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Jerry W. de Kock, Oosterwoolde. 

Veurwo ord 

In 1977 kwam et rappot Veerder mit et Stellingwarfs uut. 
Now bin d'r meensken die zeggen daj' mit etStellingwarfs 
niet zo veer kommen. Dat soort meensken het et dan over 
De Kuunder en even zudelik van De Blesse en zo. Daor zoj' 
al niks meer mit et Stellingwarfs kunnen. Allemaole lane 
vanzels, dat begniepenjimwel. Zok volk is gewoonweg niet 
mit de tied mitgaon, het et gewoonweg de laeste jaoren niet 
bi T jbienen kund. Mit et Stellingwarfs kuj' vanzels een 
allemachtig aende vot kommen. Ikheb et al jaoren uutper-
beerd. De Schrieversronte leut ommes eenaormennig leden 
dat mooie rood-witte plakplaetien maeken mit daorop: 1k 
praot Stellingwarfs. leje tochok?Now, dat he'k doe dnekt 
antuugd enop e koffer plakt. Wemossen oinmes veerder mit 
et Stellingwarfs. Endat kon want ik bin d'r de hiele we-
reld mit deur vleugen. Now ja, de hiele wereldiseen tik-
keltien overdreven. Mar toch van Panes tot Rome en van 
Spanje tot legypte an toe. le konmien dus best wel veer 
mit et Stellingwarfs. In elk geval veerder as De Blesse 
en De Kuunder. Mar hoe veer percies woj'm weten? Now tot 
an Ruslaand. Veerder niet. Dat wee'k sekuur. In Ruslaand 
kuj' mit et Stellingwarfs niet terechte. Wi'j weren d'r 
naemelik an 't aende van de zoemer. Een protte machtig 

- 161 - 



mode dingen zien, daor niet van, mar heremientied wat is 
dat yolk daor wantrouwend je. Ze daenken bliekber dat ze 
op gienmeens ankunnen. Om mal van tewodden! Op et vlieg-
veld was 't drekt al raek. Alle koffers mossen los en 
daor haj' verenipeld drekt et gedonder al in de glaezen. 
Ha'k een boek in de koffer dat daor op 'e zwatte liste 
ston. Hoe wol 'L zo mal. Et hiele spul vanzels in rep en 
roer en vot boek. En we hadden 't nog liend ok! En d'r 
ston alliend mar dewaorhied in. Mar wat vanzels nog yule 
aachterbakser was: Zonderda'k et zien hebbehebbendie smies-
terds me daor ok nog dat Steliingwarver plakplaetien van 
de koffer haeld. Et was temeensen inienend vot en d'r zo-
mar of gaon dat kan niet want et zat d'r stief op en de 
Schrieversronte geft goed spul uut. Dat lat niet uut himzels 
los. Votplakplaetjen. Zoveer koj' dus mit et Stellingwarfs 
Tot Ruslaand an toe. Ze hebben d'r netuurlik hielemaole 
niks van begrepen van wat as d'r wel niet op ston. Mis-
schienwelallemaole Westerse propeganda hebben ze docht. 
Stel je veur! Dus veur alle wissighied dat plakplaetien 
d'r mar of haelen. 1k vraog me of as ze d'r now intied 
al aachter binnen wat as d'r op staot. 1k leuf d'r niks 
van. Jim wel? Dat plakplaetien is vanzels vot-en-daolik 
naor et Kremlin brocht en daor hebben ze de beste tael-
geleerden optrommeld die d'r uutsluutsel over geven mos-
sen. Mar de ien nao de aander was d'r vanzels mit an. De 
iene zocht t in Azi en de ere in Zwat-Afrike, mar ze 
weren et spoor de hieltied weer biester en de ien nao de 
aandere geleerde hebben ze de laene van et Kremlin uut-
jacht. De domkoppen Kun ze zoe'n simpel plakplaetien nog 
niet iens ontcieferen. Andropov duvels vanzels. Deur en 
deur lelk Eerst dat gemieter mit dat vliegtuug, die stom-
me soldaoten die de boel verknalden en now dat plakplaetien 
waor glen meens uutkommen kan. Daenk je es in dat dat ok 
uutlekt in et Westen en dat et donmuiet brieduut in De 
Ovend en de Washington Post staot Om slaopeloze naachten 
van tekriegen. De aldergeleerdste perfester van et laand 
moet d'r now mit doende wezen. Een soortement super-Renk 
Bloemhoff dus. Mit grote vergrootglaezen zit die in een 
Kremlin-kaemertien Klaosien Griffioen te bestuderen. En 
hi'j is d'r now ems wel wisse van dat d'r een schrift op 
staot in een Germaanse tael. Zien gedaachten gaon uut naor 
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Oold-Gotisch. Mar wat et alderbelangriekste is: Hi'j bet 
een tillefoonnommer ontdekt op et plaetien: 05160-4533. 
Dat hadden al die eren ok nog over de kop zien. De dom-
koppen! En now wil hi'j an 't bellen. Laand veur laand 
wil hi'j opbellen en dan dat nornmer dri'jen totdat... d'r 
opneumen wodt De spanning is ondregelik an 't wodden in 
Moskou. Gromiko bet d'r al een reize naor Ni'j York omme 
of zegd om in de buurt wezen te kunnen as 't d'r spannen 
gaot... 
As jim trouwens nog een ni'j lid hebben veur de Schrie-
versronte of jim willen graeg nog wat boeken bestellen 
veur de Sunderklaos, bel oons dan even: 05160 - 4533. En 
as t t nommer bezet is dan zol 't best es kunnen dat Mos-
kou krek belt! Een meens kan wat mitmaeken... 

Johan Veenstra 

Over een oolde grafstien 

Op I mele 1983 moch ik een praotien holen in de karke 
vanNi'jhooltpae. Over et 100-jaorige orgel van de karke. 
Die inleiding is indertied ofdrokt in De Ovend 3 (1983) 
109-112. In dat stokkien is d'r spraoke van dat karkvoogden 
en netaobels twiekeer anhuus vergeerderdenbi'j H.K. Bui-
tenga in Ni'jhooltpae. Dat was inetbegin van 1883 en doe 
inienend niet meer. Waoromme wodden -die vergeerderings 
laeter altied bi'j iene aanders hullen? 
Oons lid H. Stelma uut Wageningen stuurde me eenbriefien 
en een pat van de stamboom van de feniilie Buitenga. En 
doe was alles zo klaor as een kiontien. Hendrik Kiazes 
Buitenga raekte weg op de dadde meie 1883. 1k bin bliede 
mit die reaktie uut Wageningen mar ik was d t r al op 'e 
heugte van dat H.K. Buitenga op die daotum wegraekt was. 
In de netuleboeken van de Karkvoogdi'j ston al dat hi'j 
vaeke niet op 'e vergeerderings van karkvoogdenennetao-
bels wezen kon omdat hi'j "ongesteld" was. En de mooiste 
grafstien op et hof van Ni T jhooltpae heurt toe an him en 
zien breur. En daor staon vanzels de jaortallen op. Van-
daor. In et boek Historische Wandelingen door Friesland 
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Grafstien op et hof van Ni'jhooltpae van de breurs H.K. 
en T. K. Buitenga. 
Foto: Neffens een dia uut de serie van C. Andringa en L. 
van derMeulen. Kopie hieraninbezit van Johan Veenstra. 

van J. Hepkema (De Tille, Liwwadden  1970) komt op blad-
ziede 540 diezelde grafstien ter spraoke. De grafstien van 
de breurs H.K. en T.K. Buitenga. Hendrik Kiazes was boer 
in Ni'jhooltpae, Tijmen Klazes was netaoris in Wolvege. 
Neff ens Hepkema heurde een groot pat van Ni'jhooltpae an 
heur toe. "Grootgrondbezitters" dus. Now, dat is dan wel 
een betien an die stien of te lezen. Mooi bewarkt is die 
mit alderhaande zinnebieldige tekens. Op bi'jgaonde foto 
van goed 25 jaor leden kuj'm dat zien. Bovenan een vleu-
gel van een voegel en een vleugel van een vleermoes mit 
een zaandloper d'r tussenin. Daoronder kruuslings een 
branende fakkel en een zende. Symbolen van leven en dood. 
Aj'm die stien op et hof van Ni'jhooltpae trouwens es in 
It echt bekieken willen dan kuj'm krekzogoed thuus bile-
yen. Wat d'r zoe'n 25 jaor leden bliekber nog goed geve 
uutzag is now hielemaole verrinneweerd deur weer en tied. 
Zunde. Ems zol zoks asnog weer opknapt wodden moeten. Et 
is bi'j slot van zaeke de mooiste zarke op et hof van 
Ni'jhooltpae. 	 Johan Veenstra 
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Regen 

Et was zo mooi vandemiddag 
De zunne scheen, It was straolend weer 
Mar doe wodde et donkerder 
Et begon al wat te migg.elen 
In deveerte za'k sen regenboge 
1k had et raem Sen aentien eupen 
En daor begon de storm 
1k kreeg mit muuite It raem weer dichte 
Et lokte mar krek op 'e tied. 

En now regent et 
Buten, mar binnen ok 
Binnen bi'j miTj 
Buten wodt a lies schone wasken 
Bi'j mi'j hoop ik ok 
Ails muuiiikheden in mien heufd 
Wo'n votspuuid. 

In It westen kiaort et ai weer op 
Ailes is weer schone 
Et wodt weer zunnig 
Krek as in mi'j 
Et is goed zoe'n regenbujje 
Regende It mar altied ..... .. 

Kni his 
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Vivaldi 
Op de vioelen 
van 'Vivaldi' 
speult mien penne 
mit It pepier 
et allegro 
dlLingt him krachtig 
tot een spul 
mit letters hier, 
mar bi'j alle 
mooie tonen 
die 't orkest verliest, 
is hi'j et die 
dit keer now 
veur zien vri'jhied 
kiest. 

Harmen Houtman 

Mien pries 

Mien naeme ston laest in de kraante, 
iJ< kreeg verduid een twiede pries, 
mit et schrieven van gedichten! 
'k Wodde al haost een betien wies. 

Mar doe 'k heurde wat ze vreugen, 
doe zakte dat al gauw weer wat. 
1k docht, now sullen ze wel vraogen, 
wat ik dan toch wel schreven had. 

A lies wat d 'r in je leeft, moej' 
woord veur woord ja overwegen. 
Wat ze vreugen, was allienig: 
En, wat heb ie d'r veur krégen?" 

Marjo 



Lyrische Kraante Nommer Zoveul 
(veur Harmen, Knillis, Lamkje, Peggy, Johannes, Marjo, 
Jan en al die aanderen, die dehieltied mar weer insturen 
tegen beter weten in, en elke keer alles weer terogge 
kriegen zonder krusies) 

Et is weer laete zundagmiddag, 
En 1k vervulle weer mien plichten. 
Et is vandaege weer de laeste dag., 
1k versture ien van mien gedichten. 

Mien vrouw, ze schuddet weer et heufd, 
begript et nog de hieltied niet. 
Ze het nooit so in mi'j geleufd. 
Mar 1k, ik zocht en steun en zwiet. 

"Wat moej' toch mit die kraante? 
le lieken wel niet wies, 
Gooi toch die ronrinel an de kaante, 
le winnen ja nooit een pries." 

1k wete wel, 't gaot niet om et geld, 
Wat maekt die vuventwintig gulden uut, 
Want ie kriegen, ik heb et so és teld, 
D'r iens de postzegels niet uut.' 

Skriuw dan yn 't Frysk of sa, 
Dat sil wol better like. 
Mar och myn Frysk is mar sa-sa, 
Dat dogt ek hjir wol blike.' 

Ach heette ik maar Van Bergen, 
Of A. de Tollenaer, 
Dan had 1k zonder tergen, 
Wel steeds mijn rijmpje klaar. 

Ja, ze het geliek, mien vrouw, 
Mit dat mien dichten nooit zxzt wodt. 
Dat ik stoppe now mar gauw, 
want aanst begint ok Studio Sport. 

En toch... 
Moedig voorwaarts reup hi'j, 
En de dichter, hi'j dichtte deur... L. C. 
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De feestkemmissie 

Wubegien en Haarm stonnen bi'j alle meensken in et drp 
goed anschreven. Sober leven, de hanen uut de mouwen en 
altied op slag bereid om een aander te helpen. Ok op me-
kere leken ze goed ofstemd te wezen, mar dat was de bu-
terkaante. Ze kribbeden niet, mar now en dan stoekte et wel 
es eventies, dan zat d'r een korreltien zaand in de mesie-
ne. Wubegien hadde soms van die neerslachtige buj.jen, 
"mankeliek" nuumde Haarm dat, Ze was dan stille en et 
wark wol heur danok niet van de hanen. In zoe'n tieds-
bestek twiefelde zeokan Haarm: ze vun dat hi'j niet ge-
noeg an de weg timmerde. De mannen van heur beide jeugd-
vrundinnen weren zo aanders. De iene veurzitter van et 
bestuur van de botterfebriek en de aander zat in et waeter-
schop, die schouwde sloden. Haarm was wel een goeie man 
veur heur, gien kwaod woord, mar hi'j was meer volger as 
leider. En dat zat Wubegien in de wege. 
Mit de viering van et vuuftigjaorig bestaon van de ies-
klubin't veuruutzicht, besleut ze d t r es wat ante doen. 
Weeks veurdat et bestuur van de jubilerende veriening 
bi'j mekere kommen zol om de feestviering te bespreken, 
was Wubegien elke dag bi'j pad enweg. Et was dan ok gien 
toeval dat in de bestuursvergeerdering van de iesklub, 
drie leden, waoronder veurzitter Jongstra, et veurstel de-
den om Haarm van Wubegien te vraogen veurzitter van de 
feestkemmissie tewodden. Et veurstel wodde mit algemiene 
stenimen anneumen...! 

Haarm stribbelde nogal wat tegen doe Jongstra persoonlik 
vertellen kwam wat et iesklubbestuur besleuten hadde. Mar 
hi'j zag de wat verbeten trek om de mond van Wubegien doe 
ze zee, daj' zoks vanzels niet weigeren konnen. En zien 
verzet smuitte as sni'j veur de zunne. 
De feestkemmissie vergeerderde drok. Haarm hadde alles 
piekfijnveurmekere. Alle ofspraoken wodden riggestreerd 
en van vergeerdering tot vergeerdering leup Haarm alles 
bi'j langes om te kieken of iederiene daon hadde wat of-
praot was. 
lederiene was d'rverbaosd over hoe Haarm de boel anpàkte 
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Mar et was Haarm zien anpak aenlik niet. Wubegien zat d'r 
aachter, zi'j was de ziel van de negosie, zi'j maekte et 
dri' jboek! 
Drie weken veur et feest, hadde ze de feestrede al klaor. 
In et Hollaans. Haarm die hoe langer, hoe meer spanning 
in I t lief vuulde, hadde graeg gewoon Stellingwarfs praoten 
wild, mar Wubegien vun dat gebrekanstiji: Mit de burge-
meester en mit debestuursleden van deboond van iesklubs, 
kan dat toch niet! Nederlaans dus en hier en daor een 
muuilik woord, want dat verhoogt et anzien. Dat Haarm mar 
oefenen, elke dag, ieder mement dat him d'r mar veur lien-
de. 
Alles leek in kannen en kruken op 'e receptie. Et drps-
kef zat oflaeden vol. Op 'e eerste riegel deburgemeester, 
zwatte jasse en strepiesbroek an. Et bestuur op et teniel 
aachter een taofel mit een gruun kiled d'r over. Daor een 
taofeltien mit een lessenaortien naost. 
Percies half achte beginnen. Doe et zo laete was misten 
Wubegien en Jongstra, Haarm. Hi',j was te zuke! Ze vunnen 
him op et husien.. . mjsselik as een katte, slop as een 
schotteldoek! 
Jongstra raekte al in paniek, mar et was Wubegien die de 
situaosie redde. Onverveerd nam ze et woord. Ze zee dat 
Haarm ziek wodden was, mar dat zi'j wel wus hoe hi'j him 
veurneumen hadde om de receptie te leiden. 

Doe et feest veurbi'j was was iederiene I t d'r over iens 
dat et prachtig west hadde en dat alles goed slaegd was. 
Dat hadden ze te daanken an Haarm, die him ontpopt hadde 
as een baos-orgenisaoter. Verhipte jammer, dat hi'j krek 
op 'e feestaovend uut bestel raekt was. Gelokkig mar dat 
Wubegien et zo goed oppakt hadde. Now ja, per slot van 
reken bin man en vrouw iene is It niet zo 

G. de Vries 



100 jaor 

wat vien ie van de auto's? 
'die kieken niet goed uut' 
hoe vien ie de tillevisie? 
'een ellende, dat geluud!' 
wat vien ie van de kraante? 
'die is me vuus te duur' 
wat vien ie van de wegen? 
'geef mi'j mar de netuur' 
wat vien ie van de jeugd? 
'nooit oge veur de oolden' 
hoe daenk ie over It weer? 
'k bin al een tied verkoolden 

wat vien ie van de eerpels? 
'o, die bin vuus te mm' 

wat vien ie van et leven? 
'da's mi'j wel best naor It sin... 

Harmen Houtman 

Vrouwludevleis 
zi'j is weer vot 
waor as ik van hul 
en waor as ik misschien 
ok altied wel van holen zal 
pattie meensken zeden et al 
an jow,  sit gien vrouwludevleis 
zol dat dan toch waor wezen 

Knillis 
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Nog es: Stelllngwarver Dag 

In et aovendpergramme wodden een peer grepen daon uut re-
vue's, die in vroeger jaoren in Berkoop op 'e plaanken 
zet weren. Een ploeg Berkopers brocht schetsies en lie-
ties uut "Nederland Strijd en Vre"(1946) 'tC.A.F.-revue" 
(1950), "Ennukukeleku" (1970) en "Sport Vereent" (1980). 
Dit feestelike pat van de aovend wodde deur Vrouw Hof of-
sleuten mit: 

Dit weren stokkies uut 't verleden 
Mar wi'j gaon now weer naor 't heden. 
Vandaege weren wi'j Stellingwarvers 
Mar... bin wi'j dat morgen ok 
Of maeken w' oons dan niet meer drok? 
Vandaege moch et zels veur God 
In oonze kark' al was 't mar kot. 
Mar morgen, durven we 't dan ok an 
Niet alliend tegen de gewone man 
Mar ok tegen doomnee, dokter en netaoris? 
Of is et zo dat 't toch wel waor is 
Dat wi'j zo 't liekt et muuilik vienen 
Oonz' eigen tael te bruken tegen diedend? 
Toe meensken, geef oonz' tael die ere 
Dat zo oons hiele yolk 't weer lere 
Dat pake, beppe, oolder, kiend. 
Et strakkies hiel gewoon weer vient. 
Kom op... en praot de tael van Stellingwarf 
In huus,op 'twark,op eigen hiem en arf. 
Om mien pat leer ie Ingels, Fries en Fraans 
Mar geef je memmetael ok kaans!! 
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Jeugd 

Mooi 
iedel 
s triedher 
zorgeloos 
verwaachting 
valen 
ops taon 
te leurstel ling 
scheiding 
ops taon 
berus ting 
verb liekende glaans 

Et was. 

Heidepiek 

Aforismen 

Risk: 

mennig ding 
da'k niet neudig hebbe! 

Een lach: 
bliede an de buterkaant! 

Een zunnestraole 
is in sen starfhuus 
nog pienlik! 

Heidepi1ek 
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1k bin een rommelbak 
1k bin een roinmelbak. 
1k stao in een winkelstraote. 
In een d6rp, midden in de Stellingwarven. 
Daor stao ik al een jaor of wat. 
In 't begin da'k d'r ston was d'r niks an. 
1k ston daor mar te staon en honger te lieden. 
D'r was rornmel zat heur, daor niet van! 
Viak naost me was een winkel. Daor kwammen soms meensken 
uutmiteen deuze vol bosschoppen. Dan stoptenze'die bos-
schoppen in de fietstasse en de deuze leuten ze liggen. 
Zomar op 'e stoepe. 
Dat vun ik beroerde sneu! 
Want bodpepierendeuzen daor bin 'k slimme gek op. 
In die winkel kregen de kiender vaeke een snupien. 
D'r weren wel es moeken, die zeden tegen de winkelman: 
"Oonze Jannegien niet, heur! Die mág gien snupies!" 
"Waoromme niet?" vreug de winkelman, die al een wat ooldere 
man was. 
"Om zien taanties enkoesies niet," zeden de moeken. "Die 
gaon d'r kepot van!" 
"En mien zeune dan?" vreug de winkelman. "Waor moet die dan 
van leven?" 
"Lust die dan alliend mar snupies?" vreugen de moeken. 
Dan schudde dewinkelman zienheufd. "Nee," zee-d-ie, "flee, 
die is koezedokter!" 
1k begreep et allemaole niet zo goed, mar etwas zeker een 
grap. Want ze lachten d'r allegere omme. 
"Veur disse keer dan," zeden de moeken. 
Endeogies van de kleine kiender keken bliede, datzagik 
wel.Ze stopten etsnupien rap in de mond en 't pepier-
tien... Ja krek! Dat belaande viak veur dewinkeldeure op 
'e stoepe. Dat lekkere, plakkerige, zute pepiertien, waor 
ik now krek zoe'n zin an hadde! 
Soms lag et daor een hiele tied. 
Soms nam de wiend et mit en blaosde 't in een gloppien naost 
de winkel. Daor lag al een hiele barg van dat lekkere spul. 
Soms Ok weles dan trapte d'r een meenske op. Dan plakte 
zoe'n lekker sukerpepiertien vaaste an een meenskeschoe. 
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En ikke mar toekieken en honger 1appen 
D'r was zeker glen meenske, die mi'j staon zag. Nit mien 
grune ,jasse op mien grune paol. 
An de ere kaante van de weg was een gruuntewinkel. 
Daor verkochten ze appels en tematen en zo. Soms atten de 
meensken drekt een appeltien op as ze een poede vol kocht 
hadden. En wat docht ie, dat ze mit et klokhuus deden? Mit 
dat lekkere klokhuus, waor van die fine hadde vellegies 
in zitten. En van die donkere bittere pitten. 
Juust Dat gooiden ze vot! Zomar midden op 'e straote! 
Now, dan sprongen mi'j de traonen in de ogen, dat kan 'k 
je wel vertellen. Want et was ok nog krek onder een dikke 
regenbuj j e. 
En daor lag dat lekkere klokhuus. En even laeter... 
Plets! Plat onder een autoviel! Bleef gewoon wat smotse 
over - veerder niks 

Op een dag kwam d'r een man naor me toe. 
Hi'j hadde een witte overal an. 
Enhi'j dreug een witte busse in de iene haand. En een peer 
kwasten in de ere. 
Dat leek mi'j wel een deftige man in zien witte pak. 
Witte pakken ziej' niet vaeke op T e straote. Daor bin ze 
zeker te deftig veur! 
Die man zette de busse naost me op te tegels henne. Hitj 
legde de kwasten d'r bovenop. 
Doe tilde hi t j mien lit op. Want 1k bin wl iene van de 
batere bakken: mit een lit dus! 
"Leeg,'t  zee hit. j. 

Ja, dat was vanzels gien wonder. Dr was j  nooit eenmeens-
ke, die naor mi'j ommekeeld 
Doe maekte die man de grote busse eupen en daor zat witte 
varve in. 
En doe het hi'j mit zien kwasten een woord op mien lief 
schilderd: AFVAL. 
De letters weren mooi genog heur, daor wi'k niks van zeg-
gen. Hi'j hadde et slim nettles daon. Mar ikwusniet, wat 
et betekende, hen. 
Misschien was die man wel een butenlaander. 
1k was mar een gewone rommelbak. Wl iene van de bgteren, 
mit een lit dus, mar toch een gewone grune ronimelbak. 
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In een gewone Stellingwarver straote, zonder butenlaanders 
en vremde taelen. 

AFVAL 

Daor ston et dus. 
De man gong weer vot. 1k wete niet waor hi'] bleven is. 
1k ruos mar ofwaachten wat d'r now mit mit]  gebeuren zol. 
Mar d'r gebeurde niks 
D'rkwamwel een klein hontien langes. Et snuf f elde an mien 
grune paol. Doe tilde 't een aachterpotien op. 
Bah! Viesterd! 1k bin een fesoenlike, btere roinrnelbak en 
1k hebbe d'r glen zin an om et pispaoltlen van de hiele 
buurt te wodden! 
En waor is ]e baos? Waorom bet die je niet an de riem? 
Waoronime lopt hi'] zels niet een straotien mit ]e omme? 
Dommiet oknog een bulte op 'e stoepe zeker! Blief dan as-
jeblief weluutmien buurt, hen! Want veur zoksoorte din-
gen he'k now len keer een gevulige neuze! 
Kiek, daor kwam een kleinj onge an. Die hadde een benaan 
in de haand. Daor trok hi'] krek de lekkere gele schelle 
of. Zol die.,, zol die ml'] zien? Zol die ml'] die schelle 
brengen? 
Nee, 't was mis! 't Was al wér mis! Hi'] smeet 'm zomar 
op 'e tegels. En doe leup hi'] hadde vot. 
Daor kwam een oolde vrouw om de hoeke. Ze trapte op 'e 
schelle. Ze glee uut - ze vul! 
Doe kwammen d'r allegeer meensken omrnehennestaon. En een 
pelisie kwam d'r ok bi'j. Mar ikkon die oolde vrouw niet 
meer liggen zien. En even laeter kwam d'r een grote witte 
auto, Dat was zeker alwér een butenlaander, want d'r ston 
AMBULANCE op. En 1k durve wel haost te zwren, dat et een 
gewone ziekenauto was. 
Daor hebben ze die oolde vrouw vast en zeker in legd. 
Enikhebbe heurokeen hiele poze niet meerzien, Mar lae-
terwel. Laeter leup ze wel weer deur de straote. Hiel veur-
zichtig. Nit een stok. En et was krek as was heur et iene 
bien wat langer as 't ere. Ze tikte een betien. 

Op een woensdagmiddag kwammen d'r een peer joongies naor 
me toe. 
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De iene haddeeen tromme veur de boek hangenentwie stok- 
ken in de haand. En de ere dreug een grote toeter, zoe'n 
echte blaoshoorn. 
"Zuwwe 1 t hier doen?" vreug et iene joongien. 

zee de aander. "Dit is een bestplak. her liggen pe- 
pieren genog." 
Pepieren genog? 1k begreep niet wat zewollen. 1k bin mar 
een gewone rommelbak. W1 iene van debteren, mit een lit 
dus. Toch snap ik niet altied drekt wat demeensken bedoe- 
len. Mar dat die beide j oongies een plannegien bedocht had- 
den, dat begreep ik al. En dat et een m60-i plannegien was, 
dat kon ik wel an heur gezichten zien. 
Doe gongen ze elk an een kaant naost mi'j staon. 
Et .joongien mit de tromme links. 
Et joongien mit de hoorn rechts. 
1k dochte dat zenow beginnen zollen te speulen. Mar niks 
heur 
Jammer was dat 
"Waachten!" zee 't joongien mit de tromme. 
"Ja, waachten!" zee 't joongien mit de hoorn. 
Waachten? Waor mossen ze now op waachten? 1k wol zo 
graeg dat ze begonnen te speulen. 1k hole zo van 
meziek. Veural van een tromme. En juust van een blaos- 
hoorn. Omdat ze zo lekker had willen. 
Doe kwammen d'r meer kiender an. Wel tiene. Jongen en 
maegies. Die bleven stillestaon. Ze keken naor de twie 
meziekmaekers. Ze kwammen naor heur toe. Ze zeden: 
"Speul es wat." 
Mar de beide joongies schudden et heufd. 
"Eerst betaelen!" zeden ze. 
"Betaelen? Mar we hebben gien geld," zeden de kiender. 
"Toch betaelen" zeden de joongies. 
"H6 dan?" vreugen de kiender. 
"D'r liggen hier brief ies genog," zeden de meziek- 
maekers. "Zuuk ze mar op!" En ze wezen naor de stoepe. 
En naor et gloppien tussen de huzen. 
Doe gongen de kiender an et zuken. En ze hadden zomar een 
hieleboel pepierties bi'j mekeer. 
"Waor moet et geld in?" vreugen ze. 
"In disse bak," zeden de joongies. 
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"Dat is oonze braandkaaste.'T  En ze wezen naor 
Doe tilden de kiender mien lit op. En ze smeten me 
hanenvol pepierties in de boek. Van die lekkere, 
plakkerige toffeekiaddegies. En van die knapperige, 
knisterige petatpoedegies. Kiek, zoks dot een rommelbak 
goed, dat begriep ie zeker wel. 
D'r was ok een stok van een oolde kraante bi'j. Dat is 
mien smaek aenlik niet. Daor zit zovule drok-ink in. 
Oolde kraanten heuren bi'j et oold pepier. Mar as 
moet, toe dan mar. Beter in mien rommelboek as op 
'e straote. 
Op etzelde ogenblik begonnen de joongies te speulen. 
De tonen van de grote blaoshoorn scheurden deur de 
locht. 
De stokken dreunden op 'e tromme. 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem! 
"Hoera!" reupen de kiender. "Hoera!" 
En 1k wol ok wel "hoera!" roepen. Mar ik dee et niet, 
want 1k kwam d'r toch niet boven uut. 1k ston te trillen 
op mien paol. 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem! 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem! 
Wat een prachtig keihad stok meziek was dat! 
En de kiender bleven mar pepierties zuken. 
En de joongies bleven mar deurspeulen. 
En doe d'r nargens meer een pepiertien te vienen was: 
"Meugen benaneschellen en klokhuzen ok?" 
"Ja, die meugen ok!" 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem! 
Ret-tet-tet-tet, boem-boem! deden de joongies weer. 
Doe goolden de kiender me vol mit van die lekkere 
benaneschellen. En klokhuzen - van echte ringenetten! 
Die bin zo lekker zoer! 
En doe alles op was, de hiele straote schone, doe hebben 
ze haand in haand in een grote kring om mi'j henne 
daanst. En ie kun 't geloven of niet, mar 1k hebbe 
zachies mitklepperd, mit mien lit. Dat kan dus alliend 
de batere roinmelbak: mit zien lit kiepperen. 
Op 't laeste bin de kiender votgaon en de beide meziek- 
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maekers ok. 
Doe ston 1k weer hielemaole allienig. Mit mien grune 
jasse. Op mien grune paol. En mit dat vremde woord 
op 't lief: AFVAL. 
Mar ik hadde gelokkig glen honger meer. 
En 1k dochte: misschien kornmen die beide joongies nog 
wel es weeromme. En die ere kiender ok. 
Misschien de ere woensdags wel. 
Of misschien morgen al. 
Mar d'r gebeurde hi1 wat aanders 
De ere morgens stopte d'r een bestelauto viak 
veur mien neuze. 
1k kende dat waegentien wel. Dat was van de gemiente. 
En 1k kende de man ok wel, die d'r uutstapte. 
Elkewekekwam hi'] lenkeer bi'] me tekieken. HI'] s top te 
altied percies op 't zelde plak. Hi'] stapte ok altied 
percies geliek uut. 
Dan leup hi'] naor me toe. Hi'] tilde mien lit op. Hi'] 
keek van bovenof in mi']. Hi'] zee: "Oolde hongerlappe 
Hebben ze je wr vergeten van-de-wekeV' 
Datzelde zeehi'] alle weken weer. En dan leup hi'] weer- 
omme naor zien bestelauto, stapte in en broe-oe-oem! 
Daor ree hi'] vot. 
Alle weken weer - alle weken percies etzelde. 
1k zag 'm ankonimen, stoppen, uutstappen... 
1k dochte: now zuwwe 't beleven Di zal op 'e neuze 
kieken! Die daenkt netuurlik da'k al wr leeg bin: 
Mar disse keer zit 1k lekker hatstikke vol! 
Daor was de man. Hi'] tilde mien lit op. Hi'] 
keek... 1k zag zien ogen groter en groter wodden. 
Hi'] zee: "Pot-]an-drie!" 
Ja, ik wete zeker, dat hi'] dat zee: "Pot-jan-drie!" 
Wat et betekent weet ik niet, mar hi'] zee et krk zo, 
dat he'k percies onthullen. 
Doe leup hi'] weer naor de bestelauto toe. Mar hi'] 
stapte niet in. 
Hi'] dee de aachterklappe naor beneden en doe pakte hi'] 
d'r een lege zak uut. Zoe'n grieze, plestieken rommel- 
zak. 
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Die zakken, dat is aenlik nog vere femilie van oons 
rommelbakken. Een vere ziedtakke om zo te zeggen. Mar wel 
slim aachteruut boerkt, dat wel. Lange zo deftig niet 
meer as oons. Ze hebben ok gien bien om op te staon. 
Dat ligt d'r mar wat reenfelig en vodderig bi'j. Mar an 
de naeme is de ofstaniming nog wel te zien. Rornmelbak - 
rommeizak; dat schilt mar iene letter. 
Afijn, die man pakte dus een zak en mit die zak kwam hi'j 
opni'j naor mi'j toe. 
En doe haelde hi'j een klein sleuteltien uut de buse 
en daor dri'jde hi'j meop 'e rogge een moertien mit los 
en... hupsekiedee! Kon hi'j me zomar op 'e kop, zomar 
ondersteboven dri'jen! 
1k zal je vertellen, dat mien lit van de schrik van- 
zels eupen vul! 
En de pepierties en de klokhuzen en de benaneschellen, 
dat begon allemaole te schoeven en te dri'jen. 
1k dochte: dat wodt spi'jen! Alles gaot d'r uut! 
En ja heur! Daor haj't al! 
Mar die man was gelokkig viogge. Die hul gauw de zak 
d'r onder. En daor vong hi'j alles in op. 
Was 't aanders een smeertroep wodden om mien paol 
"Pot-Jan-drie!" zee de man. 
Ja, dat zee hi'j alweer! 
"Pot-jan-drie! Wat komt d'r wat uut 1k hadde docht 
dat d'r hier nooit wat van jow terechte kwam, mar aj' 
zo deurgaon, kuj't werachtig nog wel es een aende 
schoppen in de wereld!" 
Ja, eerlik waor, dat zee hi'j tegen mi'j. Kiek, dat dot 
een rommelbak goed, om zokke woorden ok es te heuren, 
dat begriep ie zeker wel. 
Doe het hi'j mi'j weer netties overaende zet. En 't 
moertien op mien rogge vaaste dri'jd. 
En de plestieken zak kreeg een touwgien om de nekke. En 
doe wodde die in de bak van de bestelauto smeten. 
Ja smten - niet lgd 
Zo gaot dat dus mit rommelzakken! 

Dat ik ston now weer mit een lege boek. Mar dat vun ik 
niet slim, heur. Alle daegen zoe'n protte, dat hoefde ik 
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niet. En trouwens, 1k hadde ommes de lekkere naosmaek 
nog 
1k keek, as de man instappen zol en vot rieden. Mar 
dat gebeurde niet. 
Hi'j leup naor de winkel. 11jTj  vreug an de winkelman: 
"Winkelman, kun ie mi'j ok vertellen, hoe as dat zit? 
Hier staot al tieden en tieden eenrorrimelbak naost de win-
kel, mar d'r kwam nooit wat in. lederiene goolde de 
rommel mar op 'e weg en op 'e stoepe. En now inienend 
is de bak vol en de straote schone. Wie zol dat daon 
hebben?" 
De winkelman bromde wat. "1k hebbe 't vusen te drok 
mit mien klaanten. 1k kieke nooit naor rommelbakken." 
"Dat is dan wel een betien dom van jow,"  zee de ge-
mienteman. En doe gong hi'j mar rap de winkel uut, want 
hi'j dochte, dat de winkelman slim gemien naor him keek! 
Doe gong de gemienteman naor de gruunteboer. 
"Gruunteboer," zee hi'j, "kun ie mi'j misschien ok ver-
tellen hoe as dat zit? D'r staot al tieden en tieden 
een ron-imelbak tegenover je winkel, mar d'r kwam an now 
toe nooit wat in. lederiene gooide de schellen mar op 'e 
straote. En now inienend is de bak hielendal vol en de 
straote schone. Wie zol dat daon hebben?" 
De gruunteboer bromde ok al. "1k hebbe hier wark zat. 
1k kieke niet naor rommelbakken." 
"Mar hier is wel een oolde vrouw uutgleden over een 
benaneschelle!" zee de gemienteman. 
"Die hadd' ik d'r niet henne gooid" zee de gruunteboer. 
"Mar hi'j kwam wl uut jow winkel!" zee de gemienteman. 
"Maek i dan ok mar rap, daj' uut mien winkel komrnen!" 
zee de gruunteboer. 
En dat dee de gemienteman dus. 
Dat hebb' ik netuurlik niet allegeer zels heurd. Et 
was ok vuus te veer  vot om et heuren te kunnen., 
Mar de oolde man het et me verteld. 
Eredaegs het die me alles verteld! 

Jouk 

(veerder in de december-Ovend) 



Boek 
1k zol zo graeg es een boek schrieven 
over drinken 
over roken 
over kaanker 
over toekomst 
over verleden 
over liefde 
over romantiek 
over ofeci-zeid 
over de laeste tuut 
over mien eigen 1k 
over mien gedaachten 
over allienig wezen 
over kiend wezen 
over kiender kriegen 
over... 
over waoroiwne a'k 
hier punten opschrieve veur een boek 
endjtdaenkeljknooj-t schrieven zal 

Knillis 

Doen 
1k doe je wat see ze 
mar et ienigste wat ze deed 
was dat ze de deure tus.sen oons 
mit 'n rotklap dichte smeet 

Knilis 



De hoer 

Fen hoer is iene, 
die van alle marken thuus is, 
die et klappen van de swiepe kent, 
die niet gauw uut et veld sleugen is, 
die niet te veule op ien peerd weddet, 
die een kregen peerd niet in de bek kikt, 
die et beste peerd niet op 'e stal staon lat, 
die de koe bi'j de horens pakt, 
die gien koenen mit goolden horens belooft, 
die et goolden kaif niet anbidden sal, 
die waorheden as een koe vertellen kan 
die gien oolde koenen uut de sloot haelen sal, 
die de putte dempt veurdat et kalf verdronken is, 
die gien verleuren schaopies kent, 
die sien schaopies op et dxeuge perbeert te kriegen, 
die zowel de kool as de geite wet te speren, 
die de bokken van de geiten wet te ondersc7'ieiden, 
die gien perels veur de varkens gooien sal, 
die wel wet, hoe as hi'j een varkentien wasken moet, 
die zelden so verkeerd is as een varken, 
die minder koppig is as een esel, 
die niet so bange is as een wezel, 
die meer verstaand het as een domme ente, 
die some nog gladder is as een aol, 
die wel wat in de melk te brokken het, 
die gien hotter an de galge smeren sal, 
die niet vaeke mit de neuze in de hotter vaalt, 
die him de keze niet van It brood eten lat, 
die een aander et grt5s niet veur de voeten wegmi'jt, 
die niet te veul huj op 'e vörke nemt, 
die gien spelde in een hujbarge zuken sal, 
die wel een appeltien veur de dust beweert, 
die eier veur zien geld kiest, 
die wet waor Abram de mosterd haelt, 
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die him gien kno lien veur citroenen verl<open lat, 
die de hanen an de pioeq wet te slaon, 
die et kaf van et koren wet te onderscheiden 
die graeg mit de kiepen op It rikke gaot, 
die et eerste opstaot ok al kri'jt OP It boerehiem 
gien haene meer. 

L.J. de Boer 

Halo, hallo! 
Mit et hotel van de po? 
Van zwachtel en ether en koors thermometer 
Pillen en prikken lachen en snikken 
Meensken die zeuren en slaon mit de deuren 
En gillen orii de prik in de billen. 

Een ri'j ledekaanten, vol ziekenfoonsklaanten 
Vrund en verwaanten, pastoors,predekaanten 
It Hotel vande dokters,mitdraankies en poeiers 
Zusters en broeders en rnéer van die loeders 
Hotel manderi'jnties, mit appels en proemen 
Haost te min vazen veur al de bloemen 
In 'n ni'je pyaina, ziej' klucht en ok drama 
le bin d'r now ienmaol niet veur je plezier 
Al is d'r toch ok wel hiel wat vertier 
J<laant is gien keuning, dat moej' al weten 
Je eigen keuze die kuj' daor vergeten. 
Dokter regeert, nemt ok et besluut: 
Morgen naor huus, eerst de hechtings d'r uut. 
Hatstikke bliede mit It goeie bericht 
Sneu veur de buurman die veul langer al ligt 
An d' overkaant iene nog an et infuus, 
Daenkt bi'j him zels 
Wa'k ok mar weer thuus! 
le zwaaien ze gedag 
Weensken heur spoedig herstel. 

Mar a'k weer uutvanhuus gao 
He'k toch liever een aander hotel. 

Heidepiek 



de Ovend 
42-ste jaorgaank 	 oktober 2014 

Op v/site in et Bergveld -huus 

Et het meerstal niet zo hiel yule zin en raekel et vet-
leden op. Mar toch kwammen d'rdelaeste tied de hieltied 
meer vraogen van oonze lezers over et Stellingwarver kul-
turele leven van zoe'n dattig jaor ledenenvan de meens-
ken die datindertied gestalte gavven. Zonderuutzundering 
zitten ze now inetBergveld-huus in Appelsche.Een riaant 
rusthuus, midden in de bossen, kot bi'j de Kaele Dunen. 
De meersten zitten d'r al jaoren want ze konnen d'r in 
vanheur vuvenvuuftigste of. Bi'j de redaktie riepte al 
een schoffien et plan en gao es kieken hoe as de groten 
van doe d'r now henne leven. Now weren we d'r in eerste 
ins taansie wel wat schoftig veur want zoks is argens aan-
ders ok al es daon. Et bekende Drentse blad HB-2000 kwam 
veer tien jaor leden mit een sfeertekenend, satirisch ver-
slag uut De Prakkehof in Elp waor as de vanoolds bekende 
Drentse schrievers inzltten. Wat daor veur 't locht kwam 
was in len woord onthutsend. Daoromme dusten we et eerst 
niet goed an en hael hierzo et zelde uut. Wie wet waj' 
boven waeter haelen. Mar, zo dochten we in 't laeste: 
Stellingwarf is Drente niet, en daoromme hewwe 't toch 
daon. We stuurden len van oonze steern-versiaggevers d'r 
op of. Hi'j keek, praotte, luusterde enschreef zien ver-
hael. Et versiag was verbiesterend. In de naodaegen van 
de Stellingwarver kultuur eenverhael over vroeger en now. 
Een verhael over ofgeunst, roddel, draankenseks. Etver-
hael van oonze verslaggever op visite in et Bergveld-huus. 

Et ismachtig mooi haastweer a'k de briede oprielaene op-
riede naor et Bergveld-huus toe. Een grote witte villa 
midden inde bossen van Appelsche. De Stellingwarver viag-
ge op 'e naalde van 'tdak. Fleurige bloemparken mit bluui-
ende haastasters en knolbegonia's, een viever mit makke 
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enten, een kaampien mit wat pauwen, gaanzen en een peer 
ponnies. 1k zette de auto te plak en lope naor et huus 
toe. Et grind knarpt me onder de schoenen. Op een witte 
baank naost de veurdeure zit een hoogbej aord mannegien mit 
een hoetien op en is doende een bl'jekrf te vlechten. 
1k zeg van goeie envertel waor a'kveur kornme. "Gao eerst 
mar naor de dlrektrice," zegt et mannegien, "ie meugen 
grif alles wel bekieken. Een viot wief, die direktrice 
van oons. Zi'] zal je wel wegwies maeken. Mar a'k je le-
ne goeie raod geven mag ... ," hi'j begint inienend te 
fluusteren, "kom niet te kot bi'j de viever." 1k zie him 
verbaosd an. "D'r zitten pietermannen in," zegt hi'j, 
"1k bin d'r as de dood veur." Ik begin te begriepenwie 'k 
veur me hebbe: Wube Lamers van de Kuunderwal. "Glen iene 
die me hier geleuft," fluustert Wube Lamers veerder, "ze 
daenken allemaole dat et me een betien begint te maelen, 
mar ik heb etvan oolde Thies. Hej' wel esvan oolde Thies 
heurd?" Inienend stoekt zien verhael. Uut de veurdeure 
komt een vrouwgien mit een bakkien in de haand. Kennelik 
zal ze deponnies wat eerpelschellen of zo brengen. "Zwaan-
tje het de katte weer bi'j heur," fluustert Wube bange. 
Hi'j komt onverwaachs rap inde bienen en gaot d'r op een 
sjokkien vandeur. "Wees toch niet zobenauwd, Wube," ropt 
et vrouwgien, "hi'j dot jejaniks mit. Geleufmenow toch 
es een keer. 1k kan echt niet toveren." Mar Wube draeft 
de hoek van 't huus al onune. Zwaantje Kuiters lopt foe-
terende bi'j me langes. Ze zicht me niet lens staon. De 
dikke zwatte katte lopt heurop 'e hakken nao. 1k stappe de 
stoepe op en loop ethuus in. 1k kiek even om me toe. Een 
grote lochtlge hal. Alles kraekhelder. Een parreplubak 
naost de veurdeure, een prlkbodande mure waor as alder-
haande berichies op ankondigd wodden. Een stokkien over 
een bingo-aovend die prissenteerd wodden zal deur Bouke 
Jaansen, et menu van de dag: zoers tip ensoepengottenbri'j 
en de medische tips veur de winter, van de dokter van et 
huus. D'r staot in hoe aj' mit winterti'jen an moeten, 
daj' iedere woensdagmiddag een griepspuite haelen kunnen 
en datdeflessen levertraon weer bi'jvuld wodden kunnen. 
Dan loop 1k op 'e deure of waor as een bottien mit "direk-
trice" op staot. 1k kloppe. "Kom d'r mar in," zegt een 
stemme aachter de deure. 1k doe de deure los en lope een 



zunnige kaemer in. Een jong vrommes komt aachter een bu-
ro weg en lopt op me of. "Plezierig daj' d'r binnen. Gao 
zitten. 1k zal om thee bellen. le lussen toch wel thee?" 
1k nikke en kieke naor et naembottien op et buro: Carine 
Elise Bloemhoff. Ze zicht da'k d'r naor zie. "Wat een nae-
men, hen," zegt ze lachend. "Hoe vremder hoe mooier, dat 
haj' dattig jaor leden zo. "Mit wodtd'randedeure kiopt. 
Een maegien brengt thee en bitterkoekies. "le lopen mar 
vri'j deur 't huus henne-en-weer," zegt Carine Elise, as 
we de thee ophebben. "De naemen staon op 'edeuren en aj' 
mit goenend praoten willen dan kiop ie mar an. Ze weten 
daj' d'r binnen. We hebbenetmit et middageten zegd. Al-
liend Knillis het liever glen praoteri'je. Die is hier 
krek en die bemuuit him haost niet mit de aanderen. Hi'j 
hoolt niet van theekraansies, zegt hi'j. Hi'j zit haost 
altied stief alliend boven op zien kaemertien en daor 
schrift hi'j over verleuren liefdes en zo wat henne. Al-
tied etzelde. In en intriest. En gao mar as laeste naor 
Reit toe. Heit studeert, zie. Hi'j hoopt ankem jaor dok-
tor te wodden." Ze nikt me vrundelik toe en lat me de 
deure uut. "Sukses," zegt ze en lachend dot ze de deure 
aachter me dichte. 
1k stao weer in de hal, lope dedeuren bi'j langes en leze 
de naemen op 'e bottles. PeggyKlinkhaemer? Dat is toch 
nuver. Zit die hier ok? Zoe'n beroemd Nederlaans schrief-
ster? 1k klop an. "Joehoe?" ropt d'r iene. Peggy Klinkhae-
mer zit op een grune rib-baank veur 't raem. Een keurige 
verschiening flog. Hoe bestaot et. Ze moet toch al om de 
honderd henne wezen "Mien laeste roman," zegt ze. Ze wist 
naor een man die aachter een schriefmesiene zit. "Mien 
man tikt de boel altied uut. Hool now mar op, je.  Et is 
zo hinderlik aj' deurtiepen. Zet mar wat thee aj' willen. 
le drinken toch wel een bakkien mit?" Ze kikt me an. 1k 
nikke en zeg mar niet da'k al had hebbe. "Mien laeste 
boek," zegt Peggy weer. "t Is now mooi genoeg, ik stop-
pe d'r mit." "1k wus niet iens daj' Stellingwarfs schre-
yen," zeg 1k. "Doe 'kok niet'," zegt Peggy, "vroeger he'k 
wel vuufhonderd griffeldeuzen vol schrevenenmien eerste 
boekien was ok in 't Stellingwarfs. Daenk niet dark wat 
tegenetStellingwarfs hebbe, oe nee, mar 1k wol zo graeg 
wat meer berieken. Wie niet, nowEndoe 1kdebienen zoen 



betien onder 't gat hadde bin 'k op et Nederlaans over-
gaon, daor koj' een aende wieder mit. 1k hebbe d'r now 
percies twintig schreven." Ze glundert. "Allemaole suk-
sessen. Enzebin allemaole jeloers op me, ze kun 't niet 
hebben. Zeker omdatk  op et Nederlaans overgaon bin. Now, 
ze kunmewat,die Stellingwarver schrievers, zeweten niet 
waor de meensken verlet van hebben. Romantiek, dat wil et 
yolk. 1k heb et begrepen, die aanderen niet. Romantiek 
en lief de. Hatstochten," zegt Peggy, "degolven gaon seins 
hoge in mien verhaelen." Ze komt dichter naost me op 'e 
baank zitten. "En 1k smiete d'r de laeste jaoren ok wat 
meer seks tegen an. Niet al te roeg vanzels, iehoeven alle 
ditten en datten niet bi'j naeme tenumen, dat is ok nar-
gens veur van neuden. Mar toch, eenscheutien seks en dan 
geraffineerd verpakt za'kmar zeggen." Hento morrelt bi'j 
et aanrecht mit de fluitketel omme. Peggy wist naor de 
riegel boeken op 'e plaanke in de kaaste. 1k leze de ti-
tels: "Roderozen voor Anja", "Het huis met de blinden", 
"Het beurtschip Anna-Jacoba", "Dwaaltocht der liefde", 
"Wilde nachten met zigeuners". "Een hiele riegel," zegik. 
Ze nikt voldaon. 
Krek as Hento de thee inschinken zal is d'r inienend een 
kebaol van jeweiste op 'e gang. We schieten overaende. 1k 
helpe Peggy naor de deure toe. Op 'egang lopen drie man-
luden. "Och, et is weer zoveer," zegt Peggy. Overal gaon 
deuren los en loeren meensken de gang op. Op 'e gang lo-
pen Henk Kroese en zien anstaonde zwaoger Jacob van der 
Beek, die Oene Bult tussen heur inbi'j de vodden hebben. 
Oene in een paors breide trui, een gelemesjesterse broek 
eneenbriede leren riem oirmie. Een grieze baord, een boel 
haor. Hi'j liekt niet lens zo yule oolder as op 'e pren-
ties van dattig jaor leden. Hi'j het een kiekknope op 'e 
trui mit "leve de navo" d'r op. "Wat is me dit veur her-
re?" zegt Canine Elise, die d'r ok bi'j kornmen is. Henk 
Kroese wist naor Oene. "Hi'j perbeerde deur 't matglas 
van de douche te kieken, krek doe Lamkle Hof d'r onder 
zol." "Harrekrastes Oene." zegt de direktnice. "Veurige 
weke het hi'j et zelde flikt bi'j Marjo," zegt Jacob van 
der Beek. "Die was al zo duvels. En now bi'j Lamkje, ze 
hadde krek heur boverst uut doe ze de smiecht ontdekte." 
"Now," zegt Peggy, "envleden maond wolhi'jmi'j mit heb- 
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ben aachter op 'e moter. 1k vun et ems best wel spannend 
mar ikhebbe 't lekker toch mar niet daon." Oene hiemt en 
blaost, zohebben ze him bi'] 'tnekvel. "As we je nog ien 
keer traperen, Oene," zegt de direktrice, "dan ma]' in 't 
vervoig naachs jemussien niet meer op. En a]' je zo muui-
ilk inholen kunnen danmoe]' mar naor de dokter am wat pu-
legies, krek as de veurigehaast. As et blad weer van de 
bomen gaot dan raek ie verempeid hielemaole over de toe-
ren. En a]' hielemaoie niet om liek willen dan moe]' mar 
vat, krek as Pieter en Jehan." "Wat is d'r an de haand," 
zegt een man in een witte jasse die stief staot van de 
stiesel. "Et isweer mis mit Oene, dokter," zegt de direk-
trice. Dokter Hooltman schuddekopt en kikt de zuster an. 
"llewwe oknog starker spul, zuster?" Immie Hoekstra haelt 
de schoolders op. "1k leuve dat et inbestelis, dokter," 
giecheltze."Mooi zo," zegt de dokter. "Is hi'] echt dok-
ter?" fluuster ik tegen Peggy. "Weinee je," zegt die,"hi'j 
het alliend de kienderantekening mar en et stdrkien. Mar 
d'r kan niks gebeuren, de zuster is d'r altied bi'] am te 
zien dat d'r niks verkeerd gaot." Dan komt Lamkje Hof de 
gang daele, dejurk nog kringe an. "Was me dat schrikken. 
Heremientied. Inienend een roege kop mit haor veur 'tglas. 
1k daenke da'k mar wat schilderen gao. Dat warkt temeen-
sen wat rustgevend." Staorigan bekomtdereboelie. 1k ne-
me ofscheid van Peggy en weensk heur sukses mit et boek. 
1k lope wieder de gang deur. In de recreaosiezael zitten 
drie manluden bi'j een taofeltien. Jannes Nijholt, Kiaas 
van der Weg en Geert van der Meulen. Jannes foetert. "We 
zitten te waachten op 'e vierde man, maot. We kaorten 
middags altied een peer patties." "De vierde man is altied 
te laete," zegt Geert. "We kun nooit es een keer op 'e 
tied beginnen." "1k neme nogeenberenburgien," zegt Jan-
nes. "Zoj't wel doen," zegt Klaas, "ie hebben d'r al 
drie]e op en Trien het een scharpe neuze." "Kan'me niks 
verrekken," zegt Jannes. Hi'] gript de flesse onder de 
taofel weg en giet et glassien vol. Dan gaot dedeure los. 
"Eindelik! Weer een kertier te laete. Wat was d'r now 
weer?" Hilts]e de Boer komt de recreaosiezaei in. "Och, 
Luit en 1k mossen de cavia's nag voeren en doe Is me de 
tied ontscheuten. Wat is troef?" "Klaover," zegt Jannes, 
"en a]' morgen weer te laete binnen dan zuken we een ere 



vierde man." 1k lope de gang weer op. Now nog naor de gro-
te man. "Drs. H. Bloemhoff" staot op etbottien. 1k kiop-
pe. Glen antwoord. 1k kioppe nog es. Niks te heuren. 1k 
doe de deure op een kiertien. Bloemhoff zit aachter zien 
buro in de pepieren. 1k drem es. Verschrikt kikt hi' .j op. 
"Philo is d'r niet heur. Die is naor Der Izzerd, daor heb-
ben ze vermoedelik nog een oolde veldnaeme ontdekt." "Ma'k 
wel even mit jow praoten," vraog 1k, "1k bin al bi'j jow 
dochter west." "0, ie bin van De Ovend. Heden ja, et is 
ok zo." Hi'j komt in de bienen en stikt me wat trilderig 
de haand toe. "Dokterandus Bloemhoff is de naeme. Zuuk 
mar een stoel op. Leg die boekerommel mar op 'e vloer. 
1k hebbe krek wat allemachtigs mools ontdekt." Hi'j wist 
naor de pepiereboel op et buro. "In Sunnege zeden ze vroe-
ger okvan ludede inpiak van luudde. Now he'k mit mekaan-
der vuuf drpen ontdekt waorasdat vroeger zo was." Hi'j 
wrift him inde hanen. "Hoe is 't mit et woordeboekwark?" 
"Scht meraokels op," zegt de dokterandus. "Disse maond 
beginnen we mit de Z. Een niet al te grote letter. As 't 
wat wil hewwe die indrie jaor wel ofwarkt en dan de brut 
vanzels nog uutwarken, hen. 1k hebbe d'r vanzels al wel 
een protte an daon mar d'r gaot toch nog wel een jaor of 
tiene mit henne. Now, endan is t t eindelik klaor. Et het 
wat langer duurd as dat we in 't begin dochten. D'r bin 
drpen, daor hewwe now de dadde generaosie in de woorde-
boekgroepen. Op 'eFochtel hawwe d'r in tt  begin een kerel 
bi'j die al dikke in de tachtig was. Laestdaegs is zien 
kleindochter d'r bi'j kommen. En zo scht de tied veur-
bi'j." De deure gaot los. D'r komt een vleizig vromrnes 
van om de zestig henne de kaemer in. Rooie leerzens an, 
een plestiek emmer boordevol brummels in de haand. "D'r 
bin wel in dattig jaor niet zovule brummels west," zegt 
ze, "et is singeliers." Ze veegt een toefte haor van 
veurheufd of. "Mien zuster Title ," zegt de dokterandus. 
Title geft me een haand, roodblauw en vol schrainmen. Ze 
zet de emmer brummels op 'e vloer daele. "Praoten jim mar 
veerder," zegt ze. "Jow dochter, Bloemhoff, die zee jow 
studeerden nog?" "Och ja, et is d'r gewoonweg niet van 
kommen vroeger. Altied een bult drokte. 1k zong doe nog 
zo now en dan en de jongen kwammen de ien nao de aander. 
Mar 't proefschrift is now haost klaor." D'r klinkt inie- 



nend meziek. Bloemhoff zien zuster is doende mit een dwas-
fluite. "Toe now Title," zegt de dokterandus, "niet now 
d'r yolk is. Et steurt zo." "Speul mar deur heur," zeg 1k, 
"1k moet zo staorigan es oprutereren. " "Wat zeg ie daor," 
schrikt Bloemhoff, "Oprutereren? Zeg ie van oprutereren? 
Even opschrieven. Waor hej' vroeger op schoele gaon? Zo, 
zo, in de Westhoeke. Typisch, hiel eigenaorig, ie zollen 
zeggen Gieterse invloed daore, en dan zoe'n woord as op-
rutereren. Komt vermoedelik toch wel uut et Fraans weg. 
Heremientied, dan deugt mien proefschrift ok niet meer. 
Moe'k haost hielendal overni'j beginnen." Hi'j zit veur-
over beugen en graait in de pepieren omme. Et liekt in-
ienend een oolde man. 1k maeke da'k vot komme. 
De gang is leeg. 1k kom alliend de dokter en de zuster nog 
een keer tegen. De zuster giechelt de hieltied nog. 1k kiek 
nog even bi'j de direktrice. "Hej' naor tevredenhied om 
e henne kieken kund?" vragt ze. "Ja wisse," zeg 1k, "mar 
1k hebbe nog wel een vraoge." "Vraog mar op," zegt ze. 
"Waor bin Pieter en Jehan ems bleven?" Heur gezicht be-
trekt. "Nalle gevallen," zegt ze. "Oe zokke malle geval-
len. We praotend'rhier onderling liever niet meer over, 
mar aj' d'r op anstaon dan wi'k et je niet verzwiegen. 
Misschien hej' d'r wel es praot van heurd dat Pieter al-
tied nog al tuterig was. Hi'] kon d'r vanzels niks an 
doen, een ineens kan zo uutvalen enmit al dat boeken uut-
rikken en zo in vroeger jaorenleupet nog niet zo in de 
gaten. Mar laeter op ooldere leef tied hier in 't huus 
wodde et alliend mar slimmer en ja, iederiene hoolt daor 
niet van. Daoromme hewwe Pieter votsturen moeten. Begro-
telik. Slinime begrotelik, mar et was niet aanders." 1k 
nikke. "En Jehan?" Ze schuddekopt. "Ok mal. Een groot 
schriever in zien tied. Slimme groot. Heit gaf hoge van 
him op. Mar hi'] wodde zo appat in 't laeste. Dat he]' 
wel meer mit die artiesten en zo. Doe Lamkje an 't deur-
breken was as schilderesse wol hi'] dat zi'j him schil-
deren zol. Endan zonder kieren, za'k mar zeggen. En Lam-
kje het et nog daon ok. Et was nog gelokkig dat Lamkje 
doe al wat beverig wodde en dat ze krek in heur kubisti-
sche periode zat. Dat yule meer as wat trilderige drie-
hoeken en zo weren d'r niet te zien. Mar et is toch uut-
lekt. Zoks hool ie niet stille. Dat Jehan mossen we ok 
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votsturen. In en intreurig. Mar zo is i t leven." 1k geve 
heur de haand en gao zuver wat bedrokt de kaemer uut. 
Buten schient de zunne. 1k stap in de auto en riede de 
oprielaene of naor de diek toe. Op 'e weg veur et Berg-
veld-huus staot een auto en een man mit een fiets. D'r 
stappen krek twie meensken uut de auto. "Verhipte Stel-
1ingwarvrs," raost dc man van de LieLs. 1k herkenne him 
in len keer van de sportfoto's uut oolde vergeelde Oost-
stellingwarvers! Gezienus Hoven van i t gemientehuus. "Ze 
hebben weer kopspiekerties op 'e diekstri'jd. Ziej' wel?" 
Hi'j latmeiene zien die hi'j op 'eweg vunnen het. "Crlf 
heur wark" Hi'j wist lelk mit de aarm naor et Bergveld-
huus. "Wa'k potdorie krekan't trainen veur de Ronde van 
Drente veur oold-gemienteambteners. Zi'j rieden altied 
mit inde volgauto," zegt hi'j. 1k kiek naor de twie aan-
deren. Een kerel die zeker al diepe in de tachtig is en 
een wiefien van aachter inde vuuftig, dat d'r zo te zien 
van alles an dot om d'r nog zo hups meugelik uut te zien. 
Kleurde lippies, een viot zoemerjurkien, blote bienen. 
Henk Zwat enKarin Tap. "Wi'j hebben ok anvraogd om in i t 
huus te meugen mar ze willen oons d'r niet in hebben," 
zegt Zwat. "Et is da'k niks meer te vertellen hebbe, mar 
eers zo'k ze vergriemen. Eigenwiezen, mienen dat ze et 
allemaole beter wetenenkunnen. Vroeger ok al doe 'k nog 
wethoolder was. Wat een poeha enverbelinge hadde dat volk. 
T.jonge, tjonge, wat een wiendhappers! En wat stelde et 
now allemaole veur!" "Toe now, Henk," zegt Karin, "wien 
je toch niet zo op."  "Henk het geliek," zegt Gezienus, 
"et bin eigenwiezen." "Now, mar jim warkten heur ok wel 
es tegen," zegt Karin, "en we leverden ok wel eswat flod-
derig wark of op et gemientehuus. Zeg now zels." "Ae, kom 
now." Henk Zwat wodt rood. "Weej' wie d'r dommiet wel in 
komt? Remco Heite Die wel Now ja, etis ok glen wonder. 
Die hetwelmitstroop slikt. Oe zo veur et Stellingwarfs 
altied. Al mos hi'j d'r brood van eten." Foeterend wodt 
de fiets mit de lekke baand van Gezienus aachter in de 
auto legdendan riedenzed'r mit gierende banen vandeur. 
1k kiek nog len keer aachteromme. Et Bergveld-huus ligt 
te blaekeren in de haastzunne. Et laeste heufdstok wodt 
d'r schreven van eenbeweugen stok Stellingwarver kultuur. 

Johan Veenstra 
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Woordeboekaovend 

Op maendag 28 november hoolt de Schrieversronte een woor-
deboekaovend in zael Kromkamp in Rooltpae. De aovend is 
in 'teerste plak bedoeld veur de mitwarkers an et projekt 
"Stellingwarfs Woordeboek". Leden van de Schrieversronte, 
die niet in ien van de woordeboekgroepen aktief binnen 
mar toch graeg kommen willen, bin vanzels ok van hatte 
welkom. Henk Bloemhoff zal ingaon op de vraoge "Hoeveer 
bin we?" Nao de pauze zal Dr. Lex Schaars, woordeboekman 
van et Staring-Instituut een praotien holen over et pro-
jekt "Woordenboek van de Achterhoekse enLiemerse dialec-
ten". D'r zal volop gelegenhied wezen veur et stellen van 
vraogen en om mit mekeer weer even bi'j te praoten. Et 
begint aovens om 20.00 ure. 

Redakt ie 

Bijgeleuf in Stellingwarf: 

een peer netisieS! 

De naeme Jannes Gritter die Bloemhoff nuumde is mi'j wel 
bekend. 1-Ii'j hiette van Jannes Grutter, mar ze nuumden 
de Grutters altied Gritters. Hi'j woonde op Et Oost in 
Oosterwoolde. Zien vrouw Gesien woonde daor laeter bi'j 
een dochter men ze hadden behalven boerkeri'je eengrut-
ters-winkeltien. 1k heb daor as joongien wel bosschoppen 
weghaeld. Daor moet ok een meule staon hebben.Schoele-
meester Hette Stelma, lid van de Schrieversronte, is d'r 
een kleinzeune van. In Oosterwoolde en op 'e Haule woont 
nog de wereld kleinkiender van Jannes Gritter (Stelma's). 

Zol dat diggelvuur et zelde wezen as dat glimhool€ in ool-
de stobben? Dat werenokkrek koolties vuur. Overdag bi'j 
locht zag ieniks, mar bi'j duuster was etkrek vuur. Krek 
of zat de wal dan vol vuur. Wi'j leuten et bi'j schoele 
wel es zien in een duuster turfhokke. 

P. Heida 
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Degene die wark veur De Ovend insturen wU, wodt vraogd om oons ter wille 
te wezen op 'e volgende punten. Liefst typt, op A4-vellen (ienziedig). Riegel-
Iengte: 56 anslaegen. Wat schreven wark anbelangt: graeg dude//k, en fink 
ruumte naost de tekst; A4-fermaot, ienziedig. Inspringen, bruken van 
anhaelingstekens en spaties, en et verwiezen naor boeken en artikels zoas 
dat in De Ovend daon wodt. Bi'j et insturen van illestraosies moet de 
scharpte in de gaten holen wodden, en d'r moet rekening hullen wodden mit 
verkielning as we mit et fermaot niet uut de voeten kunnen. 

De Stellingwarver Schrieversronte bet ok een hiele riegel boeken 
uutgeven, en die wodt nog al mar groter. Vraog een overzicht/prieslist an! 



de ovend 
Twiemaondeliks tiedschrift 
veur Stellingwarver tael en kultuur 
een uutgifte van de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte 

Red.: J. W. Nijholt, J. Veenstra 

Bureau-red.: P. Jonker 
Alle corr., inlichtings, adm./ab.: 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte 
Bongheer 1, 8431 GT Oosterwoolde 
Postbusse 138, 8430 AC Oosterwoolde 
Till. (05160) 4533 
Lidm./Ab.: f 15,00 in 't jaor 

ISSN 0166-7351 


