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"De Ovend" is de' Stellingwarver culturele uutgifte, 
mitdenaodrok op Stellingwarver schrieveri'je, tael-
kunde, volkskunde en historie. "De Ovend" wodt uut-
geven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversron-
te, en verschient len keer in de twie maonden. 

Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3, Ni'jhooltpae, 
till. (05610) 8252 
Red. Henk Bloemhoff, Boverweg 15A, Ni'jberkoop, 
till. (05163) 371, of: (050) 120154 
Typewark: Egbert de Boer, Donkerbroek. 

Veurpaginani'js 
Oonze administratieve mitwarkers 

• Zoas jim weten, warken veur oonze stichting sund 
april veurig jaor twie man in et kader van de "inter-
rimmaatregel jeugdige werklozen". Zi'j volgden Jacob 
Nijholt op, oonze eerste man in de Meulehoeve. Jim 
weten ok dat Egbert de Boer uut Donkerbroek, die now 
nog bi'j oons is, daor iene van was. De ere, de jim 
6k bekende Henderk de Vries uut Waskemeer, isbi'j oons 
votgaon. Hi'j mos 1 jannewaoriindienst. Zien wark - 
veural veuretwoordeboek was hi'j an It wark - wodde 
overneumen deur Theo Oosterhof uut Berkoop, die dus 
now tegere mit Egbert de Boer de Meulehoeve bemant. 

Een subsidieverhael 

Zoas jim ok al weten, is veurig jaor oons rappot 
Veerder mit et Stellingwarfs uutkommen. An de haand 
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van de aktiviteiten die in dat rappot opnuumd en be-
spreuken binnen, diende et bestuur een begroting veur 
1978 in bi'j gemienten-en perveensie, daor, behalven 
veur et "gewone wark", geld in vraogd wodde veur een 
leidinggevende kracht. Et totaalbedrag van oonze be-
groting zat zo tegendezestigduzend an. Dat zol veur 
Oost-Stellingwarf, West-Stellingwarf en de perveensie 
elk een kleine twintigduzend west hebben. Et perveen-
siaol bestuur stelde liekewel f 10.000,-- veur an de 
Staoten. Et bestuur praotte mit Dippeteerde Mulder, 
mar die wol d'r niet an. Beide gemi enten mossen eerst 
over de brogge, vun hi' j. Gesprekken mit verschillende 
perti'jen uut de Staoten hulpen ok niet. 

Et bestuur praotte ok mit beide gemientebesturen; 
daor hadden ze in It eerst-an nogal wat 	muuite mit 
zoe'n forse verhoging in ien keer, en d'r weren ok 
vraogtekens over de opsomming van mankracht in et rap-
pot. Wi'j van oonze kaante maekten dudelik dat et 
niet oons doel was, veur alle zaeken die in It rappot 
nuurnd wodden, steun bi'j de gemienten te vraogen. In 
et twiede gesprek dat wi'j (in jannewaori 1978) mit 
de gemienten hadden, stelden de gemienten een soort 
overgaank veur: veur driekwat van dit jaor konnen we 
een kracht anstellen. Daor mit wodde et eerste veur-
stel van f 10.000,-- "Oost"en "West" elk veraanderd 
in f 11.500,-- Et bestuur kon akkoord gaonokal zol-
len we, deur de slim krappe begroting veur dit jaor 
nog bi'j ere subsidiegevers ankloppen moeten. Et be-
stuur was hiel bliede dat de gemientebesturen veur 
1978 van een overgaankstoestaand uutgaon: in de 
loop van dit jaorzal°d'r veerder overlegd wodden, ok 
mit de perveensie. De perveensie zegt, dat ze mankracht 
veurdeSchrieversronte een gemientelike zaeke vienen 
- mar betaelen de gemienten dan niet mit an perveen-
siaole zaeken? vragt et Stichtingsbestuur him of. De 
beide Stellingwarver gemienten willen d'r op an, dat 
oonze iene leidinggevende kracht indetoekomst bi'j 
oons - veureen.\rolle warkweke -indienst blift. Zoas 
jim in de kraanten lezen kund hebben, hebben de ge-
mienteraoden en de perveensiaole Staoten ja tegen de 
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Subsidieveurstellen zegd. Mooi! Al mag hier toch wel 
zegd wodden, dat inkelde raodsleden blieken leuten, 
toch nog niet genoeg van oons wark op de hoogte te 
wezen. Een historische stap is et toch wel, dat d'r 
now veur de Stellingwarver kultuur wat beheurliks van 
de grond kommen kan. D'r is in It verleden ommes zo 
vaeke es over tunteld dat d'r dit en dat gebeuren 
mos, dat d'r meer aktiviteiten kommen mossen, dat d'r 
een documentaosie-centrum wezen moet en gao mar deur. 
Indertied, bi'j et ontstaon van et Nedersaksisch In-
stituut schreef oonze streekpers al, dat d'r ok man-
kracht an It wark mos veur oonze omkrieten. Now, in 
1978, is It dan zo veer. En Stellingwarf het et zels 
in de haand neumen, en hoolt et in eigen hanen! Et zal 
urn dudelik wezen, datwebi'jkotten uutvoeriger ver-
slag an de leden doen zullen over oons wark om oons 
Stellingwarver culturele centrum veerder op te bou-
wen. 

Pieter Jonker: ni'je man, oolde kunde 

Et stichtingsbestuur vreug dreks via de kraanten 
om een heufdmitwarker, een soort leidinggevende kracht 
dus. Uut zeuven solsitanten wodde benuumd de heer P. 
Jonker uut Hoogezaand, geboren (en getogen) op De Hau-
le. De heer Jonker het in zien leven al hiel wat mit 
et Stellingwarfsternaeken had. Behalven dat hi'j een 
poze.lid vanetbestuur was, was hi'j lid vandeRono-
warkgroep Op 'e schostienrnaantel, en vandekemmissie 
Schrieversalmenak. Tot vandaege-de-dag is hi'j lid 
van de warkgroep Stellingwarfs in It Onderwies. Wat 
de meersten misschien vergatten: hi'j was ok de man 
die de follementen veur It archief legde. Singeliers, 
dat hi'j now zien wark, as heufdmitwarker nog wel, 
weer oppikken kan. 

De heer Jonker woddein 1932 op 'e Haule geboren. Nao 
de Ulo endellavo gong hi'j naor de P.A. in Drachten. 
In 1973 haelde hi'j zien volledige bevoegdhied. Nao 
zien diensttied wodde hi'j vormingswarker bi'j de 
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"Stichting Vormingscentrum Oostelik Grunningen" en 
warkte daor mit partieel leerplichtigen, geestelik ge-
handicapten uut de Sociale Warkveurziening en mit vol-
wassenen. 

de heer P. Jonker, 
oonze toekomstige heufdmitwarker. 
Veur een protte van oons trouwens 
al tieden "eigen", dus "Pieter".. 

Jonker dot ok ondersteunend wark veur de direktie, 
cordineert een mavo-veurbereidingsproject mit, en dot 
iene dag wark as bestuurslid van de Laandelike Orga-
nisaosie Vormingswark Warkende Jongeren. Butendat is 
hi'j akti ef in patti e ere besturen. Deheer Jonker komt 
uterliki julibitj oons, mar zoveuleas It kan eerder. 
't Iszien doel om in of bi' j Oosterwoolde wonen te gaon. 
Wi'jkommendommiet vanzels weeromme op zien wark veur 
de Stellingwarven. Tot zoveer eerst mar: wie him nog 
niet kende, is now een betien mit him in de kunde kom-
men. En wie him al kende, now, veur die zal de verrassing 
groot wezen. Lao' we Pieter mit mekeer welkom hieten 
in oons midden, ja letterlik in oons middelpunt. Dat 
zal oonze heufdmitwarkerjawezen moeten: een middel-
punt van Stellingwarvers mit mekeer an It wark. Pieter, 
weikom! Bliede daj' d'r douk binnen! 

Henk Bloemhoff 

Et Stellingwarfs Woordeboek 
Wanneerasik woorden ofvraoge - en Jim weten, dat 

gaot nog altied deur, maondeliks, de pakkies veur april 
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bin al weer de deure uut - dan he'k bi'j haost elk 
woord wel een soort veurgevuul, zo van: dit zo'k wel 
es verwaachten kunnen, en dat krek niet. Niet dat 
zoe'n verwaachting al ti ed uut komt. Lange niet. Waor-
deur kriej' zokke verwaachtings? Vaeke deurdaj' hier 
of daor een woord al heurd hebben, of op bepaolde plak-
ken nog niet; deurdaj' weten hoeetmit een woord zit 
op ere plakken, en dan daenk ie: missehien is It hier 
okwel zo. Mar dat kiopt lange niet altied! Trouwens, 
dat vulen oonze groepen in de drpen ok zo an: et 
wo'n deurdevraogen endeantwoorden d'r op, de hiel-
tied weer speurtochten deur oonze tael, en we kieken 
vaeke op, as een aander et eers zegt, et een ere be-
tekenis geft, ofetniet kent... Bliede dat jim, mit-
warkers, veur mi'j -enere bela.ngstellenden vanzels, 
bi'jglieks van de Schrieversronte - en et Nedersak-
sisch Instituut -ok zokke speurtochten meugelik mae-
ken deur al jim wark! 

bi 'jglieks 

Et woordbi'jglieks bi'jveurbeeld. Daor dochtikvan: 
dat zal wel niet yule (meer?) veurkommen, en misschien 
ok wel niet op elk plak. 1k las et bi'j Bergveld, en 
heurde et een inkelde ooldere in oostelike drpen zeg-
gen. De verwaachting kwam niet uut: in een hieleboel 
drpen komtet woord veur, een hieleboel groepen ken-
nen et woord. Ok et Fries, en bepaolde streektaelen 
uut et westen van et Nederlaanse taelgebied hebben 
bijgelijks of zowat inde betekenis van bi'jveurbeeld. 
Et woord komt, aj' deinvulde zinnen zien, indrie be-
tekenissen veur: 1) misschien, Ned. wellicht; 2) bi'j-
veurbeeld; 3) verempeld, Ned. waarachtig. Betekenis 
1) en 2) kun logisch bekeken makkelik in mekeer over 
lopen; daoromkriej' ok zinnen, daor aj'  bi'jglieks 
haost in beide betekenjsseri in lezen kunnen. Veurbeelden 
daorvan vienienao 1) en 2). Veur hi'jglieks wodt ok 
bi'jgelieks zegd; dat dot ok uut de zinnen blieken: 
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1) "Zoj' me bi'jglieks ok even helpen kunnen?" (Ma) 
"It Zol bi'jglieks wel kunnen." (Nbk) 
"Gaoj' bi'jgelieks morgen ok naor de mark?" (Spa) 

(in disse betekenis komt et woord veur in: App, Db, 
Mo, Dhau, Diz, El, Ld, Ma, Nbk, Np, Nt, Obk, Olae-
Nlae, Op,Ow, Sz) 

2) flog kleine plakken waorasnog huzen bouwd 
wodden, bi'jgelieks in Else." (Np) 
"A 1 k now een ni' j husien hebben wol, wo 'k bi 'jglieks 
krek zoenend hebben as in de Meulebos staon." (Obk) 

(disse betekenis: Ld, Np, Obk) 

1) en /of 2) in zinnen uut Db en Dfo, zoas: 

"I'j zollen die trui bi'jglieks ok mit een warkien 
breien kunnen." (Db) 

Bdie, Bu, Dho, Mun enWol geven "onbekend"op, in beide 
gevallen. Op geft dit allienig an veur de twiede bete-
kenis. Nw geft bi 'j gel ieks allienigin de dadde beteke-
ni s: 

"We gongen tegere naor de winkel; hi'j kochte een 
pottemennee en warachtig kochte hi'j bi'jgelieks 
nog iene!" (Nw) 
"We kregen vanmorgen een kalf bi'j de koe en doe 
kregen we bi'jgelieks nog iene." (Nw) 

blaksem 

Blaksem in plaets van bliksem as uutroep wodde opge-
yen deur de volgende dorpen: App, Bdie, Db, Dla, Ma, 
Mun, Nt en Nw. 

"Be blaksem, et regende toe!" (El) 
"Wel blaksem, wat was dat een zwaore slag!" (Nt) 
"Wat blaksem, wat hej' now weer uuthaold!" (Dia) 
"Blaksem Bene, de kiepe is dood!" (uutdr., Mun) 
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Die dirpen geven ok, of ere drpen geven: bliksem. 
Dat ie vienen in et materiaol dat instuurd is ok: te 
blaksem, de blaksem, te bliksem, de bliksem, en blik-
sems. 

Dia en Op vienen: 
Nw zegt: "De blak 
generaol zegt in 

duveidrek (uutspr. 

"Blaksem is zaachter as bliksem." 
zeggen wi'j, niet mit -sem. Mar It 
plaets van bliksem, de blikstien!" 

—i 
duuveldrek of duu veldrek) 

Dit geheimzinnige goed hebben de meerste drpen nog 
wel wat heugenschop van. Allienig, et wodde lastig om 
an te geven wat veur spul dit altied was. In K. ter 
Laan 'S Folkloristisch Woordenboek van Nederland en 
VlaamsBelgi, 's-Gravenhage-Batavia 1949, kuj' lezen: 
"duivelsdrek: middel uit. de apotheek, in de kieren 
genaaid, is een voorbehoedmiddel tegen betovering. Ook 
begraaft men, om hekserij te verhoeden, indestal vó 6r 
de koeien een zakje met duivelsdrek, ook wel onder de 
drempels van het huis (...) Asa foetida, in een zakje 
opdeborst, geneest degenen die van deDuivel bezeten 
zijn (...) ; is een middel tegen zenuwaandoeningen. 
( ... ) een gomhars, d.i. hard geworden melksap van een 
Arabi sche gomboom. (L. asafoetida= stinkende hars)." 

De volgende drpen geven et woord op: Bdie, Bu, Db, 
Dfo, Dhau, Pho, El, Ld, Ma, Nbk, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbl. 

Daorvan zeggen de meerste drpen: een smeerseltien 
veur een wonde, gelig spul dat stinkt. Medesien tegen 
worms, zegt (Dhau); ok tegen doemzoegen (Ma), ze deden 
d'r ok eek deur, zegt Dho; iehaelden et bi'j de dro-
gist of de aptheek (Nbk), of bi'j de duvelbaner weg 
(Obk). Dho: ok tegen gewone spi'je. 

Een stokmennig zinnen: 

"Duveidrek hadden de boeren vroeger in de stal hangen 
om ziekte te weren: vanoolds een bi'jgeleuf." (Dfo) 
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"Vroeger wodde hier duveidrek bruukt veur een zwerende 
vinger of wat aanders." (Bu) 
"Duveidrek wodde vroeger in een koehoorn daon. Et kwam 
van de duvelbaner. De koenen kregen It an de kop te 
hangen tegen ziekten." (Obk) 
"Duveidrek bruukt'ie bi'j It visken deur It deeg en 
dan beweerd' ie et in een dichte deuzeenin It aach-
terhuus, want et stonk knappies." (Nw) 
"Duveldrek het geneeskrachtige warking: b. v. bi'j ye-
nien in et gier van de koenen." (Db) 

taelkaorti en 

Et taelkaortien in disse Ovend - weer veur oons tekend 
deur de Heer Geert Lantinga uut Wolvege - lat wat zien 
over twie onderwarpen: eerstens de uutspraok van et 
Stellingwarver woord veur Ned. (ver-)dwalen: et witte 
gebied - en dat is veeruut et grootste gebied - zegt 
dwaelen. In de oostelike kontreinen daor stippelties 
in staon wodt dwelen zegd; in et westelike gebied is 
et dwalen. OkinNbk en Nw komt dwelen veur; de groep 
uut Makkinge geft dwalen op! Dat de greenzen op de 
kaorte dwas deur bepaolde drpen lopen hoolt in dat 
daor goenend de iene uutspraok hebben, en ere meensken 
de aandere. 

Veur et Nederlaanse dui me1in hebbenwi'j verschil-
lende woorden. Now hoolt dat in pattie drpen ok in, 
dat et iene woord wat aanders betekent. "Zo geft Nw 
op: "Een doemeling zit om de doem, een doemske an de 
haand!" Np zegt: "De holink zit an de aarm vaaste!" 
Doemske: een aorig woord! Et eerste stok vanet woord 
is dudelik, mar dat ske? 1k daenke dat weHer etzelde 
in zien moeten as in ske in haanske. Dat woord zal 
ooit es ontstaon wezen uut haand + schoe: et gaot om 
een schoe die aj' om de haand doen. Dat wodde haanske. 
In et Middelnederlaans - dat bin veural de zudelike 
en westelike dialecten uut de middeliewen, wat daor 
van opschreven is daii netuurlik - vien ie ok: hantscoe, 
hantsche en zo wat henne. Now zal et wel zo wezen dat 
doemske op dezelde meniere ontstaon is as haanske. 
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Taelkaorte van 
STELLINGWARF 

DWELEN,DWALEN,DWAEIEN 

HOLING, DOEMESL0E, 	>- 	O;o:\ 

DOEMELJNG enz. 	 •Ma 

Nbk 

2" *E f. 0 

oe 

/OhW.A 	
•Z3/' 

Nhw• qDiz/ h 
Nia e 	 (j VN w,' 

.:,0Iae .rjic / *Vi / 

\ die 

i 1 	dwelefl,00SteIik+ Nbk,Nw; dwalen, westelik 

L 	 holing en variaOSieS 

V doemske en variant 

A sloeve,sloef of sloefien 

0 	doemeling, Sz ok: dumeling DIa, Spa: dumeling 
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Dat we lezen, ometwoord te begriepen: doem + schoe, 
en dat wodt dan: doemske. Misschien het et eerst ok 
nog doemeske west. Dfo geft behalven. doemske ok: doe-
meske! In It Drents vun ik glen doemske, en ok niet 
in ere streektaelen hier omme henne. De ere woorden 
veur doemeling kommen wel veur op ere plakken. Over 
holing opdekaorte moet nog zegd wodden dat Np et as 
holink opgeft, wiels Olae-Nlae een wat eupener oo zegt 
in dit woord. 

kontakt en 

De woordeboekaovend van december veurig jaor iigt aen-
ilk wat te veer vot om nog een soort versiag van te 
geven. Veur degenen die d'r niet bi'j wezen konnen: 
d'r wern even over de honderd.man. Et praotien van 
Geert Lantinga over de Lende in vroeger tieden, en dat 
van Jan de Woide uut Rouvene over Staphorst vullen goed 
in de smaek. De ao.vend viug omme. Beide sprekers zul-
len hier of daor bi'jkotten of ankem winter nog wel 
weer es kommen. 

De groep Pb geft deur, dat d'r in mien stokkien in 
De Ovend, Se jg. no. 5, blz. 8 bi'j "gien gat in de 
broek hebben" zeker ok staon moet: gien deurzetter 
wezen, zegd van iene die nooit es funk anpakt, die 
d'r es tegenan gaon durft. Inderdaod, ze hadden geliek! 

Sund 1 jannewaori binik veur de Stichting IJsselaka-
demie in Kampen, drie daegen in de weke, as wetenschop-
pelik onderzuker van de streektaelen van Noord-West-
Overiessel en It angreenzend Gelderiaand, an It wark. 
.1k bin daorveur "detacheerd" bi'j et Nedersaksisch 
Instituut. De beide ere daegen bin veur eigenstudie, 
en daor vaalt et Stellingwarfs Woordeboek ok onder. 
Mien "Steilingwarver daegen" bin op donderdag en vri fj... 
dag. Jim kun mi'j opeenbesten berieken op vri'jdag-
middag: (050) 115351, of, b.g.g., op donderdagaovend 
thuus: (050) 120154. As d'r es wat is! 
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Aachter een kroje an! 

Op et stokkien mit disse naeme, en een oproep over 
"kom-ofPd'r van, (ZieDeOvend, 5e jg no 1, blz. 8!), 
kregen we onderstaonde reaktie van oons woordeboek-. 
groeplid uut Noordwoolde de Heer J. Bakker. Wi'j laoten 
dit stok staon in de spelling die de Heer Bakker bruukt 
veur et woordeboekwark, om zien te laoten hoe zodoende 
de veur et woordeboek belangrieke gegevens over de 
uutspraoke, en juust okdeverschil1en in uutspraoke, 
uutdevarve kommen kunnen. De uutspraoke wodt ni. in 
et woordeboek in fonetisch schrift daele zet; dat is 
een schrift daor ok kleine klaankgradaosies mit an-
geven wodden kunnen. 

"Peggy Klinkhaemer hadde It in de leste ovend over 
aachter de krooie, mar ze wust niet of It van heur 
moeder of grootmoeder kwam. 1k zal jim uut de droom 
helpen. Zie het It van heur grootvaderofpake en dat 
was mien heit. Dat riempienis van Jan de Dood, 'twas 
wat een stumpertachti g kerelti en, hi'j reisde mit wat 
negosie deur Pepergao en Steggerde en Veengao en doe 
kwam hi'j op een dag deur Steggerde een koppeltien 
waarkvolk veurbi'j, die weren an It laandanmaeken en 
an It krooien mit de grond; zie zeggen: Jonges, daor 
komp Jan de Dood an, even an de praot holen, en dan 
was de bedoeling netuurlik even de gek anstikken, want 
zo was It vroeger; van dat is de wereld now yule be-
ter. Mar ze begonnen mit 'm te praoten en zeden al 
gauw: le kun ok dichten en riemen, now Jan. En Jan zee 
jaowel, ok wel. Now toe dan Jan, dicht es op. En Jan 
begon. Dat krooien, dat krooien, dat is toch wat. Tus-
sen twie aarms en een rad. Mar die mit mi'j de spot 
wil drieven, zal iewig indekrooie blieven. De heren 
hadden genoeg en hullen Jan niet weer an." 

Henk Bloemhoff 



Doe Jan nog mit zien moeder huusde 

In de veur-veurige Ovend schreefik al, dat we een 
oold volksriem in disse Ovend zetten zollen. her komt 
et! We kregen et van Vrouw De Boer uut Ni'jberkoop, 
ofkomstig van Oold-Appelsche, die et, tegere mit fe-
mi lie van heur , veur oons opschreven het. Meensken uut 
De Haule hadden et ok, zee ze. Vrouw De Boer heur mem 
dreug et vroeger veur; die kon et uut et heufd. Mar 
zi'j was de ienigste vanzels niet. Vrouw Hogenberg uut 
Wolvege, die vroegerinSunnege woonde - we kregen de 
tip deur van Vrouw De Boer-Romkema uut Haskerhorne, 
van vroeger uut Scharpenzeel, zie! - kon, naoet heu-
ren van de lezing van Vrouw De Boer van Ni'jberkoop, 
heur weer hiel wat van et lied veur de geest haelen, 
mar uut heurzels kon ze de woorden lang niet allemaol 
meer. Doe 'kmit Vrouw Hogenberg praotte, was et prach-
tig dat ze wêl de wieze kende, de wieze waorop heur 
memetvroeger, vaekein twielochten, veur heur zong. 
Vrouw De Boer van Ni'jberkoop hadde et liekewel nog 
nooit opeenwieze heurd: et wodde opzegd. "Ritmisch" 
wodde et opzegd, schrift oons lid de Heer Popken van 
Smilde oons. In zien versie van et lied is, in grote 
lijnen, et volgende eers as hieronder: 

r. 4: trm greuf i.p.v. wat biestevoer. 
r. 13-16: niet in de Smildeger versie. 
r. 21: niet 
r. 30-33: 
"Trouwde ie mij een vrouw goed in huus, 
Dan kun ik geruste mien haanden vollen, 
Daorbij daanken God en blieven thuus." 
r. 33-53: niet 
r. 64-74: niet 
r. 75-76: 
tJ?? dacht Jan, "mien mouder denkt 
Da'k een kwaojong nog binne" 
r. 78: Geert Keep hiet Geert Kuuk. 
r. 79-95: niet 
r. 100-107: een betien eers. 
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r. 108-111: niet 
r. 116-122: niet 
r. 123: Zij haar 't gedachte nog niet beslten. 
r. 127-131: In de Smildeger versie wodt et slot uut- 
voeriger beschreven. 
De laeste twie riegels bin: 
"Want as le mij van vrouwluu praoten, 
Heb 1k glen schik in It leven meer.T' 

De Smildeger versie van de Heer Popken telt 71 re-
gels, die van Vrouw De Boer 131! De Stellingwarver 
versie volgt hieronder; wie de Drentse nog es naoplu-
zen wil kan die vienen in: Drents Woordeboek. Mede-
werkerscontact 1977. jg. 5, nr. 2, blz. 28-30. Argens 
eersindisse Ovend vienen jim, op balknoten, de wie-
ze. Daankan Vrouw De Boer, Vrouw Hoogenberg, de Heer 
Popken en inkelde eren veur de mitwarking! 

Henk Bloemhoff. 

Doe Jan nog mit zien moeder huusde, 
En nooit om mooie maegies docht, 
Mar altied mit de schaopen kruusde, 
Wat biestevoer en braandhoolt zocht. 
Doe was zien moeder wel es bange, 
Dat hi'j gien vrouwe kriegen zol. 
Heur docht: et was zien tied al lange, 
Hi'j mos haost weten wat hi'j wol. 
Allien dat was toch ok glen leven, 

10 En dan een vent van twintig jaor. 
Die zol nog niet om maegies geven? 
Dat leek ja miseraobel raor! 
Zi'j was mit zestien jaor al wiezer, 
Doe har z' al hiel wat schik had, heur. 
En Jan was ja ommes ok gien gniezer. 
Heur docht, hi'j mos d'r es van deur. 
Zi'j wus wel waor It him an mekeerde. 
Hi'j was van lief en leden pront. 
Mar noolt niet iene die him leerde, 

20 Waor as et vri'jen in bestond. 
Mar, docht ze, 'k zal 't him welvertellen, 
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"Zeg Jan,. gao hier es bi'j mi'j staon, 
1k heb een plan jow veur te stellen, 
Daor kan It jow nog es goed mit gaon. 
Te weten wel, ik worre zwakker, 
En It wark dat vaalt mi'j meer as zoer, 
Daor hej' die grote boekweitakker, 
En dan die schaopen, 't is een toer, 
Om alles goed in odder t' holen. 

30 En dreeg ie mi'j veurgoed uut huus, 
Dan kuj' gerust jow hanen wel volen, 
En bidden It hatt' om kracht nao kruus. 
Mi'j docht ie mossen naor In wief uut kieken, 
Daor hool ie ommes ok wel van, 
Dat zal jow veule beter lieken, 
As zo allien te leven, Jan." 
"Och Moer, ik bid' jow, hool jow stille, 
Wat moe'k toch mit een wief zo vrog. 
Bi'j maegies he'k volstrekt gien wille, 

40 Mi'j donkt a'k z'anzie he'k genog." 
"Kom jonge, mar dat zal wel wennen, 
It Is veur de eerste keer een betien reer, 
Mar aj' de maegies mar es kennen, 
Dan kuj' d'r schik mit hebben, heur. 
Gewoonlik bin z' een betien bange, 
Mar dat duurt niet lange, 
Dan haelen je jow vanzels wel an!" 
"Och Moer, mi'j docht ik mos It mar laoten, 
Et kan d'r ja wel goed om gaon. 

50 Wat za'k toch mit die maegies praoten. 
1k beef al as ze veur mi'j staon!" 
"Kom, gekhied, gekhied allemaole, 
le doen veur disse keer mien zin. 
le gaon mar naor Jan Appies Aole, 
Die zit d'r nogal waarmpies in. 
Eerst kuj' van 't mooie weer beginnen, 
En hoe It mit oonze schaopen gaot, 
En dawwe 't gras haost mi'jen kunnen, 
Veerder zeg ie heur waor 't op staot: 
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60 Mien moeder is d'r veur da'k trouwe, 
En zels bin 'k dat ok wel van plan. 
Dan ha'k toch ok graeg een vrouwe 
Die goed de boerderi'je kan. 
Zo koj' al gauw van It ien' op It aander, 
En as heur veer et bedd' opzocht, 
Dan vri'j ie nog es mit mekaander, 
Oe man, gien wolkien an de locht." 
Now, docht Jan, ik hole mi'j mar stille, 
1k wete now genog, 

70 Veur It oge doe 'k mien moers wille, 
Mar henn' gaon dat verdri'j ik toch. 
1k zol daor gauw een blauwgien lopen, 
'k Zal wiezer wezen heur moer. 
'k Zol mi'j verraoden en verkopen! 
'k Weet wel, ik bin een domme boer, 
Mar in zoe'n geval bin 'k bi'j de pinken, 
In plaets da'k naor Jan Apples gao, 
Gao 'k bi'j Geert Keep een slokkien drinken, 
Die hoolt d'r goeie draank op nao. 

80 1k zal It wel weten t' overleggen, 
En as mien moe mi'j vragt hoe It stiet, 
Dan za'k heur doodienvooldig zeggen, 
Jan Appies Aole wil nog niet. 
Doe It zundagaovend was ewodden 
Mos Jan d'r henn', ze atten bri'j. 
Zien moe dee gauw de voele bodden, 
Daor was hi'j disse keer van vri'j. 
Doe trok hi'j op zien moers verlangen 
Zien vaders duffels buisien an. 

90 It Was wel een betien muf van It hangen, 
Mar dat hinderde niet, zee Jan. 
En Jan was toch niet trots op mooie kleren, 
Hi'j hul meer van een stark stok. 
Daor kon hi'j him It best ' in weren, 
Dan kreeg hi'j It minst een ongelok. 
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Geert Keep was drok an It borrels schinken. 
Dat gong him aorig naor de zin. 
Zien klaanten weren fiks an It drinken 
En Jan - boer schikt' d'r tussen in. 

100 Hi'j eist' een slok en nog es iene, 
Dat hinderd' ommes nooit, vreug Jan. 
"Wel, bi'j' now zat," zee diss'-en--gene, 
"Daor woj' eerst recht plezierig van." 
Jan dronk zo veul' as d' aanderen dronken 
En misschien nog wel lene meer. 
Te meensen, hi'j was mooi beschonken, 
En zakte bi'j zien stoeltien neer. 
Daor weren doe een peer schavuten, 
Die maekten him zo zwat as roet, 

110 Vervolgens dreugen z' him naor buten, 
En daor gong It henn', "Wie Neerlaans Bloed!" 
Zien moeder zat op him te waachten, 
It Oolde meenske, mar ze hul heur kras. 
Zi'j was ok vaaste van gedaachten, 
Dat Jan mit Aole an 't vri'jen was. 
Mar toch, zi'j wodd' in It laeste bange, 
D'r kon zo licht een ongelok gebeuren. 
En op It pad zo lange, dit gong heur vot al 
veulste drok. 

zee ze, 'Ilk zal es even heuren, 
120 "Waor as hi'j now zo lange zit. 

D'r kan een ongelok gebeuren, 
En dan zit ik d'r mar mit." 
Zi'j har et woord pas uut espreuken, 
Of daor ontston een groot gedruus. 
De deure wodde los esmeten, 
En Jan kwam zwat en dronken thuus. 
Doe mos ie It oolde meensk' es heuren! 
De stumper bibberde as een blad. 
Och, och, wat moet d'r now gebeuren 

130 Hi'j het zo waor jenever had. 
Zeg jonge waor hej' dat now kregen? 
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Durkien 

Van Vrouw Bult uut De Fochtel kregen we et onderstaonde 
lied, zongen nog wel, dus: op 'e baand! Neffens de 
femilie Hollander uut Ni'jberkoop is et in de jaoren 
twintig in Vinkege of Steggerde maekt. De wieze (zie 
argens eersinDe Ovend) moet wel bekend wezen: is et 
niet die van Als ik met mijn lief vrouwtje klein naar 
het stadhuis toe ga (beginriegel) ? Wie heipt oons 
veerder uut de droom? Wi'j mienden al dat we et les-
send in een ere streektael heurden opde radio!  Daank 
an Vrouw Bult, Harm Houtman en Johan Veenstra veur 
et opnemen, en an Sietsk-e Bloemhoff veur et op noten 
zetten. 

Red. 

De rooie koe van Durk van Streek, 
Die ston op alle daegen, 
H1'j had gien rust gien ogenblik, 
Dee niks dan kreunen klaegen, 
En 's aovens tegen beddegaonstied, 
Kreeg hi'j et reer benauwd, 
Om zo de naacht mar in te gaon, 
It Was lange niet meer vertrouwd. 

Refrein: 

Durkien, Durkien, toe geef d'r toch acht 
op de.roobonte koe! 
Durkien, Durkien, et biesien is d'r an toe! 

Mar Durk dat was een slaopekop, 
Die had gien zin an It waeken, 
Hi'j gaf zien naachtrust niet graeg op, 
Daor moj' him niet an raeken. 
En 's aovens doe zien vrouw him vreug, 
Hoe It mit de roóie was, 
Doe zee hi'j: Trientien wees gerust, 
Dat biest het nog gien last. 

- 17 - 



Doe Durk de aandere morgens vrog 
De stal al op kwam stiegen, 
En hi'j aachter de rooie keek, 
Doe schrok hi'j toch wel even. 
Et biest dat was zien kalf al kwiet, 
It Lag aachter him in de mest, 
Mar It was al dood, en It was nog wel, 
Een veerskalf mit een bles! 

Doe Trientien eventies laeter kwam, 
It Geval kreeg te betreuren, 
En zi'j aachter de rooie kwam, 
Wat mos hi'j doe wat heuren. 
Bin ie een kerel, zee ze doe, 
Die aacht geft op zien vee, 
Veurtaon zal 'k kieken 
Of zi'j kalven mot ja of nee! 

En as d'r now bi'j Durk van Streek 
Een koe staot op zien laeste, 
Dan kikt zi'j ieder ogenblik, 
Dat kan zi'j as de beste, 
En as zi'j It zaekien niet vertrouwt, 
Dan waekt Durk bi'j de koe, 
En Trientien die op bedde leit, 
Ropt dan flog of en toe: 

(Refrein) 

Hoge C 
Een zangeres uut Oosterzee, 
die zong en zwom as gienend dee, 
raekte de slag kwiet in een lied, 
en drievend in heur eigen zwiet, 
verdronk ze in de hoge c. 

Johan Veenstra 
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Doe- lcin noc bi'j 7le-n moeclerrtuu3c 
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OoId en Ni'j 
It Leek d'r eerst haost op dat et een mooie dooie 

troep wodden zol hiere mit Oold en Ni'j. Doe et goed 
twaelf ure was wodde d'r in de vere omtrek bmmeraek 
knald, behalven op Der Izzerd. Et wodde pas echt mooi 
doewenaor huus toe zollen, Hillebraand en ikke, mit 
zien beidend op et oost an. Bi'j oonze plaetselike 
architekt braande nog locht. Wi'j d'r henne, mar we 
konnen gien belle vienen, dat mar weer wieder. Mar 
wat lag daor verempeld indesloot? Dat was ja 'n au-
to, et leek de auto van de buren wel, flee, et was de 
auto vande buren. En de buren woonden hier hielemao-
le niet. En hi er was hi elemaol gien perkeerplak. Wi'j 
weer weeromme. Weer naor de deure, die now wel eupen 
kon. "Vollek" gaalmde et deur de hal bi'j Kruis. Even 
laeter kwam hi 'j d'r al an zetten. Wat d'r mit die 
auto gebeuren mos en hoe as die daor kommen was. 
zee Kruis, "de eigenerzol 'm bi'j mi'j de dam inrie-
den, aachtersteveurst, en doe is hi 'j bi 'jde dam daele 
reden. Of hi'j d'r ok nog uut mos, vreugen wi'j. Dan 
hadde Kruis nog wel een krattien bier staon. Now, dat 
zollen we beleven. Wi'j op 'n draf d'r op uut om een 
trekker. Et zal zo rond half viere west hebben. 

Bi'j Jan en Pietje braande et locht nog. We weren 
alle beide niet zo slim helder meer en misschien hadde 
Pietje wel koffie of zo, dat wi'j d'r henne. Pietje 
was thuus mit een peer vremde mannen en een viutte 
Beerenburger, mar diewasalinbouwd veur et grootste 
pat. Even laeter kwammen d'r nogeen stellegien Jannen 
binnen. Onderdehaand hadde Pietje de koffie al mooi 
bruun en et hiele stel zat daor mar wat in 'n koppien 
te blaozen. Doe datvanoons leeg was, nammen wi'j de 
bienen weer onder de aarm en weer veerder naor

. 
	de trek- 

ker. De aachterdeure koj' binnen kommen. De kleine 
baanderdeuren eupenende trekker andegaank. De boer 
zels kwam ok al even kieken mit 'n slaoperig heufd. 
Doe we bi'j Jan en Pietje veurbi'j reden keken vuuf 
peer ogen oons nao. Viere leutenetniet bi'j kieken. 
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Die vleugen et huus uut deweg open oons nao. Doe zi'j 
de weg krek op weren, weren wi'j al bi'j de auto. Hill e-
braand d'r in. Et was gewoon feest veur him, toeteren 
en de lochten uut en an, een aorighied. Et ketten kwam 
veuran vaaste en toe trekken. Et gong zowat vanzels. 
Krujs hadde alle lochtenin huus al uut. Dat krattien 
bier konnen we now toch niet meer op, dat koj' mar 
rustig liggen laoten. Mar drekt et oost in mit de op-
tocht. We kwammen oonze vier kammeraoden ok nog tegen. 
Midden op de weg stonnen ze wat to maljaegen. 1k bin 
d'rmar mooi tussendeur reden. Ze hadden wel mitrieden 
wild, mar wat mos ie dan mit dat yolk, as ze mit wol-
len zollen ze lopen moeten. Pietje ston nog veur de 
ruten te kieken. We hebben heur mar even dag zwaaid, 
en een menuut'of vufe laeter reden we luud toeterend 
et hiem van de buren op. 

Buurman kwam oons al integen zetten. Hi'j wol mit 
oons vechten. Hi'j dochte dat wi'j zien aandere auto 
argens over een boerereed zet hadden, mar doe we 'm 
vertelden datwe die uut de sloot haeld hadden, weren 
we inienend beste jongenenkonnen we wel een pilsien 
kriegen. Dat hewwe doe ok mar daon. We kregen to heuren 
dat deaandere auto.okvot was. En d'r wodde oons ver-
teld hoe gemien as dat was. D'r mar even henne om 'm 
weeropplak to kriegen. Dat kon d'r nog wel bi'j, en 
danhadden wi'j weer een meenske gelokkig maekt, dat 
isok wat weerd. Tot een ure of zeuven bleven we zit-
ten. De eerste boeren brochten hour melk al naor de 
diek toe en Jan Schokker koj' in de veerte al an heu-
ren kommen veur zien hennereize. Doe bin we mar naor 
huus toe gaon. 1k mos ok nog melken. 

Een dag of viere laeter stopte d'r bi'j oons veur 
huus een dikke Amerikaan. D'r kwam een man uut, hi'j 
deedekoffer eupenenhaelde d'r een krattien Grolsch 
uut. Even laeter stopte de auto die ooit in de sloot 
zeten hadde. Een klein kereltien stapte naordebrie-
vebusse toe en op zien ti'jen gooide hi'j een brie-
Lien in debusse. Een dikke boekebon. llhllebraand kreeg 
een flesse draank. 
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Gao mit mi'j mit 

Gao mit mi'J mit 

naor die woelige zee 

deur et stoeve zaand 

lopende haand in haand 

Blief dicht bi'j mi'j 

Bi'j dit kerenci getij 

en kiek hoe et waeter 

te keer gaot, et wodt al laeter 

Mar et komt de hieltied dichterbi'j 

en ie, ie blieven bi'j mi'j 

Oe golven neem oons mit jow mit naor een veer laand 

en Heer bescharm oons mit Jow haand. 

Immie Hoekstra. 
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De duutse herder 

Ze staon nog eventies nao tepraoten, daor an de 
Zaandweg. Else aorigop 't schik, Klaos wat beschaemd, 
en Femmegien bliede mit de twie kalfies. De mannen 
bin wat bezwiet, mar et is mooi weer. De zunne schient 
en de Zaandweg ligt d'r vredig henne; een menning-
spoor mit an de iene kaante een fietspad mit nuunders, 
mit zo now en dan een grote, witte paol om de waegens 
op de reed te holen 

Klaos, groot en goedelik, is eigenhik minder op 
It schik. Hi'j kent et boerewark wel, mar d'r moe'n 
glen perbiemen wezen. Zien vrouw Is bi'j de haand 
genoeg. Mar disse koekalveri'je was aanders as aan-
ders. Dat had hi'jokwel docht. Depoties weren wat 
behendig en et kalf kwam mar niet veerder, hoe hadde 
Klaos ok an de stroppen trok. Femmegien had op et 
laest iene van de jongen naor Eise stuurd. Dat was 
zoe'n halve veearts. Die kon koenen oppompen as ze 
melkziekte hadden. H1 1 j dusteok mit een soort penne 
mit een buisien in de koe te stikken as die an de 
wiend was. En mit et of f oddelen van een kalf bi'j een 
jonge pinke had hi'jokwel ervaring, Else konenwus 
veule. Mar dat wus hi'j zels ok en hi'j leut dat ok 
blieken. 

Klaos mocht him eigenhik niet lieden. Moj' him 
daor now heuren zwetsen mit Femmegien. Ja, hi'j was 
mit deaarm indekoe gaon en had mitien in de gaten 
had, dat et de poties van twie kalfies weren. Now en 
doe was et gien keunst. Hi'j had de iene weeromme 
drokt en de aandere d'r doe of haeld. De twiede kwam 
doe vanzels. Twie kalfies, goed gezond, mar de koe 
had wel leden van et trekken van Klaos. As hi'j now 
mar niet mit de foelen staon blift! 

Moejt die Else now es wies heuren praoten over 
zien hond, een duutse herder. Die hond, d'r is glen 
beteren iene. En toek dat hi'j is! Zoe tn  iene kom ie 
niet gauw tegen. Femmegien stemt him ok nog bl'j. 
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"Daor hej' veul gemak van, zeker?" "Dat zok zeggen, 
1k hebbe wel trappers andefiets, mar mitBerta hoeft 
dat eigenlik hielemaol niet." Klaosheurt et an, hi'j 
zegt niks, nikt wat instemmend, mar zol et liefste 
de hond een schop geven en zien baos d'r bi'j. Al-
tieden die opschepperi'je! Femmegien beert nog es 
over dehuip die ze an Else had hebben. Krek of hi'j 
daor gien rieksdaelder veur vraogd en kregen het. Ze 
zweert nog es over de hond en daor gaot Eise dan. 
Hi'j zal ze nog even es wat zien laoten. Hi'j hist 
de hond an: "Tsa., tsa, Herta!" Now die icil wel, et 
duurde him toch al veul te lange. H1'j schript dat 
et zo wat dot. Femmegien kikt bewonderend et span 
nao. Klaos kjkt minder enthousiast. Mar dan heldert 
zien gezicht in ienend op. "Vot wezen," zegt hi'j 
tegen Femmegien. Ze hebben beidend goed zien, hoe as 
et gong. As ze verschoel hebben, slaon ze heur op de 
kni'en. Eerst dusten ze d'r niet henne, mar as ze 
d'r binnen, bliekt dat Else niks breuken het. Hi'j 
het smatlappen an de hanen, de iene knibbel is deur 
de broekende trappers willen niet meerinde ronte. 
De hondisd'r goed ofkommen. Hi'j hoestnogwat nao. 

Herta had goed heur best daon, ze hadde al gauw 
de sokken d'r in. Mar bi'jdeeerste witte paol, die 
deun an et fietspad ston, was ze aachterlanges gaon. 
De paolwaswel staon bleven, doederiem strak trok. 
De riemwasok nog hiel. Doe de trapper wat terechte 
schopt was, zetten Eise en Herta opnij  of, mar now 
wel minder triomfantelik. 

En Klaos en Femmegien hadden wat, daor ze nog daegen 
over praoten konnen. 

Ha-es. 

Krummeltien 
.Behalven Durkien is ok Doe Jan nog mit zien moeder 
huusde vandebaandofdeur Sietske Bloemhoff op noten 
zet en veur disse Ovend tekend. 
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Uutslag Kastpuzzel 

Van de acht meensken die mitdeden an Sietske en 
Philo heur Ovend-Kastpuzzel weren d'r drieje die him 
hielemaole goed hadden. Dat weren: Vrouw Hofstee-de 
Hoop uut Scharpenzeel, en de heren Joh. Wever en A. 
Wever uut Oosterwoolde. Deur te lotten is de Heer Joh. 
Weverasprieswinner uut de busse kommen, en hi'j het 
zien boekebonnegien intiedal. Inkelde meensken vreu-
gen om vaeker zoe'n puzzel in De Ovend. Daor zuwwe 
oons best veur doen. Onderstaond riempien stuurde de 
Heer Dijk uut It Vene oons toe. Daank! Nao zien 
riempien vienen jim de oplossing. 

Red. 

Beste meensken 

Allereerst mien-  beste weensken 
veur et kommende ni'jjaor, 
en de puzzel he'k ok klaor. 
En mar stennen, en mar zuchten. 
'K dochte soms, wat ok een kluchten 
Weer perberen, ja 't. lokte! 
Woorties tussen et geblokte. 
Aorige honties wiemeistatten 
speulden mi'j nog al patten. 
Hassen-schrabben, prakkezeren 
soms alderdeegst an It risseleweren. 
It Heuld begon d'r van te toekeren. 
'k Mos aorig mit mien hassens woekeren. 
En now mar hopen dat It zo goed is 
beste weensken en veul groet'nis 
'K Bin haost nog wat "ondersbovend" 
Komt d'uutslag in d' ere Ovend? 

Tj. Dijk 
't Vene 
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Een zulveren hoepel 

It Is al weer Sunderklaos west en de kiender bi'j 
oons uut de buurte kregen weer van alderhaande mooi 
speulgoed. Wi'j zaggen bliede gezichies en wi'j ge-
neuten d'r ok van, van al die opgeteugenhied. Mar ien 
ding kon ik niet begriepen: wat kregen ze een bôél! 
De kaasten poelkten uut van de plastic-auto's en trek-
kersen nog veul meer, van alles. Doe dochten wi'j an 
vroeger, en d'r kwam mi'j watin 't zin, hoe 'n klein 
betien ik doe hadde, en hoe 1k toch krek zo bliede 
was as de kiender now! 

It Wasok tegen de tied van Sunderklaos en It hoe-
pelen was doe slim in de mode. D'r weren jongen die 
een oold fietswiel hadden, en dat was wel goed, mar 
een echte hoepel van iezer had haost gien iene. Die 
mos maekt wodden bi'j de smid en dat kostte geld, en 
dat was d'r krap in die tieden. Kees van de meester 
had es zoe'n mooien iene, en wat was mien begeerte 
stark om ok zoe'n iene te hebben. 

Op een keer kwam Niek, de smid uut Berkoop, bi'j 
oons mit een rekentien van It peerdebeslaon en al zo 
meer. Hi 'j dronk een koppi en kof f i e bi'j oons en praotte 
nog al een posien. Dat heurde d'r doe nog zo bi'j en 
d'r was nog wel een betien tied om even gezellig te 
praoten over It ienenaander. 1k had mien heit al es 
an west om zoe'n mooie hoepel, mar die zee d'r niet 
zo veule van. 1k dochte: now moet 1k d'r bi'j wezen, 
en stillegies zee 'k tegen Heit: "Vraog Niek now as 
hi'j mi'j een hoepel maeken kan!" Mien hei t gunde mi'j 
ok wel wat en zat d'r now ok wel een betien tussen. 
Hi 'j vreug et an Niek. Die bromde verschrikkelik. "Moet 
zoe'n snotjonge now al een hoepel hebben?" "Now, ik 
zal es zienasd'r nog een stokkien staeve over is en 
kom dan mit een weke mar es langes," zee hi'j tegen 

ml '3. 
1k kon de tied haost niet ofwaachten en de laeste 

naacht sleup ik hielemaole niet, zo zatikin de span-
ning. Doe teug ik zaoterdagmiddags lopend van de Kuunder 
naor Berkoop. Enomde hoeke van dedeure in de smidse 
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ston een prachtige zulveren hoepel. Zo leek et temeen-
sen krek. Niek bromde weer slim enzee: "Wees dr now 
mar zunig mit." 1k mompelde zowat as: "Bedaankt Niek," 
en ik nam him viogge mit. 

1k hoepelde Berkoop deur en de jongen die daor we-
ren keken mit begeerlike ogen naor et mooie ding. 1k 
kwam weer bi'j de koperaosie en daor begon de Preen-
zenwiek. 1k nam him doe stief onder de aarm en begon 
over de brogge weer te hoepelen. Doe was ik al gauw 
thuus; wi'j woonden tegen de Kuunder an, zie. Aovens 
wodde hi'jweer glad poetst enikzette him tegen mien 
bedde an. 

D'r was nog gien keuning in de wereld die blieder 
was as ik doe mit Sunderklaos ........ 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Een stokkien Stellingwarf in de winter. De meule van 
Noordwoolde, een foto van Bouke Jansen. 
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zundags ge/eu I 
geleuven op zundag 

dat gaot nog wel, 

mar op maendag 

komt et in de knel. 

Oene Bult 

kastkoorts 

de kastkoorts 

het mennigien' 

te pakken, 

mar de temperetuur 

daelt daornao 

elk ure 

en zal zakken 

tot et nulpunt 

op goeie vri'jdag. 

Oene Bult 
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Haandtaas ten 

Vrouwludengaon in heur schoonmaekeri'je biezunder 
veer. Ben veurbeeld daorvan is mien mem. Now en dan 
komtzebi'j mi'j op bezuuk. Ik. zorge dan de dag d'r 
veur da'k alles ofveegd, spoonst, dweild, en stoft 
hebbe. Et is vremd, mar de hieltied vint zi'j wel 
wat, watasik niet zien heb. Ben krummel op de tao-
fel, een pepiertien opetklied of een bloemblattien 
op de vloer. Wat heur liekewel nooit ontgaot bin de 
haandtaastenop•'e deuren en op 'e kassies. Ze zicht 
ze allegeer. Neffens mi'jiszi'j een specialiste op 
dat gebied te numen. De pelisie zol een goeien iene 
hebbenan heur bi'j et öpsporen van misdrieven, wi'k 
wedden. Zi'j is om zo mar te zeggen heur carrière 
mislopen. Mit ziepsopenhaanddoek as waopen nemt ze 
de deuren onder vuur. Ze krigt ze allemaole klein. 

As ze now die haandtaasten es niet meer vienen 
kan, deurdat ik ze allegeer vunnen heb, wat zol d'r 
dan gebeuren? Ben vergrootglas anschaffen, wi'k wel 
loven, dan zicht ze vast en zeker toch nog wel goe-
nend! 1k zels bin in elk geval niet van doel om al-
tied mit haanskenante lopen. 1k daenke wel es, zol 
zi'j ok d'r toe overgaon om die haandtaasten es of 
te drokken, krek zo as bi'j de recherche. Misschien 
kun d'r tegen die tied ruilbeurzen opricht wodden 
veur haandtaasten. Dan gaot et zo: "Zeg hebben jow 
disse al, hi'j is van boer Koekoek." "Nee, die heb 
1k nog niet. Ruilen? Dan kriegen jow die van Lubbers." 
"1k heb d'r twieje van de keuninginne. Ruilen tegen 
die van Luns." "Wie het d'r een complete serie van 
de Deinumer vierling?" "1k hebbe de Stuurgroep haost 
vol. Allienig die van Harm Houtman heb ik nog niet." 
"Dan moej' naor zien mem gaon. Die het d'r nog wel 
zoe'n honderd in veurraod. Ze bin liekewel in pries 
stegen de laeste tied, wees dus vlogge." 

Ben naodiel van al dat haandtaaste-gespeur is et 
naogaonvan mien bezuuk. Ben ni'je haandtaaste op de 
deure betekent alweer een vremde gaast over de heerd. 
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Zol ze d'r ok liesten van an leggen? Sund aanderhalf 
jaor heb ik, of liever kan 1k, glen geheimen meer veur 
heur verbargen. En dan hebben ze et over privacy. 
Laestdaegs kwam ze d'r aachter, dat d'r een soort-
genoot van mi'j, een aep dus, bi'j mi'j op bezuuk 
west was. 

Vandaege was d'r weer wat ni'js op schoonmaekge-
bled. Mien mem gong zo veer mit stofzoegen, dat ze 
een buusdoek verdwienen leut. Et gevoig was dat de 
slange verstopt raekte omdat de buusdoek haoken bleef. 
Zehadoknogerveringmitzo'k soort zaeken dee bile-
ken, want ze verklaorde, dat een panty d'r zo deur-
henne vleug. De buusdôekwol d'r liekewel niet deur-
henne. Mit een draod lokte et niet om him veerder te 
kriegen en 1k duste d'r glen lucifer in te goolen. 
Een buurjonge kwam te hulpe mit een stok mit een 
schroefien d'r an. Toch hoop 1k dat ze niet zo deur 
gaot, eers latze mien collectie edeistiender ok nog 
verdwienen! Zi 'j nemt ml 'j dus letterlik en figuurlik 
nog wel es et len en aander uut de hanen. Wat zal 
•heur ni'je aktie wodden? 1k bin beni'jd. Jim ok? 1k 
zal jim op de hoogte holen. 

Een toch daankbere zeune, 
Harm Houtman. 

le hebben geliek 

Eeriik zollen we tegen mekere wezen, 
Tied veur mekere maeken. 
En wat doe 1k, 1k gao vot, 
1k heb et zo drok mit ere dingen: 
Meensken opzuken, meziek, et Rooie Kruus, 
en 1k laote jow allienig thuus. 
Et is niet, da'k niet van jow hole. 
1k kan jow echt niet missen mien jonge. 
Een betien geven, een betlen nemen, 
zo heurt et aenlik wel te wezen. 
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Och, jk wete et zo goed; 
mar len ding zalk jow beloven: 
ik zal mien best doen want, 
ie hebben geliek! 

Immie Hoekstra 

Mobilesaosie 
Et was zoe'n mooie dag west, in augustus. Margien 

kwamvanWoltrege fietsenendocht in ienend: ie zitten 
zo waortezingenop 'e fiets. Now ja, aj' goed gezond 
binnenengelokkig trouwd, en ie zitten dan ok nog op 
een ni'je fiets! Zi'j hoefde now gien riegel melkbus-
sen te schoeren en ok niet in een bende ondeugense. 
jongen omme te slaon. Aihoewel daor hadde zi'j heur 
dri'j had, en 't was eerst wel stille om heur henne 
west. Bi'j verscheldene boeren hadde ze een protte 
wark daon, en Klaos niet minder. Et bleef now eerst 
bi'j lene busse, want zi'j hadden 'tzowaor veur me-
kere kregen, en hadden een spullegien huurd. Laot et 
meerst kraggen en ribben wezen, en mar een klein stok.-
kien goed laand; de eerste koe was d'r. En Klaos was 
niet van doel om altied boere-arbeider te blieven. 
Margien hadde de veurige dag wel opheurd, doe hi 'j zee: 
111k hebbe jow oolde fiets verruild, ie kun morgen een 
ni'je van Wolvege haelen." "Kan dat now wel lieden, 
jong," hadde zezegd. "Now is ok al oons geld vot ze- 
ker." 	watzol dat, hadde Klaos zegd, "wat zol ie 
mit zoe'n fiets niet verdienen kunnen. Laot d'r now 
mar een boer op 'e Langelille of an de "Lendieke" om 
een melkster verlegen zitten. Dan fiets ie daor toch 
preensheerlik henne. En over tien jaor is et nog een 
fiets heur." Margien vuulde daor ok wel veur, want 
zi 'j hadde een peer goeie hanen an 't lief. En die iene 
koe en die varkens dat was gauw an kaant. 

Zo in de prakkezaosie was zeal bi'j de dri'jd kom-
men. Henderks Jaantien waachtte heur al op, zeker ver-
legen omeenpraotien. "Hej't al heurd Margien, oonze 
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manluden moe'n morgen vot, et is mobilesaosie." Daor 
was Margienal van schrokken, en in ienend hadde zi'j 
snapt waoromme d'rinWolvege hier en daor wat meens-
ken stonnentepraoten. It Had heur toeleken dat pat-
tie wat wit om le snute weren. "1k hebbe niks van de 
bode kregen," zee ze flog, mar zi 'j docht: dan het Klaos 
dat in 'e buse vanzels. 

En doe ze de koe mulken had, en de katte de zi'je 
gaf, leut ze heur ogen even over et trekgat gaon. Daor 
kwam in de veerte een botien an, en wie zat daor an 
de riemen? Klaos zien Heit, de oolde luden hadden 't 
ni'js okal heurd en brochten Klaos zien soldaotekle-
ren. Et was bepaold ok gien strafommit zok weer even 
een aentien te roeien. Veerder was de oolde baos niet 
zoin zien noppies, want, zee hi'j: "Hoe zal dit kom-. 
men! Dommietok nog oorlog daenk'. En mobilesaosie is 
al slim genoeg. Zo zien jim jim ideaolen al aorig op 
ziede leggen." 

Dat was nowaiweer een maond of wat leden en Mar-
gien zat allienig in heur kaemer dat allemaol nog es 
te bedaenken. De klokke die ze van heur laeste boer 
kreeg, doe ze van 'e meitied trouwden, tikte al zo 
eigen. Heur meubelties stonnen te glimmen, veur zo veer 
ie dat zien kon. De grote laampe op, dat kon niet lie-
den, want et zol wel armoede wodden mit de pietereulie. 
Meerstentieds kwam heur buurmaegien te slaopen, en dan 
was de aovend zo mar omme. De iene veurlezen uut een 
mooi boek en de aander breien. 

Vleden weke hadden zi'j op een aovend ok nog goed 
benauwd west. Now ja, Margi en ston heur mannegien wel, 
mar dat buurmaegien was bange, want zi'j heurden wat. 
Krekasleupen d'r goenend om huus. Doe dat een posien 
duurd hadde zee Margien: "Kom mit, ikwil zien wat as 
daor is' Hiel veurzichtig naor de schure, eerst deur 
een raempien zien, mar,  niks heur. Margien dee de deure 
een klein aentien eupen, mar zi'j heurden en zaggen 
niks. Laeter woddenzegeweer dat de jongen van Lute-
Hiltien an It muddejaegen west hadden. Vot kroept in 
de rietkragge doe zi'j dat vrouwvolk heurden, en een 
protte wille had. "Now," hadde Margien zegd, "as jim 
een daghure verdienen kunnen mit muddejaegen, dan is 
dat mi'j best, mar dan hoeven Jim nog gien vrouwvolk 
bange te maeken." 



En zo zat Margien vanaovend allienig wat te prak-. 
kezeren. It Was wel reer, mar zi'j was bliede west 
dat de dag omme was. Want Klaos hadde de koe in It 
foons en ze hadde wel twintig keer et pattien daele 
keken as d'r ok iene an kwam om centen. Heur knippe 
was leeg, te meensen zo goed as. En morgen, dan kon 
ze weer naor Scharpenzeel om geld te haelen. Dan kwam 
de ni'je fiets weer goed van passe. Zes gulden beurde 
ze dan, en dan was zi'J weer de keuning te riek. ZPj 
mos heur daorwel tien daegen mit redden vanzels. Mar 
dat gong best, as die mobilesaosie now mar niet al te 
lange duurde. 

G. de Boer-Romkema. 

(et bovenstaonde verhael is van een oolde vrouw uut 
Sunnege van 90 jaor deurdeschriefster naoverteld en 
bewarkt. Red.) 

Daegelikse dinkies 
Jan van It weggien, zo nuumden ze him altied, het 

een ezel aachter zien huus lopen. Hi'j had 'm an de 
maege kregen doe hi'j es een keer te yule alcohol in 
de maege hadde. Die ezel was bi 1 j 'm hangen bleven. 
Hi'j hadde d'r een klein stokkien laand veur, daor 
gruuiden nogal wat rusken op, enetbleek dat die ezel 
ok wel rusken luste. En dat was makkelik, dan hoefde 
Jan nietteruske-mi'jen. Zien kleinkiender 'trunnen et 
wel een mooi biest mit zien steile, grote oren op de 
kop. Ze •gavve,n 'm de naeme van Grauwtje. 

Nog niet zo lange leden raekte Jan in et ziekenhuus. 
Dat duurde een peer weken, doe was hi'j al weer aorig 
oplapt. In die tieden fietste mien vrouw veur zien 
huus langes, en doe zag ze Jan veur et raem staon. Ze 
vun dat hi'j slim grauw toekeek. Een peer daegen lae-
ter komt een schoonzuster van Jan toevallig bi'j oons. 
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En hoe gaot et dan: "Jow zwaoger is ok weer thuus hen, 
ikvun hi'j keek nogal grauw toe." "Ja," zee de schoon-
zuster; 1k hebbe gister nog tegen 'm zegd: "Je beginnen 
hoe langer hoe meer op jim ezel te lieken!" 

Klaas v.d. Weg 

Appelsche 

deur Gerke P. Mulder 
It Beaken 39e  jg (1977) nr. 3/4 

Disse studie van 77 bladzieden gaot over de ge-
schiedenis van Oold-Appelsche. Mulder hoolt him doende 
mit de tiedrekte van deeerste gegevens over Appelsche 
(13e ieuw) tot ± 1850; dit allegeer in 16 kotte heufd-
stokken. 

Heufdstok 1 vertelt wat over et drp in de Middel-
iewen. In heufdstok 2 en 3 legt Mulder uut dat et 
klooster van Appelsche en de burcht van Terwische nooit 
bestaon kund hebben. Alle volgende heufdstokken gadn 
over de meensken die in Appelsche woond hebben, en 
over inwie zien hanenetlaand was. Et dot o. e. blie-
ken dat d'r omdebi'j 1700 al grootgrondbezit was in 
Appelsche, en dat d'r ± 1850 deur de vervening een 
protte meensken van ere plakken in Appelsche kwammen 
te wonen; It oolde drp wodt dan hielendal opslokt 
deur Ni' j-Appelsche. 

Mulder het veur disse studie een hieleboel gegevens 
uut oolde schriftelike bronnen haeld, en pattie van 
die gegevens in zien boek veur oons daele zet. Daor-
veur meugen we him slim daankber wezen. Zoe'n bult 
gegevens in zoe'n kotte studie, dat maekt et lezen 
liekewel beslist niet makkelik. Butendat moet de lezer 
wel al wat weten van et onderwarp, eers wodt et lezen 
van dit boek wèl dreeg! M. verwist de lezer nogal es 
naor ere studies - o. e. T. H. Oosterwilkzien geschie-
denis van de Ooststellingwarver drpen, K. Brouwer zien 
dissertaosie, W. de Jong zien artikel over Appelsche, 

- 35 - 



en niet te vergeten Mulder zien eigen wark - vaeke 
zonder dan toegelieke bladziedenommers te numen. Dan 
isetvaeke een toerom dat, waor et omme gaot, weer-
omme te vienen. Hi'j hadde hier en daor, donkt mi'j, 
ok wel wat meer uutleg geven moeten. Een peer veur-
beelden: 
- Op blz. lO9 zegt M.: "Deze hoeve No. 30 wordt ge-

noemd "DeLeegeBult", hetgeen W. de Jong interpre- 
teert als Stellingwerfs voor "Lage Bult". Dit moet 
echter als ongerijmd van de hand worden gewezen. 
De betekenis van "leeg" is hier "ledig" in de zin 
van onbehuisd." her verwaachtte ik wel wat uutleg; 
waorom het De Jong now aenhik ongeliek? 

- Blz. 141: "De Jong noemt een groot aantalnamen van 
percelen bouwgrondopde essen, zonder daariroor al- 
tijd een verkiaring te geven, of een foutieve. Zo 
bijvoorbeeld de paalakkers, een naam, waarin wij 
ongetwijfeld het woord "paal" moeten zien, dat 
"grens" betekent." As lezer mis ik hier toch wel 
wat: waorom vertelt M. niet wat De Jong van disse 
naerne zegt, of zegt hi'j d'r niks van? 

- Even veerder naor onderen op dezelde bladziede zegt 
M. over denaeme Wanakker: "Of wij daarin als eer- 
ste lid moeten zien wan(ne) (instrument om kaf en 
korentescheiden) of wan i.p.v. wen(d), zodat het 
bekende toponiem wendakker voor de dag komt, is on-
zeker. Tegen beide verklaringen bestaan grote be- 
zwaren." Ok hier bhief ikas lezer d'r mit zitten. 
1k moet zels an It wark, 1k moet zels uutzuken wat 
veur bezwaoren d'r binnen bi'j de beide verklao-
rings. Dat heb ik dan mar es uutzocht: d'r staot 
wat over in een artikel van Mulder zels in de Drie-
maandehijkse Bladen(1976/3), blz. 100/101. 

- Onderan blz. 141 staot: "Wat geheel uit het oog 
verlorenisbij de interpretatie van value als va- 
louwe is, dat in het vroegere schrift het letter-
teken u zowel een u als een v als een n kon zijn." 
Flier wo'n dingen bi'j mekeer zet die niet bi'j me-
keer te zetten binnen neffens mi'j. Inoolde haand- 
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schriften vienen we et teken u dan weer veur de 
klaank u, dan weer veur deklaank v, da's waor. Mar 
de u as teken staot nooit veur de klaank n! Et is 
wl zo dat wevaeke niet (meer) zien kunnen of d'r 
eenu of een n staot, mar dat komt dan deur et 
haandschrift. Hoeveule meensken hebben trouwens 
vandaege de dag niet een schrift waorbi'j de n op 
'n u liekt! 
Al he'k hier een peer kritische opmarkings maekt 

(en die bin bi'j ieder boek wel te maeken), Mulder 
zien studie is de muuite van et lezen meer as weerd. 
Appelschesters (zeker Oold-Appelschesters) kun d'r 
een protte interessaante gegevens over heur drp in 
vienen; veur die meensken die heur vanuut heur beroep 
of uut liefhebberi'je mit de Stellingwarver geschie-
denis doende holen, is et boek beslist een "verplicht 
nummer". 

Ph. de Bruijn 

Broesbekkende griffloenen 

VRIES, M.H. DE, De historie van Weststellingwerf, 
Wolvege, 1977. (uutg. deur de Serviceclub Weststel-
lingwerf, 154 blz., pries: f 15,--) 

Et schrieven van een boekbespreking is soms knap 
lastig. Je hebben te maeken mit (o.e.) et plak daor 
aj' zels staon, je eigen pesisie, en in dit geval is 
dat et plak van iene die van geschiedenis zien yak 
perbeert te maeken. Je hebben te maeken mit et plak, 
de pesisie van de schriever, in dit geval iene die 
geschiedenis as grote liefhebberi'je het, en et veur 
tiedverdrief dot. En ie hebben te maeken mit et le-
zerspebliek, dat in dit geval niet al te bot verwend 
is mit literatuur over de historie van de eigen streek. 

As "vakhistoricus" is et niet muuilik en kraek wark 
as dat van M.H. de Vries of. Mar .... beriek ie daor 
wat mit? D'r bin al zo weinig kontakten tussen ama-
teur- en vakhistorici in Nederlaand. Men moet perberen 
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eeriik te wezen, en ie moe'net wark daj' veur je hebben 
beoordielen naor et doel dat de schriever veur ogen 
had het, en naor de "pretenti es" die hi'j d'r mit het. 
Et risseltaot mag niet wezen dat de schriever de moed 
in de Schoenen zinkt, en et pebliek mag et nocht d'r 
niet of kriegen. Krek eersomme: schriever en pebliek 
moe'n anvieterd wodden de "goeie weg" te vienen. 

Et doel van pastoor De Vries was, een eerste, an-
ienslutende geschiedenis van West-Stellingwarf te 
schri even. Dat hi'jditdaon het, isophimzels al een 
grote prestaosie. Mar .... et boek staot daormit wel 
in een tradisie van streekgeschiedenissen zoas die in 
de negentiende ieuw, en ok now altied nog, op 'e we-
reid brocht wodden. Zaeken waor aj' dit soorte van 
streekgeschiedenissen an herkennen kunnen, dus ok et 
wark van pastoor De Vries, bin: 

1. De loop van de geschiedenis wodt volgd van pa-
laeoiithicum tot an vandaege-de-clag. Daorbi'j kommen 
bepaoide tiedrekten naor verholing wat te yule in et 
locht te staon, benaemens de tieden die beheurlik tot 
de verbeiing spreken, zoasdeNiddeliewen. Ere tieden 
kommen te min uut de varve (de ni'jere tied). 

2. Et "bientwark" van de geschiedenis van de eigen 
streek is de bekende "nationaiistisch-vaderlandse op-
perviakte-geschiedenis", dat hoolt in: een riegel van 
opwienende gebeurtenissen: striederi 'je, veldslaegen, 
grote poietiek. 

3. Soms bevatdeeigen streek okwat veur de vader-
iaanse geschiedenis. D'.r gebeurt dan wat biezunders 
in de eigen streek (b.v.: slag inetBaduhennawooid), 
of de streek levert grote naemen op (Onno Zwier van 
Haren, Pieter Stuyvesant, Hayo van Woivege). 

D'r wodtteveui uutgaon van verooiderde, aachter-
haelde perbieemstellings. Zodoende ontstaot d'r ok een 
slim oold beeld van wat geschiedenis kan en wezen moet. 
1k hope bi'jkotten in De Ovendes wat uutgebreider op 
disse zaeken in te gaon. Nog inkeide opmarkings over 
et wark van pastoor De Vries: 
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1. D'r staon nogal wat schieve vergeliekings in van 
heden en verleden. Hiel typisch, mar niet goed te 
praoten is et bruken van begrippen van vandaege-de-
dag in een "historisch kader" dat daor niet geschikt 
veur is (bi'jglieks: democratie, volksrepubliek, 
legercorps, 5e kolonne enz.). 

2. De loop van It verhael het now endan zwaor te lie-
den onder zwaorwichtige ethische beschouwings en 
beoordielings (benaemens as et as verkeerd bekend 
staonde katholieke Teguren anbelangt, zoas Bernhard 
van Galen en overdreven, wat opgeblaozen taelge-
bruuk: "briesende griffioenen". 

3. De Vries springt wel wat al te goedgelovig omme 
mit getallen die deur middelieuwse bronnen nuumd 
wodden, benaemens as et gaot om de grootte van een 
gewaopende macht of et tal meensken dat et leven 
d'r bi'j laoten het. Dit is veural spietig, omdat 
De Vries wel een goed beeld geft van de dichthied 
van de bevolking en de grootte van de drpen in de 
laete Middelieuwen. 

4. De eigen streek mit zien bewoners is nogal slim 
overleverdanmachten van buten de eigen greenzen. 
Een peer titels van heufdstokken uut et boek van 
pastoor De Vries laoten dit wel zien: "Onder de 
vleugels van de adelaar", "Het leven onder de krom-
staf", "Stellingwerf en de kruistochten", "Onder 
de banier van de republiek", "Onder Franse viag" 
en gao mar deur. De machten buten Stellingwarf lao-
ten heur sporen aachter in Stellingwarf. En binnen 
de greenzen van Stellingwarf hebben ze heur veur-
en tegenstaners. De geschiedenis van Stellingwarf 
wodt butende greenzen bepaold; et is een geschie-
denis van buten uut (behalven wat een pat van de 
Middeliewen, en de waetersnood van 1825 anbelangt) 

5. Et bepaolen van et plak van de eigen streek en zien 
bewoners tussen ere streken en de bewoners daor weg 
is daordeur nogal lastig. In et boek van pastoor 
De Vries tilt et op van uutspraoken over de Stel-
lingwarvers as natie tussen Friezen en Drenten. 
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Mar waor hi'j mit zoe'n uutspraoke op dôelt ver-
schilt nogal es, dat, hi 'j zegt soms dingen die niet 
mit mekeer kloppen. 

Dat bin zo de kenmarken van streekgeschiedenissen 
in et algemien en van et wark van pastoor De Vries in 
et biezunder. 1k heb nogal wat bezwaoren tegen disse 
wi eze van geschi edschri even. Mien stok hier boven mag 
bi'jglieks wat as al te bot over kommen, ik wil mit 
dit alles liekewel beslist niet zeggen daj' et boek 
toch mar niet lezen moeten. Om reden dat et boek een 
eerste perberen is omte kommen tot een overzicht van 
de historie van West-Stellingwarf, moet een elk die 
graeg wat over de historie lest, of alderdeegst d'r 
zels an warkt op len of aandere meniere, et lezen. 
Mar wel op een kritische meniere. Daor was It me om 
te doen. 

Grunningen, 	 Harry Perton. 

vrede? 

elke dag 

en elke naacht 

as 1k vliegmesienes heur 

daenk 1k an de oorlog 

en vraog mi'j of: 

zien zi'J in de locht 

de vrede kommen ? 

Oene Bult 
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