IJOUK, Stellingwerfse riempies; veur de kleinties; Zeg, ,jonges, meagies...
In: Friese Koerier 22 november 1963.
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Stellingwerfse riempies

Veur de kleintjes.

Zeg, 30flges,
meagies...
Zeg 5onges, meagies, luuster zit:
De Sunt is er wee#. heur!
En as het 's oavends duuster is,
Trekt ie de dorpen deur.
An alle reamen luustert ie
Wat of men doet of zegt.
Dan glimlacht ie en fluustert ie
Mit Piet, zien zwarte knecht.
Mat soms ... soms is het even mis!
Wanneer dan? As ie heurt,
Dat iene slim ondeugend is,
Wat ôk wel ps gebeurt!....
Dan is de Sunt bedroefd. En Piet?
Ja, die zwa8t mit de roe!
Mar SuntèrkAoas zegt: ,,Doe, dat niet,,
Dr komt héin ok wat toe".
Miskien is 't morgen wel weer goed.
Dan goan we hier wéér an.
.45 ie dan goed zien beste doet,
En Deur ons zingen kan...
Zeg jonges, meagies, luuster us:
De Sunt is weer in 't laand!
As't 't oavends duuster is,
In huus de laarape braandt,
Zing dan mgr van die beide, die
Vetzr 't ream stoan - vlâk er veur.
Dan meak ie ze zo bliede, zie!
Veural an deanken, keur!
JoUK.

JOUK, Stellingwerfse riempies; Het feest begint!
In: Friese Koerier 27 november 1963.

Stellingwerfse riempies

Het leest bèhtt!
(Een Snnterkloasliedtlen veur de
kleine Stelllngwervers - en heur
om te
meesters en juffrouwen!
zingen als de Sunt binnenkomt.)

-..

Wieze: Zie de maan
Jonges, meagies, moe j' eens heuren:
Sunterkloas is weer op pad!
En het kan dus zé gebeuren,
Dat ie bi'j ons binnenstapt!
Hier In skoel' of bij ons thuus,
Want hi'j kent hier Ieder huus!
Miskien skrlkken we dan even,
Ma,' wourom? De Sunt is goed!
H1'J wij elk zo graeg wat geven,
Elk die goed zien beste doet!
Piet streit peperneuten rund,
Dat het klettert op de rondi
•Sunterkloas, toe kom ,nar binnen!
jederlene zit al klaar!
Zwarte Piet mag wel beginnen...
Stille eens! Wat Jteur Ik doar?
Klap -. klap - klopt Ja wis, ze Wit 't!
Hal Koera! Het feest begint!

Jou,-,

't Is gauw vuuf desember
In: Stellingwerf 28 november 1963.

'T IS GAUW VUUF DESEMBER!
(Wieze: zie ginds komt de stoomboot).
Om ,evenpies nut te knippen,
en mlt fons skoele te nemen!
't Is gauw vuuf desember,
Dan komt Sunterkloas!
Dan brengt ie ons speulgoed
En ok spekeloas!
Wat zal 't dit joar wezen ?
Een boot of een trein ?
Een boek om te lezen ?
Een aarinbaand ? - Wat fijn!
Sunt kent hier de wereld
Van buten - en hoe!
De Kiflinder - Hoitwolde Tot Waskemeer toe
}ij'j wet woar we wonen,
Hi'j kent alleman!
Hi'j wet wat we doen: Geert,
Mies, Annie en Jan.
Zien knecht dregt de roe.
Jonges, hol je gemak!
Want Iedere deugniet
Goat rap in de zak!
Och Piet, nee, niet doen heur
Die zak, mos dit nUt ?
We hopen, dat doar
Een kedogien in zit!

An Jan Aan zien haand deur t t Stellingwerfse laand; XXXII. Noar 'n geveerlike hoek
In: Stellingwerf 28 november 196:
Au Jan Aarm zien haand
Deur 't Stellingwerfse band!
XXXII. Noar 'ii geveerlike koek 1
Nee meensken, TROOST je, want dié bedoel
ik niet! Vekeerslochten en vekeersagenten en
zebra-peaden, doar weten ze in Wolvegoa ok
wel van, dus doar proaten we niet meer over.
Dlé putte wordt vanzélf wel dempt
Mar d'r is een aandere hoek, die me vule
hoger zit: dat is de Wéstboek! Ja, doar het
lessent een mooi stok over in de kraante steno.
De Lendediek wordt dus mit mesienen anpakt
en doar moe' we wel bliede omme wezen. Nou
is 't vule vlogger kloar, hé! En S 't kloar is,
wat clan ? Zol 't dan een drolcke vekeersweg
worren? Nee, allicht niet. Of de M.A.C. ,,Stellingwerf" moet elke weke een oriënteringsrit
hollen. Dan ku' j' 't nooit weten vanzelf. As
de uutzetter dan nog een beetian van dat slag
is, dat noadroomt over olde gedichten as:
,,Hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten
Landmans heen ......., miskien zocht ie dan
de wiede vergezichten van diezelde Westhoek
wel veaice op. Intussen na' we d'r mar niet
op rekenen, mar de zeake wat nuchterder bekieken. As die weg kloar Is, dan dAn? Hoevule meensken zullen er dan gebruuk van
meaken? Zeker, veur diegenen, die er langes
moeten is 't prachtig. Max wlé moeten er over
een joar of wat nog langes 7 Om 't mar een
beetlen plompveleuren te zeggen: de Westhoek
lopt leeg! D'r zullen wel boerebedrieven overblieven, mar verder
De legere skoelen hemmen In dit opzichte al
veake de toekomst veurspellen kund. Dat doen
ze in de Westhoek ok en die toekomst Is duijster. Stappien veur stappien nemt het antal
kiender of, totdat . . . Ja, Oldetriene Is er
hoast an toe. Veurlopig dus nog een joar en
dan? Opdoeken? Een ienjnansskoele vaak 6k
niet mit, dat is woar. Max hielemoale zônder,
vaalt dat dan wél mit ? Woar Is een dorp, as 't
glen skoele meer het ? Dan lopen de meensken
jommes nog vule harder vort: ,,Want er Is niet
lens een skoele en de klender meen zoe'n ende
fietsen 1" Zol er dan beslist niks an te doen
wezen ? As er in zokke dorpen nou eens wat
ni'jje huzen bouwd worden, bleven die leeg?
Wil iederiene beslist in een groter plak wonen ?
Ik dochte toch eerlik woar, dat er ok nog
meensken genoeg waren, die liever wat op de
ruumte zatten, as doar een ni'j husien te
waachten sten. Mit plak veur een peer knienehokken en een kiepeloop. Zeker, dan woon ie
allicht een entien van je waark, mal 't bin
jommes toch allemoale brommers en auto's mit
waarkvolk ? Men mos er eens een proef mit
nemen. Nee, dat gebeurt niet vanzelf, dat weet
ik wel. Haand opbellen helpt niks meer In
onze tied. Voesten baten zien, dat is 't lenige.
Zeggen: ,,Dât willen wi' t" Niet !én keer, mar
tiene en as 't moet, dan honderd!
,,Recreatie !" Da's op 't ogenblik een mooi
woord. Een mode-woord. 't Stoat elke weke wel
vuufentwintig keer in de kraante en ie héuren
't wel tweehonderdvuuftig keer! En wat wil 't
nou eanlik zeggen ? Dit: dat de meensken de
stads-'pakhuzen za binnen. Dat ze dr de zoaterdag en zundag op uuttrekken, om eens wat
aanders te zien as stienen en stienen en nég
eens stienen, om eens even heur zélf te wezen
zonder dat de buren heur van alle kaanten op
'e haanden kieken, om ok eens wat aanders te
heuren as auto's, auto's, auto's .....Mar
intussen bouwen de stedekundigen deur an plan
zuud en plan noord, an plan oost en plan west,
en ze kun je presies vetellen hoevule ni'jje
bewoners as doar dommiet in passen. Ze weten
nou al woar in 2000 de grootste wolkenkrabber
stoat en miskien zien ze in heur vebeelding,
van het platte dak of, wel een klein zwart
stippien in de Westhoek liggen: da' 's dus Jan
Aarm, die an zien brommer prutst

Ik bin max een doodgewoon mannegien en
het zal mi'j wel hielemoale niet passen, om
over de grote vroagstokken van disse lied mit
te proaten, mar ik zol zo zeggen: ,,Woarom
zovuul drokte ? Wat een gesleep en gesjouw
is dat, om vri'jdesoavend vort te kommen. En
wat een onkosten mit tenten en zoemerhusies
en zo. En winters . . . wat dan ? Téch mar
thuus blieven 7"
Miskien komt er toch nog wel eens iene op
't idee, om 't aanders te doen: twintig huzen
in Oldetriene, twintig In Nl'jjetrlene, twintig
in Skaarpenziel, twintig in . . . Wie er lene
van kriegen kan: ,,recreatie" van jannewoari
tot desember ! Veur de winkeliers : ni'jje.
klaanten' Veur de skoelen: klender! Veur 't
hiele plattelaand: een zegen!

JOUK, Stellingwerfse riempies; Veur 5 desember.
In: Friese Koerier 30 november 1963.
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Stellingwerfse riempies

eur S desember
't Is gauw weer vuuf december,
't Is gauw weer Sunterkioas!
De halve moand november
Bestoof: tuit speketoas!
De grote winkels beaden
In tocht. Ze spreken an:
,,We liggen ofgeleaden,
Toe, koop er oh wat van!"
Een protte meenslcen dwealen
Al zukend henneweer.
het betéalen.
Wet mooi! Mar
Ze wief eten keer op keer.
....

Môet men het duurste kiezen?
Is 't dôar aUient ruit kloar?
Genegenheid bewiezen
Zit niet zozeer in priezen,
As wel In heL gebôar!
-
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STELLIRGWERPSE RIENnES.
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Riep....
Het is een kolde naacht west en de mist
Is in een roege riep op elke boom betreuren.
Een huv'rige desembennorgen is 't.
Toch stoet er in 't geheim een wonder te gebeuren:
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Zomar inienen,deur de diohte mist,
Straalt doar de zunne op beriepte takken.
Een toveraohtig mooi gezichte is 't,
Een sprokien,dat de wereld het te pakken!
De bomen in heur Lonkelwitte klied,
De struken en de heden,alles perelt!
En hoge is de hemel,blauw en brieM
Dit is een droom; dit is een Mnd're wereld!
Mar een kwetier. Dan is de pracht weer vort.
Liet klied vaalt of: de tenp'retuur wordt zaachter.
Want sprokies-dromen duren altiod kort.
Allient wat heksebes-sems b!-4 -ven dreigend aachter...
JOUX.
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