een rood lenen, Wijst jk-het 
pepiertien 	er 	omme 	henne, 	en een 
keersien erizi 	Zee mien buurjonglen, Lange, hiel lange ,hiel lange leden. 
en hi'j kön het weten, want hi'j was stoa er op 	een 	groot 	heideveld 	In 
een joar older as ikke, en hadde 'ileden Drente een klein husien. 	n in dat 
joar het Feest ok al mitvlerd. 	. husien 	woonden 	twie • 	doodaarme 

In het petoal van de karke was een meensken, die zoemers mit turfgreveu 

gestommel van klompen op de rooie .de kost vedienden en winters veake 

tegels en dan ging de deure eupen en honger leden. De winter van dit joar 

lag de grote ruunite veur ons in een was vroeg invalen, en de karatkiokke 
zee van locht. Ik was er netuurlik al van het dorpien luudde over een witte ,i 
vule veaker In weet en toch bleef ik-op kolde wereld,. En toen de Karstoavendt 
de drumpel even stillestoan, en hadde kwam, zatten de man en de vrouw in1  
amper de moed om deur te lopen, want huus, ieder au een kaant van de toafel,1 

het was de eerste keer bi') oavend. Mar En op die teafel lag een dik boek. dat 

de meenaken aachter me douwden ver- was de olde femilie-bubel. De hanen! 

der en de juffrouw van de Zundag- van de man sleugén iene veur lene dci 

skoeie nam me bi') de baand en broch- bleaden 	omme 	,onhsndig, 	want 	zin1  

te me noar mien plak. Dear zatten alle vingers 	stonna 	kroem 	tin 	zwoar 

aandere kiender ok, het brechte me op waark. 

mien,.gainak en iç kreeg 	elegeniteid Ondaanksheur aarmoede, ngatten 
alles rustig op te nemen. Mien buur- ze hem niet. disse dag. Want het was 
jongien 	hadde 	wel 	geliek 	had. 	de de dag van de geboorte van Sezue 
bloempotties stonnen in de Yhanster- thristus, het Kiend. En in Bethlehem . baanken, en er zatten rooie pepierues 
omme, en er braanden keersies in. Mes was ok aarmoede west, en in een stal 
de Kerstboom vun ik toch wel het was het geboren, dus klaagden ze niet. 
mooiste van alles. De koster hadde een Het -is jammer, Hendrik", zee de !  
brsnende keeree en een S lange stok vrouw, 	er ze midden in de winter ,,dat bunnen en dear stak ie nou de keer- 
slee in de boom mit en. Overal tussen niet een bloempien of takkien te via.: 
de takken flikkerden de vlammegies nn is om hier op de toafel te zetten, 
op en ze spiegelden in de lange krale- het zol een symbool wezen van Het 
snoeren, die in alierhaande kleuren in Leven, dat vandeage begonnen is". 
de boom hongon. En doar waren ok 
dunne, 	zuiveren 	slingers 	tussen 	en 
mooie, gekleurde ballen, en bovenin, 
hiélemoale en het toppien daansto een 
ongeltien. Toen gingen de grote, ellek, 



Toen streek(fe man in gedachten 
de vingers deur zien host, en nikte. En 
zo bleef het een blele lied stilte til, de 
keanler, want ze hadden, niet tule, te 
zeggen, die twee. Dan, as de men bsr,  
deöp zei beginnen te men, liet .olde. be- 
kende verhaal, hul ie nos een peer l 

i woorden op, pakte zien pette en leup Het was even stille. Want lezen Is der as en wusten niet, wat te doen. Mat 
de deure nut. Dat kwam de vrouwe zo een moeilike keunst, en in 	die 	tied dan wees de man op de Babel, die op 

1 vremd veur, dat ze hem, zonder een .veural. Het vul niet wit het titels ver- de toafel lag: ,,Loa'k mar verder gban, 
woont te zeggen, noaging, war Ml was haal en ten stok deur, te lezen en het nauw. Hoe ku' we God beter danken 
al verdwenen in de donkerte van de hakte en stokte bier en deer wel eens veur dit grote wonder, dan deur te 
naacht, die om hot huus lag. Dan reup wat. Mar dat was niet slim, want het luusteren naar Zien Woord?" 
ze harde: „Hendrik!", twie, drie keeri gjng .07E het harte meer ze om het En onder*iel de man leesde, daanste 
war d'r kwam gien geluud, as hot blaf- woord- 	. 	. 	 , hit Engeltien in de Kerstboom het Ere 
ten van een hond in de verte. En ze Dan, op dat zelfde ogenblik was het, zij God. 
wust niet, wat te doen, en bleef besla- dat er stemmen klonken buiten ,:. Honderden, joaren gingen vebi'j. Het 

1 teloos stoan op de tochtige drumpel. deure. En het erhaaLte,4dp hem over de blote 

'Dat duurde een peer ménutén, dan 
slot sprong eupen en

Wereld. En de Kerstboom des zien iî 
do wiend dreug het naor binnen: ,,Ere - free, overal. Toen ie ten keer inbur- 

r jerd was, vunnen de meensken het Idrik waren, heurdek. En door was le zij God; vrede op aarde; in de mensen 

zelf okaachter mde hoek van het . een welbehagen". Dan zweefden ze naar fiks bezunders neer, het héurde. d'r 

huus ston le intens nut beur, zô dat biniten, do Engelen en daar was tocht jnou ienmoal bil, en het verhaal Meet, 

i ze scflrok, nar dis mg Ze, dat le wat en Waarmte overal. Uut de hoge hemel 't of. Op 	leste was er niet lens meet, 
die er van, wust. 1 onder de aan 	d$5*. Hi'J legde zien 

t 	hnand OP .4v skolder en nam zwoare 
ofdeald 	Waren 	ze, 	noarhet 	kleine 
heide-husien. En ieder drong een ster- Totdat een klein jongien het opni'j 

keur nut de keai1t12. En doar zag ze, regien in de rechterhaand, z6 van de eunieefde. 
En opskreef. 	 t. 

dat het een denn,Nømpien was. 	. hemel plokt, om ne weg te weten. Toen Mar dât was jonn leatir.  øet is gien b"„en h,t  Is een- meakten ze een kring om het boom- 
1 getik ok glen blaI*dst er aa is, war plan en hongen de sterregies en de 
leen takkien is hetlôch", zee-d-ie, en punten Van de takken, dat zo Etro4den 
stak heur het besten toe. Ze nam as nooit te Touren. En in de linker- 1 
het au mit beur bie banen, war leg- haand hadde de iene een gekleurde 
de het vlogge  OP è$ntel en vul hem hallo en de aander een slinger van gold 
om de hits. Dat 	ziet veake meer en zuIver. Die kwammen ok in bot 
gebeurd de leste 	fl. mat hi'j drok- loompien te hangen, en weerkaatsten  
te keur heufd tegølen borst en zien het tocht, dat er stroalen in de don- 
mand raakte hetlTMIZ ketste hoeken ekeuten. 

Het boomPien St, roet veur de Toen ging de deure opni'j eupen en  

tpafel west, en notSt het in de hoek Gen wiendvleugien zeilde fear binnen. 
naast de kaaste. 044 vloer. Het sten En de Engeltjes spreidden keur geazen 
er in een emmer*  la die emmer was vieugelties. Dan nam de wiend ze wit 
zaand, veur de sti~id. noar buten, de hoogte in. , 

De vrouw keekliN?. en luusterde De man en de vrouw zatten en de 
toatel en zeggen het en en,,vereurden /JIIt..d-1JØC-zr1'n ..< nest de man, die sM'erleuzen was. 

ik kondliC re grote bljd- .Want keur niet, omdat ze dochten, dat het 
een droom was. En toen' ze eindelik - 

1 schap 	a.n, 	bestn: VØO? het gehele opstonnen, waren de Engelen vedwe- 
volk, want voor DM laden de Zalig- non, war de boom ston op zien plak, 
maker, Christus, liter, geboren, in en prokte en proalde. En bovenin, hie- 
de stad' van DavldA hieraan zult gij lemoalo bovenin, daar was iene Engel 
Hem herkennen: ØJLI een kind Tin- aachterbleven, en daanste en zong een 
den, in doeken ØuM. liggende in Loflied en 'God. 
ene : 	. De belde meenekenkeken 'nekaan- 



STELLINGWERF., JEHANNES., Een Praotieri uut de Oostboek; 
Daor was eens.... 

In; Steil. 28.12.1951 

Een Praotien ;uut de Oosthoek 
b4' DAOR WAS EENS.... 

Een sprokien bij old en ni'j. 
Daar was us, veer veur het begin van onze 

jaortelling, een aarme holthakker, die dag in, dag 
nut mit zien tiele deur de bossen trok, en mit 
zien staarke hanen de dikste iekebomen onderste-
boven sleug. 

De tiedrekening was nog niet uutvunnen, iedere 
dag was geliek an de aandere, behalve de wisse-
ling Van de jaorgetieden, met het langer of korter 
skienen van de zunne. 

En de holthakker was een ontevreden man.. 
Toen ie op een middag weer in het bos was, trok 

de locht dichte van een grieze graauwheid, en het 
duurde niet lânge, of de eerste sni'jvlokken daelden 
deur het kaeie holt, en legden een witte deken over 
de grond. As de man veerder leup, plakten dikke 
sni'jkwalsters onder zien klompen en hij -mos ze 
ofslaon, om niet te valen. Mar zien weg was laank, 
want hi'j•was veer ofdwaeld, en de sni'jfaoge grujde 
staodigan dikker en dikker. Dan word' ie zo mli, 
dat ie zien biele diepe in een boomstatnme sleug, 
die daor op de grond lag en er naost zat, om een 
ogenblik uut te rusten. Daor was het, dat ie klaegde 
over de wereld en al wat er op was. 

,,ledere dag waarken, iedere dag vrotten veur 
een skraol stok brood. En wat •hadde het leven 
weeromme geven? Ellende, verdriet T Zorgen en 
ziekten an de lopende baand. Zien vrouw dood. 
Zien huus verbraand. In een liemen hutte kon ie 
leven, allienig, as een hond." 

Dan, in een bujj.e van onberekenbere drift, greep 
ie zien biete, en smeet hem, mit alle kracht, die in 
hem Was, tegen een dikke stamme, dat hôt hol 
opkdnk deur de stilte van het bos. 

Op hetzelfde ogenblik, dat de slag klonk, ging er 
onder in de boom een deure eupen, en veur hem 
ston, in al heur onvergeliekelike pracht en praol, 
de machtige tovetfee van het iekenbos, en sprak 
hem au. Heur stemme was as liet zachte roesen 
van de wiend deur de toppen van de bomen, as ze 
zee: 

,,Aarme man, wat is het, dat je hier brengt, mid-
den in het kaele bos, waor snij is en kolde?" 

Toen dee de man zien verhaal. 
As ie uutpraot was, zee ze : ,,Gao naor huus. 

Melk de twie geiten, die Op je te waachten staon. 
Veeg de vloer stook het vuur op. Pebeer op ni'j 
te beginnen t" 

Mar de man skudde mismoedig zien -heufd. ,,Nee" 
zee-d-ie, ,,nee, hier is gien opni'j beginnen Omdat 
er gien ende is. Hier volgt de iene dag de aandere 
op met een regelmaot, die een meenske kepot maekt. 
1-fier is niet aanders as opstaon - waarken - op 
bedde gaon, opstaon -. waarken - op bedde 
gaon.... Hier is gien ni'j begin mogelik t" 

,,Gao naor huus," zee de lee opni'j. ,,Want de 
aovend van disse dag zal niet wezen as die van 
gister en eergister. Melk je geiten, veeg de vloer, 
stook het vuur op. Cao dan zitten en waacht. Dan 
zullen je gedachten terogge gaon naor het ver-
leden. Bi'j alle belangrieke dingen zul j' een ogen-
blik stillestaon en komt alles je dudelik veur de 
geest. Mar derekt daorover henne zal het gevuul: 
kommen, dat wat vebi'j is, ofdaon het. DT j' er niet 
lange meer over prakkezeren en .piekeren moeten. 
Zo zal de geskiedenis an je vebi'j trekken tot van! 
daege de dag. En a' j' zo ver binnen, dan zal het 1  
je dudelik wezen, dat dit een ende is. Een sloot-
stok van een bepaold stokkien tneehskeleven.  

moed geven, om verder te gaon. Verder op de 
moeilike wei, die een meenske te gaon het. Dat 
wordt een ni j begin, naor een betere toekomst T 

Mar niet allient an jou, an alle meensken zal het 
gebeuren, waor ze Verspreidet binnen over de we-
reld. En van tied tot tied zal die aovend terogge 
kommen. Ja, het zal zo wonen, dat de iene dag 
de aandere niet meer is, mar dat ze allemaole on-
derbrocht worren in een vaast stelsel, ieder op zien 
plak. Tot vertrouwen en tot veurdeti van de ineens-
ken t" 

Dan was ze inienen verdwenen. 
De holthakker ging naor huus, mulk zien geiten, 

veegde de vloer, stookte het vuur op, ging zitten, 
en bevun; dat ze waorbeid spreuken :hadde. 

Toen kwam er een grote dankberheid over hem. 

Toen de holthakker een maoiid laeter in de stad 
kwam, vertelde men hem, dat een geleerde een tied-
rekening in mekaander zet hadde. In 't vervolg zol 
iedere dag een naeme hemmen en4aorzollen weken 
en jaoren kommen. 

De holthakker begreep, dat dit het waark van 
de lee was, die het an meenskehïnen ovërlaöten 
hadde i Hi'j stapte eet winkel binnén, kochte zoe'n 
pepiertien mit daegen en weken én: mâönden en 
ging er mit naor huus 

As ie thuus was bekeek ie het eens goed, telde 
dan de daegèni terogge, die- hem skeidden van het 
onderhold mit de fee, en vun, dat. het 31 December 
west was. 

De volgende dag ging ie naor het bos, klopte art 
bi'j de dikke iekeboom, waor de fee woonde en 
waachte, tot ze eupen dec. Toen het lange duurde 
klopte ie opni'j, mar weer gien antwoord. 

Dan zonk ie veur de boom op zien kni'jjen, volde 
de hanen en daankte heur. 

Jehannes Stellingwerf 



301.1K. 9  Olde joars-oavend; Een Stellingwerfs verhaal veur 

grote meensken. 
In; Heerenv. Koerier 31.12.1951 

Olclejoa rs-oavend 
&ea &eê&aqe'zwe4s «ahaat «tea. çkate 

TingM, zee het kwartien, toen het 
uut de haand van de slaachter noar be-
neden vul in 4e donkere karkebuul. 
En toen bleef het stille liggen luusteren. 

Uren, dagen, inaanden jaren,' 
vliegen als een schaduw heen. 
Ach, wij vinden, waar wij sta^ 
niets bestendigs hier beneën! 
Op de weg, die wij betreden, 
staat geen voetstap, die beklijft. 
Al het heden wordt verleden, 
schoon 't pm toegerekend blijft. 

Wat klonk dat mooi deur net roeine 
kerkgebouw, mit de volle tonen van 
het orgel op de aachtergrond. Ja, het 
was Oldejoarsoavend! 

Oldejoarsoavend. Domenee Van der 
Tuun was zien preek begonnen. Mar! 
het kwartien luusterde niet en heurde 
niet. Onbeweeglik lag het don in de 
donkerte, tussen breurs en zusters, ne-
ven en nichten, ooms en tantes, en 
dochte nos. Over al die dingm die het 
veli'jje jaar brtcht hadde. Waar was 
het ok al weer begonnen? 0 ja! Dat 
was in Oosterwolde west Daar ver-' 
huurde het op de eerste Jannewoari 
uut de< portemenee van de dokter noar 
de busé van èext aanne man, die hum 
an huui ,,Veel heil en zegen in'tni'jje 
jaar" weanste. Het was er niet lange 
west. Drie deagen misiclea. Toen koch- 

-- __- .a 	useziuzzn mJ7e ge- 
zichten. En zo wust ie altjed het leste 
nVjs van butenof. Was ie daar ok niet 
In de slag weet mit die Pepieren gul-
den? Ja zeker! Dat was zo. Die ve-
beeldde hen,, dat le zoe'n veneame 
Piet was. Mar hij hadde 't hem wel 
aandes veteld. Een venearne Piet? Een 
vodde pepier! Aanders niet! Mit een 
Po$zegelstrokjen ah mekaan4er plakt, 
krek een breukbaand Wat ok oarig 
was? Die winkelier zal nooit zon,ar de 
lea eupentrekken nee heur! Die belde 
eerst fesoenflk aal Die wust wat de 
feniilie Munt toekwam. 

ÖjeWdïfiibWn \was iiiiûfl 
die lea, en uut die winkel reakt. Dat 
kwam zo: De Legere Skoele op het 
dorp zal in de zoemer een skoelereisien 
meaken naar Arnhem en nou narnmen 
de kiender elke Meandag een dubbeltien 
md. Netuurlik waren er ok, die het 
niet deden. Die kleagden domn,iet, as 
het zover was, netuurlik weer het 
hardste, as ze alles in jen keer betea-
ten mossen. De winkelier hadde vier 
xiender op skoele, dat zal dus elke 
weke veertig sent worren, mat op de 
Olderoavend was bepaald, dat een 

1 kwartien het hoogste wezen mos. Nooit 
hadde het kwartien zo dankber West 
as die morgen, in de broeksbuse van 
de kleine jonge, diepe vortatopt on. 
der de zwarte buusdoek. En het blik-

. kerde van trots, toen de meester het 
even leater In de blikken segaredeuze 
dee. Die segaredeuze ston in de lease-
naar veur de klasse en het kwartien 
bleef ereen peer maanden in. Mar 
iedere Meandag wordde de deuze vol-
ler, en op het leste was ie zo wil, dat 
de meester tegen een peer van die 
kleine speerders zee: ,,Jongens, nu 
noesten jullie van dit geld eens mooie 
rolletjes maken", En ze kregen pepier 
en een skere en toen ah het waait. 
Jonges wat was dat fijn! Het kwartien 
zag die geziggies nôg veur hem. Die 
kleine Dirk; hij telde mar. En die klei-' - 
lie Henk, die meakte de rollegies. Ze-
ker, het was altied mooi wat veur de 
iteétt te'doep wat 'aandrsas aktie-
ven en rekenen en. geskiedenis. Mar 
dit, kiek, dit geld was niet van de mees-
ter! Dit was van heur. En donimiet zoé-
mer.... hal jonges! domnaiet zoeitier.. 
En ze telden raar. 

Meester kon al dat kleingeld niet 
beweren en hij wisselde het op een 
oavend en 't postkantoor. Het kwar-
tien kwam in een grote lee, vule gro-
ter as die van de winkelier west was. 
Nou en dan greep er een grote haand 
In die lea en healde d'r wat uut. En 
er was niet een belle ah, dat was nier 
inienen: boem! Het bleef er raar twee 
deagen. Toen wordde 't er uutheeld, en 
het was zo bliede, dat het tussen de 
vingers wegsprong en deur het loket 
fidlfjW, lij 	*'.'flI fl itirif141p1. Al *III 
veurguilgers hadden dat ok doan en 
doarum nuumden de meensken op het 
dorp de kantoorholder een onbeskoft 
maanuka. Met dat wuat het kwartien 
niet. 

Het was nou in banen kommen van 
een boer. Die dec het in zien portene-
nee en de volgende dag nam ie het nut 
naar de Leeuwarder veemaark, en 
kocht* d'r een bakkien koffie veur. Dat 
was Vrl'jdes. En Zundes nam de kafé-
holder het rnit naar het voetballen. Zo- 



naar den anderen morgen: 
't antwoord blijft verborgen. 	-: 

Toen even kater de karke leeg was. 
wordde de buul onvnçlceerd. op de toa-. 
feL Doar lag pepier, zuiver, zink keu-
per, van alles -deur mekaandet op een: 
hopien. Vlogge vingers sceuven het 
soort- bi'j soort: don een gulden, daar 
weer lene, nog !ene. 	 - -  

Dan wiel elde de jene -haand even. 

mat los in de jatüii Dat was altied ,,Werachtlg nog weer zoe'n old ding". 
makelik, zee-d-ie, een peer sentep zo zee een stemme. As de meenaken dat 
veur 't griepen. Toen de buusdoek-  uut dan ok nooit in de gaten kriegen. Woar-
de buse mos, ging het kwartien mit, en om smieten ze dat spul niet. vor as 
vul naast zien eigener op de zitbaank, ze vegeten hemmen. om - het in te le-
mat daar was niet ien.e, die het heurde veren? En er is aanders ok genoeg veur 
of zag. Wat trouwens ok gien wonder woarskouwd in de kraanten en veur 
was, want alle meensken keken naar de radio. Slapen ze er een nader 
hetzelfde plak, en%oasden, dat houten weer zult op. -i."  
en zien je vegind, Het kwartien mos De karkedeure piepte .veur de leste 
zo lachen, om een dikke meneer, die keer die oavend. Donker lag het kark-
de segare zult het verkeerde ende in hof onder de grieze sni9locht. Daar 
de mond stak .en toen aske spl'jde. klonken nog enkele voetstappen over 
dat het van de baank tolde en krek- het tegelpattim en de karkeleane op. 
In de aachteroverhangende musse an Even brak de moane deur de wolkens 
de maantel van een meagien, dat jene henne. Hiel evenpies mar- Net genoeg 
baank leger zat, terechte kwam. En om een smal zuiveren strepteit te trek.. 
het vreug hem of, hoe het hier ooit- ken op het weater van de gracht De 
weer nut kwam 	 man, die het zag wrong zien hand 

Toen het meaglen die oavend op de bi'j de overjasse in..-. 
stroate leup, stopten jongen hout en Vlak daarop een haast anheurber 
brievjen in de musse, dat ze dr uut- tikkien op het duustere weater. ,,'Vqrt 
healde en mitien ontdekte ze het kwar- mit die rommel'. kamde onvestoanber, 
tien. Ze vraag heur of, waar het weg etfl stemxne. 

kwam en wust het niet. 's Naas droom- Het kwartien hadde zien leste rust- 
de ze, dat ze in de stad eup, en er plak vannen....,  

kwam een man aachter hout an en die , 
'dee wat in heur musse. Toen ze het 
er uuthealde was het een brievlen van 
tiene.... 

Het belaandde tenslotte in een ze- 
garekissien in een ijsko-karre. De ijs- 

/

- - - - ----.''n awatII net op oe maark 
terechte bl'j de steilewaand_rieders; 
zo nar van boven of kletste het in de 
grote .,gasfebrjek" naar beneden, 't 
Hidde nog net heurd, dat het veur de 
vezekering was.... De steijewaand 
ging naar Utrecht, en het ging nut. 
Het ging winkel nut, winkel in, kan-
toor zus, kantoor zo, tot een sjefeur het 
mitnam naar een winkel in Hengelo. 
Doar rolde het tussen een gleuve van 
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de wilukejlea en bleef er een hiele tied 
Stille liggen. Tot de slaachter het opeen 
Zun.dagmorgen toevallig zag, en het 
rnit een groot mes er uutporlçte. Hij 
dee het niet weer In de leas  mar skudde 
zien heufd en stak het in de buse van 
zien Zundese pak. Dat trok ie vier des-

,gen niet weer an, en het kwartien zat 
opsleuten In een donkere kleerkaaste. 
Tot.... Tot het Oldejoarsoavend was. 
De slaachter zal naar kaarke en trok 
zien Zundese pak an.... 

Het kwartien skrok op. Ja. dat was 
woa; ok, jomme. De slaachter had-de 
'in net in de buul gooid. Of was 't al 
-een hiele tied leden.? Stille eens! Wat 
Zee dornenee dan? Was dat al de slot-
Zang? 

't Jaar heeft haast zijn loop yolbracht, 
't afscheid klinkt ons tegen. 
Ziet, een nieuwe tijdkring 'wacht - 
met ellend' af zegen? 
Niet geklaagd, 
niet gevraagd, 

l. 
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STELLINOWERPSE RIEMPIES 

VAN OLD NOAR NI'J 	/ 
Doarstöanwè weer, au 't ende van een joar, 
En kieken in herinnering terogge. 
Een joar - wat is een joar? De tied goat Dlogge. 
En ons programma - och, kwam Zang niet .kloar. 
We wollen dit. We. waren 't z6 van plan. 
We hoopten, dochten. drootnden, fanteseerden. 
En nu - nousku' we zien, wat we presteerden...... 
Wat was 't een beetien mar! - Dat gript ons even au! 
En toch, wie zeggen durft:  ,,Ik heb mien, beste. doan! 
D'r lag beslist niet meer in mien vemogen", 
Die blift niet lange staan. - Die slat vol moed zien ogen 
Noar 't.Ni'jje! Om 6k ddn dezelde weg te gaan! 
En hij, dié zeggen moet: ,,'t Was slecht. Ik dee te min, 
'le Heb 't recht van aanderen iÂerkaant . overtreden," 
Die blif t wat Zanger stoan bi'j zien verleden...... 
Mar lii'J beseft zien kaans! Hier is een Ni'j Begin! 
Hier staan we weer, an 't ende van een joar. 
Een joar - wat was een joar? De tied gaat vlogge! . -. 
Kom, kieken we dan nou niet dl te ver terogge!. 
WE MOEN VEURUUT! WAR LIGT DE TOEKOMST KWAk! 
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