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Een peer riegels veurwoord 

Daor hej' him dan weer, De Ovend! Ken le him nog, zo? Een 
jassien dat wat versteld is mar dat d'r as ni'j uutzicht. 
Nee, etis ni'j maekt, deur Sietske Bloemhoff. En dan die 
mooie ni'je letters van een elektrische schriefmesiene, 
en niet te vergeten weer een protte om te lezen: oold - 
van wat d'r nog lag en now pas ofdrokt wodt - en ni'j. Ok 
now weer moet d'r wat liggen blieven, mar we perberen dat 
zoveul as 't kan in de volgende Ovend te zetten, of, in 
overleg, wat naor de kraanten deur te speulen. Et twiede 
stok hiernao is veural opneumen as infermaosie veur de 
ni'je leden van de laeste tied. De groetnis mar weer'. 

Red. 



Et Stellingwarfs Woordeboek 

De tied vligt, enokoons woordeboekwark bliftdevaort 
d'r in holen. Een peer ciefers: we bin omdebi'j kaortien 
no. 1500 begonnen, en we bin now de 4000 al passeerd. 1k 
kriege nog de hieltied anvullings van ditofdat, deur een 
tillefoontien of deur brieven. Daank 

haor 

Lao' we disse keereswat woorden en uutdrokkings enzoom 
et woord haor henne naor veuren haelen. 1k doe mar een 
greep: niet alles kriej' hier dus te lezen, mar wel hiel 
wat Etisvanzels zo, dat niet alles daorvan lieke appat 
is, en dat kan ok niet, want oonze tael hetjanaost ver-
schillen ok overienkomsten mit et Nederlaans. In een zo 
volledigmeugelik Stellingwarfs Woordeboek heurt glie tael 
te staon, dus ok "gewone" uutdrokkings. Daorornme hoeven 
we mekeer niet "in de haoren te vliegen" (Steg, Spa) - "in 
't haor te vliegen" (Pe-Dbl), nee, we hoeven mekeer niet 
"in de haoren te zitten" (Np). Goenend die an et Stelling-
warfs Woordeboek mitwarken hoeven niet per se "haorop 'e 
bost" te hebben (Ld, Op, Steg). Toch is et soms wel goed dat 
goenend "haor op 'e koezen hebben" (Dhau, Dho, Diz, El, 
Ld, Nbk, Nit, Ow, Obk, Pe-Dbl, Steg). Pattie vrouwluden 
mienen dat ze et eten hiel lange beweren kunnen. Mar dan 
is I t al zo oold, "et haor (d.i. de schirrimel) staot d'r 
op" (Steg) en taoi dat et is: "zo taoi as haor" (Dhau, 
El, Nt, Ow), ". . .as geelhaor" (Dho). Soms hebben vrouwlu 
et haor opsteuken, die hebben dan "et haorop 'e zoolder" 
(Nbk). Et was lestdaegs mar min mitdiesni'jrommel. Pat-
tie (in Bdie, Spa) zeden dan ok: "Gien haorop mien heufd 
(hoof d) dat d'r andaenkt" om op pad te gaon. In Db, Dho, 
El, Np zeden ze: "Glen haor op mien heufd die d'r an 
daenkt." Pattie aandere d3rpen geven 't nog weer wat aan-
ders: "op 'e kop", "op I t heufd" i.p.v. "op mien heufd". 
Aj' toch argens henne gongen dan vul I t soms slim of, en 
soms waj' "op haoren en snaoren" op 'e tied (Np, Olae-Nlae, 
Wol). Et "schilde soms mar een haortien" ofiegleden uut 
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(Ma, Obk, Olae-Nlae, Spa). We zaggenindie tied een roof -
voegel bi'j huus die "mit huud en haor" een doole haeze 
opvrat (Db). De eksters weren ok in de buurt, die "trok-
ken heur glen haor van "in an" (Np), ze "gavven d'r gien 
haor omme" (Diz), ze "gavven d'r I t haor niet online" (Bu). 
Ze gongen "gien haorbrette" veur 'm andekaant (Diz). De 
meensken wollen doe zokke voegels netuurlik "glen haor-
bried in de weg leggen" (Np). Mar in de netuur gaot et 
vanzels "haor om haor" (oog om oog enz., Olae-Nlae). Zol 
't in de poletiek ok niet nogal es zo gaon? Ze "strieken 
mekeer vaeke tegen de haoren in" (an I t zeer kornmen, te-
gen mekeer in gaon, Olae-Nlae), al koj' niet altied "haor-
fi,jnteweten", hoe as I t toegaot (Diz). Soms gaot et d'r 
reer omme weg, mit ruzie en zo, dan hiet et: "Et het d'r 
aorig haor wl'jd" (Np, Nt). Pattie meensken moej' trou-
wens hielemaole niet over poletiek beginnen; die zoj' d'r 
"an de haoren bi'j slepen moeten" (Np, Spa). En dan wo'n 
ze lelk, wie wet, hebben ze dan "et haor recht overaende 
staon" (Np). Zeker •jonge meensken, en die hebben et toch 
al niet zo makkelik, want die moe'n vaeke eerst nog "de 
wilde haoren kwiet raeken" (Spa). Toch bin pattie oolde-
ren soms "glen haor beter" (Diz, Ow), al zullen die mis-
schien soms zeggen: "Gries haor is wies haor" (Olae-Nlae). 
D'r hoeft glen iene him wat van an te trekken, "d'r dot 
'm toch glen haor zeer van" (Dho)? Misschien zit die now 
"mit de hanen in I t haor" (Dho) omdat hi'j niet wet hoe 
et veerder moet. Die wil misschien graeg een "haorschar-
pe" opmarking maeken (Dhau), liever as (van een kaelen 
iene) te zeggen: "Hi'j het glen haor meer op zien kop, 
hi'j wol d'r zeker wat aandersinzetten as stront" (Sz). 
Van iene die kael wodden is, wodt ok wel zegd: "hi'j is 
deurethaor henne grujd" (Bdie) Laot die dan "gien haor-
breed toegeven" (Diz). I t Is te hopen dat hi'j zels gien 
rood haor het, eerskanhi'j teheuren kriegen: "Rood haor 
en elzenhoolt, wodt niet op goele grond verbouwd" (Ma, 
Op). Laot him mar uutkieken dat hi'j niet een strieker 
weeronime krigt, want "een vos verliest wel zien haoren, 
mar niet zien streken" (Alg). Mar hi'j kan dan 6k wat 
weeromme zeggen: "Rood haor op goeie grond is beter as 
zwat haorop een ezelskont" (Op) Mar lao' we in alle ge- 
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val perberen eerlik te blieven, al schient dat niet mit 
te valen: "Eerlike meensken hebben haor in 'e hanen, mar 
ik bin ze nog nooit tegen kommen" (Dho). 

knichen 

Een aorig woord da'k, zoas veul woorden, nog nooit eerder 
heurd hadde, tekende ik lestdaegs op in Ni'jberkoop, daor 
ik, zoas jim weten, etmateriaol eerstinde groep uutper-
beer, waornaodevraogen naor de ere drpen gaon. Et gaot 
om knichen, dat is in 't Ned. kuchen, dat wil zeggen, mar 
evenpies; kochelen is langer, is dus meer aachter mekeer 
deur hoesten. Et gong om de laeste oflevering kaorties, 
dat 1k hebbe nog lang niet alle reakties binnen, mar in 
ieder geval gaf Buil al op, dat zedaor welesknechen heurd 
hebben. Np geft: knichen. Et woord komtokin taelen veur 
die femilie van oonze tael binnen. InetDrents komt knu-
chen veur, in et Grunnings knochen, knuchen, met stark 
op et Grunnings liekende oostfries komt knichen veur, in 
Overiessel knuchten, in Deventer: knuchen. met Fries vun 
ik et woord niet. De kaans is groot dat in oons Stelling-
warfs de I in knichen ontstaon is uut de u van knuchen: 
dat gebeurt nog alesvaeker. De I zoizegmar een netuur-
liker, makkeliker klaank wezen. Zo zeggen pattie jiffer 
i.p.v. juffer. De einknechen van Buil is ok niet zo ver-
wonderlik, want ok lene wisselen nogal es: daenk mar an 
liggen en leggen (Westhoeke, de Kuunder), en, i.p.v. hi'j 
krig ("hi'j krigt"), "hi'j kreg" in pattie dialecten. 

riim1 1- in 

Op bi'jgaond kaortlen, weer veur oons tekend deurdeheer 
Geert Lantinga uut Wolvege, zien jim hoe 't d'r in oons 
taelgebied bi'j staotmitoons woord veur klein drinkglas-
sien. Om drie variaosies gaot et: reumeltien, reumertien 
en romertien, daj' hielemaol westelik vienen. Warschien-
ilk is et woord ontstaon uut ooider Nederlaans romer, in 
et Ned. iaeter ok roemer. Et betekent oorspronkelik een 
wiengias, nogal wat groter as oonze "giassies". In et U-

terste westen van de Stellingwarven bieef romer bestaon, 
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1979-1 

wiels et him oosteliker anpast het an bepaolde "klaankre-
gelstt  van et Stellingwarfs, dat de oo wodde eu. Mar de 
anpassing gong nog wieder: de r wodde in een groot ge-
bied alderdeegst een 1 (neffens et kaortien). Dat is ok 
niet zo verwonderlik, want de ren del liggen in de uut-
spraok hiel dichte tegen rnekeer an, en wisselen zodoende 
nogal es. Pattie taelkundigen nemen an dat de 1 een wat 
netuurliker, makkeliker klaank is, en dat daoromme de r 
makkelik inlveraandert: oons Stellingwarfs gefthierdus 
een veurbeeld van, bgl. ok eveltaske naost evertaske (Ned. 
hagedis). 

En dan now nag een peer aorige uutdrokkings as laeste: 
'tDat ging d'r snel vandeur,'T zee de pappegaai, en doe vrat 
de katte him op. (Sz) 
"tDat is mis," zee poeke, doe gong ze de aandere kaante 
uut. (Dfo) 

Henk Bloemhoff 
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Stellingwarver kultuur: 

waorweg, waore, waorhenne 

De niet-Stellingwarvers in Frieslaand en omkrieten van-
daege-de-dag die vraogd wodden zollen naor de aktivitei-
ten om et Stellingwarfs henne, zollen wel een stokmennig 
zaeken numen kunnen. Et literair-taelkundig-volkskundig 
blad De Ovend, daor veul schrievers mit van leeg tot hoog 
niveau ruurnte in kriegen, en daor de honderd informanten 
en mitwarkers an et Project Stellingwarfs Woordeboek, en 
ere belangstellenden riegelmaotig versiag daon wodt van 
et ni'js nuumde onderzuuk; et wark vandemederne schrie-
ver Johan Veenstra uut Ni'jhooltpae, benaemens zien bun-
del novellen Fluitekruud; et ni'je aktiviteitencentrum veur 
Stellingwarver kultuur onder leiding van Pieter Jonker in 
de Meulehoeve in Oosterwoolde; tenielaktiviteiteninWol-
vege, en zo nog wel een peer dingen. Nietinet laeste plak 
zol naor veuren kornmen dat beide Stellingwarver gemienten 
n de perveensie Frieslaand mit een flinke subsidie veur 

een belangriek pat meugelik maeken wat vandaege-de-dag in 
et oge vaalt an Stellingwarver aktiviteiten, daor veur et 
bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte gien sprao-
ke van was. Een f link pat is dus te daanken an die steun 
opetvlak van de centeraosie, mar et ere, toch grotere en 
belangrieker pat komt van al die meensken die d'r veur bod-
derd hebben (en dat n6g doen) dat d'r sund 1970, doe de 
Schrieversronte begon, wat op gang kommen is, dat nooit 
eerder nog op zoe'n meniere in de Stellingwarven veurkwam; 
een aktieve beweging, die etwarken an verscheiden vormen 
van de eigen kultuur op streek hulp en anvieteren bleef. 
De eigen inbreng van eigen meensken was ok lene van de 
starke punten die deur subsidiring pleitten. 

De Stellingwarver kultuur was vanzels niet zonder ver-
leden, daor om henne gebeurde ok veur 1970 wel wat. Aj' 
pattie kraanteberichten van vroeger lezenkuj' geweer wod-
den dat d'r interesse was bi'jglieks veur schrieveri'je 
met Stellingwarfs, dat d'r meensken weren die zowat ge-
liekens dochten over et nut van ien en dezelde spelling, 
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dat d'r meensken werendleet zunde vunnen dat oonze tael 
benaemens deur et Nederlaans anvreten wodde, en al zo meer. 
Goenend van die meensken mit interesse hadden in et vor-
men van de miening de veurgang, mar gienend nam de veur-
gang om op de len of ere meniere een struktuur te maeken 
endiemit meensken in te vullen om de eigen Stellingwar-
ver kultuur zien gerak te geven en op die meniere veur de 
veerdere bouw an die kultuur in de toekomst in te staon. 

Now doe ik wat te min recht an de Vereeniging voor Hel-
matstudie der Stelllngwerven, een organisaosie, 5k van 
meensken uut beide Stellingwarven, krek as de Schrlevers-
ronte, die d'r veur zorgde dat d'r een peer uutgiften o-
ver de Stellingwarver historie verschenen, en die bi'j 
pattie aktiviteiten betrokken weren. In Van der Schaaf 
(1977; 255) ku' lezen, dat disse verleningeokbuten Stel-
lingwarfmit zien aktiviteiten veur 't locht kwam: ze we-
ren betrokken bi'j et Groot-Fries kongres van 1927 inLiw-
wadden. Te min studie is dislange maekt van disse verle-
ninge; ikkan d'r daorornme ok mar oppervlakkig over prao-
ten. Et is in alle geval zo, dat d'r mar een betien over 
op pepier beweerd bleef. Et belang van de aktiviteiten van 
de club is veur een laetere Stellingwarver historicus as 
dr. T.H. Oosterwijk niet klein west. In die veur-Schrie-
versrontse tieden was etwat Stellingwarver tael-, schrie-
verl'jeenvolkskunde angaot mar bi'j uutzundering zo dat 
ienenaander in et middelpunt van de belangstelling ston. 
le kun daenken an et speulen van n de uutgifte van et 
tenielstok Uut het leven van J.H. Popping, Oosterwoolde, 
1918. De schriever heurde ok bi'j de ni'js nuumde verie-
ninge. le zollen ok daenken kunnen an et verschienen van 
De Stellingwervers en hun dialect van H.J. Bergveld in 
1949, dezowardeerde schriever (1902-1966). Secuur en op 
een smoeke menlerewodtverteld over oolde gebruken, aord 
en holing, end'r wodt een hiele riegel biezundere, aori-
ge oolde uutdrokkings geven. De schriever wist d'r in dit 
boekien en in zien artikels in pattie blaeden (benaemens 
de (Ni'je) Oost-Stellingwarver) vaekeop dat de Stelling-
warver tael beschreven wodden moet omreden d'r een bult 
woordenenuutdrokkings de hieltied minder bruukt wodden. 
In Bergveld hadden we de man die niet allienig veul in de 
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eigen tael schreef (riempies, verhaelen, teniel, godsdien-
stig wark), mar okde man die et Stellingwarfs zeg mar as 
veurwarp van studie beschouwde, wat onder eren bliekt uut 
een protte deur him op fiches bi'j mekeer geerde oolde, 
typische woorden en uutdrokkings. Deur zien toedoen ont-
ston d'r een beheurlike kring van meensken mit belangstel-
ling. Belangstelling van taelgeleerden die gegevens bi'j 
mekeer geerden veur heur onderzuuk het zeker een stimu-
laans west veur Bergveld zels en hi'j kreeg ok de kaans 
om geleerden as Overdiep, Van Es, Naarding en Heeroma te 
vraogen naor bepaolde zaeken, veural over de schriefwie-
ze. Die schriefwieze het hi'j , neffens dat ikdeur te ver-
gelieken anneme, okenveural ontwikkeld deur et veurbeeld 
van heitenzeune Popping uut Oosterwoolde, en van Drent-
se schrievers. 

Now ikDrente nume: et is niet toevallig, dat Bergveld 
zien De Stellingwervers en hun dialect eerst in de Drent-
sche Volksalmanak van 1949 verscheen, en laeter as eigen 
uutgifte van de Fryske Akademy en van Van Gorcum, in As-
sen. Op veul meer punten as ditte, kuj', liek as vanzels 
et bekende geografische, Stellingwarf odderen tussen Fries-
laand an de iene kaante, en de rest van Oost-Nederlaand 
an de ere kaante in. 1k daenke an de tael zels - daor kun 
aanst nog een peer dingen van zegd wodden - mar ok en hier 
in et biezunder an de tradisie van en de petronen om de 
schrieveri'jje henne. 1k blieve nog even bi'j Bergveld: was 
et Stellingwarfs van zien In Memoriam's die veural in de 
Oost-Stellingwarver kraante verschenen misschien nog as 
reddinge, as ark te beschouwen om de baand mit femilie en 
kunde naodrok te geven en om et zo te zeggen dat et de 
meensken die et angong et naost was, en zoj' daor altied 
nog van zeggen kunnen dat et bruken van de eigen tael op 
die meniere tot een kielne eigen kring en een bepaolde 
situaosie beparkt blift, toch is et dudelik dat bi'j een 
gevulig man as Bergveld - en de kring die hi'j berieken 
wol - d'r gien spraoke van was datde eigen tael veur le-
ge, minderweerdig of roeg anzienwodde, of dat die him allie-
fig mar geschikt toe leek veur oppervlakkige, humoristi-
sche zaeken. 1k zol haost wel zeggen durven dat mit de pu-
blikaosie van de In Memoriam's toch ok in alle geval in 



et besef van meugelike weerstanen keuzen is veur een roe-
mer gebruuk van et Stellingwarfs: ok goenend die veur et 
Stellingwarfs niet zoveule ruumte over hadden, mossen mar 
annemen dat goenend dTr eers over dochten. Et wark van 
Bergveld daor et geloof een grote rolle in speulde, maekt 
et zicht op disse man en een kring om him henne, nog du-
deliker, in alle geval wat et plak van et Stellingwarfs 
angaot. Toch was et veural de vrolike noot die et meerste 
inetwark van Bergveld veurkwam. Hi'j wodde veural daor-
deur deur een groot lezerspebliek, en oketpebliek op le-
zings, slim wardeerd. Et is ok niet gewaogd, donkt mi'j, 
om te zeggen dat krek die belangstelling en wardering in 
Oost-Stellingwarf, mar toch ok wel in West-Stellingwarf, 
pattie eerder accepteren leut, dat et Stellingwarfs veur 
et roemere gebruuk daor ik et ni'js over hadde, bruukt 
wodde, veural wat et Stellingwarfs in de karke angaot. 
Mar buten dat wark en een inkelde brief in et Stelling-
warfs omme daor et onderwarp van wat mit et Stellingwarfs 
te maeken hadde, of daor et Stellingwarfs veur om over een 
koddige situaosie te vertellen bruukt wodden kon - in bei-
de gevallen ston et Stellingwarfs vaeke in dienst van de 
ironie - kuj' toch niet zeggen dat Bergveld al zo veer was 
dat hi'j et Stellingwarfs hielemaole tot een complete cul-
tuurtael maeken wol die dus veur alles bruukt wodden kon. 
1k zette him om dit alles tussen Drente, Noordwest-Over--
iessel en Frieslaand in. Zien In Memoriam's, zien hiele 
eernstige gelovige verhaelen/riempies en zien karkelik 
wark: daorveur gafhi'j inetalgemien meer ruumte veur de 
streektael as dat ze in de angreenzende dielen van Oost-
Nederlaand hadden, al wee'k vanzels da'k dan een man as 
Naarding onrecht doe, al wee'k, dat Bergveld 6k staorig-
an gruuid is, en dat de ontwikkeling van Bergveld in et 
biezunder, of die van Stellingwarver tael en schrieveri'je 
in de hier bedoelde zin, weer niet te vergelieken is mit 
de historie van dezelde soort zaeken in Crunningen. 

Frieslaand gaf vanzels veurbeelden te over, en et is 
hiel annemelik te maeken dat Bergveld zien inzichten ok 
vorm kregen deur vergelieking van etplak van et Stelling-
warfs mit de ruumte die de Friese tael staorigan weer 
kreeg. Toch het Bergveld nooit "streden" veur Stelling- 

-9- 



warfs in et ambtelike en rechts-verkeer, veur Stelling-
warfs in de raod en zo wat henne. 

Oorzaeke d'r vandatalles niet allemaolenogwat veer-
der kwam is daenk' veural dat hi'j de goeie maoten niet 
vun. D'r het wel spraoke west van schoeleboekies in de 
streekkultuur: 1k daenke an zien kontakten daorover mit 
Martinus Bakker ("JoukTT), de man die nogal veul kontakt 
hadde mit Fedde Schurer, en die veurdeoprichting van de 
Schrieversronte ok al wel et len en aander daon het an de 
Stellingwarver schrieveri'je, en die zien wark, liek as 
dat van Bergveld, veur de jonge Schrieversronte een sti-
mulaanswesthet. Juust omreden een dude like beweging niet 
anwezig was, zet ik Stellingwarf toch weer wat dichter te-
gen Drente/de KopvanOveriessel an. Daor is, alderdeegst 
totopvandaegededag, van glen dudelike taelbeweging wat 
te marken, al isdebelangstelllng veur de streekkultuur, 
zoas in veul gebleden, groter an et wodden. 

Mar sund dat de Schrieversronte begon te gruuien kwam 
inderiegel Drents/Overiessels - ( .... ) - Fries - Neder-
laans et Stellingwarfs veul dichter bi'j et Fries te staon. 
D'r is ja een wil, een taelwil anwezig, in de zin van Hee-
roma (1968; 299 e.v., 311-331) die him o.e. eupeneert in 
de eis om meer rechten veur de eigen tael, de eis om de 
erkenning van et Stellingwarfs omme te zetten in daoden 
van de maotschoppi'je. 1k daenke bi'jglieks an et rappot 
Veerder mit et Stellingwarfs en et effect daor van, et an-
nemen van ien en dezelde schrlefwieze in 1971 (glen won-
der dat Bergveld veurbeeld wodde), et gaondeweg geschikt 
maeken van taelmateriaol uut at Stellingwarfs as kultuur-
tael, en de vraoge naor ommedaenken veur en de erkenning 
van Stellingwarver schrleveri'je: van sutelaktie tot steun 
van et Fonds der Letteren veur schrievers. 

Liefhebbers deden alle wark, en doen dat nog, mar ze 
bin ok anetidee wend raekt, dat niet alles uut tiedver-
drief kan. Betaelde mankracht neudig, zie der! Dat mit me-
keer warkenanet algemiene doel, zonder dat daorbi'j dis-
lange scheuren kwanimen tussen groepen meensken, maekt et 
verleidelik te zeggen dat et succes te vergelieken is mit 
et succes van de d3rpsbevo1king die mit mekeer een d6rps-
huus bouwt of een sportveld anlegt. Poletieke paeden het 



de Schrieversronte nooit inslaon wild, en ok is d'r nog 
niet an de Schrieversronte oinmeropt om die een bepaolde 
kaante uut te trekken. Naor mien inzicht oordielt et ge-
middelde gemienteraodslid op et punt van de steun an de 
Schrieversronte meer ?talgemien  maotschoppelik't, vanuut 
zien overtuging dan vanzels, as dat et Stellingwarfs in-
zet wodt as poletiek motief. 

Op veul punten warken de Stellingwarvers an et Stel-
lingwarfs as cultuurtael, en daoronime zal d'r ok veur meer 
gevallen daor-et Stellingwarfs nog niet veur bruukt wodt, 
op haemerd wodden, dat et Stellingwarfs zien gerak krigt. 
le kun bi'jveurbeeld daenken an et Stellingwarfs op 
schoelen, en et plak van et Stellingwarfs op de regiona-
le radio. Begriep dit niet as ofgeunst op Friese Friezen, 
mar asdeweg omtekornmen tot die Stellingwarver cultuur-
tael, die ok algemien bruukt wodden moet. 1k daenk niet, 
dat et Stellingwarfs veul stried tussen poletieke perti'jen 
geven zal, of dat Stellingwarver bewegers alderdeegst as 
poletieke groep naor veuren koinmen zullen. D'r zal ok wel 
gien stried kommen veur et Stellingwarfs in et rechtsver-
keer, mar ikdaenke dat zokke dingen slim afhangen van de 
grootte van de groep, en dat hoolt vanzels wel wat prak-
tisch onderscheid mitetFriese in, zo hier en daore. Een 
praktisch verschil, gien principieel of ideologisch. 

Vandaege-de-dag komt et Stellingwarfs en de kultuur die 
daor bi'j heurt in al zien verschillende vormen veur et 
lochtenwil zien plak hebben. De ienhied van veurtrekkers 
mit de wil et Stellingwarfs as levendige tael te beweren, 
is wat Stellingwarf biezunder maekt tussen Drente, Over-
iessel en Frieslaand in. Geografisch, was dat even Want 
wat die wil anbelangt zitten wi'j as Stellingwarvers al 
naost de Friezen; wat de praktische kaante anbelangt, van-
zels nog lange niet op alle punten. Tussen haokies: mien 
verhael het vanzels, omda'k et in et Stellingwarfs doe, 
te maeken mit de uutbreiding van et plak van. et  Stelling-
warfs. Niet in et eerste plak geografisch bedoel ik dat, 
mar wel op die wieze dat et hier gaot om een culturele ak-
tiviteit daor ik van vien dat et Stellingwarfs d'r veur 
bruukt wodden moet. 

Ok de taelkunde van et Stellingwarfs is iene van die 



dingen die, o.e. deur oonze tael-aktiviteiten, weer meer 
in de belangstelling kwammen. Dat het vanzels ok veur de 
beweging weer zien nut. Meer in et algernien wodt vaeke 
vraogd naor et plak van et Stellingwarfs as taelkundig be-
grip tussen ere (streek-)taelen in. Et is an te nemen dat 
et Stellingwarfs opni'j odderd wodden kan tussen Drents! 
Overiessels an de iene kaante, en Fries an de ere kaante, 
in. Et Stellingwarfs kanokodderd wodden tussen Fries en 
Nederlaans in, zeker wat oons feitelike onderwarp, daor et 
now veerder over gaon zal, anbelangt. Et is dudelik dat 
taelkundige studie van et Stellingwarfs niet in et alder-
laeste plak zien nut hebben kan veur de theorie over tael. 

Henk Bloemhoff 

(bovenstaond stok is et inleidende pat van de schriever 
zien lezing Een peer odderingsprincipes die et Stelling-
warfs anbelangen, hullen veur et Fries Filologekorigres 
1978. De hiele lezing verschient dommiet in de bundel 
Philologia Frisica 1978, een uutgifte van de Fryske Aka-
demy. Daank an de redaktie-keuimissie veur et goedvienen 
om dit stok over te nemen. Et twiede pat van de lezing 
leek oons, omredenetnogal technisch-taelkundig is, mm-
der geschikt veur De Ovend. Red.) 

Hierboven nuumde literatuur: 
BERGVELD, H.J., De Stellingwervers enhun dialect. Assen, 
1949. 
HEEROMA, K., Sprekend als Nederlandist. Den Haag, 1968. 
SCHAAF, S. VAN DER, Skiednis fandeFryske biweging. Liw-
wadden, 1977. 

Krumm eltien 

Op 17 meert weer een veurdrachtsaovend in Steggerde.'Alle 
taelen welkom le kun mitdoen mit lieties, verhaelen riem-
pies enz. Wie meer weten wil: bel cefdDe Groot (056 14) 269 of 
Theo van de Bles (05210) 77345. Daorkuj' jeokopgeven. Red. 
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De ledenvergeerdering in Oosterwoolde 

Harm Houtman en Jan Betten wodden op de ledenvergeer-
dering van 28 oktober 1978 mit algemiene stemmen opni'j 
keuzen as bestuurslid van oonze stichting, naodat de beer 
P. Oosterhof, Ni'jhooltpae, as kaskemmissielid benuumd 
was. Oosterhof volgt Geert Lantinga van Wolvege op. De 
heer T. Hadderingh van Oosterwoolde blift nog een jaor in 
de kaskerrirnissie. 

Heida, Oosterwoolde, wees op et belang van meer ni'je 
leden. Vr. Hof-De Boer, Berkoop, vertelde dat as zi'j mit 
heur lezing bi'j de streek was d'r de hieltied vaeker zegd 
wodde: "Doe etmar in et Stellingwarf s. " Anton Wever, Oos-
terwoolde, vunet slim belangriek dat d'r meer activitei-
ten kommen veur de jongeren. Et bestuur was et daormit lens 
en zol perberen daor rekinge mit te holen. 

Disse opmarkings wodden maekt naodat de bestuursleden 
eerst elk een pat van et bestuursbeleid, en, as gehiel, 
de jaorverslaegen 1976 en 1977 verdedigd hadden. Veenstra 
vertelde onder meer dat in de sutelaktie al weer 280 ex. 
van De Oolde Pook (twiede drok) verkocht weren. Klaeter-
jaegers en Foddelpenneri'j bin op een stokmennig ex. nao 
uutverkocht. Van Fluitekruud weren d'r 450 verkocht en van 
Wilde Gaanzen 130. Jansen gong veural in op et advies veur 
et Stellingwarver streekcentrum. Betten vertelde over et 
wark veurdeFryske Kultuerried, de sutelaktie en et wark 
veur Stellingwarver leermiddels veur et leger onderwies. 
Nijholt praotte over et tenielwark. Hi'j vreug himzels of 
asd'rgien meugelikheden wezen zollen veur een oorspron-
kelik Stellingwarfs stok. "Et Stellingwarfs taelgebruuk 
bi'j de tenielstokken moe'n we goed in 'e gaoten holen," 
was zien miening. Bloemhoff ston nog even stille bi'j et 
verschienen van et rappot Veerder mit et Stellingwarfs. 
Hi' j kwam totdeconclusie dat wi'j al wat aachter liggen 
op et schema, wat oonze weensken anbelangt. Toch is d'r 
al ien en aander klaorkornmen. 

Nao et schoft gong veurzitter Bloernhoff nog even in op 
de kwestle verplicht Fries omreden naorethoeenwat nog-
ales vraogd wodde. Doe was et woord an Dr. K. Bouwer van 
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Paterswoolde. Dr. Bouwer promoveerde op Cultuur lands chap s-
vormen van het West-Drentse plateau. MIt hulpe van tover-
lanteernplaeties vertelde Bouwer over laandschopsvormen 
in Stellingwarf. Aorig was de uutleg van Bouwer dat Mak-
kinge en Berkoop aenlik glen esd6rpen mit brinken binnen 
mar streekd6rpen. Et woord brinkien levert nog wel es wat 
misverstaand op. Et betekent neffens Bouwer raand en et 
dudet op et plak, waor as et jongvee leup. Bouwer gong 
veerder in op de begrippen Stellingwarfs langhuus, zool-
stede (is de grond, waor as de boereplaetse op staot), meen-
te (neffens Bouwer een variaosie van maande), espad, de 
maoden. Ok ston Bouwer stille bi'j de boswallen. Vroeger 
haj' om een es altied boswallen. Hi'j wees opde veurdie-
len van boswallen: 1. op 'e midden van de akker haj' mm-
der last van yost. 2. d'r was ok minder hadde wiend, en 
daordeur gruuide d'r meer. Bouwer gaot d'r van uut  dat de 
boswallen omdebi'j et jaor 1000 ontstaon binnen, toe-
gelieke mit de ooldste d3rpen. De bekendste essen weren 
indeWeper, bi'j TrondeenBoekelte. De bolle ligging van 
de essen kwam deur al die vraachten dong die as d'r op 
brocht wodden. 

Bouwer vertelde ok nog over de levendige braandhoolt-
haandel naor Amsterdam. Daor wodden doe apatte sloden veur 
greven naor de Kuunder toe. 

Nao ofloop kwammen d'r nog alderhaande vraogen los o-
ver de Jokweg, de Mienthe, de Paepemaod, de floreenregis-
ters en gao zo mar deur. Alle keren weer bliekt dat bi'j 
zok soorte onderwarpende tied altied te krap is. Gm goed 
half zessekonveurzitter Bloemhoff de vergeerdering glu-
ten en de kleine veertig bezukers daanken veur komst en 
belangstelling. 

Pieter Jonker 

Kast 

Al kwam Kast dan nietin 't pinkehokkeen was hi'j weer 
gewoon bi'j Mem en Heit thuus, et breurtien had toch een 



veraandering in zien leventien brocht. "Stillewezen Kast, 
Jannegien slapt." "Niet mit jow smerige hanen an de wie-
ge Kast, kiek now es an, ie maeken et laekentien hielen-
dal smerig!" En soms as Mem mit et poppien doende was, 
kreeg hi'j zoe'n braanderig gevuul aachter de ogen. Hi'j 
gong dan hiel dichte bi'j Mem staon en as ze him dan mar 
even deur 'thaorof over de wange streek, dan vuulde hi'j 
him al weer bliede. Hi'j was memmen joongien toch ok nog 
wel Vaeke gong hi'j naor Matten en tegere trokken ze et 
veld in naor Reinder of naor de zaandgatten tegen de bos 
an, of naor de sloot naost Bauken huus. 

En doe brak de tied an dat de beide mannegies naor 
schoele mossen. De eerste keer brocht Mem heur henne, et 
poppien was zolange bi'j Matten zien niem, Grietien. Veer-
der mossen ze heur zels mar redden en och, dat gong ok 
wel. Soms konnenze een aende mit een boerewaegen mitrie-
den, wat al een hiele belevenis was en ok in et d6rp zels 
was veur heur van alles te beleven. D'r weren harbargen, 
waor wel es een dronken kerel uutkwam, waor as ze slim be-
nauwd veur weren, mar mit de aandere jongen toch aachter 
an leupen te joelen. En de smederi'je van baos Geert, waor 
as ze zo graeg kieken mochten hoe as Jannes de knecht op 
et aambeeld sleug. Dat klonkzomooi enashi'j dan de von-
ken in de ronte zag vliegen, was Kast vaaste van plan om 
laeter ok smid te wodden. Mar doe veur de posthoolder een 
ni'j huus bouwd woddeenze daor alle middaegen uut schoe-
le weg henne gongentekieken, doe weren ze d'r beide van 
overtuugd dat ze tirnmerman wodden wollen. En de schoele 
zels? Och, nao een weke of wat weren ze daor ok an wend. 
De juffer was wel aorig, al praotte ze reer mit heur hoog-
haarlemmerdieks, vunnen ze. Et slimste was dat ze zels ok 
zo praoten mossen, mar dat wende okenveural Kast kon him 
daor niet zo neer omme maeken. 

Op een morgen doe ze onderwegs naor schoele bi'j de 
harbarge van Woidman langes kwammen, zee Matten: "Heit zee 
dat et hier vanaovend schutjassen is, hi'j gaot d'r hen-
ne, jow heit ok?" "Wee'k niet," zee Kast. "Wat is schut-
jassen?" Matten wus et ok niet, mar doe ze aovens nao 
schoeletiedbi'j Matten in huus zatten, begon Kast d'rweer 
over. Matten zien mem was nog buten an 't wark, zien breur- 
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tien zat op de vloer te speulen, et kleine zussien zat in 
de kakstoel. Op tt  vuurstonde bri'jpanne, daor asMatten 
in ruren mos. "Schutjassen," zee Kast. "Zeg Matten, zol 
dat mit een jasse tegen et schut slaon wezen?'t "Ja, dat 
kon wel es wezen en dan zeker wie as et hadste of et haag-
ste slaon kan." "Dat liekt me wel mooi toe, zullen we et 
es perberen?" vreug Kast. Matten keek es naor et bedde-
schut waor as alderhaande petretten en prenties an hongen. 
Mem zol vat nog wel niet in huus koinmen. Et leek him wel 
maai toe. Hi'j kneupte zien kielegien los en zee: "Dat 
doen we, ikke eerst," en mitiengafhi'j zoe'n klap tegen 
et schut dat d'r een peer knopen van zien kiele of vleugen. 
Kast gaf de volgende kiap tegen de deure van de diggel-
kaaste, dat de koppies stonnen te rinkelen. Zo gong et 
deur, eerst kwam et petret van Beppe van bovenen doe pren-
ten van een dame mit een parasol. Et kleine maegien in de 
kakstoel began te goelen en et breurtien pakte de schot-
teldoek van de taofel en began daor mit wild am him hen-
ne te slaon. Zo kwam alles van baven, tot een huderinne-
gien toe, dat op een kassien tegen de mure stan. Mar in 
et vuur van heur spul hadden ze daor hielemaole gien ar-
ge in en ze kwammen niet eerder tat heurzels as doe ze 
Grietien heurden raazen: "Smerige jangen, wat haelen jim 
me now uut" Ze leuten heur kielegies valenenkeken ver-
heerd om heur henne. Wat hadden ze daon! Et huderinnegien, 
daor as Grietienzowies mit was, lag an drie stokken, et 
glas van etpetret van Beppe was angruzels en de dame mit 
de parasol dreefinde bri'j, die anbraande, dat etde pan-
ne uutstonk. 

Beide kregen ze mit de schotteldaek, die et kleine joan-
gienvalen laotenhadde, een dri'jer omde oren. Kast sloep-
te de deure uut en was, vun zien mem, slimme stille die 
aovend. Totdat Durk kwam, die nag raozende lelk was. En 
doe hi'jnaoeen peer menuten de deure weer uutwas, kreeg 
Kast van Heit een pak veur zien broek zaashi'j nag nooit 
had hadde. 

Zwaantsje van't Zaand 



Oplossing Haastpuzzel 
SEPIEPENHOOLT 

WONENREAVIES 

AKKEFIETIENENT 

EKEREI LAESTE 

TELDENBEOTEL 

ES SNAORSKEL 

LRISSENAOSIEN 

EVERTASKESLAEG 

DRIEGLMANILLA 

NAOLOERENPROEF 

GLOEPERIG OONS 

PRISSENTAOSIE 

Mit mekeer bin zeuven inzendings binnen kommen. 
Twie meensken hadden een goeie oplossing: Vrouw Hof-De 
Boer uut Berkoopen Vrouw Jonker-Veenstra uut Oosterwool-
de. De beide rnaeksters van de puzzel hebben deur te lot-
ten Vrouw Jonker-Veenstra anwezen as de prieswinster. ZITj 
krigt dan ok et boekebonnegien. Nog iene opmarking: d'r 
kon wat verwarring kornmen tussen sepiepenhoolt-enkel, en 
sapiepenhoolt-ankel. Beide oplossings bin goed rekend. 

Tot n  volgende puzzel Red. 
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Van huus en hiem: De zwabber 

Op 't aende van december hadden we een eteri'jgien in 
Makkinge. Et bestuur en et personeel van de Schrievers-
ronte mit heur ttmokkels  en vrouwludenT' zat an. Et was slim-
me gezellig, en lekker. Pieter Jonker zeeok nog wat, een 
ooldejaors-speech numen ze dat Tederiene kreeg wat toe-
passeliks op die aovend. Jehan Veenstra een zakianteern, 
omdat hi T j altied zo bange in 't donker is. Jan Betten 
kreeg een peer schoenen, die him wel zoe'n 20 maoten te 
klein weren. Over toepasselik spreuken 1k kreeg een zwab-
ber. 1k zol dus een "zwabber" wezen. Zoe'n iene, die dag 
en naacht bi'j de diek is, die van cefe naor kroeg reist, 
die anscheuten indebaarm ligt. lene, die een blauwe kop 
het van de draank en de koolde. 

1k stao d'r liekewel op om veur et hiele Stellingwar-
ver yolk en vaderlaand te verklaoren, dat et niet zo is. 
1k bin van onberispelik gedrag. Datwil zeggen, 1k bin wel 
dag en naacht onderweg en ik bin ok.....och laot mar. 
Mar een zwabber bin 1k niet. 

Waoromme dan wel zoe'n zwabber kedo, zoe'n draod mit 
wat los wit haor d'r omme henne? 1k zwabber nooit, zels 
niet om de haandtaasten vandedeure te kriegen. Wat moet 
ik danmitdat ding. 1k heb d'r tieden over naodocht, d'r 
naachten van wakker legen. Doe hebikhim eerst es van de 
draod trokken. Et eerste idee kwam in miTj  op. Over een 
peer maond zol et weer carnaval wodden, as 1k now es as 
Blieke Battus gong. Een schildersoveral an, wat mael om 
't heufdende zwabber op as pruke. Dan zol ikvast en ze-
ker niet een mal feguur slaon. Een hoed d'r over henne, en 
glen lene zol mi'j kennen, behalven netuurlik die Pieter. 

Et twiede idee. As 1k now es op een koolde dag mien 
sjaal vergeten hadde. Op zoe'n dag datdewiend om'thuus 
goest en et gloepende koold is. As ik him dan vergeten had-
de, kon 1k altied die zwabber nog om et keelsgat slaon. 
Warempel, d'r kwam nog een dadde idee in mi'j op. 1k kan 
altied zomin een baord kweken. 1k perbeer alles, eierdo-
re, scharp zaand, sinesappelschelle. Et duurt altied maon-
den, veurdat d'r wat staot 



Een peer jaor leden heb 1k es een snor had. Die naeme 
moch hi'j aenlik niet hebben, etduurde tieden veurdat d'r 
wat te zien was. As ik die zwabber van Pieter now es on-
der de kin bun, dai kon 'k ok mit doen. Zonder baord heur 
le d'r niet meer bi'j tegenwoordig, krieg 1k de indrok. 

Meer idenen zullenmein de loop van 't jaor nog wel in 
t zin schieten. Veurlopig dient de zwabber as versiering 

om een schiemerlaampe. Et is mi'j an now toe nog een duus-
tere zaeke, die zwabber. 

1-larmen Houtman 

De Kastkuier van Else 

In Else of Elsloo 't is mar net hoe aj' et numen, 
Daor kun ze d'r somstieden ok wel wat mit. 
As een aander mar wat bi'j de kachel zit te klumen 
Dan trinrnen de meensken in Else heur fit. 
Een kilemeter of tiene kuj' dan lopen 
Deur de mooiste gebieden uut disse streek. 
Dat ze 't weer doen zullen, dat is wel te hopen. 
Wil ie geleuven dat ik mi'j de ogen uut keek? 
De Stobbepoele daor het elk wel van heurd, 
Mar iederiene het d'r vast nog niet west. 
Et zien van de Schaopedobbe he'k ok niet betreurd, 
In disse omgeving ziej' Else op zien best. 
Een hiel mooi stokkien van puur netuur, 
Wie wet hoe lange as zoks al bestaot. 
Dat is wat dat nooit verveelt op den duur, 
Een waor een lie fhebber mit nocht henne gaot. 
De longen vol mit frisse locht 
Dat heb ie ok nog orrurienocht.' 
An 't aende van de kuier hebben ze nog wat in et vet, 
Aj' binnen koim-nen krieg ie een lekker hod snet! 
An kritiek heb ik dan ok echt de maeling 
1k vien dit is vatber veur herhaeling! 

Jac. de Boer 



Vein' zestig jaor 

Destieds gebeurden d'r opetplattelaandokwel es din-
gen, die niet deur de beugel konnen. Daor was bi'j oons in 
de buurt een arheider die et niet zo krek nam mit et mienes 
en jowes. Hi'j moch graeg wat bi'j mekeer gappen. Zo zol 
hi'j noolt glen turf of hoolt kopen. Et kon bi'j him al-
legere. 

De veenderi'je was nietzo veer van zien huus of. Want 
hi'j woonde middeninde poolder. Bi'j de haast gong hi'j 
dan midden in de naacht op 'e reize. Twie keer in de we-
ke vaast. Krek zolange dat hi'j dochte dat hi'i genoeg 
hadde. De pelisie zat soms naachten op 'm te loeren, mar 
et was net of reuk hi'j et, want dan zee hi'j de ere daegs: 
"De pelisie wus vannaacht ok weer niet wat ze doen mos-
sen." As we dan vreugen: "Hoe weten jow dat,"  dan zee hi'j: 
"Och, ik hebbe katteogen." 

Wi'j hadden ok es een hiele bulte stokken kocht omdat 
we ok nog niet aanders as 'n hooltkachel hadden. Omdat 
hi'j vaeke bi'j oons kwam, zee hi'j dat hi'j wel helpen 
zol ze stokkend te maeken. Daor hadden ze de hiele weke 
wark an. Want d'r wodden allemaol taihoolties van maekt. 
Mar een peer daegen laeter was d'r morgens hoolt vot. Je 
kun wel daenken, dat Heit hier zienes van docht, ok al 
omdatwe wel wussen hoe hi'j altied was. Heit wol et toch 
vaast weten. Goeie raod was duur. 

De aandere daegs even bi'j him kieken en een praotien 
maeken. Niks te zien vanzels. Mar zienwief gong alle don-
derdaegen naor heur mem in Ooldeschoot. De drie kiender 
gongen daegs naor schoele. D'r mos een bok naor Schoot 
brocht wodden, enomdat hi'j ok best veren kon, vreug Heit 
himofhi'j dat donderdags doen wol, want d'r mossen tak-
ken inveur verstarking van de dieken. Now, dat was klaor. 
Heit is doe morgens naor heur huus gaon, het et raem mit 
de schoppe opscheuven. Zo kon Heit in de kaemer kommen, 
en ja, man, in 't aachterhuus ston een ledder. Even op de 
zoolder kieken, enhier stonnen twie grote baalzakken vol 
hoolt. Dat vermiste hoolt hadde hier zien besteimning kre-
gen. 



Zaoterdagsaovens, doe Heit him betaelde, hul hi'j him 
zoveul in veur et vermiste hoolt, wat et doedertieden kost-
te. D'r wodde nargens over praot deur de arbeider, hi'j 
vun etzogoed zee hi'j. Wat hi'j docht het wetenwe niet , 
mar hoe we et wussen is misschien veur him een raodsel 
bleven. 

Et was aanders een echt netuurmeens. Een peer daegen 
veuruut kon hi'j altied wel zeggen wat veur weer we kre-
gen, soms nog beter as et weerbericht van De But. le kon-
nen wel dtroprekenen  dat et nooit mis was. Veerder moch 
hi'j graeg visken, eierzuken en streupen. Dit was zien lust 
en leven. lli'j hadde d'rokde tied veur, deurdathi'j mul-
der was. Want hi'j bemaelde de waetermeule in de poolder 
om 't waeteroppeil te holen. 1k moet zeggen dat dit al-
tied in odder was. 

Now bin et husien en de meule vot en de arbeider leeft 
ok niet meer. De waeterschoppen hebben mitdegemaelen de 
taek overneumen. Zo gaot et leven veerder. Zels bin ik ok 
al aorig oold. Toch daenkik nog wel es an die tied weer-
omme mit mien jonge jaoren. Doe haddenweok wel veul ple-
zier. Aj' over alles naodaenken kuj' zien, dat hierinde 
wereld niks bestendig is. 

Pooldermaegien 

Van 'e Fochtel 

Dit is een anvulling op et schrieven van P. Heida (De 
Ovend 6 jg. no. 4). Wat Pieter daor schreven het, kiopt 
as een busse: dat de iene de aandere bi'j ongelok haost 
ofmaekt hadde. Want ik weet nog best, dat et gebeurd is; 
wi'j weren doe krek uut schoele, en dat was op De Fochtel. 
Die meensken woonden doe op een stok onlaand naor "De Knl-
le" uut, in een keet; die was gedieltelik van hoolt en 
spitten. Zi'j kwammen doe bi'j Geertien Mulder of Jantien 
Berge weg, dat weet ik zo goed niet meer. D'r weren doe-
dertieden nog twie gelagkaemers, waor starke draank tapt 
wodden moch. Mar 't volkien hadde te diepe mit mekere in 

-21 - 



't glassien keken, en dat de veldwaachter daor now ok krek 
wezen mos, mar Hidde kreeg van zien schoonzeuneetmes in 
't lief. 

Et slachtoffer lag doe op een gewone boerewaegen mit 
hoolten vielen en iezeren hoepen d'r amine henne en gong 
in wilde vaort over De Fochtel, een zwat peerd veur de 
waegen, ik zieetgeval nog. Mar in et ziekenhuus is hi',j 
wel weer opknapt en de veldwaachter het nag een hiele tied 
in de running west. Mar laeter hebbeiknog wel esmit Hid-
de praot, want d'r kwam veul yolk bi'j oons huus langes 
dat naor 't turfveld mos. De iene wol de fietspompe wel 
even bruken en een aandere mos wat drinken of koffiewae-
ter hebben mar d'r weren ok goenend die konnen heurzels 
wel redden. 

Op een keer was d'r iene die nam mien klompen mit, za 
goed as ni'j, en een ere keer pakten ze een gaeie busse-
bossel, die wi'j van een peerdestat maeken laoten hadden. 
Dat was in de oorlogsjaoren. Mar am now weer op Hidde te 
koi-rimen, hi'j vertelde mi'j dat geval ok, dat hi'j in 't 
ziekenhuus legen hadde, ma-r Cod wol him nag niet bi'j him 
hebben, zee hi'j. Men wet mar naoit wat in een meenske 
amine gaat 

Laeter bin zi'.j weer naor de kaampe verhuusd en dat 
stok laand is now deur boeren in gebruuk. D'r Stan vroe-
ger een keeteneen husien; et is orndebi'j 55-60 jaor le-
den. 

Vrouw Bult-Buldstra 

Miljeuvrund 

Plies mit waeter, 
lief veur locht 
vrundelik veur voegels., 
bliede mit bloemen, 
zunig mit zaand. 

Oene Bult 
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Die van Haulerwiek en Waskemeer 

Een posien leden is d'r een slim aorig kiek- en lees-
boek uutkommen bi'j de Europese Bibliotheek-Zaitboinmel, 
in de riegel "Kentuze nog...."; in dit geval gaot et om 
"die van Haul erwi ek en Waskemeer". Inetboek staon 38 fo-
to's van meensken uut Haulerwieken Waskemeer,, foto's uut 
de tiedvanoonze pakenenbeppenen doe Waskemeer nog Hau-
lerwiek-Beneden hiette, n.1. de tied van 1880-1940. 

Naostdefoto's staon aorig wat gegevens over de meens-
ken op die foto's, mar ok wat "aachtergrondinfermaosie" 
over verienings en schoelen in die drpen en over de si-
tuaosie in die drpen in et algemien. De schriever, de Hau-
lerwiekster Bert van den Berg, is bliekber een goeie ddrps-
kenner; hi'j het d'r in elk geval veur zorgd dat dit ie-
ne van de beteren uut de serie wodden is. Et boek is be-
slist interessaant veur meensken die now in die buurten 
wonen, of van wie de femilie uut die buurten komt. Mar el-
ke (Oost-)Stellingwarver kan d'r wel aorige gegevens in 
vienen. Wie et boek te duur vint om te kopen - et is flog-
al priezig - kan et in de biebeitheek in zien. 

Ph. de Bruijn 

Kent u ze nog.... Die van Hau-
lerwijk en Waskemeer 
deur Bert van den Berg M.Tjzn. 
Europese Bibliotheek-Zaitbom-
mel, 1978. 38 foto's mit kom-
mentaor en inleiding. Pries: 
f 29,90; wodt verkocht deur 
boekhanel Deddens, Haulerwiek. 

Eindelik gebeurde d'r wat 

Aachter 't loekien van 'tkleine mar wel gezellige baank-
filiaal zit Marja de Vries en gaept es aachter de haand. 
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Et is al weer zowat tied am d'r een punt aachter te zet-
ten. D'r bin aleen peer laekies dichte endemaegies gaan 
al naar huus. Et is weer een daggien west van haelen en 
brengen. "Jameneer, nee meneer, asjeblieft Vrauwvan Diek, 
willen jaw even tekenen?" Marja wal wel dat d'r now mar 
es wat ongewaons gebeurde. Wat, daar ze nag lange over 
praaten konnen, mar d'r gebeurde naait wat. Endanmas ze 
d'r zels gaed bi'j betrakken wezen, j  dat zal ze fijn vie-
nen. Want ze is een knap maegien van evenpies twintig en 
de daegen gaan allemaole mar geliek in iene lange rechte 
riegel. Maeder het heur wel graeg es een dag thuus, mar 
daar gebeurt akalniet yule. Zonder naadaenken verschaft 
ze nag wat in de geldlae en strikt de handerties glad en 
kiek, Erasmus mit zien gaanzevere lacht tegen heur. 

Heden, daar kamt nag een laete klaant an. De man dat 
een betien vremd en schaft een wit pepiertien over de 
taanbaanke naar Marja tae. As ze 't lest, slat heur de 
schrik am 't hatte, mitien dauwtdeman heur een plastiek 
paede ander de neuze en snauwt: "Valdaen en een betien 
viagge, aanders.. ." Eventies staot Marjahielendal beduusd, 
ze kentde kerel niet, mit zien gemiene tronie, vieze ta-
nen, niet scheerd en in slaanzige kieren. Dat zicht Marja 
allemaale in ien aagapslag. Dan maekt de man een beweging 
as gripthi'j naar een waapen. "Valmaeken," bramt hitj  nag 
es. Marja maet wel, want ze is mit die kerel allienig. 
Zaachiesan begint ze wat in de zak te stappen, wat kikt 
Erasmus heur now zwat an. Dan schaft ze de zak naar de 
man tae. Die grauwt: "Stille wezen, staan blieven tat ik 
vat binne, want as jaw je ak mar animedri'jen schiet ik" 
Al aachteruut lapende scharreltdeman naardedeure, hi'j 
haalt Marja stief in de gaten. In de iene haand de paede 
mit geld ende aandere indebuse, as het ie daar een waa-
pen. 

Marja staat stakstief. Ze wet niet of ze now bange is 
of niet. Bi'j de deure dri'jt de man him viagge anirne en 
zal d'r hadde van deur, mar tumelt regelrecht in de aarms 
van Juffrauw Harkema, die d'r krek inkomt. "HOW, how, niet 
za haastig kerel, heden heden wat bin ie tach drak, ie 
gaaien mi'j ja amme man" 

In tied is Marja nag in staat de alaarmknappe in te 
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drokken. Dan wodt et heur hielendal gries veur de ogen, 
Maria vaalt flauw. Juffrouw Harkema bet de man ok niet 
beetholen kund, ze staot nog mit dehanen in de locht, mar 
de kerel isd'r van deur. Die draeftdeweg langes, mar de 
poede was zeker niet al te stark, want de pepieren flod-
deren overal henne, de meensken bin al an I t griepen en 
vienen dit op zien minst wel een betien apat. D'r bin ok 
goenenddiedrekt aachter de kerel anvliegen. Dan komt de 
pelisie mit groot geweld. De straotehoeken wo'n ofzet 
en dan is de man gauw pakt. Et wodt een hiele oploop en 
dan raost d'r inienend iene: "Mar die kerel ken ik, dat 
is sloppe Jannes, 1k kan I t zo wel zien" En sloppe Jan-
nes beweert bi'j hoge en bi'j lege, dat hi'j Pieters 
hiet.... "Nee, hi'j is 't, hi'j het een zwatte pruke op, 
scheurhimmar of..!" Dat gebeurt, hupsa, daor staot slop-
pe Jannes mitdekepotte plastiek poede nog in de binder-
buse. Jannes moet mit naor I t buro... 

In de bestuurskaemer vandebaankzitMarja op 'e stoel 
midden tussen een hiele troep collega's een betien bi'j 
te kommen van de schrik. Et spiet Juffrouw Harkemawel zo, 
dat ze de kerel niet beet holen kund hadde. Dan komt de 
pelisie vertellen dat sloppe Jannes pakt isenvragt hoe-
yule geld as d'r vot is. Of Narja dat misschien nog nao-
gaon kan? Ja, dat kan ze, al bet ze van die rere trille-
rige kni'jen. Dan boegen een blond eneen donker heufd te-
gere over de geldlae om de schae op te nemen. Brigedier 
Tromp vintetbest aorigomMarja een betien bi'j testaon. 
En dan inienen ontdekt Marjaeentintelig gevuul, zo van: 
now gebeurt d'r echt wat 
En verduld kiek, Erasmus lacht. 

Peggy Klinkhaemer 

Krumm eltien 

Deurdehuus-an-huus aktie van oonze woordeboekmitwarkers 
in Ni'jtriene is oons ledental now mit zeuven stegen tot 
339. 
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On tstegen 

Mien kleinste 

gedichien ontglipte 

mi'j mit een zucl'zien 

van de wiend, 

zweefde zachies 

fladder-daansend 

al hoger en hoger., 

niet meer van mi 'j 

zie'k et now en dan 

weeronrme: 

een gleensterdruppien 

in de vroege zunne, 

een dwarrelvlokkien 

van veurzichtige sni'j. 

Jan van Overt jonger 
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Sni'j 

Sni 'j, 

et ienzeme spoor, 

dat mi'j stapvoets volgt 

op mien iewig'e tocht 

naor de horizon. 

Jan van Overt jonger 
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Mit de snikke naor Assen in 1910 
De tieden bin al veraanderd bi'j vroeger. As de kien-

der now zundags thuus west hebben uut Assen en ze bellen 
binnen et half ure al op, dat ze goed overkornmen binnen, 
is dat al aanders as daj' vroeger naor Assen gongen. Dan 
mos ie mit de snikke, dat was een veeboot mit een peerd 
d'r veur, te trekken. Et peerd kwam in de liende en dan 
sukkelde et vot. D'r weren van die varken- en schaopestek-
ken bovenop et dek. Mar d'r konnen ok meensken mit, veur 
plezier ofzoeen dag naor Assen toe. Zodoende gongen wi'j 
ok een dag mit Mem mit de snikke henne. D'r gong ok een 
buurvrouw en een buurmaegien mit. Et buurmaegien heur heit 
hadde heur roem geldmitgeven zee ze, want heur heit had 
zegd dat hi t j niet hebben wol. dat ze op schobberdebonk le-
yen mos die dag. 

Now eerst over de reize. Morgens om vier ure mossen 
wi'j al van bedde om een uur of vieve in Appelsche te we-
Zen. Daor lag de snikke van Hoogenberg, en wi'j mossen uut 
Venekoten lopende eerst naor Appelsche. D'r gongen ok vee-
kooplu mit. Mien ooldste zuster heur ni'je hoetien wi'j-
de of en kwaminde varkenhokken te lane. De varkens heb-
ben heur mooie stronen hoetien an fladden knapt. Ze zegt 
dat ze et opvreten hebben. Ze het zo goeld, want doe mos 
ze mit et blote heufd naor Assen. 't Was haost schandao-
hg, vun Mem. 

Doe we dan tegen de middag in Assen an kwammen gongen 
wi'j mit Mem en de buurvrouw de stad in. Wi'j weren al 
bange dat witjdeboot  niet weer vienen konnen. Wi'j heb-
ben doe een posien deur Assen kuierd en nog even in een 
winkel west om wat veur oons te kopen. De nekke dee oons 
zeer van et in de hoogte kieken tegen die hoge huzen op. 
Zo hoge hadden wi'j ze niet eerder zien. Wi'j weren al-
lienig mar in Langedieke west. 

Doe wiTj  de snikke dan mit wat omwegen weer vunnen, 
mossen wi'j ok al weer naor huus. Et peerd kwam weer in 
de hiende en doe gong etweer op Appelsche an. De veekoop-
lu hadden zeker een borrel op, docht Mem, want ze mossen 
iederkeer bi'j de boot daele spi'jen, dat weet ik nog goed. 
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Dat vunnen wi'j al zo reer dat gespi'j. Zo kwammen wi'j 
dan tegen de aovend weer in Appelsche an. Doe wedichte an 
Appelsche toe kwanirnen zette Hoogenberg de hoorn an de mond 
en toeterde: "VrouwHoogenberg, is de koffie klaor, de snik-
ke komt d'r ant" Doe de boot dan eindelik stille lag mos-
senwi'j weer lopende naor Venekoten. Dat was dan de rei-
ze naor Assen, de hiele dag onderweg mit de Snikke! 

Vrouw J. Hoogenberg 

De meerste meensl<en 

willen niet 

7-zogerop. 

(in et fietserek) 

Rarmen 

"Trappen" 

brengen jow 

niet altied 

hogerop. 

Harmen 
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psalm 142 	 le doen et 

2. 1k verheffe mien stemme tot de Here, 
mien sternme tot de fleer om hulpe, 

3. stoot mien hatzeer veur him uut, 
mien nood leg ik eupen veur him. 

4. Want krap-an ontzinkt mi'j de moed 
op de weg die 1k gaon moet 
hebben streupers veur mi'j een strik zet. 

5. Kiek, ik zuke jow hulpe, anschouw mi'j: 
gieniene trekt him wat van mi'j an, 
d'r is nargens toevlocht veur mi'j, 
gien meens vragt hoe a'k nog leve. 

6. Tot jow blief ik roepen, oe Here, 
jow die 1k numen moch: "mien schoelpiak, 
mien stok grond in dit leven tT . 

7. Slao dan acht op mien klaegen, 
zels bin 1k weerloos wodden: 
red mi'j van die op mi'j jaegen, 
want zITj  wo'n mi'j vusen te stark. 

8. Oe, verbs mi'j uut dit bange bestaon, 
dat ik jow naeme weer boven mag, 
dat rechtveerdigen om mi'j henne binnen, 
want ie do-en et veur mi'j. 

(vertaeling: Oene Bult) 
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Lindos 
Van Lindos of zie '7< in de veerte 
et eilaand in een waezighied 
van ieie nevel, grieze slierten 
boven et waeter, eind'loos wied. 

Over dat waeter sal 1k veren, 
over dat waeter zal ik gaon, 
krel< as Theseus iewen leden, 
en 1k sal sels an It stuurrad staon. 

Want in de blauwe baai van Paulus, 
daor ligt mien schip veur zeilen ree, 
daor gao '7< te aovend mit naor It westen., 
dwas deur de naacht, over de see. 

De steerns sullen wiezend locl'iten, 
de see rokt zoo it, et schip naor teer, 
de wiend lat speuls et mastwark kraeken, 
de reiz' is laank, de haeven veer. 

En a'k de veerbaos tegen korrne, 
veer 17< misschien een aende mit, 
mar laeter gao '7< alliend weer veerder., 
en wissel It zwatte zeil veur wit. 

Want swat is dood en wit lat Leven, 
wit is de kisur van It voile locht, 
de naacht wodt deur de dag verdreven, 
ik wol da'k iewig veren mocht. 

Zo gao 'k deur wolkens van gedaachten, 
de zunne maekt et eilaand rood, 
beneden me daor zindert Lindos, 
mit in de blauwe baai mien boot... 

Johan Veenstra 

-31 - 



Praag 

Een ni'je meitied 

een ni'j geluud. 

De veurjaorswiend 

pruufde naor vri'jhied. 

Naor ni'j g'elok 

veur ieder meens. 

Mar de doods tried 

van Jan Palach 

smoorde et recht, 

en wat zo mooi begon 

versturf in bloed. 

Tanks en geweren 

ludeden et veurjaor in. 

Een ni 'je meitied, 

een oold geluud... 

Johan Veenstra 
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