




DE OV1ED4 

le jg. no 20 	. 	 dec. 1972. 

Bi't een oo1de k1eter.iaeer... 

Storm en haddewiend over Stellingwarf, lessend. 
In Appelscha hiele stokken bos tegen de vlakte. Dikke 
bomenknapten of at lucifeshoolties. De oolde 
klaeterjaeger bi'j etpad..waor wi'j an wonen, die daor 
al herwertsjaorerien grote roege kop in de wiend stak, 
ok tegen de grond. Ofknapt bi'j een rotterig plak. 

Kiek, daordaenk ie danvaeke niet an, datet 
en ienend zo badde gaon kan. Nog een peer daegen zok 

weer , en meer as de helte vn de bomenwereld is vot. 
Is et aenlik o  niet eenklein betién to mit oonze 
tael? Ret de;wiaor.ok al niet ieuwenIaank over 
heime :goesd? Het de storm die d'r now en dan.was niet 
een protte ..00lde vioorden, klaanken, uutd.rokkinjs, 
verdwienen laoten? 

De vergelieking gaot vanzels niet hielemaole op. 
Daor is It een vergelieking veur, is It niet? Want 
pattietoeren verrotten de bomen die ommewi'jd 
binnen, somstieden wodden ze opruurnd. WI'J perberen 
hier en daor.nog bomen tesperen, en weer overaende 
te zetten. Liefst mit een flinke kiute goeie grand 
willen we ze dan weer aneerden. Niet a1tied.eeñ 
rnakkelik; et is ofgrieselik secuur wark. Aj' de 
wottels niet goed in de grond kriegen, blift de 
boom niet recht staon. 

Toch moe'n de meensken die Stellingwarfs 
schrieven, heur d.aor wat veur inspannen: de. wo.t.tels 
moe'n goed in de eerde. Een Stellingwarver schriever 
inoet perberen goed Stel.lirigwarfs...te schrieven, 
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Oons dochte, dat de Stellingwarver sch-ri;eve.rs 
een norm perberen moeten te vienen. Daj 
kunnen: ja, die het dtr  omme zocht, die schrift 
temeensen goed Stellirigwarfs! En dat alles bet 
weer een bieleprotte töin.ekehthit tbuken van 
woorden, uutdrokkings en hoe aj de. zinnen in 
mekere zetten. 

• Now wi'j et bier toch evn overbold" hébben: 
gelokkig bin dtr"opldere" Stellingwarvers die 
schrieven, Dabr bin wi'j vanzels allegeer slim: 
biléde mite  witj will en daor dus al hielemaol niks 
an of doen, mar. ....... wi'jzollen dl--r mit mekere 
toch es over naodaenken ga&n moeten, hoe as witj 
d'r wat meer Jonge schrievers bi'j kriegen kunnen 
Want d'r moet aenlik tochnao et wark van bi'j-
glieks Begveld, Jouk, Vrouw Hof, een grotere 
groep jOngvolk kommen, die deurgaot mit et 
Steiiingwarfs0 Et bestaon vanidStellingwarver 
Scbrieversronte kan een eerste :stap  wézen, mar 
daor mag et bij lange nao nietu mit opholen! 

Meensken, dat weren dan een sto1ennig riegels 
mit wat.tWapre woorden. Wie á.s daenkt dat hi'j 
now ina beter niet meer in déenne klimmen moet, 
bet et D.USrnis! Laot j i m feestdaegen d  niet 
deurbedarve'n. IDe Stuurgroep 	t Jim- veul 
• heil en zege in et ni'je jaor, en ok eenrotte 
plezier bi'j et lezen van disse twiede Gvend! 

Veur de Stuurgroep Stellingwarfs, 
Henk Bloemboff. 

Kreers is mien docbter! 
• Geld bet ze niet! 	 . 

Trouwen wil ze w1.... 
Mar de vri'jers kommen niet!..... 
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ZWARVER 

Hi'j woont now al duzend jaor 
In It buus bij de bJ.auwe dennen. 
It Is een oold, aorig mannegien, 
Misschien daj' him wel kennen! 
Is Zommers woont hi'j in een hutte 
Die de zunne veur him maekt. 
Winters zorgt de koolde veur It huus, 
As et vröst dat et kraekt! 
Vrunden het hitj een hiele protte 
De voegels, de podden, ja alle dieren 
Die tegere mit him middageten 
En et is haost altied plezieren! 
Zien kieren bin veur elk weer. 
Van regen en van zunnedraoden, 
Van dikke waarme wollen stof 
En mit lekkere frisse naen. 
In e slaop zicht hi'j de riekdom 
En zit hi'j an een taofel te eten. 
Leest hitj in een bulte dikke boeken, 
Wil hi'j een protte din-,en weten.CD  
As hi'j pattietoeren an de weg zit 
Valen de ogen him soms dichte. 
Toch hoolt hi'j de brune haand o'p, 
Waor bijtieden een voegel op vligt. 
Blief nog jaoren leven 
M±t aanderen van jow soort. 
Want de grote, maachtige netuur 
Gao t mit j ow akko o rd! 

Harm Houtrnan. 
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E 	rnondvol. 

Kiaske zat die dag an taofel. 
'n Aorig ding van krek vief jaor. 
Mar et was een traoge eter. 4  
Nooit was zi'j es viogge klaor! 
Alle voegels zag zi'j vliegen! 
Praoten deed ze, eten niet. 
It Eten wodde koold in 't bottien, 

• En dad dee heurMem verdriet. 
Me.vreug doe, een betienniedig, 
11 i1 ie wel es eten gaon?' 

• ttk Kan glen antwdord geven", kionk et, 
'k Heb wat. in ruden' ziontien daon!' - 

H. RooksVeenstra, 

Een ongewone reize. 

Doe 1k disse morgen van :mien bedde stapte, was et al 
aorig laeter as ere morgens. aor mos 1k vandaege 
ok al weer henne? Even naodaenken. Ja, et scheut 
mitj weer in et zin; vandaege was et de trouwdag van 
Jehanne, een aachternichte van mi'j, en Battus, een 
jonge, die 1k nag nooit zien hadde. 

Ze hadden mi'j ok nuugd am bi'j de plechtig-
hied te wezen. 1k dee ommeraek viogge al die dingen 
en dinkies, die as men ja elke morgen dot. Et weer 
was niet botte best; d'r hong een d±chtemist. 
De plechtighied zol am len ure beginnen. Mit al die 
mist zol •de reize- wel wat langer duren as eers. 
En dat dee hi'j dan ok wel. De eerste tegenslag 
leut niet lange op him waachten. 

- 5 - 



Mien oolde, in betien gammele auto, wol mit 
glen meugelikhied. anslaon. Now was dat mit 
dit weer niet zoetn groot wonder. 1k 'Din wel 
aorig tecimiseb, dat de kappe staon al gauw 
eupen. Binnen in de strdomverdieiingskop was et 
iene natt.e so.mpe ..Daor was glen dreuge maeken 
an. Mien buurman-kwam di ok bI'j staon en zee, 
dat hitj • een spuitbusse mit waarme locht hadde. 
Dat was eenmeraokel.se uutviening, en et huip 
ommeraek. I-k perbeerdé veer as hi'j starten wàl, 
en ja het.r, hitj pakte drekt. Evenpies laeter 
reed 1k al vot. Mar vergeme, 1k hadde glen 
kedo bitj  mi'j en dat heurt d'r toch wel b1'j 
now? le kunnen toch niet mit lege hanen an-
schieter kommen? 

1k zocht een plakkien veur mien autos Bat 
vul vanzelp niet mit op et; overvolle parkeer-
plak. Ja, daor kon hi?j  krek staon. 1k stapte 

- uut en gong een grote supermaat in. Mar wat 
is et veur een manspersoon allIenig een kerwei 
om wat aorigs te vieneri. Niet al te alledaegs 
netuurlik. 1k kocbte naG .een.;kertiertien;mar 
twie koppies mit paantles. Die wodden deur 
een nuvere winkeijuffer inpakt., en 1k gong 
gauwterogge naor. mien auto. Al gauw was ik de 
stad uut, en 1k soesde over de rieksweg. Et 
was .'hi eren daor aorig mistiger as.  in de stad, 
en 1k reed dan ok haost an et ziedweggien,waor 
as 1k insiaon mos, veurbij.. 

Inienen zag 1k een tegenligger uut de mist 
• opduken, en veur da'k d'r wat an doen kon, 
• vleug ik d'r bovenop. 1k kreeg et stuur in de 
• boek, en sleugmit mien kop deurde veurrute. 

Doe wodde et mi'jwat veur.ogen. 
Dat duurde niet zo. botte lange, want 1k heur-

de nao een posienstémmen die dichteTbi.tjkwammen. 
Een peer manluden perbeerden de verwrongen wrak-
stokken, waor 1k in beklemd zat, uut mekaander te 
scheuren. 
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Hit een protte muuite lokte heur dat, en starke 
hanen tilcien rni'j op en legclen mi'j in et koolde, 
natte gr6s0 Et waarme bloed, dat uut de eupen 
plakken op mien aarms en bienen en uut et gat 
in min kopkvzam, zat heur op 'e hanen en kieren. 

Daor lag 1k in de baarm. Mar inienen vlde 
1k mi'j hi el licht wod.den; 1k kwam in de blenen 
en leup in de richting van A. 1k mo.cht ja de 
plechtighied niet missen. Eenaentian.. veerder 
zag 1k een bushalte. Daorstonnen ok al een stok- 
mennig meensken te waachten. Al riekelik gauw 
kwam de bus dr an, lederiene vleug naor de 
deure om toch vural as eerste dl-- in te kunnen. 
Dr had ja glen iene zin an om te staon! 
Een peer ooldere meensken en 1k bleven staon 
te waachten tot as et dringen wat over was. 
Doe de man, die veur mi'jd'r in stapte, binnen 
was, mos 1k viogge naor..binneri: springen 9  want 
de chauffeur dee de deure al Wer dlchte. 

'Ten enkele reize 'naor.A0', zee 1k, en 
1k wol de pong tot mien bus uut haelen om him 
te betaelen, 1k kon him niet vienen en zee teger 
de chauffeur dat 1k him verleuren hadde. 
Mar hi'j luusterde niet naor mi'j, en de bus 
trok mit een protte lowaai van de motor op. 
Bi'j et gemientehuus stapte 1k d'r uut. Et was 
onder de bedrievendeur al twie ure, en de 
plecbtighied in et gernientehuus was flopen, 
want de volgauto's reden al veur. Dc naoste 
femilieleden kwammen de stoepe al of, kwamrnen 
op et petret en stapten evnpies .laeter in de volg- 
auto's. As laeste kwam et jonge peer op et petret. 
Ze stapten in de laeste waegen, een grot.Arneri- 
kaanse suede. De chauffeur hul doe et petie 
eupen veur de bede bruudsmaegies. Die kwamrnen 
veurin te zitten.. Om reden dat 1k d'r niks veur vuulde 
om et hiele aendenaor et hotel mit de billewaegen 
te gaon, gongik viogge naost demaegies zitten. 
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Ze zeden niks tegen mitj, ik daenke dat ze et 
nogal onbeheurlik vunnen van dat femilielid, am 
zo mar bi'j heur in de auto te kroepen. Of mis- 
schien hadden ze allienig mar age veur rnekeer, 
of de knoppies die as d3r bi'jbossies zatten 
De stilte wodde de hieltied pienliker, totdat 
wi'j gelokkig bi'j et hotel staon bleven, waor 
as de receptie holen wodcie. Mien aachternicht en 
heur man gongen aachter een lange taofel zitten, 
waor as de oolder van beide :kaanten9  bruurs en 
zusters heur gat al daele plakt hadden. 

Dc eerste gaasten weren d'r ok a10 Ze fiel- 
seteerden et bruuclspeer en de meensken, die dl --- 
et naost an ztten, gavven heur kedogies en 
gongen zels bi'j de ere taofels zitten. 1k hadde 
et peer nag niet fielseteerd, dat 1k gong dit ok mar 
effen doen. 1k stak mien haand al naor veuren, 
mar gien iene van de beide aachter de taofel greep 
him vaaste. Dit was wel wat reer. 1k keek ze ien. 
veur iene naodroklik an, mar 1k kon op disse 
meniere ok glen kontakt kriegen Ze hadden allienig 
mar age veur,  mekeer.Ik was iocht veur heur! 

De meensken aachter mi'j, een omke en een 
tante, drokten mi'j an de kaan±e, en kregen wel 
een haand. 1k vodde hellig en sodemieterde koppies 
en paanties o 'ë grand en knetterde es effen 
knap. Gien meenske die as d'r aosem op gaf. 
1k gong dtr mat,  uut, op de bushalte an Disse kear 
was 1k de ienigste die bij de halte ston. 

Gelokkig bleeg de bus wel staon; d 1 r kwammen 
een stokrnennig kiender mit schoeletassen in de 
haand uut.k qtapte d'r in en vertelde de 
chauffeur wabromme a'k nietbetaelen kon. Disse 
chauffeur nam ok gien no tie van ml' j Dat kwam now 
wel goed uut. Doe 'k thuus kwam, gong 'k mitien 
op bedde; ±.k liadde een bastende piene in de kop. 
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iaoeteeten bin 1k flLlt mien eigen auto naor 
et wark gaona 

Jan Betten. 

STELLINGTRV12T EN STELLINGAFS. 

It Heurt bij Friesland, mar de tael 
Is d'r aanders, dt is waor 
n goed en kwaod en mal en mooi 

Vien ie hier en vien iedaor. 
Wi'j zeggen: Jim bin van de ginne kaante. 
Mar das niet kwaod bede1d, heur! 
Ok wij lezen de.Pu1urn in de kraante 
Bus zet die scth'ieveri je rii.stig dour! 
Vaeke greDen uu et leven we-ren 
Be riempies die Jouk vroeger schreef. 
Dan zëden we Moejt  es kieken, 
Wa is die Jouk toch weer op dreef!tt 

En daankzi 1 j thE. selling Bergveld 
Waog ik m 	oi It glibberige veld 
Van :tt Steliingwarver taeltien, 

Wodt mit inekeer een hiel verhaeltien, 
'k hoo]. now op, ciag allernaoleheur 2  
't Is twaelf ure west, de klokke die lopt deur! 

t Vene 5 	 T. Dijk0 

De kraante q  le iun him niet missen. 

it Is niet de tied van de schoonmaek, mar doe 1k 
van de weke wat an It rommelen was vun 1k een 
oolde kraante. Et was "Het j\TjeUW$blad van 
Fries1and' die ok well 'tHepkemats Courant" nuumd 
wodde 3  van 8 maert 1940 Dat de tieden sund 
1940 veraanderd binnen, wet iederiene0 Dat ok 
de kraante in die tieden veraanderd:is, ial 1k 
jim an de haand van een•stokmennig veurbi&Lden 
zien laoten0 

— 9 



Et leesgeld vande Hepkema was f.2,50 in.'t half-
jaor. I)at ie niet allienig in Frieslaand:lezen 
wodde, blieki uut et.feit, dat de leespries veur 
Amerika ok geven wodde; die was f.12,50 in It 
jaor. Be kraante kwam maendags-, woensdagsL en vri'j-
dagsaovens uut. De :Liwwai.erKraante kost op t 

j heden f.24,70 in een vorrels aor; Hepkema 
f.1,25! De Liwwadder Kraante zol,as hi'j drie 
keer in de weke uut kwam, f.14,82 kosten. De pries 
is d.us nog al wat oxnhogens gaon in 32 jaorl 

Wat de film anbelangt: doedertieden hadden ze 
ok al recIame. In 'e kraante ston een adverteensie 
van "Es war elne rauschende ballnach±', een film mit 
Zarah Leander. Bit was volgens de adverteensié, de 
film waor iederiene op waacht hadde. Veur ci yolk 
dat niet te laete thuts kommen mocht ston d'r onder 
dat de veurstelling om elf ure oflopen was. 

Aandere films in die kraante weren, bi'j de 
oolderen misschien nog wel bekend, "Goodbye 
Mr. Chips" mit Greer Garson en "Lauter LUgen" mit 
Albert Matterstock en Hilde •Weisser. 
Dit was wel wat eers as "Blue L!oie" of 'Wat zien 
1k", een film die vanzels ok glen iene mist het. 

Ail in 1940 uut It Vene weges een dag nacr 
de Jaorbeurs in Utrecht wollen, kostte jow dat, 
ail mit de trein gongen, mit de Iaorbeurskorte dr 
bi'j, f.3 7 35. Dc kosten zullen vandaege an de dag 
wel niet veer van de twintig gulden ofliggen, 
daenk' 	 s 

IJut de Stelliniarver stb±Thëñd'r ok een 
stokmennig berichien in. Zo zol op 13 meert een 
tentoonstelling in de huushcoldschoele in Berkoop 
holen wodden, waor ail ok ni'je leerlinen opge-
yen konnen. Op 10 meert was dr groot bal in 
Berkoop, mit een eerste kias kabaretprogramrne. 
Intree f.0,50, 	 :1 
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Loose nummers van de kraante weren veur 
vuuf centen te koop bitj winkelman Dongstra in 
Appe1sche0 Et gewicht van de kraante was op te 
veurkaante te lezen, in dit geval was et 115 gram0 
t posttarief was ok angeven0 

Maatberichten..uut 1940 bin ok vaast een 
lacher veur de beer van 1972 Anvoerd op de maat 
in Liwwad.den weren 1166 melk en kalvekOenen, 
die f'115;-- tot f'.255,-- op brochten0 De 48 
pinken gongen veur f,40,-- tot f0120,-- van de 
haand, en de 1422 nochtere kalver kregen veur 
f.3-- tot  f7,--  sen nitje  •baos, 

Schoonmaek of niet 9  wat kujI toch soms tie-
den een wills hebben mit zoe'n oolde kraaite 
is It niet? 

Harm Houtman. 

OVERZI CHT AKTIVITEITEN S CHPLIEVE•P RONTE 

Naodat in it 1aet van september de eerste 
0vend" op de wereld kwam, is d'r vanzels weer 
t ien en aancler gebeurd. Ni'je Ooststelling-

warver/Anpakken 9  Liwwadder Kraante, Stelling-
warf, en 6k et Fries Landbouwbad gongen deur 
mit stokkies in et Stellingwar± in de kraante 
te zetten. En de dörpsblae&en 6k! Op 23 septem-
ber 1çreeg Jan Betten gelegenhiod on, mit nog een 
peer man in et zacterdagmorgenprogramme Z0-135 
van de VA te kommen. Jan vertelde veur de 
mlkrefoon, wat d'r zoal mit et Stellingwarfs 
gaonde is. 

Van maendag 9 t/m vri'jdag 13 okt hadde 
een ploegien jongvolk van de schoelegemienechop 
uut Hoogezaand een warkweke in de jeugdharbarge 
van Appeleche. Ze deden vandaor uut een onder-
zukien naor et StellingwarTh. Zi'j kregen via et 
gemientehuus in Oosterwoolde hulpe van de 
Stuurgroep. Een versiaggien mit de risseltaoten 
zal oons toestuurd wothien. 

Op vri'jdag 20 oktober hadden we g-eleger-
hied wat over et Stellingwar±'s te vertellen veur 
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de plattelaansvrouwluden van Langedieke0 
Op vri'jdag 27 •oktober was de premiere van 

"Dolle Mina's 	een uut et Nederlaans in et Stel- 
lingwarfs ommezet stok (vert.Jannes Nijholt). 
De 7o1vegester teniélverieninge hacide bi 'j Dracht 
veur zoe'n kieine viefhonderd meensken een protte 
succes. En ze kregen in de "Stellingwarf' een 
Prima recentie. De Stuurgroepvun dat et stok 
de ere weke drèkt naor et ere aende van de Stel-
iingwarven moe, naor Oosterwooldedus.Mit de 
Jongerein organiseercie de Stellingwarver Schrievers-
ronte daor een tenielaovend, bi'j De Zon. Misschien 
is d'r wat te min reclame veur maekt of zo, in elk 
geval, spietig.genoeg kwam daor veul minder yolk op 
of, alles bi'j mekaer zoen'n goele honderd man. 
Et stok veul bu'j de meensken goed in de smaek. 
Dat disse te.nielaovend-b.es.t.de..muui-t.e  weerd was, dee 
ok blieken in de Nije Ooststellingvarver, waor Sp* 
een goeie kritiek.gaf. Be Dolle Mina's kwammen nao 
die tied nog in Wolvege (botterfebriek), en kommen 
douk nog in: Wolveg (4x),  Blesdieke en Ooldeboltpae. 
Ere plakken bin ze nog  niet hielemaol zeker van. 

Op maendag 30 november kwam de woordeboekgroep 
bi'j mekere in et gemientehuus.  in Oosterwoolde De 
heer Entjes van et Nedersaksisah Instituut was d'r 
ok weer bi'j. De woordeboekmannen zullen in twie 
ploegen warken: vanuut Else, en.vanuut Vinkege-
Steggerde. De heren Oosterhof, Wybenga, Haveman en 
Bouwer zullen warken mit materiaal van et Drentse 
woordenboek van et Nedersaksisch Instituut in 
Grunningen. 

Inôktober stuurie de stuurgroep -uut naeme van 
heurzels, 6th i'eden dat wi'j de leden van de 
Schrieversronte eërst niet vraogd badden- een brief 
naor de Leden van do Eerste en Twiede Kaemer. In 
disse brief woddevraogd  d'r veur te zorgen dat et 
Fries niet verplicht steld wodden zal as leervak op 
de basisschoelen in Stellingwarf. 
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I kraanten schreven, dat Stotssiktaoris 
.obelfhout zegdliadde, dat et Fried niet as 

verplicht leervak invoerdwoã4en zal in de 
Sellingwarver Daor bin wi'j slim bliede mit, 
want et zol o.onkt oons een betien vremd wod.den, 
.s Sbellingwarvers Fries leenMOET, as et 

neff ens pattie strieders veur et in leven holen 
van et Fries,gaot om et behooJa van de Friese 
tael en de reohten van de Friese meei4sken. As d'r 
Steilingwai'vers binnen die graeg Fries veistaon/ 
praoten/scbrieven willen, dan kun ze dat buten de 
schoele.:omme ók.Bi'jglieks op cursussen, die her 
en dr indisse. perveensie holen wodden! 

Op;donderdag 9 nov. kwam et boekien: Een 
Haandvol Speulgoed van Jouk UUte Bi'j Johan 
Veenstra in Ni'jboltpae gaf drokker U. Soheepstra 
et eerste boekien an Jouk0 Di sse Haandvol Sreul- 
goed, een uutgifte van oonze Schrieversronte, 
iigt op een protte plakken al in de winkels. 
Heipen jow ok mit een stokmennig te verkopen? 
Ok keunstvarver Fred Zoer was op die bi'jien- 
komst Hi'j hadde omsiag, lay-out en illestraosies 
maekt. Fred hadde een weke laeter een tentoonstel- 
ling in Stienwiek (tussen haokies: een hiele 
goeie)...ex. .daor kwam de Haandvol. .Speulgoed dus ok 
te liggen. 
-. . Et Stellingwarver "Kabaret" dat van now of 
an ttHarbargespulht  hiet, gong ok uut aende. D'r 
bin een peer ofvalen, d'r bin een peer meensken 
bi 1 j kommen. Van buten de Stellingwarver Schrievers- 
ronte doen now. mit: :Appie Broersina, Oosterwoôlde,. 
Wiebe Kastelein, Else, Anne Mulder, Wolvege,. 
Jok-, Zantingh, Oosterwoolde, Rennie Krediet (Norg/ 
NoQrdwoôlde). 
Dommiet, op 20 jannewaori.e 1972 9  is d.e pzQmire 
batj de verieninge veur Volksonderwies in Ooster- 
wo.olde. De Zon, 8 ure Leden van de Stelling- 
waiver Schrieversronte kurt d'r zo in,

- 1 
n, as ze heur 

lidmaotschopskaorte even zien laoten. 
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le kim nog eie mitnemen ok. De wéke die dai kbmt 
speult et harbá'gespul vur de kö±fbal\erieninge 
DES in NijbeTkoop. 	 .: 

Johán Veenstra is op 't hede doende - mit stok-
kies en lessies veur kienaerHitj kaI liekewel nog 
wel wat hulpbruken. Wie belt of schrift es, wifle 
heipt him? 

Pieter 3onkèr is doende mit ètarchief van de 
schrieversrônte. Meensken 	stokkies hebben, 
kraanteknipsels of oolde boeken of zok-zo-wat die 
wat mit.et Stellingwarfè of de Steliingwarven te 
maeken bebben, en die dat kwiet willen, kunnen et 
naor Pieter toesturen Zien adres: no.11, Haule. 
Hi'J en Bea Weiner verwaachten een prOtte! Onderwiels 
het et archief a? aorigwat spul. Wie dtr  es in omme-
sneüpenwi1 et is bi'j Pieter thuiis.Hi1j ver-
waacht je graeg op tn 'crr±'jdagaovend, tussen zeuven 
en acht ure. 	 . 	. . 

Eentitje praotmiddag hebbenwitj even uutsteld, 
omdat de Stuurgroep wat riekèlik veulehu op 'e 
vörkehet, op I t heden. 

:Henk. Bloemhoff0 

Bi'i et wegraeken van Perfest 	Dr K i-ieeroma 

Op deensdag 21 november 1972 is in et acadëmisch 
ziekenhuus in G±unningen ?erf. D.K.HHeeroma weg-
raekt. Perf. Heeroma wàdde in 1909 in Hoorir op 
Terschelling geboren. Hitj studeerde in Leiden waor 
hitj. in 1935 prooveerde op et proefschrift 
"Hollandse dial ectstudies",bi'j Perf0Kleeke. Pe-rf. 
Heeroma (di ók s di chter bekend wodcie onder de 
naeme Muus Jacobs* e -hi 1j kreeg bitjgl.ieks d Van 
der Hogt-pries) bul him veural doende mit 'de dialect-
geogcafie Doe as hi '.,j benuumd. wodde as dirrekteur 
van et NederdaksisohEnstituut van de Rieksuniversi-
teit in Grunningen, wodde de studie en de belang-
stéIlingvéur pattie strektaelen een goel'e drokkêrd. 
geven. 	 . 	-. 
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Eeij hiele riegel aktiviteiten oin deur et wark van. 
Pera. Hee.r.oma •stimuleerd. Men kan rustig annemen, 
dat ok deur et wark van Perf Heeroma vandaege an 
de dag minder daeie k.eken wodt op de streektaelen, 
as we] es west.het. 
Versoheiden Stellingwanrers zullen wel es mit him 
te maeken ad hebben, as ze vraogeliesten invullen 
mossen, of meensken van zien instituu-b antwoord 
gavven op heur vraogen. 

Perf. Heeroma, die zien wark een protte meens-
ken d'r toe an ze-'u het meer veur de streektaelen 
te doen, en die zien wark zoetn  hopen meugelikhedon 
gaf óm meer te doen., 
Perf. Heeroma is vat. Daor willen wi'j M'j stille 
staon op dit plak. Laoten wi'j hopen, dat et wark 
wat hij daon het, en zien geost, een protte 
meensken inspireren blieven zal! 

lienk Bloemhoff. 

De onvruchtbere viegeboom 

En hi!j  vertelde disse geliekenis: 
D'rwas iene die een viegeboom hadde. De viegeboom 
had hitj in zien tuun daele zetten laoten. Hitj 
kwarn am te kieken as dr al haost es wat an zat 5  
mar hutj vun niks. En hij zee tegen de tuunman: 
"Now moej' es iuustren. Now is 1  t al drie jaor 
da'k hier komme am te kieken as d'r baost es viegen 
an d.sse boom zitten mar ik kan ze niet vienen! 
Kap him mar omme! Waoiom moet hi'j zoe'n protte 
ruumte innemerl, as ik dr toch niks an hebbe! 
Hi'j gaf him as bescheid uMienheer, laot him nog 
een jaar staon, dan zatk:dTr eerst nag es -een-  
keer omme toe greven en d!r d.ong  .bitj brengen, en 
as bitj toekem jaor goed dragt, dan istt veur-
mekeer mar eers, dan moet ie him mar ornmekappen!' 

Luc 13 6-9 
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1k had him en h1J :bad mi'j. 

1k hebbe vroeger mit Jan Visser op schoele gaon. 
In N1 1 j—holtpae. Ennao de tied hetk ok nog mit 
him in de kfbalolu van Nitjholtpae zeten. 
Mar laeter ha'k him uut oge verleuren en 1k wuste 
hie1emo.le niet waor as ie belaand was Tot da'k nog 
niet zo lange 1eden es mit lene an do praot kwam, mit 
wie dat wee 'k al niet lens meer, en doe wcdd' 1k 
geweer, dat Jan Visser now in Ooldehooltwoolde woonde. 
In It busien, waor as vroeger Middendorp zat. 
Middendorp was de klokkeluder van de Ooldehoolt-
wooldiger kai'ke. D,--or woont Jan Visser now. 

En Jan Visser is muddejaeger. 
1k hebbe laestdaegs es een posien biTj him 

zitten te praoten. Of einlik niet te praoten, mar te 
luustren. En te genietenWant as zoe ! n  kerelan 't 
vertellen raekt over zien zwaarf—tochten aachter de 
rnudden an, bi'j naacbt en ontiede, al meer as 35 
jaor leank ......... 

"Ja, maot, al meer as vufendattig jaor. :......... 
In et  begin van mien trouwen deetk et om d'reen 
peer centen bI'j te verdienën, -Dat kon doe best, 
want witj  hebben es een jaor had weetk  nog wel, 
dat witj in iene winter meer as twie—duzend gulden 
vellegeld hadden, 1k en mien maot..Mar.daor moe 
dan ok wel It ien en ttaander veur gebeuen. 
Elke aovend om eén ure of ächte stroesden we d 1 r 
op uut en naachs em een ure of drieje kwammen w1j 
dan seine weer thüus. En as 't dan as wat tegen zat, 
en dt  r vleug je een mudde in een knienekelder, dan 
mos de schopped'r ante passe kommen, dan kojt  je. 
ee omgelok vrotten om him dtr uut te krieg'en. Al 
was 't dan zo koold-as roet midden in de winter, 
dan leup j  et zwiet bi'j de rogge op. 

Zo reer doen wi'j et tegenwoordig niet meer, 
heur:, mar as It een betien mitweert bin we toch 
nog wel es een halve naacht op It spoor. 
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't is krek as mit visken'moejI mar rekenen, aj 
d'r ie±i keer mi+eginnen kujI d'r niet weer mit 
opholen. Zo gaot mi'j mit muddejaegen. It Hoeft 
now niet meer om It geld, heur, En dan was It ok 
niet best maot, want een muddevel geldt now niet 
meeras een rieksdaelder. Vroeger beurdn we zoe'n 
dattig, veertig gulden veur een goed vellegien. 
Zestig gulden het et meerste west, walk es kregen 
hebbe.veur een mudde, mar-dat was dtr dan ok iene 
aa een lieuw! Zoetn knaop hetk  ok. nog nooit weer 
vongen. 

En ie beleven elke keer wel wat. Op een aovend 
wollen wi'j es over Kuundernaor Katliek en daor 
omme henne. 

En doe redenwij bi'j I t  gele bossien langes 
an de weg naor Mildam. We badden nog hielemaole 
nargens gien arge in, en doe vul de hand inienen. 
in de locht. As een goeze steuf is dour de sloots-
wal en doe heurden Wi'j de mudde ok schatteren. 
WITj smebende fiets henne en d'rop los, vanzels 
Et leek een rnakkelik kerweigien want de mudde was 
in een waeterpiepien vleugen, onder een hekkedam 
deur. Wi'j 'bliede dat we de schoppe niet bruken 
hoefden. Gauw even een lange garre cpsneder uut et 
•bosaien en doe an It porken. Mien hond wuste lange 
al, hoe dat seins in zien wark gaot. Dan stoot ik 
mit 'n stok in zoe.'n piepe en dan vligt de mudde 
dt r  an de ere kaante uut. Now en daor staot Banco 
dan klaor, hen. Mar disse keer gong It aanders. 
Doe atk even porkt hadde, kwam de mudde d'r wel uut, 
mar hi'j had de hond eerder in' de smiezen, as die 
him. Veur dat de hond him griepen kon, steuf de 
mudde as de bliksem de piee weer in. Hi'j klausterde 
over de stok henne, en doe vleug hitj  dr an mien kaant 
uut. Hitj  steuf mi'j tussen de bienen en ik knepe 
vot de kni!jen  tegen mekeer. En doe ha'k him, hitj 
zat d'r tussen. 
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1k greep him bi'j de huud, mar doe beet hi'j 
vanzels drekt toe. Mien maot, die an de ere 
kaante van de hekkedm bi j de: bond S:tofl, •raosde: 
TTHI'j het hiei al west, mar bi'j.komt d'r niet 
weer uull" Ik:zegge: J.owel maot, hi'j komt 
dtr wel uut, ik hebhim:al. Mar le meugen wel 
even krnmen, want hi '.j bet .mi'j 6 

Mien wiesvinger. had hi'jin de bek. As 'n 
knieptnge. D'r had m.itj  wel es vaeker een mudde 
an de knoesten hongen, dat ik wus:tewel, daj' dan 
be-ter niet antrekkn kunnen, want le-moen niet 
rekenen dat 'n mudde..lbslat. En ajt  dan toch 
antrekken, dan maek ie reer wark vanzels. Now mien 
maot kwam d  bi 1 j en de het him de bek eupen-
breuken. Hi 'j hddé ml 'j goad te pakken had en It 
bloede oniereakYel een dag of viere het. me die 
vinger toekerd as de pest, eihi'j wodde ok wel 
wat dikke. Mar dtr kwamgien zwulleri'je bij, en 
och, dan bi 'j It ok al gauw weer vergeten, j e.. 

Now, dat geleufde ik vot op slag we?, want 
1k zol. 't mi'j niet begriepen kunnen as zoet.n 
foele muddejaeger as Jan Visser uurOoldehoolt-
woolde him ofsohrikken laoten zol, omdat iene 
van zien vingers een posien toekerd het!. 

Jannes Nijholt. 

"EEN EAANDVOL SP GOED". ..Veertg riempies en. een 
stokmennig kotte verhaelen in et Stellingwarfs, 
van Jouk. 
Dat boekien he.urt op elke boekeplaanke in.de 
S.tellingwarven, en van elke Stellingwarver van 
kom--of die now argens eers woont. 
Zd bestellen: briefkaortien naor "Ste11ing 
warver Schrieversrontet1 , p/a Johan Veenstra, 
Binnenweg 39  Nijeholtpade. Dit twiede boek•in 't 
Steilixgwarfs in een goed jaor tied kost.rnar 
f.6,50! 
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Wat kiender in Else schreven, 

Gerda van-der Veen en Pieter Jorcer hospiteerden 
op de basisschoele van Else. Ze weren daor flog 

al drok doendemit et Stellingwarfs. 
Ze maekten een beseheiden bundeltien van ri.empies 
in et Stellingwarfs, die de kiender veur heur 
maekt hadden. Brie van die riempies in disse 
Ovend! 

Milieuverontreiniging. 

Wat is It,tegenwoordig toch verschrikkelik. 
Die lochtverontreiniging is vers±ikkelik0 
Moej' van Amsterdam es heur.en 
Die zien boven heur heu±d allienig mar 
gries—zwatte kleuren. 
Overal in oons laañd die febrieken mit heur 
stikende rok-em 
le zollen van t,,Toede haost koken. 
Die domrne meensken mit heur stinkende 
febrieken,.6. 
Sommigen zeggen (et is bijna waor) dat ze wel 
gek liekeni 

Hanneke Koldijk, zesde kiasse. 

Op de maone. 

Bi'j wel es op de maone west? 
Daor is..et hiel best. 
Daor lopen ze hiel appat, 
En, ze.valen ok wel es op heur gat. 
Zehebben ok een hieleboel zuurstof 
En op iens krigt iene de bof! 

Jantje, •vierde kiasse. 

Zeskaarnp 

Oonze S  tell  ingwarvers hebben dit jaor 
Mitdaoyi an een-sport ..... 
Ja, be;te meensken, t s echt waor, 
't 1,'71a toch wel wat rot 
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Ok lange 	 . 
Wat is dt toch een starke vent. 
Iar toch. haeiden ze et niet 
Mar ze hadden gien verdr•iet! 

JetlyBijlsma, vierde kiasse. 

Tot zo veer disse jonge Elsinger dichters.! 

ET STELLINGWARVER HARBARGESPUL dou10..p 
plaaiken inOosterwoolde0De Zon, acbt ure. 
Gratis veu± leden. Jaw man/vrouw/verloofde. of 
zok—zo—watkan d)r okbi'j wezen 

Uut et programme ."Tussenthelken. en. op bed.de 
gaon" De geboorte van SellingwarT. - Waor de 
Lende - De gezonde. Lende - opt'iecIen Rennie 
Krediet -. Lendelaand - Jiao.rgetieclen - ronte - 
Een Haandvol Speulgoéd - P1 epmós - Bakki esman - 
Winkel van Sinkel -. Gaast - arbeider 
Rekreaosie - AxTfle Doeve - Ballade van Hille 
van de Langelille - Kultuur 

Tot dan! 

Braand 

D'r was braand. Een hiéle riegel braandweerauto's 
was cPr al, en waeterslá.ngen0-...,'bi'j bulten! 
Toch weren d'r nag een peer meensken die mit 
emmerties mit wat slootswaeter begonnen te togen. 
Al laggen d'r nag slangen genog. Dtr  begonnen 
goennd te raozeng "Bruuk toch die slange.n. j.e!. 
Kiek dan toch!u  Mar nee, die peer meensken 
z6llen mit emmerties et vuur ieren! Zo had.den: ze et 
ä altied. daon! Dat mit.d.ie  langen, dat was...ja 

gien blussen! 	
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Dit veurv-al dee oons viel een betien daenken 
an de meensken die mienen dat ze at Stell-ing-
warfs op een besten helpen, as ze heur mar niet 
ansluten bi'j de Bergveld—spelling, en deur 
alles henne mienen, dat heur cigen schriefwieze 
de beste is! 

Ki endergedaachten 

Tat zo'k dat toch graeg es beleven 
Urn as voegeltien te zweven 
Hoge, hiel hoog in de locht 
Daoran he'k toch oe zoe'n noclit! 
En dan keek ik naorbeneden 
Wat as alle meënsken deden. 
'k Zag dan vast wel.gekke dingen, 
Meensken, die.naor I t wark toe gingen 
in heur speulgoedautogies 
Hiele kleine maniegies 
Vrouwgies kleinder as mien poppe 
Boeren - mar niet mit een hoppe. 
Mar mit trekkers - oe zo klein 
En een strepien was de Rijr. 
Hit de boten -: kleine stippies 
tk Zag ok hie-le kleine hippies 
Op 'e Dam in Amsterdam 
As et nag es zó veer kwam .... 
Want mil. al die grote meensken 
Lat et some hiel wat te weensken! 

L. Hof—de Boer. 

,.,,.,As kiender klein binnen, trappen ze je 
in de schoot, mar as ze grot binnen 
trappen ze je op It hatte.,,,! 

0C••p• 
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Kleine Fikkien0 

Fikkien was kleii. 
As een mollegien rond 
Hi 'j was nog wat zwaorder 
As zeg mar vier pond. 
Doe..wii4... him. eerst kregén ...... 

V)as hitj oe zo verlegen. 
Et koppien op ziede 	0•• 

Hitj was ems wel bliede...........  
Dat hi 	bi'j oons was. 
Mar hi  kon oons ma-r7 pas 
Want hi'j leup bide. weg. 
Ja, Fikkien had pech, 
Men viol h-imni et bol én 
Hi 'j moe vOtvn:d , olde. 
Die  
Ja,-datisbeslist...,... 
Now zit bi'j in 't:.maantien 
En leg 1k mien haantien 

Op It koppien van Fikkien 
en ....... 
Hi'j geft mi'j eenlikkien! 

L. Hef-de Boor. 

vPTTRT.mTw 

• Een toeristischekaorte van Oost-Stellingwarf 
kwam lessend uut. De naemen staon d'r ok in et 
Stellingwarfs op!. 
Pries.: f.2,50. Een briefkaortien Taor de 
Culturele Raod Ooststellingwarf, gemientehuus, 
Oosterwolcle! 
• Zo ku,j' De OOLDE POu 1' verhaelen en riempies 

van H.J. Bergveld, .6k bestellen. 88 blz. veur 
f. 7,50! 
• Zol die man op 'e hoelçe.ok.niet lid wodclen 

willen van de Schrieversronte? 



De Zommer van 1837. 

Mien huj hetk  d.reugt en wel in huus, 
Mien rogge kan 'k haost mi'jen, 

De boekweite is nietal te pluus, 
De knollen moe'k ri6gzitjen. 

Van t veurjaor ha 'k et lang niet docht, 
Dat mi'j mien laand zo veule opbrocbt. 

t Was laige koold, doe vrèur It zo staark, 
Kek of d'r niks zol grujjen, 

En now? Is It niet een wonderwaark 
Hoe we alles zagen grujjen? 

't Is krek zo vro as aanders kiaor; 
De Heere is goed, dat is mar waor! 

Mien koenen geven fiks en veur 
De botter kon ik goed beuren 

Zi'.j lopen now nog buten deur, 
Daor he' ze naor beheuren. 

'k He' grös genog; dat is een zaek, 
Die, :veurdiel geft on groot vermaek. 

Mien appelbomen bin zo vol, 
De toekenkun't niet dregen. 

Mien schaopen geven vri'j watwoll' 
En iaomer as een'zegen. 

Mien wef en kiender, zond.: en staark, 
Doen daegliks bliede mitmi'j't waark. 

Wat grote heer kai .t beter gon. 
As mitj, bi'j zoen gelok? 

Niet graeg w.o'k mit him omme staon; 
Al he'k Yc somstieds wat drok. 

1k eet mit smaek on slop goed uut, 
Tot mi'j mien wiefien wakker tuut! 

S.B. 

(Uut Friesche Airnanak, 1839). 
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Sti ekelvarkenti en. 

'k Bin een stiekelig, lruun besien 
tJut et grote dierebos, 
'k Scharrel onder ekkelbomen, 
Tussen It blad en ap at mos. 
En daorsnuffel 1k naor pieren, 
Of een. Isange of een moes. 
Want die lus 1k hiel wat liever 
As jIm slaod of boeremoes! 

•.. Now wet zeker iederiere 
Lange al, wie as 1k bin? 
JUUSt, 1k bin een stiekelvarken! 
tk Heb et hiel best naor mien zin! 

'k Bin eers wel een oolde slaopkop. 
Winters drome 1k altied!. 
Bi'j de ineitied wo'k pas wakker, 
Deur de voegelties heur lied! 
'k Kick wat zoez'rig om mitj henne 
En 1k rekke mitj es uut. 
En dan sliepe 1k de stiekels 
Puntig scharp op mien huud! 

• 'k Kan It altied hiel goed vienen 
Mit de biesten in et boa. 
Mit de iekhoorns en de knienen, 
Ert mien bu rmar. Relint de Vos. 

ze toch grernietig wodden, 
Thle 1k mitj hadde p! 
En dan stikkenbeur mien stiekels 
Alderheiselikst in de kop! 

Johan Veenstra. 
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LEVEN 

Leven, dat is meenske wezen, 
Gewoon mar meenske, en niet meer, 
Et is vaeke aorig wezen, 
Aanciers d.oej' mekere zeer. 
Leven is een kiend, dat speult, 
Argeloos en zonder zorgen, 
It Voegelvolkien in een boom, 
Op een vroege veurjaorsmorgen. 
Leven, dat bin jonge katties, 
bIooi scharp tekend, zwat en wit. 
Leven, dat is een keciogieñ, 
Wees 'r daorom zunig mit. 
Leven, dat is veule geven 
En een toegesteuken haand 
Een peer woorden van begrip 
En een hechte starke baand. 
Lever, is een bonte vlinder 
Zig—zag—f laddrend over It veld. 
It Is geloof en hoop en liefde. 
Ben verhael, wat Mem vertelt. 
Leven is een bossien rozen 
Mit de alerbeste groeten! 
Krek! Now, z6kke moole dingen, 
Dt zol leven wézen moeten! 

Johan Veenstra. 
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KRUvIEL'2IES. 

• De beer Middendorp uut Wolvege wun in et club-
blad van MAC Stellingwerf de eerste pries mit 
een verhael in et Stellirigwarfs. 
Oonze fielsetaosies! 

. Een eer lid van oons verkoclit op ien middag even 
tien hanen vol Speulgoed! Een goeie bakkiesvrouw, 
die Hanneke Jansen uut Makkinge! 
• Schostienmaantelman/journalist/lid Stellingwarver 
Schrieversronte/voetballer mar in It eerste plak 
Oosterstreker Anne de Vriez rouwde mit ,juffer 
Ell-- van I'Tieuwenhoven. 
Oonze fielseaoses! Ze kommn domrniet wel in 
0ostervoolde te wonen, Jammer, 0osterstreek! 

o De Culturele Raod Ooststellingwarf organiseert 
on 20 c..-oril een lezing0 Drs. J.J. Spahr van der 
Hoek boolt een L:ezing Ooststellingwerf in de 
loop der tijdent 
De Zon, ach: .ure. 

* Schrieven jow 6k wat veur de nije Ovend? 
• De tokeningen in disse Ovend bin van: 

Harm Houtman (b1 	4) 
Sietske Bloemhoff (blz. 25). 

• Lees veur de aorigheid es wat J. Naarding over 
de spelling van de Drentse tael schreef. (In: 
Op de gribbe].grab, verhaelties, stokkies, 
riempies in et Drents, bi'j mekeer geerd deur 
Hans Heyting, lid van de Drentse schrieverskring) 
Laoten wi'j veur een nije praotmidd.ag veurlopig 
even zaoterdag 7 april anholen! 
• En wat zee Klaosien Griffloen dr van? 

...En dit is now, en dit is now et leste... 
It Oolde wief het It gat verbraand... 
En dat komt van de teste!.... 
....en dat ot nitje jaor een goed 
Stellin'warfs jaor wodden sal! 
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