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stiekel 
D'r ston een stiekel in et laand 
't was evenpies veurbi'j Zaandhuzen; 
die hädde last van zunnebraand 
en some ok wel van zwatte luzen. 

Hi'j kochte duseen zunneschaarm 
en een peer grote gifgas-7ussen; 
doe hadd'hi'jet niet meer zo waarm 
en kon hi'j ok de jokte blussen. 

De stiekel dochte - stark en groot! - 
"1k zegge 't tegen de leguster!" 
Mar och., die lag al daegen dood, 
want kiek: die was miljeu-bewuster. 

Jouk 
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Schoelemaegien 

Maegien mit je blazae ogen, 
mit je zunnig, goolden haor, 
zwaaiend mit je rooie maantel., 
waor gaoj' henne, waor? 

Eupen mond en witte tanen 
lachend tegen zunn' en wiend, 
lopt ze daansend deur de straoten: 
'n gelokkig, vrolik kiend. 

Slim tevreden mit et Leven 
het ze an heurzels genog. 
As ze ankomt bi'j heur schoele 
raekt ze verleuren in de rest. 

Leer mar yule, aorig maeg-ien, 
't Leven is de muuite weerd. 
Mar ik hope dat jow toekomet 
ok nog zunnig wezen zal.' 

Lodewiek H. 
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Et verhael van de orgelman 

Etmooieweer had mi'j dtr  toe verlokt om naor de stad, 
naor de maat te gaon. Op mien gernak slinterde 1k tussen 
de kraomen deur. Hier endaor bleef 1k staon om te kieken 
of een kielnighied te kopen. Want aj' naor de maat gaon, 
moej' ok mit wat thuus konmien, al zal et mar een poede-
glen drop wezen. Mar et mooiste vun 1k om naor de meens-
ken om mi'j henne te kieken. Oolde mannegies, veurwie de 
maatdag de dag van de weke was, want daor troffen ze om-
mes nog es oolde kunde. Middelbaore en wat ooldere vrouw-
luden, mit zunig dichteknepen monties, die overal in om-
me klauwden, priezen vergeleken en alles te duur vunnen. 
Jonge vrouwluden, mit kienderande haand, die haostig wat 
gruunte, fruit of een stokkien keze kochten. Een gezellige 
drokte, waor as ik zo veur een keer echt van genieten kan. 

Doe 'kalles zoe'n betlen bi'j langes west was, leup ik 
een straote In, waor as 1k wus dat een gezellig kefgien 
was, om een koppien kof f ie te drinken. 1k stapte naor bin-
nen. Et was d'r aorig vol, 1k keek om mi'j henne om een 
plakkien. Daor bi'j et glas, vlak aachter de deure zat een 
manvanomdevievenzestig alliend bi'j een taofeltien. 1k 
vreugofet pak tegenoverhimvri T j was. tijaheur,  gao mar 
zitten, daor bin de stoelen veur," zee hi'j. "Ok zin an kof-
fie?" En hi'jwonket maegien dat bediende al. 1k keek him 
es an, een vrundelik gezichtemitheldere, mar toch eern-
stige, haost wieze ogen. 1k bestelde koffie en zee: "Dat 
hadden jow goed raoden, ikheb zin an koffie." Zo kwammen 
we an de praot, over etweer dat zo mool was veur de tied 
van It  jaor en de drokteopde maat. Ja, h1j moch deens-
dagsmorgens graeg even de maat overgaon en dan hier een 
bakkien koffie drinken. "Dit is mien oolde plakkien, a'k 
vroeger deensdags op de maat dri'jde, of hier in de strao-
te, dan gong ikhier altied henne te koffiedrinken. " "Dri'j-
de?" vreug 1k. "Wat bedoelen low daor mit?" Hi'j lachte. 
"Dat za'k jow vertellen, 1k was orgelman. Jaoren hebben 
mien breut en 1k hier in de stad orgeldri'jd." "Och zo!" 
zee 1k een betien verheerd. "Haddenjoweenorgel? En mos-
sen jim daor de kost mit verdienen?" Hi'j nikte. En doe 
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begon hi'j te vertelien. Zien breur en hi'j weren een 
twieling, altied bi'j mekeer. Doe ze van schoele kwammen, 
beide as leerjonge naor een timmerbaos. Ze hadden et yak 
goed leerd en doe ze zoveer weren dat ze voile tirnmerman 
weren, kwarnmen de crlsisjaoren. Dat was dan es een schof-
fien warken, dan weer in de steun. Aarmoede troef: 

Doe brak de oorlog uut. Hi'j rnosindienst, zien breur 
was vri'j. De meidaegen kwairimen, hi'j lag an de Grebbe-
barg. D'r wodde daor vochten, verschrikkeiikvochten Doe 
et Nederiaanse leger de waopens daeieiegde, lag hi'j in 
't hospitaol mit een schot deur de longen en nog mar len 
bien. Mar hi'j was jong en stark en staorigan knapte hi'j 
weer open doe hi'j mittertied weer bltj  zien uiemenbreur 
thuuskwam, kon hi'j him al aorig redden mit zien hoolten 
pote, zoas hi'j zee. Zien breur sleug him deur de tied mit 
alderhaande kerweigies. Mem. heurwinkeltien mit wat lappe-
goed, knopen, gaorenenbaand begon aorig ieeg te raeken, 
ni'je veurraod was d'r niet meer te kriegen. Mit dat win-
keltien en wat ni'jwark had ze heur beide jongen groot-
brocht, naodat Hei t j ong wegraekt was. En hi'j zels, j  wat 
kon hi'j mit zien hoolten pote en iene longe? Zo leefden 
ze mit heur drienen henne, tot dat op een dag Riekes, zien 
breur, een oproep kreeg veur de arbeitseinsatz. Riekes 
stopte de kladdeinde kachel en zee: "Ze kundepip krie-
gen, mar 1k gao niet veur de mof f en warken." Mem docht dt r  

krekzo over, ze pakte wat kleren in en zee: "Gao mar naor 
Onike Jannes, die zal wel zien daj' wark bi ' j een boer krie-
gen." Riekes gong, d'rkwanimenni'je oproepen, dan pelisies 
en Duutsersomde deure, mar Mem zee, terwiel ze naor him 
wees: "Hoe kun jim now een vent mit len bien en mar iene 
longe oproepen." Pelisies en Duutsers zeden dan dat et zeker 
een vergissing was en gongen mar weer vot en in 't iaeste 
heurdenzed'r niksmeervan. Riekes kwam zo now en dan es 
thuusenal gauw begrepen ze dat hi'j met verzet zat en 
hulpomjoden onderduken te laoten. Hi'jzeis raekted'rok 
bi'j betrokken. Bosschoppen overbrengen, kraanties ver-
spreiden en bonkaorten op onderduukadressen brengen. 

Mar veur Riekes leup et mis. Bi'j een overval op een 
disterbuslekantoor was d'r verraod in 't spul en van de 
zes man wodden d'r viere pakt. Mem en hi'j heurdendat 
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hi'j oppakt was, mar wussen veerder van niks. Niet eerder 
as een peer maonden nao de oorlog, doe hi'j op een dag on-
verwaachs veur heur ston. Maeger, verooldst, mit grote 
verwilderde ogen. Weken lag hi'j opbedde, zonder een woord 
te zeggen. Mem stopte him toe wat ze mar bemachtigen kon. 
Doe op een keer dat Mem even vot was, begon Riekes tegen 
him, zien breur, te praoten. Doe ze oppakt weren, wodden 
ze eerst hier in de gevangenis stopt en mit de gebrukelike 
mattelings en mishanelings verheurd. Mar omdat hi'j niks 
zeggen wol, zien kammeraoden niet verraoden, wodde hi'j 
deur stuurd naor een gevangenis in Duutslaand. Ok dâor 
weer matteling, honger, luzen en bedrieging mit dedood, 
waorashi'j an ontkornmen kon deur bi'j de SS te tekenen. 
Dat verdomde hi'j Op een naacht heurde hi'j et gebuider 
van geschut. Eredaegs kwam et gebulder naoder en naoder, 
de bewaekers wodden zenewachtig. In 't laeste kon hi'j de 
zwaore muren trillen vulen. De celdeuren wodden eupensme-
ten, de gevangenen wodden d'r uutsleept, sleugen en schopt, 
naor de grote binnenplaetse. De mesienegeweren begonnen te 
rattelen. Bi'j et eerst salvo had Riekes him valen laoten, 
Aanderen vullen over him henne.... Et wodde stille,hi'j 
raekte buten westen. Doe hi'j weer bi'jkwam heurde hi'j 
praoten. Gien Duuts 	Hi'j luusterde... dat mos Engels 
wezen Veurzichtig perbeerde hij onder de lichems die over 
him henne laggen vot te kroepen. "Over here boys, over 
here," heurde hi'j roepen en even laeter wodde hi'j as 
ienigste overlevende, deur twie peer starke hanen op een 
brancard legd. In et Amerikaanse hospitaol was hi'j wat 
opknaptenanstarkt. Nao een weke of wat was hi'j zo veer 
dat hi'j op huus an kon. Mit wat Amerikaanse rantsoenen 
en wat geld, dat een ofcier him geven had, was hi'j op pad 
gaon. Soms kon hi'j* eenaendemiteenlegerauto mitrieden. 
En dan mar weer lopen, krek zo lange dat hi'j hier thuus 
was. 

Van die tied of was Riekes begonnen op te knappen, mar 
ze begrepen alle drie wel dat hi'j nooit weer de oolde 
wodden zol. 

Dan op een aovend kregen ze bezuuk. Et was een oolde 
man, die vroeger altiedmitzien dri'jorgel in de stad en 
op de maat staon had. Hi'j kendeheurmem goed en wus hoe 
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as ze d'r veurstonnen. Hi'j zee dat hi'j es over heur 
twienen naodocht had en vun dat ze daor zo niet zitten 
blieven konnen. Now konnen ze zien orgel kriegen, veur 
niks en op die meniere weer onder et yolk konimen en wat 
verdienen. "We weren d'r eerst een betien mit an, mar we 
hebben et anneumen en zo wodden mien breur en 1k orgelman." 
Hi'j dronk zien koffleopen keek zwiegend veur him daele. 
1k was ok stille; wat te zeggen op zoe'n verhael? Ikwonk 
et maegien en bestelde veur oons beidend nog een kop kof-
fie. Doe vreug 1k: "En daor bin jim mit deurgaon, mit dat 
orgel, voldee dat goed en konnen jim daor een broggien 
mit verdienenV' "Ja, eerst was 't wel wennen, mar staorig-
an begonnen weteheuren bi'j et straotbeeld van de stad. 
We kregen erverIng en meenskekennis. We konnen zo wel zien 
wie as we et maansebakkien wel of niet veur hoefden te 
holen. Veural hier in de buurt van et ziekenhuus kon et 
gebeuren dat meensken die d'r mit goeie tiedings wegkwam-
men, mitien de beurs pakten as ze oons zaggen, aanderen 
mit slecht ni'js leupen haostig mit niksziende ogen deur." 
Et maegien kwammitde koffie en 1k zee dat hi'j zeker zo 
wel hiel wat mitmaekt had. Hi'j nikte, op 't zelde ogenblik 
kwam een jongkerel van om de twintig op oons taofeltien 
toelopen. Hi'j stak de orgelman de haand toe: "Hay, Ome Daan, 
da's een poze ledenda'kjow zien heb. Hoe gaot et?" "Best 
jong, mit jow ok alles goed?" De jonge praotte nog even 
enikbegreep dat hi'j in dienst was. "Et beste Ome Daan, 
tot kiek" "Tot kiek, Dirk en de groeten an je mem" 
Hi'j keek de jonge nao en gliinkte. "Femilie?" vreug 1k. 
Hi'j schudde et heufd. "Hielendal niet, mar 1k heb him wel 
van klein poppienof an zien opgruuien" 1k keekhimvrao-
gend an, 1k vuulde dat d'r meer aachter zat. "Et is iene 
van de veurvallen uut mien levend as orgelman. As jow d'r 
glen be,zwaor tegen hebben, za'ket jowvertelien." "Graeg," 
zee 1k. "Et was bier indisse straote, dichtebi'j de poort 
van étziekenhuus. Ik had die jonge vrouwaleen peer weken 
aachter mekeer de poort uut zien konimen, et was iene van 
die meensken waor 1k an zien kon dat ze diepe in de zor-
gen,zat en 1k hul 'heur et bakkien dan ok niet veur. Die 
dag kwaui ze weer de poort uut. Mar et was dezelde vrouw 
niet. Ze stapte kwiek en heur gezichte straolde. Zo gauw 



as ze mi'j mit et maansebakkien zag, haelde ze de beurs 
uut de maantelbuse en kwam op mi'j an: "Hier man, dat is 
veur jow," zee ze mit een lach zo bliede, da'k d'r zels 
ok bliede van wodde. Ik wol bedaanken, mar mitienvul mien 
oge op de blinkende rieksdaelder, die ze In et bakkien 
daon had. 1k keek esnaor heur lang niet ni'je maantel en 
staemerde doe: "Hebben jaw je niet verzind?" Ze lachte 
weer en zee: "Nee heur , da's veur jow!" 1k bin zo riek van-
daege, want mien kleinejoongienwodt weer beter!" En vot 
was ze, Mien breur en ik keken mekeer an en begrepen d'r 
niks... en alles van: 

Een peer maonden laeter zag 1k heur weer, now mit de 
kienderwaegen. 1k kon et niet laoten om naor heur toe te 
gaon entevraogenof dat now et joongien was, dat zo ziek 
west hadde. Ja, dat was hi'j en hi'j was d'r now hielen-
dal bovenop. Ze dee et dekentien wat an de kaant en een 
klein, bliek snutien, marmiteen peer heldere ogies keek 
mi'j an en.... lachte te-en mi'j, de orgelman mit een hool-
ten pate. Van die tied of an zag 1k him geregeld, eerst 
nag in de waegen, laeter bi'j mern op de fiets of an de 
haand. En altied mach hi'j wat inet bakkien doen. Laeter 
mossen we him optillen, om bi'j de poppen op et orgel te 
kieken en doe hi'j nog wat grater wodde bleef hi'j wel es 
een posien bi'j oons, intied dat zien mem bosschoppen dee. 
Dan gong hi'j ok rond mit etmaansebakkIen. Ja, wi'j weren 
op him gesteld en Riekes die altied wat stille en in him 
zels keerd bleven was, fleurde op as hi'j et kereltien zag. 

Hi'j wodde groat enwi'j woddenoold. Riekes raekte weg 
en een peer jaor leden bin 1k mit et orgel opholen. Mar 
zo as jaw zien hebben, Dirk en 1k bin nag altied vrunden 
en 1k hope dat dat zo blift zolange as 1k leve. Want dat 
bin de mooie dingen, die et levend de muuite weerd maeken." 
Hi'j ruurde in zien koffie, 1k zag zien gezichte vremd 
eernstig wodden. Inienend keek hi'j me recht in de ogen 
en zee: "Mar soms, dan wodde 1k apstaandig, zoas veur een 
peer maonden, doe 1k him zag in zien soldaotepakkien. 
Dan wi'ketwel uutraazen, maetetdan altied zo deurgaan 
Wodt et meensdom dan noolt wiezerfl! Jonge levens waaras 
men bliede mit is, waor alles veur daon wodt am ze gaed 
en gezond graot te brengen en ze te beholen, mae'n die 
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now altied mar weer opleided wodden om te moorden en zels 
vermoord te wodden!" Dan wat kalmer: "Neem et mi'.j niet 
kwaolik, mar 1k kan dit niet verkroppen. Waoromme toch, 
waorouime?V' "Ja, waoromme toch?" zee ik zien laeste woor-
den nao. Zwiegend zatten we tegenover mekeer, de mooie 
dag was koold en gries wodden. 

Z. Kuiters-Keizer 

Su telen 

Hi'j had de plestieken gruuntekistemitboeken veur de 
deure van et gebouw daele zet en doe zien auto naor et 
perkeerplak reden. Bi'j de entree moch allienig de auto 
van de direktrice en de dokter staon, dat gavven twie witte 
hoolten bottles an. Die wodden daor bliekber as de twie 
belangriekste personen beschouwd. Eenbottien veur een su-
telder mit een zwaore kiste boeken zal d'r wel nooit in 
de grond sleugen wodden, al bin et alderdeegst Stelling-
warver boeken en staot et gebouw in een niet onbelangriek 
plak van de Stellingwarven. 

Doe hi'j zien plicht daon haddekonet wark waorashi'j 
veur kominen was die middag beginnen. H1'j nam de plestie-
ken gruuntekiste mit boeken in beide hanen en vrosselde 
mit zien rechtervoete de veurdeure eupen. Doe ston hi'j 
in de hal, waor een bottien ston: "Leveranciers dienen 
zich bij de receptietemeldenTt. Was hi'j leverancier? Ja 
en flee. Hi'j wolwelwat leveren, mar was sutelder en glen 	
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leveraancier. Toch mar et zekere veur et onzekere nemen, 
want hi'j wol li ever niet ommenocht korrimen, okal dee hi'j 
zien wark vri'jwillig. Misschien juust daorornme. 
In et glaezen kaemertien aachter et leket zag hi'j gien-
iene. Wel een witte elektrische belle. Daor drokte hi'j 
op en een vrouw van middelbaore leef tied kwam rap te veur-
schien, nog mit een boekien in de haand. Ze had daor ze-
ten te lezen vanzels. "Boeketreeks" zag hi'j staon. "Mag 
ikinet gebouw sutelen mit boeken?", vreug hi'j hiel fe-
soenlik. Et moch. "Misschien wil Mevrouw d'r ok iene ko-
pen?", zo begonhi'j drekt aktie. "Nee, u ziet, ik heb al 
wat te lezen," was et bescheid "en u komt met Stelling- 
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werver boeken, heb ik begrepen? 1k kan geen Fries lezen". 
le moe'n ok op alles verdocht wezen aj' mit boeken de 
streekop gaon, docht hi'j en miende dat hi'j now et slim-
ste al an et begin had hadde. Dat docht hi'j; et zol nog 
yule slimmer wodden. Hi'j dee et dudelik veur de eerste 
keer en mos nog een protte leren. Een betien veraldereerd 
leup hi'j de trappe op, daor weren de kaemers van de be-
woners. 

Bi'j nommer iene drokte hi'j op et bellegien naost de 
deure. Et duurde eventies veur dat hi'j wat schoefelen 
heurde. Eenoolde vrouw dee eup en. "Ikbineen boekiesman," 
zee hi'j en stalde de titels mooi uut. "Is d'r ok wat veur 
jow bi'j om te lezen?" "Now kiek," begon ze, en et vul 
him op dat ze Stellingwarf s praotteenhi'j zag zien kaans 
schone, "now kiek, ik bin gister bi'j de dokter west mit 
mien ogen en die zee dat een ni'je brille wel niet meer 
helpen zol; van vandaege of bin ik zo goed as bliend, in 
elk geval 1k kan niet meer lezen, dat et moet mar niet 
angaon, mar etwas wel een aorige dokter, heur." Nit alle 
begrip zee hi'j g'ndag en weenskte heur et alderbeste. 
De twiede deure hadde krek zoe'n bellegien. Now wodde 
viotter eupen daon. Et zelde eupeningsverhaeltien wodde 
verteld an een jonge man die doe naor binnen reup: "Moat 
ileit ek noch boeken keapje, de man hat fan alles yn de 
koer." Heit, een betien overvalen deur disse vraoge, zee 
dudelik: "Ni, hjoedmar net," krekaskon et morgen ok wel. 
Dadde deure. Zeldemeneuvels, zelde praotien, mar now bi'j 
een vrouw die interesse toonde. "Wat is et goedkoopste?", 
vreug ze, "want morgen dan komt mien dochter en die is dan 
jaorig, dan hebikok wat veur heur om te geven. " Hi'j kon 
d'r niet onderuut, zien elgen boekien was mit viervuven-
zeuventigetgoedkoopste. "Bin ie dat zels?" vreug ze mit 
bevestiging in heur stemme, "mar dat komt goed uut, dan 
wil ik toegelieke graeg een haandtekening van jow hebben, 
kom d'r mar eventies in, dan kan 'k jow drekt betaelen. 
Hej' van een tientienweeroinme?" Dat had ik,de orgenesaosie 
hadde veur een kevot mit wisselgeld zorgd. "Etliekt spre-
kend," zee ze nog, doe ze et bundeltien "In et honderd", 
mit haandtekening, an de buterkaante bekeek, nog zonder 
brille te bruken. 
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Bi'j de volgende deure wodde niet eupen daon. Op et 
loekien naost de deure hong een briefien mit de tekst: 
"Vandaag geen eten". Ok glen leesvoer dus. De volgende 
deure was weer viak bi'j. De oolde meensken wonen hier 
krek as in krienehokken, mar dit hiet dan een flat. Zelde 
sitewaosie as bi'j de eerste driee. Hi'j heurde dudelik 
iene uut bedde kornmeneneen man kwamopzien slof fen naor 
de deure toe schoefelen. "Now, ik zal jow vertellen," be-
gon die, "1k hebbe gister krek al mien boeken opruumd en 
1k zet ok glen ni'jen meer an," asofet schaopen betrof. 
"1k hebbe an de kraante genog en die kan 'k mit et oold 
pepier mitgeven. Meneer zicht wel, wi'j wonen hierfliet al 
te roem." Dat was zo. Hi'j dee de deure weer dichte en 
oonze sutelder mit frisse moed naor de volgende. Et zol him 
niet spieten asd'rniet eupen daon wodde, mar dat was wel 
zo. Een vrommes toonde belangstelling en vreug naor een 
boekmit spoekverhaelen. "Mien wegen bin duustere paeden" 
kon daor neffens him wel dienst veur doen, al zol Wube 
et zelszoniet numen, mar et was gelokkig krek op 'e tied 
uutkommen. Dus dat wodde iene van Jaeger. Gien minne koop. 
Hi'j wol now evenpies bekonimen. An et aende van de gang 
ston een stoel naost een grote, grune plaante. Even een 
sigerette opstikken, de aske kwam in de plestieken bloem-
pot terechte. 
Mit visie en vaort namhi'j doe deere kaante van de lange 
gang mit oneven nonimers. Dattien konhi'j overslaon, want 
daor hong weer et bottien: "Vandaag geen eten". Bi'j vief-
tien sleug de suteldersgeest weer toe. De man die naor de 
deurekwamhad wel es van een zekere Peggy mit een kiln-
kende aachternaeme heurd en dat wodde dus een "Sprokkel 
en een Spraankel". Goed, daj' dat boekien mit vassies en 
verhaelen wel es vaeker onder ogen had hebben en zo je 
klaanten uutdedroom helpen kunnen. Hi'j vun dat hi'j et 
niet zo min dee veur de eerste keer, mar de plestieken 
gruuntekiste wodde wel zwaorder, ok al raekte hi'j stao-
rigan wat leger. Zeuventien leut niks heuren en daor was 
hi'j ok niet rouwig onime. Negentien vreug-naorkotte ver-
haelen. Hi'j hadde wel es van Johan heurd, die was wel es 
west te veurdregen indegrote zael, dus dat gong al weer 
an. Doe een hiele tied niks en doe mos hi'j detwiede gang 
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hebben. D'r weren d'r zeuven hadde hi'] al verneumen, 
en hIT]  was now almeer as een ure onderwegens. Funk we-
zen en deurztten, hul hi'] him zels veur, et gaot veur 
een goed doel en dat mar len keer in et ]aor. 

Now weer een hiele rig even nommers an de rechterkaante. 
Op de belle drokken en een vrommes zegt in nettles Hol-
laans: "Welbedankt meneer, maar ik ben hier gisteren pas 
gekomen en 1k moet ml] eerst nog even orinteren." Ok 
•goed, volgende deure mar. De man zegt: "1k leze altied wel de 
verhaelen in de Liwwadder Kraante, mar 1k vienze niet 
spannend genog." HI'] vragt as gengageerd schriever wat 
asdeman dan wel spannend vint. Mit een omhael maekt hi'] 
him dudelik, zonder et woord te numen, dat hi'] now en 
dan wel naor de film gaot en dan graeg die het waor et nag-
al waarm, zo niet hiete in toegaot. Of Ikokzokkeboekies 
hebbe. Even wodde docht an "Piepmoes", mar dat kon hi'] 
toch niet maeken. Wat vervelend om "nee" verkopen te moe-
ten. D'r zit nog een gat in de mark. De volgende vreug 
recht toe recht an am een boereroman. Dat kon niet mis-
sen, dat mos een "Haarm" wodden, de man zol glen mis-
koop an Henderk hebben, beweerde de sutelder. Doe kwam d'r 
op de gang een vrouw op him of. Ze zee dat ze de direk-
trice was en as hi'] wel een grune venterskaorte hadde. 
Die wodden an et leket beneden of geven veur koopluden an 
de deure in dit huus. Now, dat was vanzels niet zo. "Dan 
kunnen wi] uniet toestaan," zee ze kerdaot "en bovendien, 
het is etersti]d." Dat mos een Friezinne van komof wezen, 
docht hi']. Ems was hi'] wel bliede dat hi'] niet meer 
hoefde en pakte zien bakkien op, dreugetnaor de auto en 
wol votrieden. Daor kwamdevrouw van de receptie nog an-
stoeven. "Heb ie ok 'Her en Der' veur ml']," vreug ze, 
"want 1k wilwelwat meer van et oolde Wolvege weten, hoe 
et hier vrogger was doe et b]aordehuus d'r nog niet ston." 
Dus dat wodde op et laest nog een Fokke van Lute en doe 
kon hi'] aorig wat ofrekenen bi'] de orgenesaosie van de 
Stellingwarver sutelaktie. Mar of hi'] ankem ]aor weer mit 
sutelt? Misschien in een wiek zonder be]aordeflat. Hi'] 
wil ok wel es wat aander praot hebben. 

Oene Bult 
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Voegels voeren 
Och hester jow moe'n niet so graoperig wesen 
'7< He' voer stri'jd mar It is fist allienig veur el 0W 

1k zag krek hoe as jow een vinkien ofzeumden 
Die kun ie wel an, mar mos dat now so? 
Veur de mesies heb 1k een spekzwaore hangen 
Die lus ie niet, daor konznen jow niet an. 
It Roocibossien zit in de hede te kieken 
Dat lusts d'r aenlik ok wel wat van 
De mark loper daor hebben jow ontzag veur 
Die is starker as jow en veul meer maans 
1k zag 'm krek in de huistpo lie zitten 
pas mar op., bi'j him, daor heb is gien kaans 
'7< Miende da'k goed dee de voegels te voeren 
1k vien jim so mooi, ik wil jim niet kwiet. 
Mar as 'k dan zie, hoe kribbig aj'm binnen 
Dan daenk ik: ze bin ja een meensl<e gehiek. 

H. Veenstra 

Wat was 't een toer 
wat was It een toer om disse morgen 
weer gewoon an 't wark te gaon 
mit de daegen in de warre 
nee - et was mi'j niks gedaon 
d'r was gien ding dat op zien plak was 
It hiele huus sat onder It stof 
doe ik de trornmegies wat nao zag 
vun ik nog taoi - It was wel wat slof 
dennenaalden op et kassien 
op 'e taofei - op 'e grond 
en op It aanrecht legs glassies 
een vremde smaek ha'k in de mond 
in mien heufd was ik wat warrig 
Ja, ik wus d'r niet meer van 
doe inienend - I remember - It was december 
waor It van kwam. 

Lamkje-Hof de Boer (2-1- 1 82) 
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Baarmtocht 

Haarm lag in de baarm 
mit de fists in de aarm 
en hadde et bepaold niet waczrm. 
Hi'j was uutgleden in et grös 
en hadde slim piene dus. 
De dokter wodde reupen 
en Haarm scheurde de overjasse alvast mar eupen. 
Hi'j moch him van de dokter niet verreuren 
want dat kon him wel es flink bezoeren. 
Zien linker aarm was vermoedelik breuken 
en de pakkiesdreger zat vol deuken. 
De piene gong mar niet vot 
1isschien was d'r wel meer kepot. 
Ze hebben 'm ter plekke verbunnen 
want zo naor huus fietsen zol hi'j niet kunnen. 
Tieden leup hi'j onvne in et gips 
en zien hanen dat wol ok mar niks. 
Laest is hi'j veur controls west 
en zien aarm dri'jt weer best! 

Willem de Vries 

Glen wark. 

Veul meensken bin slim beni'jd 
n:aor de konrmende warkgelegenhied. 
Hoe maeken we oons stark 
veur behoold e,n uutbreiding van wark? 
Alderhaande baenen verc3jienen 
en machtige mesienen verschienen. 
Dorruniet zit sen robot op oons plak 
omwille van et produktiegemak. 
Klaegen helpt gien donder 
Want volledige warkgelegenhied blift sen econornisch wonder! 
Is d'r sen oplossing veur Nederlaand 
of moe 'n we die zuken in Europees verbaand? 

Willem de Vries 
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Een vliegend paantien in de Kaele Dunen 

(Een versiag van Sytse Vilegen) 

Zaoterdag 21 juni 1980 was 1k in de Kaele Dunen. Et 
was de hiele dag waarm weer west en de Dunen weren drok 
bezocht deur binder- en butenlaanse daggiesmeensken, speu-
lende kiender, loslopende honnen en onverwaachs opdukende, 
halfnaekende zunne-anbidders. Tegen de aovend wodde de 
drokte hadde minder en wodde et weer rustig en stille cm 
mi'j henne. Tied om aenlik es wat meer ommedaenken an de 
netuur te geven. Mit blote voeten op et zaand dat nog waarm 
was, leupik naor de hoogste duuntoppe. Daor gong ik zit-
ten en at mien van huus mitneumen bolle op. Een koppel £ e-
saanten scharrelde een aentien veerderop wat omrne in de 
dreuge naalden onder een leeg denneboompien. Een peer 
knienegies hobbelden aachter mekere an, op zuuk naor plak-
kies waor nog vas gruun gras gruuide. Halverwege et vol-
gende duun wadderden een stok of zesmusken, dat et stoef-
zaand in de ronte vicug. An de bosraand zong een merel mit 
lude uuthaelen de stilte van deaovend vol. Staorigan zak-
te de zunne as een vuurroje belle weer weeromme onder de 
horizon en zette alles in een oranje-goolden gloed. Et be-
gon wat frisser te wodden. 1k kwam in de bienen cm mien 
fiets weer op te zuken en rustig naor huus te peddelen. 

Mar krek doe 'k recht overaende ston, leek et percies 
as zol de zunne weeromme kommen: de oranje gloed in de 
veerte wodde inienend yule starker. Verbaosd keekik naor 
et vremde verschiensel. Waor et oranje op zien felsten 
was, verscheen inienendinde midden een gliinmende platte 
stip, die staorigan groter wodde en dichterbi'j kwam. 'k 
Hadde wel es heurd van vliegende paanties of zokszowat, 
mar 1k hadde die verhaelen nooit geleufd. Mar disse keer 
leek et tech echt iene te wezen en 1k gong d'r es goed 
veur zitten. Et glinimende ding wodde al mar groter, et 
dri'jde zonder geluud zaachies am zien asse, deur een 
lochtblauw schiensel omgeven. Fesaanten enknienegies vleu-
gen d'r vandeur, wiels et dri'jding now hiel dichtebi'j 
kwam en vlak veur mi'j tussen twie dunen staorig naor de 
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grond zakte. 'n Klein aentien van de grond bleef et zaacht-
zoemend zweven en et opwi'jende stoefzaand mong him mit 
et blauwe locht om et ding henne. Et hadde een deursnee 
van ongeveer zeuven meter en een hoogte van ongeveer drie-
je. Dit was glen pantien meer, mar een echte vliegenUe 
sch6ttel! 

Et lochtblauwe schienselomde schottel henne gong in-
ienend uut en an de binderkaante knipte doe een oranje-
geel locht an. Dat kon 1k zien deurdat et boverste diel 
van de schottel uut een deurzichtig koepeltien bleek te 
bestaon. An de onderkaante gong evenpies laeter een deur-
tien eupen en daor kwam doe len of aander wezentlen uut 
teveurschien, dat wat muuillk vanonder de schottel weg-
kreup en d'r naost rechtstaon gong. Deur de invalende 
schiemer koniket allemaole nietzobotte goed meer zien, 
mar doe 'k wat langer keek, zag ik dat et wezentien naor 
mi'j winkte da'k bi' .j himkomrnen zol. Bliekber was et te-
yule wark veur him om tegen et duun op te klauteren waor 
as iknog de hieltied op uut te kieken zat. Ikke dus naor 
onderen, want 1k was netuurlik verhipte ni'jsgierig, hoe 
dat kereltien d'r uutzien zol, hoe hi'j praoten zol enwat 
hi'j mi'j zeggen of vraogen wol! In iene roetsjjj steuf 
1k bi'j de duunhelling daele en ston buten aosem veur 
him. Hi'j had een zulverachtig glaanzend pak an dat stief 
óm zien lichem sleut. Om et heufd hadde hi'j een deur-
zichtige helm, vanwaoruut twie waarmbrune ogen mi'j vrun-
delik ankeken. Hi'j had lochtblond, krullerig haor, een 
kotte, rechte neuze, een kleine, haost ronde mond, en zien 
oren leupen spits toe, liek as bi"j elfen; hi'j was on-
geveer twie meter lang. Hi'j stak mi'j de linkerhaand 
toe en scheuf toegelieke mit de rechter et vezier van zien 
helm onihógens. 1k hadd' evenpies muuiteomzo vlogge mien 
elgen linkerhaandtevienen, mar et lokte nog, krek op 'e 
tied. De stof om zien haand vuulde zaachte en waarm an. 
"Wie bin ieenwaor kom ie weg?" vreug 1k. 1k verwaachtte 
gien antwoord, omdat hi'j mi'j toch niet verstaon zol. 
Mar tot mien grote verbaozing eupendehi'j de mond, enmit 
een zaachte, melodieuze stemme, die naor et mi'j toeleek 
toegelieke een hoogen een leeg register bruukte, zee hi'j: 
"1k bin Wubbo Ekkels, aachtelkleinzeune van Wubbo Ekkels 
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uut Oostewoolde, die nao glondige bestudeling van ge-
schlif ten van LeonaddoDa Vinci en Galileo Galilel zoe!n  

twiehonded jaol telogge via ienvooldige gedaachtesplong 
op planeet Betelkeuze-S.V.P. telechte kwam. Daol leven 
wi'J now mit allemaol Stellingwalvels-mit-mekele, bliede, 
teviedenenlustig; d'lisgien betele weled te bedaenken 
as die van Betelkeuze. Alle Fliezen zitten naemelik op 
planeet Aldebalan-B.B.M.J., die deul heul 'Aldln, bettel 
boelkjen mei jalle' nuumd wodt. Ofstaand naol Aldebalan 
is ongeveel 10 lochtjaolen, dus leboelie kilegen zuwe 
niet zo gauw" 
1k kon mien oren niet geleuven! Et was zuver, echt Stel-
lingwarfs dat ashi'j praotte Toegelieke vernam 1k, dat 
hi'j an len stok deur alle lidwoorden oversleug en alle 
r's tot l's verdri'Jde. 1k mos him eerst es vraogen wat 
as daordereden van was. Zien antwoord ludede: "Lidwood-
den bluken wi'j niet, orndat iedeliene die bi'j oons an-
komt, di(a)lekt lid wodt van oonze glote Stellingwalvel 
Bond. ledeliene is dus al lid, en woodden om ze lid te 
maeken hewwe hielendal niet neudig. Gien lidwó6dden dus, 
wl lid-wôdden! Mal omdat bi'j jim op planeet Eelde nog 
lang niet iedeliene lid wodden is, za'k veul et gemak jim 
lidwoodden now veeldel wl bluken. Wat de '1' angaot: de 
balbaolse klaank rrrrr... dot oons tevule daenken an et 
geluud van de ontelbel yule mesienen, waol et leven bi'j 
Jim op Eelde mit vegiftigd wodt. Jim zullen zeggen: vel-
lenv66ldigd wodt, mal dat bin 1k dan niet mit jim lens: 
de mesienen nemen jim haost alle walk uut hanen, ze plo-
ducelen tevule, wiels alles toch duuldel wodt, ze jae-
gen jim op en maeken jim walkloos en ovespannen. As jim 
zo nog evenpies deulgaon, helpen jim jimzels naol de maone, 
1k bedoele: naol de bliksem dat bi'j jim bliekbel etzelde 
is as maone. Bl'j oons op Betelkeuze-S.V.P. hewwe glen 
mesienen, ze bin stleng vebeuden. Disse vliegende schot-
tels maeken wl'j deul gedaachtekracht: we bedaenkend'l 
ieneenzetten dan oonze gedaachte oinmeinenelgleenstof; 
zo kan elk Betelkeusslen zien hielemaol eigen spesiaole 
schottel fantaselen. Mal now 1k dan mit mien eigen bedaenk-
sel bi'j Jim op Eelde stao, bi'j jim die zo ofhaankelik 
blnnen van al jim plachtige, duvelse mesienen, now za'k 



de 'r' mar weer bruken, dan kuwwe mekereokwat beter ver-
staon 
Dat was een hiel verhael dat hi'j hul, een redevoering 
haost. Wiels hi'j praotte, straolde hi'j waarmte uut en 
een oranje-aachtig locht, datokmi'j mit zien gloed vong 
en vaaste hul. Et was intled al aorig donker wodden, dat 
wi'j stonnenas twie ienzeme lochtpunties in et duuster van 
de Dunen te gluuien. 
"Wat betekenen de letters S.V.P. aachter de naeme Beter-
keuze?" vreug 1k doe. "Die letters staon veur: Saksische 
Verienigde Planeten," was etantwoord, "In et begin kwarn-
men d'r allienig mar Stellingwarvers op oonze planeet. Mar 
de laeste tied kommen d'r ok veul Twenten, Drenten, Grun-
fingers en Overiesselers, allemaole meensken die heur tael 
aorigopet Stellingwarfs liekt en daor dikke femilie van 
is. Op et laest wodde et vusen te vol op Beterkeuze. Daor-
oniine hewwe vliegende schottels fantaseerd en daor disse 
meensken mit overbrocht naor de planeten Proxima-Centauri 
A, B en C, die nog niet bewoond weren. Al zitten ze, ruum-
telik zien, een aorig aentien van oons of, toch biwwe de 
alderbeste kammeraoden bleven. Een posien weeromme hewwe 
iendrachtig besleuten ommitmekere de "Saksische Verienigde 
Planeten" te vormen, ofkot as S.V.P. Heufdplaneet blift 
Beterkeuze, marokde ere drieje zullen bi'jkotten S.V.P. 
aachter heur naeme kriegen. Doel is: de haandhaving en be-
voddering vandeeigen kultuur en tael. Dat is nog es wat 
eers as wat de E.E.G. en de NAVO doen: die bin allienig 
mar uut op ekonomisch en geldelik veurdiel en op bevod-
dering van de bewaopening. Allienigetoveraende holen en 
bevodderen van deeigen kulturen is, naormien gedaachten, 
if staot ometmeensdom dichter bi'j mekere te brengen en 
de grote atoouiklap nog wat uut te stellen of, wie wet, 
alderdeegst te veurkoinnien. Mar et meensdom het niet veur 
niks et woord "dom" in zien benaeming staon: ie moe'n ok 
wel verschrikkelik dom wezen om veur et bewereri van de 
vrede en et veurkormnen van oorlog te rekenen op de macht 
van et geld en de kracht van et atoom. Et meensdom heipt 
himzels op die meniere an zien aende, daor vaalt dan niet 
meer an te ontkonimen. En et zal niet lens zo lange meer 
duren as et z6 deurgaon blift. Alderdeegst in de bossen van 
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Stellingwarf zullen de meensken dan glen schoelpiak en 
veilighied meer vienen kunnen, want Haovelte mit zien a-
toomkoppen ligt dichtebi'j. Nee, de ienigste uutkomst en 
meugelikhied zol dan nog wezen: vlochten naor Beterkeuze 
of iene van de drie ere planeten. Daor is et leven hiel 
wat beter!" Enhi'j zweeg, as was hi'j in gedaachten ver-
zonken. 
"Hoe zicht etd'ruut, daor bl'j jimop Beterkeuze?" vreug 
ik him nog. Hi'j zochtte es diepe en zee doe: "Et leven 
daor is yule beter en mooier as et leven zoas dat hier 
now staorigan wodden is. En toch hadd' et hier op Moeder 
Eerde ok slirnme mool wezen kund, as de meensken d'r mar 
zuniger en verstaandiger mit ornmegaon hadden. lens is Eerde 
de mooiste planeet van et hiele hielal west. Mar daor liekt 
et now hielendal niet meer op aj et vergelieken mit Be-
terkeuze. B1'j oons is et leven zaachte en rustig, vrun-
delik en bliede. Gien gejacht en geraos, glen staank of 
kwaoie dampen, glen mesienen en duvels waopentuug, glen 
reboelie of stried. Wi'j leven daor in en mit de netuur, 
we bin d'r hielendal len mit. Alle kleuren bin zaachte en 
teer, alle klaanken muziekaolen harmonieus. De zwaorte-
kracht drokt oons yule minder as op Eerde, we wo'n d'r 
langer, en lang zo gauw niet oold. Elkeniene die oons een 
goed hatte toedreegt,is d'r welkom, iederiene is vrun-
delik en hattelik veur alle aanderen. De katte uutdebo-
men kieken kuj' daor niet, want d'r bin gienbomen, lieke-
min as katten. Wel bin d'r duzenden en duzenden voegel-
ties, vlinders en vissen en veerder bloemen in alle geu-
ren en kleuren diej' j  mar indaenken kunnen. Ontelbere 
lege struken leveren oons alderhaande verschillende vruch-
ten, die zo sappig, voedzem en gezond binnen, dat ze oons 
een leven geven dat yule, yule keren langer duurt as et 
leven hier op Eerde. Ja, Beterkeuze is echt een ongeleuf-
uk paradiesien!" Deuretvuur daor hi'j mit praotte mit-
neumen en now, ondaanks de aovendkilte, deur zien uutstrao-
ling hielendal waarm wodden, bedocht ik mit piene in et 
hatte, dat et leven op Eerde de hieltied mar geveerliker 
wodde en dat, as alles verkeerd gaon zol, de hiele zaeke 
bier binnen twintig jaorwel oflopen wezen kon. Dat veur-
uutzicht lokte mi'j niet an, want zo oold bin 1k now ok 
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nog niet. Doe 'k daor ok nog bi'j bedocht, dat gieniene 
mitj geleuven zol a'k alles vertellen en opschrieven zol 
wa'k vanaovend bier inde Kaele Dunen mItmaekt hadde, mar 
dat de meerste meensken mi'j hadde uutlachen zollen, doe 
ston mien besluut vaaste: 'k vraoge an Wubbo Ekkels a'k 
mit him In zien vliegende schottel mitreizenmagnaor Be- 
terkeuze. En inderdaod, hi'j vun et daolik goed 	En zo 
bin ik now, slimme ni'jsgierig, onderwegens. naorBeter-
keuze, as iene van de aldereerste meensken die, zonder 
versturven te wezen, naor een aander en beter leven over-
gaot 

NAOSCHRIFT: Bi'j et verlaoten van disse oorlogszuchtige 
planeet, waor nef fens dat et liekt de meerste meensken wel 
verstaand hebben mar nog aided niet goed weten hoe ze dat 
now aenlik bruken moeten, he'k et verslag van watik op die 
ienentwintigste juni 1980 mitmaekt hebbe, uut et koepel-
tien van de vliegende schottel valen laoten, in de hope 
dat iene etvienen zalenet publiceren lat in de len of d T  
ere kraante, bi'jglieks de Steilingwarf of De Ni'je Oost-
Stellingwarver. Niet da'k now verwaachte, dat deur et le-
zen hiervan een protte meensken heur verstaand inienend 
beter bruken zullen; mar wie wet, misschien het bier of 
daor iene dTr  toch nog wat an 
Tot besluut weenskikjim allemaole daor beneden op Moeder 
Eerde nog van hatte et alderbeste toe, al zie 'k et eer-
ilk zegd nogal zwaor veur jim in, en in elk geval tot kiek-
es aliemaole in oons eigen Stellingwarver paradiesien Be-
terkeuze. 

De groetenis van Sytse Vliegen, 
die now een gelokkig man is 

Lodewiek H. 
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MeulehOeve 

Op 5 janneWaoni 1981 wodde deur borgemeistet Dr. T.H. Oos-
terwijk de MeulehOeve eupend. Een feestelike dag veur de 

Culturele Raod 	
die de expeSiS1e_tmte 

Ste11iflart SchrieVersronte, die 
beheert,n veur de  
sund september 1980 heufdbeW0flen15V dit prachtig res

- 

taureerde onderkOIrlme1 

rechtS de veurzittetn 	
C.R.O. dr. C.C. 

Van links naor 	 u 
Viam, borgemeiStetd T. H. 0osterW1jkenb0e verZittet 
drs. H. BloeOff. (foto Martin van NieuwenhOVefl, van de 

N.O.S. en van Anpa.kkefl) 
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L: enfant trouvé 

Ja, dat isFraans, en et is d'r mi'j niet onirne te doen, 
om daor mittepronken, dat 1k dat nog uut mien Mulotied, 
now zoe'n vievenzestig jaor leden, ontholenhebbe. Van de 
lerer Fraans, die nuumde et mi'j doedestieds zo: 1' enfant 
trouvg - het gevonden kind. 

Dat ik daor now een stokkien over schrief veur DeOvend, 
komt niet omdat die naeme zo van belang is, mar komt vot 
uut een verzuuk van mien warkgever Pieter Jonker. Doe hi'j 
es een keer bi'j mi'j over de vloer was en wi'j om een 
oolde foto zochten, zag hi'j toevallig in mien foto-album 
een knipsel uut et Dagblad van het Oosten mit een ar-
tikeltien van een journalist overetontstaon van de naeme 
Vondeling. Jonker zee: "Schrief daor es een stokkien over 
veur De Ovend in jow eigen woorden. 1k docht, daj' daor 
pattie meensken een plezier mit deden.'t  Daor gaot hi'j dan. 

Op een mooie stille naozorrimeraovend gongen Kornelis 
Hoekstra en een maot van heur wark naor huus in de buurt van 
Wienjeterp. Et woddealwat schiemerig en de beide mannen, 
muui van etwark, sjaanselden zonder yule praoties de kot-
te weg op huus an, binderpaeden langes. Op een wenakker 
veur een eerpellaand bleef Kornelis inienend staon. Et was 
krek, as heurde hi'j wat, een gelutien uut de eerpelakker, 
krek as goelde d'r een poppien. Zien maot wol al veerder 
lopen, mar Kornelis stapte veurzichtig de eerpelakker in 
en ruurde et lof wat an kaante, waor hi'j miende dat et 
geluud wegkwam. Hi'j hadde goed luusterd: doe hi'j veur-
zichtig een peer eerpelpollen an kaante ruurde, zag hi'j 
een zo goed as naekend kientien liggen, dat zaachies goel-
de. Hi'j deede jasse uut ensleug die om et poppien henne. 
En doe op huus an, verbiesterd deur dit vremde geval. Kor-
nelis zien vrouw hadde d'r niet yule mit opom et poppien 
te holen, ze had al muuite genog om heur eigen huusholing 
veur mekeer te holen. In elk geval, dat kon zomar niet: et 
kiend mos angeven woddenen dat dee Kornelis op 25 augus-
tus 1818 in Beetsterzwaog. Et joongienwodde daor inschre-
yen onder de toepasselike naeme Adam Vondeling. 

Kornelis Hoekstra gong mit et poppien naor iene van 
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de aarmvoogden, een welgestelde veenbaos - eers waj' ok 
gien aarmvoogd doedertieden - een zekere Henderk Zwart. 
En die besteeddeetmannegien uut bi'j een arbeidershuus-
holing, die d'rnog een peer kwattiesinde weke van over-
holen konnen. Mar zoe'n opzet kwamdepoppe niet ten goe- 
de vanzels en doe de vrouw van de aarmvoogd es henne gong 
te kieken, hoe et mit et kereltien gong, kwam zi'j thuus 
mit de bosschop dat et daor niet goed kwam. Et kiend wod-
de min ofmeer verweerloosd en dat gong heur an et hatte, 
want zi'j vun et zoe'n lief poppien. En et aende van et 
lied was, dat zi'j et poppien zels in huus nammen en as 
heur eigen kiend grootbrochten. 

Et joongien wodde een stevigeknaop, niet zogroot, mar 
bried en gedrongen. 

Zo goed as 1k wete verhuusde Henderk Zwart laeter naor 
Appelsche, waor de veenderi'je doe in volle gang was. De 
meerste veenboeren deden heur financile zaeken mit de 
baankiersfemilie Oosterbaan uut Drachten. 

Adam was twintig jaor doe daor in Appelsche de jaor-
likse verkope van veneputten hullen wodde. Oosterbaan 
kwam ok bi'j Henderk Zwart. Hi'j zag zeker wel wat in die 
pientere, wisse baos en hi'j zee tegen Adam, dat hi'j op 
de verkopinge mar twie putten vene kopen mos. En doe Adam 
verbaosd zee dathi'j daor ornmes de centen niet veur had-
de, zee Oosterbaan: "1k zee ok "kopen", over betaelen he'k 
et niet had. Betaelen doe 1k wel, ie tekenen een schuld-
bekentenis. Aj' de turf verkocht hebben praoten we wel 
over de ofbetaeling." 

Et gong doe nog wat gemoedeliker toe in et baankwezen 
as now. D'r was, as et goed was, een baand tussen geld- 
schieters en klaant. D'r kwaminen nog glen leketten an 
passe. Die baand gong vaeke over van heit op zeune. 1k bin 
nog es mit mien heit bi'j een Oosterbaan an huus west; 
heit dee nog zaeken mit him. Nao ofloop van die zaeken 
kwammen wi 'j in de huuskaemer te lane, maekten een praotien 
en dronken een koppien koffie. Kom daor now es oinme. 

Zo wodde hi'j danaihiel jong veenbaos en hi'j leefde 
et leven van doe: veenbaos mit een winkel en verplichte 
winkelnering veur zien arbeiders. Et kwam gewoon niet in 
him op om daor tegenop te kommen: et was de hieltied zo 
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west en zo zol et ok wel blieven. 
Mar de tied staot nooit stille. Een zeune van oolde 

Adam- Anne- docht d'r alwat aanders over, wat liberaler, 
en een zeune van Anne, weer een Adam, wodde via de Vri'jzin-
nig Democratisehe Bond op et laest lid van de P.v.c.A. En 
een zeune van disse Adam-weer een Anne- woddeP.v.d.A.-
kaemerlid en nog een poze menister. 

Zo is zowat et verloop west van de kleine 'Vondeling' 
in et eerpellof tot now an toe. Niks biezunders, mar veur 
pattie van jim misschien wel aorig am et es te weten. 

Hendrik Vondeling 

Boeregedichten 
Een peer weken naodat mien boek Fluitekruud uutkotnmen 

was hul een man mi'j op 'e weg staonde en zee tegen me: 
"Te hebben wel een aorig boek schreven, mar d'r is ien 
ding da'k niet begriepe. D'r staot een verhael in et boek 
dat zo mar in ienend veur een pat in Panes speult. Hoe 
kan dat now?" 

Et is dus bliekber zo dat d'r meensken binnen die d'r 
aenlik van uut gaon dat aj' een boek in et Stellingwarfs 
schrieven, dat de verhaelen in dat boek dan ok in Stel-
lingwarf speulen moeten. In Panes kun ze ,je ommes niet 
verstaon en zo. Dat is zo, mar een schriever die in 't 
Ingels schrift lat zien verhael misschien wel in Crieken-
laand speulen. Et is dus aenlik doodgewoon, mar in 't 
Stellingwarfs bin de meensken dat nog niet zo wend. Kiek 
trouwens mar om je henne in de streektaelliteratuur, et 
is haost altied zo dat d'r verhaelen en gedichten schre-
yen wodden die in de eigen streek speulen of speulen kun-
nen en die over dingen gaon die in de eigen streek te 
vienen binnen. Streekromans over et boereleven, gedich-
ten over de netuur en over hoe as 't vroeger was. Mar in 
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principe kuj' vanzels in iedere tael overal over schrie-
yen. Beparkings bin d'r kwaolik. En aj' de streektael 
uutbouwen willen tot een tael die overal veur bruukt wod-
den kan, dan moet dat allemaole kunnen, al kan een lite-
rair verhael vanzels lieke goed op 'e Hoeve speulen as 
in Panes. Et kán overal, tegen De Hoeve zuj' glen be-
zwaor hebben kunnen, tegen Panes ok niet, want overal 
wonen ommes meensken en aj' over meensken schrieven en 
over meenselik gevuul, zollen die op 'e Hoeve dan zovule 
aanders wezen as in Panes? 1k daenke van niet. Toch zol 
et vanzels slimme aorig wezen as d'r zo staorigan wat 
meer verscheidenhied kwaminde streektaelliteratuur. Des 
te meer d'r mit de streektael daon wodt, des te meer an-
zien as die kriegen kan. D'r bin de hieltied nog vusen 
te yule meensken die d'r aenlik toch mar wat op daele 
kieken en alliend mar zeggen: "Och ie kornmen d'r niet zo 
veer mit." 

Et ligt vanzels hatstikke veur de haand dat streek-
taelschrlevers heur antrokken vulen tot onderwarpen as 
de netuur en et boereleven. Ze bin d'r ommes zels in op-
gruuid en waor kuj' now beter over schnieven as over de 
dingen diej' ledere dag om je henne zien. Nargens weej' 
ommes meer van of. Waoromme schrift Hendrik Vondeling 
over et boereleven op 'e Fochtel? Omdat hi'j d'r weet van 
het. Waoromme schrift Maarten 't Hart over zien geriffer-
meerde ofkomst? Omdat hi'.j d'r weet van het. In je jonge 
jaoren woj' vormd en wat aj' dan mitmaeken en ondervienen 
speult in je wiedere leven gnif een rolle. Bi'j schrie-
vers en dichters speult dat vaeke deur in heur wark. 
Streektaelen wo'n now ien keer et meerste praot in de 
boerestreken van oons laand, et is dus hiel gewoon dat 
dat gegeven deurwarkt in wat as de streektael-schrievers 
en dichters op pepier zetten. 

Stellingwarf bet deur de ieuwen henne een laand west 
van arbeiders en kleine boeren. Eigen adel bet Stelling-
warf nooit kend en grote boeren weren vroeger in ieder ge-
val een zeldzemhied. Dat et vandaege de dag allemaole in 
t groot moet is een aander verhael. Mar al bin die kleine 

boerties dan uut de tied, Stellingwarf is toch dudelik bu-
tendegroteplakkenormne, een boerelaand blev-en. Glen won- 
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der daoromme dat netuur enboereleven in de streektaellite 
ratuur zo vaeke beschrevenwodden. Niet alliend in Stelling-
warf mar overal. En overal doen boerenetzelde wark. Ze 
voeren et vee, ze warken op 'e bouw, ze haelen et huj in 
huus, ze ploegen, mi'jen en stri'jen de dong over et laand. 
Hieren overal. En om zien te laoten dat boeren overal et 
zelde wark doenen hoe twie dichters dat op zoe'n liekese 
meniere beschreven hebben, as slot van dit stokkien acht 
riegels uut een gedicht van H.J. Bergveld, et gedicht hiet 
De boer, en acht riegels uut een gedicht van de Vlaamse 
dichter Rene de Clercq, dat gedicht hiet: 1k ben van den 
buiten. De Clercq wodde geboren in 1877, Bergveld in 1902. 
De dichters schillen dus percies 25 jaor. 

1k ben vándenbUIten (Rene de Clercq) 

1k zout en ik zaaie, 
1k eg en ik ploeg, 
1k mest en ik maaie, 
1k sweet en ik zwoeg, 
1k kiets op de kluiten 
En glets in de moer... 
1k ben van den buiten, 
1k ben van den hoer. 

De boer (H.J. Bergveld) 

1k bin mar een hoer 
en ik wark op et laand; 
Van deftige zaeken 
heb ik gien verstaand. 
1k ploege en egge, 
ik plaant en ik zi'j, 
1k koeflatten stri'je, 
ik melk en ik mi'j. 

Johan Veenstra 



Overdaenking 

D'r is al weer een jaor veurbi'j 
en kiek 

we hebben weer niet daon 
wat we doen wild hadden. 

Of we leupen wel so hadde, dat we niet zaggen 
wat as we deden, 

of we stonnen stille en deden niks... 
We dochten d'r wel an 

wat as we doen zollen 
as we mar meer tied hadden... 

Mar die tied steuf mar deur 
en we konnen him niet te pakken kr-iegen. 

As we es extra oonze beste deden 
dan vun een aander weer dat we 

d'r niks of temeensen mar een hiel klein betien 
van terechte brochten. 

of een dadde see: 
"Geweldig, hoe kun ie dat?" 

En dan dochten wi'j weer, 
mient hi'j dat now wel? 

Wi'j bin meensken van: "Ja heur, 
dat komt klaor, vandaege of rnorgen.. 

As d'r mar tied komt, zeggen we dan 
en we kriegen te laete in de gaten 

dat die tied oons al weer ontflodderd is. 
Mar daormit staon we dan wel 

mooi in de schuld. 
In negentienhonderdienentachtig 

beginnen we weer vanni'js... 
Misschien dat we dan... 

pssssssst... vinger op de mond. 
1k weenske jim allemaole 

een Gelokkig Ni'jjaor. 

Peggy Klinkhaemer 
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Daegelikse dinkies 

Lamert was drok an 't wark, doe et him inienend onder 
de aarm begon te jokken, percies in 't oksel, waor hi'j 
een klein wrattien zitten hadde. Lamert mitdehaand bi'j 
de kieren in, om et jokkende plakkien es f link te wrieven. 
Mar doe bleek dat et wrattien een dik bultien wodden was. 
Lamert schrok d'r wel wat van, mar hi'j was gien man die 
gauw overstuur was, en gong mar weer drok an et wark, en 
vergat de hiele wrattekwestie. 

De aandere morgensomeen ureof half elf zatten Lamert 
en Garregien genoeglikte koffiedrinken, doe de post kwam 
mit een doodbrief. D?r  was een goeie kennis van heur weg-
raekt, de man hadde kanker had. Doe scheut Lamert him 't 
wrattien weer inet zin. Want hi'j hadde veur detillevisie 
heurd en zien, dat as wratten en moedervlekken begiñnen 
te warken en op te zetten, dat et soms kwaodaorig wezen 
kan, "Garregien, moej' es luusteren: een klein wrattien 
onder mien aarm inet oksel is begonnen op te zetten." "Wat 
zeg ie daor," zee Garregien, die slim benauwd wodde, "ie 
gaon morgen drekt naordedokter heur, want etkan geveer-
lik wezen." 

Lamert eerst mar es weer bi'j de kleren in om naor et 
wrattien te vulen, mar hi'j vuulde niks meer. "Now," zee 
Lamert, "daor begriep ik niks van, ik kanetbultien hiele-
maol niet meer vulen; now, vuul ie es." "Nee heur," zee 
Garregien, "dat doe k niet, 't is me veul te griezelig." 
"Daor zaldeduvel omme lachen," zee Lamert, en gooide de 
boverkleren uut, en doe onder de aarm vulen en kieken. 
D'r zat een klein bloederig gattien, enaanders niks. "Wel 
allemachtig," zee Lamert, zol et een hoolttieke west heb-
ben?" Lamert de broeken cuitendaorvuldehoolttieke op de 
grond. "le verrekte tieke," zee Lamert, "oons de stoepen 
op et lief jaegen, en mien bloed ok nog drinken,"enhi'j 
trapte de tieke plat, mar hi'j was toch mar bliede, dat et 
een hoolttieke was, in plaets van een opzet wrattien... 

Klaas van der Weg 
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De jaordag 

Achtentacl'ztig wodd' hi'j vandaege. 
Gien 'feestvreugde' op zien gezichte. 
Zien vrouw kwam vuuf menuten. 
Gien bloemegien, gien kedogien. 

Hi'j wol al vroeg op bedde. 
Bi'j et eten hadd' hi'f nog een ijsien kregen, 
mit een viaggien d'r boven op. 
Feest? Och, hi'j was alliend 
weer een jaortien oolder wodden.. 

Immie Roekstra 

De glimlach 

Daankber bin ik as ik zien lach zie., 
op zien oold, reenfelig g'ezichte 
Zien iene aarm komt in de hoogte 
en ja, hi'j lacht naor mi'j. 

Die glimlach maekt mi'j bliede. 
Gelokkig da'k misschien wat beteken 
in zien leeg, oold bestaon. 
Hi'j kan niet praoten, mar Goddaank 
nog wet lachen. 

Immie Hoekstra 



Ongeboren leven 

le zitten in mien boek. 
Waacht mar even mien kiend, 
blief nog even zitten. 

De wereZ-d is so wried, 
zo koold, so iensem soms. 
Bi'j mi'j bi'j' waarm en geburgen. 

1k zal jow wel een seintien geven. 
Misschien bruken we es oons verstaand 
en kun ie dan leven in dit laand. 

Maek d'r dan wat goeds van mien kiend, 
perbeer dat in ieder geval. 
le hoeven gien Jiezus-feguur te wezen 

Mar as ie niet goed doen willen 
wie dan nog wel? 
Perbeer et mien kiend, dan laot ik jow gaon. 

Innie Hoekstra 
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Krummeltjes 

• Et meerste wark uut disse Ovend is veurdreugen op de ni'j-
jaorsbi'jienkomst van Stellingwarver dichters en schrie-
vers en de mitwarkers van De Ovend op 2 jannewaori 1981. 

• Op 2-5-'81 wodt in "De Kolk" in Assen (Weierstr. 17) et 
eerste "Noordelijke Streekmuziek Festival" hullen, mit 
(yolks-) meziekinde noordelike streektaelen. Uut Fries-
laand: Kneppe1reeden Jarje; uut Grunningen: Trf; uut 
Drente: TJA (Turf, Jenever en Achterdocht) n 't echtpeer 
Van de Velde, uut Stellingwarf: Henk en Sietske, uut Oost- 
Frieslaand Jan und Jurn. Veerder een volksdaansgroep uut 
Ernmen, en et veurlezen uut eigen wark deur verscheiden 
Drentse dichters. Dit alles van 14.00-24.00 ure; veurver-
koop van kaorten bi'j De Kolk zels: till. (05920) 13330; 
intree f 12,--; allienig middags of aovens: f 6,--. 

Krek uutkornmenbi'j de Stichting Stellingwarver Schrie-
versronte: een studie over de veurgeschiedenis van de ver-
venings in Appelsche, deur de veurige zommer wegraekte 
Gerke P. Mulder: 
"De voorgeschiedenis van deVerveningen in Appelsche door 
de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Oost-
stellingwerfsche Veenen en Vaarten" (mit een veurwoord deur 
R.A. Ebeling). 80 blz., f 13,--. 
• Harmen Houtman hadde een mooi stokkien op pepier staon 
om heuren te laoten, doe zien ni'je dichtbundel Weerzien 
uutkwam. Deur alle drokte die d'r doe opere fronten was, 
is et verschienen van dat boek misschien nog niet tot leder-
iene deurdrongen, vandaor datwehier nog es wiezen op et 
uutkommen van Harmen zien boek. Dikte: 48 blz., pries: 
f 6,90,--. Argens eers in disse Ovend wodt et bespreuken. 
Uut wat Harmen zee, ditte: "Et dot me goed en ik bin ge-
lokkig om jim weer te zien. Jim, die veur een groter of 
kleiner diel mien leven mitmaeken. 1k wol jim hier graeg 
weerzien. Jim zullen een diel van mien leven weerzien in 
disse dichtbundel. De meerste gedichten bin eerder ver-
schenen, zodaj' ze in dit boekien nog es weerzien. Disse 
dichtbundel is, zoas ik al zee, een diel van mien. leven. 
1k gaf mien miening, schreef mien emosies open dee spul-
legies mit letters, woorden en riegels. Allegeer in mien 



tael, mien vaderstael. ( ... )Wekunet om oons henne zien. 
Stellingwarver oolden praoten Nederlaans tegen heur kien-
der. Op schoelepleinenvalen Stellingwarfs praotende kien-
der op. Stellingwarvers praoten tegen mekeer niet meer in 
heur eigen tael. We moe'n weeron-ime of... op een aandere 
meniere veuruut. We moe'n die gevulens weer zuken, die 
emosies en die tael. We moe'n nooit vergeten, wie de jeugd 
het, het de tael. En we moe'n mekeer die drumpel weer over 
helpen." 	

(Red.) 
Rowa1 1 en 

In augustus gaotd'reen boswalletentoonstelling uut aen-
de. lene van de initiatiefnemers is de heer Harrie Ernst 
van Berkoop. Now zollen we graeg van oonze lezers weten 
willen as die nog uut eigen ervaring en/of overlevering 
over gegevens beschikken. De gemiente Oost-Stellingwarf 
gaf in 1976 et boswallerappot uut, waor as al een protte 
gegevens in opneumen binnen. Et gaot oons d'romme om nog 
meer geweer te wodden over hoe as de boswallen onderholen 
wodden mossen, waor ze vroeger dienst veur deden, wat veur 
ark neudig was veur onderhoold, wie zok wark deden, waor 
et hoolt veur bruukt wodde, wat d'r anverdiendwodde. Ok 
willen we graeg Stellingwarver benaemings weten (zo as tal-
hoolt, inossels, prikken) en heur betekenis. Bin d'r ok nog 
meensken die ark in heur bezit hebben dat bruukt wodde bi'j 
bosonderhoold? En die dat tiedelik veur de tentoonstelling 
ofstaon willen? Of kennen jim meensken die zoks nog heb-
ben? Bin d'r ok nog meensken die oons wat meer vertellen 
kunnen over die iekschellers. Waor ze wegkwainmen en hoe ze 
heur wark percies deden, hoe ze leefden. Schrief oons e-
ven een brief ien. As d'r genog schriftelik materiaol bin-
nen komt willen de initiatiefnemers bekieken as et ok bun-
deld wodden kan in een brochure. En as d'r schrievers en 
dichters inspireerd wodden deur et thema "De boswallen" 
om een verhael of gedicht te maeken dan is dat netuurlik 
ok hiel welkom. 
Graeg reakties naor et Bureau van de Stellingwarver Schrie- 

versronte, Pieter Jonker, Postbusse 138, 8430 AC Ooster- 
woolde, till. (05160) 4533. 	

(P.J.) 
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Vroege wintergaaste 

De dskploeg van de Schrieversronte vragt om een perceel-
tien vroege wintergaaste. Op de Ste]Jingwarver Dag op 5 
augustus is d'r nog gien rogge veur hanen en dsken op 
dood stro vaalt niet mit. Wie heipt oons? 
Ok zollen we graeg heuren as d'r ok iene is die nog een 
oolderwetse wiene wet te staon zonder sjouwgies daor aj' 
de bak zo in schoeven kunnen. Ok zuken we nog een oolde 
zaodsjouwe. Van 't zounner willen we graeg et tiemen op-
nemen. Wet ok nag iene een oold peerd dat dat wark kent? 
En... zol d'r ok nog een boer wezen die d'r wat drokte 
mit hebben wil am wat huj' in et zwil te zetten? 
Graeg reakties naor Pieter Heida, Stationsplein 5, Oos-
terwoolde, till. (05160) 2180. 

(P.J.) 

'n Praotien om Palm paosen henne 
Doe 'keen joongien van een jaor of zesse was, woonden 

we op de boerderi'je viak aachterdezeediek tussen Scho-
terziel en Sliekenborg. Veul wee'k d'r niet meer van, mar 
toch herinner 1k me hoe de postkoetse de zeediek langes 
gieselde. Die ree van Zwolle naor De Lemmer. Bi'j She-
kenborg koj'm al an zien kommen. Dan ree hi'j 'boven over 
de diek. Laeter naost 'tkopdiekien, omdat in de haast 't 
waeter mit 'n hadde noordwester seins over de diek henne 
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vleug, bi'j oons tegen de ruten. Dan ston I t hiele buten-
dieks laand, 'tKuunderse butendiek en 'tFriese butendiek 
hielendal onder waeter. Alliend hiel in de veerte zag ie 
dan nog de boompies op de polle van Henderk van Bet, mid-
den in 'twaeter. Daor is vrogger 'n huusstee west en d'r 
stonnen een peer boerderi'jen. Op oolde kaorten kuj' I t 
nog zien en I t hiette d'r Veenhuzen. 

We gongen in Sliekenborg op schoele bi'j meester Kuut. Et 
isdaormar een klein buurtien, de husies staon d'r op een 
bultien. I t Winkeltien van Postma was doe nog percies zo 
inricht as veur honderd jaor en de schostlen van de bak-
keri'je van Brugge rookte nog. Mar now is d'r al lange ok 
gien schoele meer. De kiender gaon now naor De Kuunder. 
It Tolhekke is ok al vot. Op schoele hadde 1k doe al last 
mitdesornmegies. We staon nog op 'n schoelefoto, de bes-
te pakkies an, mit meester Kuut, meester Pasma en ok een 
juffer. De Reunkies, de Trienties, de meiden van Rudolf 
en van Haarm, de Tettes, Ynze en Eize, Teunus, Haans, Meine 
en Heine, Jaapen Kobus en een hiele protte meer, zoas de 
jongen van de 'tLendiek t ' (of: Lendediek). 
Op straote zongenwe: "Hille-Bille-Boksum kwam van boven, 

P1st' in d' oven, 
P1st in I t vuur, 
0, wat keek Hill e-BilleBOkSUm zuur!" 

Veerder heurdenweok welesas lene 'm te veul oppronkte: 
"Strikkies op de schoenen 
En de buse plat, 
Bellen in de oren 
En glen hemd am I t gat." 

Mar 1k daenke dat dat vassien uutdeVeenpoolder komt, 
uut Ni'jtrIene of zo, waor veul turfmaekers woonden. Now 
was et ok zo, dat elk d6rpien in de poolder zien eigen 
taelverschillen hadde en veerder was d'r ok verschil tus-
sen wat de boerenende turfmaekers praotten. Hoe veerder 
van de weg of, hoe platter. In Ni'jtriene zeggen ze now 
flog: zoolt en ziepe. Mar now ligt I t d6rpien an de ni'je 
Pieter Stoevezaandwegenhej'. kaans dat detael ok aanders 
wodt. Zels was 'tScharpenzielsters niet geliek as 'tMun-
nikebuursters en dan moej' niet vergeten dat d'r ok Friese 
boeren woonden of dat 'n Stellingwarfse trouwde mit 'n 
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veurdat de zunne onder goat. 
Weet je wel dat ze nou niet meer jieluden" zag'n an 

de Kuunder, ze zg'nnou"jul1enT T, dat vienen ze moderner. 
mar 't liekt wel snert." 

't Kuunders is aanders as 't Overiessels en 't Stel-
lingwarfs. De Kuundersen bin 'n appat yolk. D'r zit nog 
wat in hear geest dat een aende vot ligt in de tied. Ze 
weren niet mm, die Kuundersen. Lange leden haddenzeheur 
eigen geld. "Moneta Domini Johannis Militis de Cunera" 
ston d'r op. Van de schaans en van et kesteel is niks a-
ver bleven. Een groot stok van De Kuunder lag in zee. De 
Kuunder wodde een stad van boeren. In de 19e ieuw had-
den ze een bluuiende botterhaandel. Now dezee votisblift 
de Kuunderpoolder dreuge. Vrogger bevruchtte de zee et 
laand. De strontbulten hadden ze over. Langs de sleep, de 
diek aachter de Kuunder, was iene grate butte. lene dag 
in 't j aor leefde De Kuunder op en trok de boeren van hem-
de en veer. Op de veurjaorsverhuzing van 't butendieks-
laand kwammen de glaezen in de Nieuwe Stadsherberg en bi'j 
Van Ens nag es op de taofel. 
Dan, as 't blauwe gras lang was, kwarnmen de mi'jers, en 
naG iene dag zoemerzunne dinderden de waegens mit 't glad-
de huj over de brogge bi'j De Kuunder en Sliekenborg, de 
zeediek langes, en reden ze in lange riegels hoolder-de-
boolder van de diek of de Stellingwarver poolder in. Now 
is et verleden ofspuuld. Van de haeven staat allienig de 
seinpaole overaende. Daor speulen now de fesaanten in de 
bos waor vroeger de wilde zwannen daele streken. Heur 
blaanke vlocht verdween veur iewig aachter de vere dieken. 
Mar now lopt et tegen de Paosken. Dekiender stikken heur 
palmpaos hoge in de locht. Naor boven, in 't veurjaors-
locht, dat gruui is en levensiocht. De krobben kieken wies 
naar de spullen die ze dregen. 't Is een hiele sjouw. Mar 
't leven is ok een hiele vracht. Dat weten ze nag niet en 
daor daenkt now gieniene an.'t Is Palmpaos. 

Palm, palm, paasien 
Doek vri'jt mit Klaosien. 

Dat wodt vaast 'n vrogge brulloft! 

Dirk Kerst Koapmans 
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Friese boer. Perbeerde een Stellingwarfs joongien ok es 
Fries te praoten, dan wodde hltj  meerstal uutlacht. 
Now dwael 1k eigenlik te veul of van De Kuunder, want ik 
wol otnmes een stokkien over Palmpaosen schrieven en dan 
moej' niet in de Westhoekpoolder wezen mar an de zeedlek. 
In De Kuunder dedenzed'r an. En de bakkers sutelden dan 
wel mit de haenties bi'j de zeediek langes, want 1k wete nog 
dat mien breur en ik in stokkien hadden mit in sinesappel d'r 
an en daor een haentien bovenop. Hoe dichter ie bi tj De 
Kuunder kwanimen, hoe mooier ze de palmpaos maekten, al 
hadden ze soms 'n toeke zo uut de bos sneden. Die as 1k 
tekende is van Sliekenborg en de haenties bin van bakker 
Brugge. 
In de Kuunder zingen ze: "Palm, palm paosien. 

Doeke vriijt  mit Klaosien. 
El koekenei 
Dit is mien laeste paosei." 

Daor zit vanzels 'ngeschledenis an vaaste, en now kan 
'k 't beste mar 'n oolde Kuunderse an 'twoord laoten. Hi'j 
schreef mi'j indertied naodat ik een stokkien over de Lende 
schreven hadde. Jim moe'n weten dat 1k een tochien langs 
de Lende maekte van 'tbegin tot 't aende. Die zelde Len-
de die altied 'n scheiding tussen noord en zuud west het. 
Now koint dan dat brief ien in 't Kuunders van meneer Pereboom. 
"Jouw skrieverije over de Lende en Tjonger eb 1k mit plezier 
lezen, mar toch meeniker uut te zien, da'j glen geboren 
Kuunderse binnen, 1k denk da'j uut Oosterzee koemen. Wa'j 
in je eerste stukjen vertelde van de polle van Endrik en 
Bet, was niet zuver, 't was de polle van Endrik van Bet, 
omdatdemoeder van Endrik Bet eette, oewel zien vrouw 6k 
i n  Bet was. Veur 1874 zongen de Kuunderse kienders: Palm, 
palm, paosien, ei koékerij, 't Is mien eerste paosei 

In 't veurjaor van 1875 ad Doeke 'n posien verkering 
mit Klaosien en 'n Kuunderse grappenmaker dichtte toen: 

Palm, palm, paosien 
Doeke vrijt mit Klaosien enz... 

en dat zingen ze nou nog. Doeke leeft nog, die woont op 
't noorden. As 'tmooi weer is kan 't 'r soms, veural zoe-
mersaovends, zomn  mooi gezicht geven over de polder, ai 
op de sleep staon. 0, dat is soms zo mooi, veural even 



Weerzien, deur Harmen Houtman 

In verschillende blaeden en tiedschrif ten is de laeste 
jaoren nog al es gauw een gedicht van Harmen Houtman pu-
bliceerd. Okinde schrieversalmenak Ondereigen yolk, en 
de bundel Friesland dichters vandaag is wark van disse 
Stellingwarver dichter-verpleger te vienen. In et begin 
van ditjaor het de Stellingwarver Schrieversronte negen-
endattig van zien gedichten in de bundel Weerzien bi'j me-
keer brocht en uutgeven. Een goed verzorgd boekien, mit 
een inhoold die et lezen weerd is. Want et bin over et al-
gemien gedichten die ansprekenendie men zeker zo now en 
dan nog graeg es even weer lezen zal. Want Harmen Houtman 
is een dichter die wat te zeggen het, al het hi'j, liekt 
et, soms wat muuiteomet opdejuuste meniere te verwoor-
den. Mar et belangriekste is dat hi'j wat te vertellen het, 
over en vanuut himzels, over zien mede-meenske, over et 
levend en de wereld in et kader van disse tied. Dat wil 
dus zeggen: hi'j is aktueel Over himzels in Et ooldehuus, 
waoruut et in disse tied zo algemien meenselike heimwee 
naor wat onherroepelik veurbi'j is, sprekt. Mar echt over 
himzels in Ego, waorin in inkelde riegels uutspreukenwodt 
et himzels wezen willen, in een tied, waorin een ieder ge-
liekan 'n aander wezen wil en is. Uut dit gedicht sprekt et 
him bewust wezen van himzels, van zien eigen identiteit. 
En et is et dit bewustwezen van jezels, dat et de meens 
meugelik maekt him ok bewust te wezen van en begrip, re-
spect en gevuul te hebben veur de aander, de medemeens, 
vlakbi'j of veerofl De naobi tje meens in et gedicht veur 
zien heit, De laeste dag, veerder of in De baand, en Veur-
koinmen. In'tGedien, as gedicht misschien niet hielemaole 
vlekkeloos, koint de onverschillighied en de vervrernding 
tussen meensken goed tot uutdrokking. Mitleven, mitvulen, 
niet alliend van de dichter, mar okvan de verpleger, sprekt 
uut In heur aarms, een waarm, meenselik gedicht, mar dat 
verzwakt wodt deur de laeste twie riegels, die naor mien 
miening te yule binnen. In Van oolde meensken is de dich-
ter donkt mi'j niet hielemaole uut zien bedoeling, zien 
gevulens kommen. Die wat onbevredigende indrok had ik hier 



en daor wel meer. Mar daor staon weer gedichten tegenover 
waor de dichter dudelik en zuver in weergeft wat hi'j te 
zeggen het, Op hermon bITj veurbeeld. Aktueelishi'j ze-
ker in een gedicht as Baarm, waorin hi'j mit et beeld van 
drie peerdebloemen en een maegien dat uutlaotgassen snoft, 
dudelik zien lat waor as et mit oonze mooie wereld henne-
gaot as we zo deurgaon. Ok in Tied utert de dichter zien 
bezorgdhied, zien vreze over levend en wereld in de tegen-
stelling van grootse toekomstverwaachting en dreigende 
ondergang. 

Zoas al eerder zegd, een boekien dat de muuite weerd is 
om te hebben en al moetllarmenHoutmand'rdan naachs veur 
liggen te tTwarken", zoas hi'j in zien eerste gedicht zegt, 
ik hope toch dat de Stellingwarver schrieveri'jenogmit 
hielwatbi'jdregen van disse dichter verriekt wodden zal. 

Zwaantje Kuiters-Keizer 

[IsIsJii 

In Boven-Veengao was een boom, 
die ston al daegenzonder stroom. 

Die boom zee et biezunder kras: 
"As dat deurgaot, neem ik gas!" 

Hi'j stapte, mit een protte 1sf, 
mitien mar naor de hoo gets chef. 

Die chef see: "Zeker, dat gaot deur! 
1k sture je wel een monteur." 

D'r is niet langer over zeurd: 
et is dezelde dag gebeurd. 

En so het Veeng&o onderhaand, 
as serste in et hiele laand, 
een kastboom die op eerdgas braant! 
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500-ste lid 

In 't laest van meert kon oonze siktaoris Jannes W. Nij-
bolt (in de midden) et 500-ste lid welkom hietten. Dat is 
drs. RemcoHeite (links op 'e foto) uut Steggerde. Tegere 
mit heufdmitwarker Pieter Jonker zette Nijholt him in de 
bloemen en in de Stellingwarverboeken. (Foto: S. v. d. Laan, 
"tStellingwerf" Wolvege) 
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Losse f/odder 

Dit is es weer een losse flodder., 
jim bin dat wel van mi'j gewoon. 
D'r zat een auto in de modder 
en aachter 't stuur een vrouwspersoon. 

't Gebeurde veur de Meulel-zoeve 
en 't leup al tegen middernaacht. 
Toch weren d'r nog volop schoevers, 
die hadden 't zeker al verwaacht.'... 

Op 't laeste kwam d'r nog een Golfien 
en kreeg men rt  spul weer op 'e kaant. 
Dat was vanzels wel krek een kolfien 
naor Ste llingwarvsr Schrievershaand.' 

Ze is netuurlik deur et donker 
van 't rechte goeie pad ofraekt... 

Et bests is dat Pieter Jonker 
wat locht om dit stok bloemhof maekt.' 

Jouk 

(Nao de 'Schrieversni'jjaorsbi'jienkomst' raekte Sietske 
Bloemhoff veurbi'j de Meulehoeve vaastemitde auto. Deur 
schrievers mit spierballen gn 'n biester groot verstaand 
kwam ze weer los. Red.) 
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