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XLAETERJAEGERS 

Stark en hoge bin ze, de klaeterjaegers. Daor staon ze, in 
de vertrouwde omgeving van oonze eigen grond, die huders van 
huus en arf. En de wiend roest zien iewige lied deur de duzen-
den blatties. Daor staon ze, hoge en stark. Mit zokke ldaeter-
jaegers zoj' et wark van Ii. J. Bergveld haost vergeleken kun-
nen. 

Doe in 1971 zien bundel verhaelen en riempies ,,De Oolde 
Pook" uutkwam, hadden wij niet docht, dat d'r veur dit wark 
in et Stellingwarfs zôé'n protte belangstelling wezen zol. Et dee 
blieken, dat oonze streektael nog levendiger is, as dat wij doch-
ten. ,.De Oolde Pook" wodde vereinpeld een begin van een hiele 
riegel aktiviteiten om et Stellingwarfs op alderhaande menieren 
weer wat meer levensruumte te geven. Daor bin we slim bliede 
mit. 0k al, omdat et ok Bergveld zien doel west het, et Stelling-
warfs te beweren, omdat hij oonze tael zag, bek as wij, as 
een prachtig en belangriek stok cultuur. 

Vandaege de dag vraogen d'r nog hieltied goenend naor 
.,De Oolde Pook", al is die al lange vot. De reden veur een 
ni'je, ere uutgifte lat him makkelik raoden: een hieleboel lezers 
willen graeg nog es wat meer van Bergveld lezen kunnen. Inder-
lied keus ik wark van hhn dat een goeie kaans hadde bij een 
protte meensken an te slaon. Now hoolt dit liekewel niet in, 
dat dit ni'je boek allienig mar veur een klein pebliek aorig 
wezen kan. 0k in disse bundel vien ie een hieleboel riempies 
en verhaelties. Ok now weer een protte Stellingwarver humor, 
én eernst. Mar ok een stokmennig gelegenhiedsriempies. Wat 
biezunders, want ok bij dat soort gelegenheden wodde et Stel-
lingwarfs niet zo botte vaeke bruukt, al is Bergveld zien wark 
in dit soorte beslist niet et ienigste. Dat disse riempies opneumen 
binnen is niet allienig te daanken an et mooie Stellingwarfs dat 
ze zien laoten. Mit heur eigen weerde laoten ze zien, dat Stelling-
warvers binnen die ze binnen tuit heur eigen tael. 

Wat de kotte stokkies en verhaelen anbelangt wi'k nog even 
wiezen op et ,,inzunnen stok", dat deur taelgebruuk, meniere 
van zeggen en goedaordige spot veer uutstikt boven de inzun- 



nen stokken van alledag. Van disse verhaelen en stokkies, en 
trouwens ok van de riempies, het et meerste eerder in De Oost-
stellingwarver, en laeter De Ni'je Ooststellingwarver staon. 

Jim vienen in dit boek ok twie tenjelstoklcies. Krek hek as 
bij et ere wark, hek ok van dit soorte weer niet alles opnemen 
kund, mar ik keus, dat mij veur de grootste groep lezers et 
aorigste leek. 

Et laeste diel van dit boekien bestaot uut et godsdienstige 
wark van Bergveld. Neffens dat hij zels verteld hebben moet, 
is et now onderdehaand zeuventig jaor verleden, dat et Stelling-
warfs veur et eerst in de karke bruukt is. Sund die keer is d'r 
bij mien weten niet of mar kwaolik Stellingwarfs bruukt in de 
karke. Tot Bergveld zels hier meugelikheden veur kreeg. In 
1961 vreug Ds. S. Krikke, doe in Berkoop, die van doel was een 
Stellingwarver dienst te holen, hini of hij stokken uut de Biebel, 
gebeden en een preek in et Stellingwarfs omniezetten wol. Bi'j 
die iene keer bleef et niet. Jim zuilen bij et godsdienstig wark in 
de antekens wel vienen, wâôr en wanneer de deur Bergveld in et 
Stellingwarfs bewarkte preken holen binnen. (Zie blz. 89 ex.) 

Zo 'k al zee, dislange is et Stellingwarfs niet vaeke bruukt in 
de karke. Da'k hier godsdienstig wark opneme, doe 'k niet al-
liend om de tael en de mooiighied van et wark, mar ok om die 
meensken die beur veur godsdienstig wark slim interesseren, 
de kaans te geven, beur hier es mit doende te holen. Vanzels: 
de muuilikheden bij et vertaelen van patten uut de Biebel blie-
ven d'r; bi'jglieks: hoe dichte moe'n we oons bij de oolde tekst 
holen? Daor zal altied wel verschillend over docht wodden. 
Twie dingen bin wel aorig zeker: Bergveld perbeerde him bij 
de tekst te holen, én hij perbeerde et zo Stellingwarfs meugelik 
te maeken. Hij keek d'r wel veur uut, dat hi'j niet et godsdien-
stige gevuul, de sfeer, bedurf deur uut et Stellingwarfs verkeerde, 
grauwe woorden en uutdrokkings te kiezen. Hoe we veerder 
over zien godsdienstige wark daenken meugen, in zien soorte is 
et neffens mij zuver, et lokte him. Want de oolde tekst het deur 
zien ommezetten niet te lieden en de sfeer blift, deur stiel en tael-
gebruuk, .,meer as gewoon". Dat daorom kan zien wark deur 
elk wardeerd wodden. 

0k mit disse ..Klaeterjaegers" is nog niet alle wark van Berg- 



veld uutgeven. D'r is nog een hiele hoop spul, bi'jglieks et ma-
teriaol dat veur zien woordeboek bestemd was, en dat in de 
zommer van 1975 weer veur 't locht kwam. Mit zien schrieveri'je 
geft dat een biesterbaorllk mooi uutgaankspunt veur et ..Stel-
lingwarfs Woonleboek". Over wark, aord en belang van de 
schriever is nog een hiele hoop te zeggen. Dat is bi'jglieks wat 
veur beter, as mien studie over zien wark wat veerder kommen 
is. Wie graeg meer over Bergveld weten wil, wies ik op .,De 
Oolde Pook", Oosterwoolde, 1970, en, ok deur him schreven: 
,,De Stellingwervers en hun dialect", Assen. 1949. 

Uut naeme ok van de uutgevers wi'k hier iederiene bedaanken 
die op de ien of ere wieze d'r toe hulpen het, disse ni'je uut-
gifte klaor te kriegen. Een protte commentaor bij et wark en een 
té laait veurwoord zollen de leesberhied van zien wark (in 
de vorm van dit boekien) schae doen en dat moet niet. Ik hope, 
daj'm d'r nog mit meer plezier in lezen zullen as in ,,De Oolde 
Pook". Heur ze klaeteren, disse klaeterjaegers T 

Ni'jberkoop, 	 Henk Bloemhoff. 
meitied 1976. 





VREMDE OFGEUNST 

Et foons ,,De laatste eer" 
Har slim verlet van centen. 

Want alles wodde duur: 
De dregers en de renten! 

En daorom zee 't bestuur: 
..Hier moe'n wij wat op vienen! 

Wi'j hoeven hier beslist 
Gien doekies om te wienen! 

Wij vraogen dus van 't jaor 
Een omslag van de leden!"  

De bode gong op pad, 
Mar heurde wat! 0e heden! 

De iene zee van ditt', 
De ere van wat aanders! 

Mar gienend was zo lelk 
As }Çjaosien van Jan Saanders! 

Die zee: ,,Et is wat moois! 
Bij mij is niks te haelen! 

Een aander gaot mar dood 
En mén kan mat betaelen 
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GOOCHEM 

Klaosien was een beste huusvrouw. 
Dat vnu Jan ok altied weer. 

Hemmel, zunig en ni'jsgierig. 
Wat woj' van een vrouw nog meert 

Mit de naaide was ze haansem, 
Ja, zoe'n vrouw die was wat weerd. 

Mat ni'j spul kon ze niet maeken, 
Want ze har gien knippen leerd. 

Now kan ik nii'j schoon begriepen, 
Dat heur dat soms wel wat stak. 

En veural, now Jan verlet har 
Van een stiesiekoren pak. 

Want 't gemaelc van 't keuteri'jgien 
Was de laeste tied niet best. 

Om die reden was ze dan ok 
Nog niet om een ni'j nut West. 

Mat doe kreeg ze op een aovend 
Zo in ienend een idee: 

Ze kocht gauw een mooie lappe. 
Gong naor Jan toe en ze zee: 

,,Now wik 't zeis toch es perberen. 
En hoe daenk ie, da'k et doe? 

Ie gaon op 'e lappe liggen, 
En dan knip ik om jow toe t" 
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OONS WAOPEN 
(schreven in de lied dat oold-borgemeister 
Bontekoe doende was mit een wieziging van et 
genilentewanpen) 

Et waopen van Ooststeflingwarf 
Was niet meer zo as 't heurde. 

Et wodde dan ok meer as tied, 
Dat daor wat an gebeurde. 

Et vremde dier in 't waopenschild, 
Dat was niet al te vlogge. 

Et leek de laeste tied wat sloeg 
En 't wodde wat onsjogge. 

Daorom is doe de dokter haéld. 
Die onderzocht et hatte. 

Hij vuulde 't besien an de pols 
En vreug van ditt' en datte. 

Hij zee: ,,Dit is een min geval! 
Dit wedt een opperaosie !" 

Hij zette vot et mes d'r in; 
Hi'j lul van aevesaosie! 

Hi'j viekte hier en porkte daor, 
Hi'j plakte en hij plokte. 

Dee hier wat of en daor wat an, 
Al gong 't niet best, et lokte. 

Et knapte op! Et kreeg weer kleur! 
En 't wodde veule jonger! 

Toch liekt et mi'j wat maeger toe, 
Al har 't deurlopend honger. 

Mar zoks is een gemientekwaol. 
Dus dat is niet zoe'n wonder. 

As 't mar genog te vreten krigt, 
Dan wedt et wel wat ronder. 

't Veurnaemste is: et is weer klaor! 
Wij kun weer rustig slaopen! 

Want bEf t Ooststellingwarf now aarm, 
Dan ligt dat niet an 't waopen! 
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DAOR KON MEESTER NIET TEGEN AN 

,jan," zee Meester veur een toertien, 
,,Nu jij schielijk twintig wordt, 

Moest je op mijn boekhoudeursus. 
'k Heb d'r net nog één tekort. 

En een beetje rekenkunde 
Komt je altijd wel van pas. 

Ook wel als je zelf eens boer wordt. 
'k Zou maar komen, als 'k je was." 

zee Jan doe, ,,ie kun 't weten, 
Daor bin ie now meester veur.  

Mar veur al die ni'je fratsen 
Vuul ik niet zo veule, lieur. 

En om rekenen te leren, 
Dat het oonze heit al daon. 

Dus daoromine hoef ik niet meer 
Naor jow cursus toe te gaon. 

Heit het mij in vief menuten 
't Hiele rekenkeunsien leert!?' 

,,Wat 7" zee Meester, ,,Vijf minuten ?" 
En hij keek al wat verheerd. 

,.Hoe ter wereld is dat moog'lijk! 
Wil je 't mij vertellen, Jan?"  

,,Wis wel Meester en ik wedde, 
Daor kun ie niet tegen an. 

Oonze heit zee: ,,Daenk d'r omme, 
Waj' ok wodden, zorg d'r veur, 

Altied minder nut te geven 
Dan daj' in beurd hebben, heur V' 
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HUMOR 

Mit vremde woorden en zok spul 
Har Jan vaeks Mei wat drokte. 

Hij lag d'r glad mit overhoop, 
Zodat et wel es hokte. 

Jan was Iestdaegs niet al te goed 
En zee: .,'k Bin wat uut odder, 

Ik heb zoe'n sniedings in et lief, 
't Is lange niet in odder. 

Ik dochte eerst: 't Bin wienen, heur, 
Mar Dokter zee vandaege: 

..Et is een min geval mit jow! 
't Is ..humor an de maege" !" 

DIE WIJS D'R MEER VAN 

(in Zorgvlied sten de hypotheekbaank) 

Pieter kreeg een ni'je plaetse 
Op et oolderlike stee. 

't Wodde gaan een grote sehure 
Mit een gröpstal veur et vee. 

Pieter was d'r daonig wies op. 
lederiene mos him zien. 

,,Liekt et gien briejante plaetse? 
Ja, dat heur ik algemien." 

0k de mulder gong d'r langes. 
Pieter hul him daolik an: 

,,Hej' mien plaetse al bekeken? 
Now, wat zeg ie d'r wel van?"  

,,'t Is now, daf mij d'r naor vraogen. 
'k Har d'r eers niet over praot, 

Mar mij donkt, dat 't huus te veule 
Mit de kop naor Zorgvlied staot 
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EUPEN BRIEF AN SUNDERKLAOS (1) 

Sunderklaos, 'k was eerst wat bange. 
Mar ik kom wat op verhael. 

'k Bin zo vrij jow an te spreken 
In de Stellingwarver tael. 

'k Daenke, daj' 't wel lezen kunnen, 
Want ie binnen hiel wat maans. 

0k al schaem ik mij een betien. 
Mar ik kan gien letter Spaans. 

'k Vien de streektael is onmisber. 
Krek as stroop in soepenbri'j. 

En ik moet mi'j reer verzinnen 
Of et gaot jow krek as nii'j. 

'n Meenske is niet gauw tevreden, 
Mat daor heb ie nooit an docht. 

Want ie hebben ieder jaor nog 
't Ten' of aander veur mij brocht. 

Ja, ie bin een echte goeierd! 
En daorom bin ik zo vrij 

Jow te vraogen: Geef vanaovend 
Niet allienig wat an mi'j! 

Geef oons aliegere watte, 
d' lene dit en d' ere dat: 

d' lene pruttels, d' ere 'n ploempien. 
Weer een aander wat veur 't gat! 

Mar de reden, da'k jow schrieve, 
- 'k Bin bi'jglieks wel wat bertaol - 

Is, om jow van 't jaor te vraogen 
Om wat veur oons allemaol'. 

lederiene het et neudig! 
En ik maek mij dan ok stark, 

Daj' oons helpen! En ik vraog jow: 
Geef oons hâtte veur oons wark! 
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LUPEN BRIEF AN SUNDERKLAOS (2) 

't Is al mennig jaoren leden, 
'k Was nog mar een kleine baos, 

Da'k jow ok een briefien stuurde, 
Beste, goeie Sunderklaos. 

'k Gong doe nog wel niet op schoele, 
Mar 'k har toch al schrieven leerd. 

En ik vreug jow om een toeter 
En een hoolten vieltiespeeid. 

Mar al gauw ha'k in de smiezen: 
Mit zoe'n peerd kom ie niet veer. 

Doe 'k dan ok wat oolder wodde, 
Vreug ik zachies-an wat méér. 

Eerst een hoepel, doe een karre, 
Mit, as 't lieden kon, een bok. 

Mar, is 't now niet biesterbaorlik? 
0k die bok brocht gien gelok. 

Weer wat laeter vreug en kreeg ik 
Een halfsleten fiets kedo. 

Ik was bilede Kuj' begriepen! 
En ik docht: Now bin'kd'r zô! 

Mar de tieden, die ver-eren 
En- ik markt' al rieklik gauw: 

Mit een fiets kom ie d'r ok niet, 
Ok al trap ie je haost blauw. 

Daorom droomd' ik pattietoeren 
Van zoe'n waegen zonder peerd; 

Mit een stuur inplaets van leide 
Dât leek mij de muuite weerd 1 

Totdat ik op 't laest bemarkte: 
Mit dat spul kom ie d'r niet! 

En ik kreeg ok wel in 't snottien, 
Dat !t  de meersten bek zo giet. 

Daorom, beste Sunderklaosien, 
't Liekt mij now nog niet zo dom, 

Da'k van 't jaor een kroje vraoge! 
Bi'jglieks, da'k d'r dân wel kom! 
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LUXE HONNEN 

Anne Rooks is mat gelokkig 
Mit et laeste raodsbesluut! 

Deur zien doodgewone hontien 
Is de man d'r mar wat nut  

Zels he'k ok zoe'n oolde strieder, 
Die oons hiem en huus bewaekt, 

Mat die wedt deur de ontvanger 
Veur een ,,luxe" hond uutmaekt. 

De gemiente veert d'r wél bij, 
't Kost d'r mij een tientien bij 

't Stomme dier kan et niet helpen, 
Mat 't begreut him slim om mij. 

Honnen kun vanzels niet praoten, 
Mar ze hebben wél verstaand! 

En as oonze hond et doen kon, 
Was ik gauw weet nut de braand! 

Want doe de gemientebode 
Lestdaegs effen bij mi'J zat, 

Beet mien hond him, doe ie vot gong, 
Omxneraek en foel in 't gat. 

Ik heb 't hontien gloepend of blaft! 
Want ik wodde opsternaot! 

'k Docht: de ni'je broek begeft et! 
En dan wus ik mij gien raod! 

Mar de ogen van de daoder 
Zeden mij : ,,Now he'k mien zin! 

'k Wol die man es effen lonen, 
Dat een echte sflékhond bin !" 

't Speel mij om die aarme bode, 
Mat et is nog goed beteerd. 

En mien schraander, ,,luxe" hontien 
Is dat tientien mij wel weerdi 
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IN MEMORIAM 

Wat he'k een hekel an jow had 
Wat he'k wel op jow foeterd! 

Wat he'k een muuite mit jow had! 
Wat he'k deur jow wel ploeterd! 

Dat was nog in mien jonge lied, 
Doe 'k jow zo goed niet kende, 

Doe 'k pattietoeren, deur jow schuld, 
Op 'n woord een ure stende. 

Mar laeter he'k jow kennen leerd 
En doe kon 'k jow warderen! 

Ik hul van jow en 'k mocht jow graeg! 
Wat kan 't al vremd betéren! 

En now, now bin ie d'r niet meer...... 
Now mag 'k jow niet meer bruken! 

Mar 'k zal, daor kuj' wel van op an, 
Nog vaeke om jow zuken. 

Op schoele heb ie ofdaon now, 
Dat spiet mij wel een schelling. 

Mar in mien hatt' blief ik jow trouw 
Heur, goeie, oolde spelling! 
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DE LAESTE SCHOELEDAG 

Now 'k doukies van de schoele gao, 
Wi'k eerst nog wel wat zeggen. 

Ik wil pepier en penn' en inkt 
Mar zo niet henne leggen. 

De schoeletied vul mij niet zwaor; 
Hi'j is mij onunesteuven! 

En dat ie now al omme is, 
Ik kan 't haost niet geleuven! 

Ik heb mien best niet altied daon, 
Dat wi'k now wel bekennen. 

Ik moch op sommen en zok spul 
Wel graeg wat ommestennen. 

Ik heelde liiel wat ondeugd nut 
En hal wel van een grappien. 

En a'k et effen redden kon, 
Hul 'k Meester veur et lappien. 

Mar tussen de bedrieven deur 
He'k toch nog leren lezen. 

En van mien keunstemaekeri'j 
Bin 'k wel zowat genezen. 

Want doe die meester Koopmans kwam, 
Mos ik d'r an geleuven! 

A'k op een achte rekend har, 
Dan gaf ie mij een zeuven! 

Hi'j porkte mien verstaand wat op 
En leut mij harre warken! 

En oonze heit, die kon 't al gauw 
An mien rappot wel marken. 

Hi'j zee: ,,Die meester is bepaold 
Een beste ondenviezer! 

Hij leert de jongen ommeraek 
En is toch ok gien gniezer !" 

Hij zet vanmorgen tegen mij: 
.,Dat inoej' Min es vertellen 

Die man het mit dat jonge volk 



Téch al zoe'n hoop te stellen! 
Zal ik jow es wat zeggen Piet? 

Ie mossen him wat géven! 
Koop mar een deusien Willem Twie! 

Dan rookt ie om et leven!"  
En daorom, Meester, stao 'k hier now, 

Mit 'n deusien in de banen. 
Mar now ik éeht wat zeggen moet, 

Stao 'k mit de mond vol tanen. 
Ik hooi d'r daorom mar mit op. 

Ie zullen 't ok wei wéten! 
Ik zeg affienig: Wei bedaankt! 

Ik zal jow nooit vergeten! 
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KIENDERSPUL 

Kiek, dat is now 't alderni'jste! 
Da's kiek wat veur oonze tied: 

'n Speulding veur oons allegere. 
Waor een elk versteld van stiet! 

Een peer klossies en een stokkien 
An een touwgien en 't is klaor. 

En daor speult now alleman mit! 
Een meraokel is 't, da's waor 

lederiene het zoe'n dinkien, 
Riek en aarin en oold en jong. 

Wie et zicht, die wil 't ok hebben 
En gript daolik naor de pong. 

Alles speult mit zoen yo-yo-ding: 
Op et laand en in de stal. 

Onder 't wark en onder 't eten, 
Altied an en overal! 

Ja, ik las krek in de kraante 
- En dat leek mi) niet verkeerd 

Dat de Raod van een gerniente 
Een yo-yo-spul is vereerd 1 

As daor schielik dus een raodslid 
Es wat veule praoties het, 

Wodt ie deur de burgervader 
Netties an 't yo-yo-en zet! 

Me gekhied op een stokkien; 
Is 't now niet wat al te mal? 

't Liekt haost wel wat op een smoege 
En wie wet, wat 't wodden zal. 

'it Zol zo zeggen: doe waj' willen! 
Speul je mislik mat om mi')! 

Mat toch, disse soort van speulgoed 
fleurt, donkt mi'), een kakstoel bi')! 
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DE STAD OOSTERWOOLDE 

't Was vleden weke ien april! 
Dat was ik glad vergeten! 

Mar doe 'k in Oosterwoolde kwam, 
Doe kwam ik et te weten! 

De kraanteman - men zél zoen vent! - 
Die hul mij veur et lappien. 

Ik vun et mar een minne streek, 
Een hiel goedkoop, flauw grappien. 

Mar, zeg now zéls: w6.s 't wel zo gek? 
Mi'j donkt, et zol best binnen! 

En wodde Oosterwoolde stad, 
Ik zo! 't heur niet misgunnen. 

De butendörpen hoefden dan 
Niet meer ofgeunstig wezen. 

Ze hadden dan veurtrekkeri'j 
Noch aachterstaand te vrezen. 

Ze wodden baos in eigen huus 
En âlles wodde aanders! 

Ze kregen dan een eigen Raod 
Van inkeld plattelaanders! 

Die leupen veur et dörpsbelang 
Heur 't gat grif nut de haoke! 

Apathiedspoletiek en zo 
Die kwam hier niet ter spraoke! 

Elk dörp kreeg tiedig zien gerak, 
Dat durf ik wel te wedden! 

En 't splinterni'je Stadsbestuur 
Dat mos zien gat mar redden! 

W1'J bleven dan Ooststellingwarf 
En huilen oonze naeme! 

Die naeme, waor ik Mes op bui 
En waor 'k mij niet veur schaeme! 

En wie nut eigenwiezighied 
Of ere ongemakken. 

Uien Stellingwarver blieven wol, 



Die kon zien koffers pakken 
Nee. 't was nog niet zoe'n roer idee, 

Zoe'n tweifde Friese stattien! 
En dat et mar een grappien was. 

Spiet mi'j now wel een kwattien! 

BAZAR EUPWONIA 

Homnies kwam laestaovens bij nii'j 
En die zee: ,,Now is 't wat jong! 

Horenblaozend Oosterwoolde 
Zit haost mit een lege pong! 

D' instermenten en de tromme, 
Al dat spul, dat wodt te oold! 

En ik wus daor nog wel raod op, 
Was dat spul now mat van hoolt! 

Want in hoolt, daor zit meziek in! 
En in triplex soms nog meer! 

Mat mit triplex-schoeftrompetten 
Kom ie toch niet botte veer. 

Daorom moe'n we 't eers perberen. 
En now hadden wij zo docht, 

Dat een klinkende bazar oons 
Wel een mooie cent opbrocht! 

Zet ie 't effen in de kraante? 
En. as 't kan, in 't dialect! 

Dan komt dit bepaold in odder! 
Dan helpt iederiene drekt !" 

'k Weet now niet, as hi'j dat miende, 
Want hi'j is wél los vertrouwd! 

Mar 'k hoop niet, dat de kemmissie 
't ITiele dörp veur niks of sjouwt. 

As die aarme horenblaozers, 
Mit of zonder blaosmeziek, 

Ni'je wekt langes kommen, 
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Maek ze dan in ien keer nek! 
Geef now niet wat van de hikle 

Of wat wit de voddezak 
Geef wat bruukbers of wat eetbers 

Of desnoods een pond tebak! 

BELEVENISSEN VAN EEN WILD VARKEN 

Wat hel een min half uurtien had 
In 't laest van vleden wekt. 

Doe 'k in de bossen van de Staot 
Zo hier en daor es keke. 

Ik sneupte hier en struunde daor, 
In bos en op de patties. 

Ik vrotte in et dreuge blad 
En bi'j de moezegatties. 

In ienen reuk ik meeuskelocht! 
Ik heurde jaegers praoten! 

Ik deuk mij en ik luusterde, 
Ik kon 't bepaold niet laoten. 

Ze wezen âl mar op 'e grond: 
Ze stonnen bij mien sporen! 

Ze hadden 't bliekber over mij 
En 'k spitste dus mica oren! 

,,Dit kan niet missen," heurd' ik doe, 
»Dit '5 van een groot, wild varken! 

Et weegt wel stief drie honderd pond! 
Dat kuj' an 't spoor wel marken. 

Et zit hier grif nog in de bos, 
Of 'k mos nii'j roer verzinnen! 

En springt et hier dank op 'e reed. 
Dan kan et niks beginnen! 

Wij wassen mit een man of wat 
Dit bossien man es drieven!" 
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Ik heurde heur al gniffelen 
En in de hanen wrieven. 

Ze gongen eerst naor huus om hulp! 
Om koegels en om lopers! 

Ze dusten wel! Ze waren driest! 
Die koolde spekverkopers! 

En nao een toertien, doe gong 't los 
Doe zollen ze 't perberen! 

Half Appelsche kwam op mij of 
Mit stokken en geweren! 

Ze kwammen mij kot an de broek, 
De !ene nao de ere. 

Ik dochte doe: Ik naai d'r nut! 
't Wodt lied, dat ik him smere. 

De jaegers zaggen mij nog niet, 
Mar ik heur des te beter. 

Ik leup naor 't pad en nam een sprong 
Van vieftehalve meter. 

Ik kwam vlak bi'j een jaeger nut, 
Mar 'k zag him bek nog 't eerste. 

Ik schrok d'r wel een betien van 
Mar hij toch nog et meerste. 

En daorom het ie vast van schrik 
Te lange onnnedreuten. 

't Was mien gelok, want drekt daorop 
Doe wodde dubbeld scheuten! 

Een koegel soesde bij mij langs 
En broesde deur de gaegel! 

En in mien bossels vuuld' ik wat. 
Et was, geleuf ik, haegel. 

Mar 'k was heur kiek te vlogge of 
En 'k gong mar weer naor Diever. 

'k Wil nog niet dood! Ik schiet ze wat, 
Die jaegers! 'k Zal ze liever! 

Knor 
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EUPEN BRIEF AN DE 
APPELSCHESTER JAEGERS 
Hiep, hiep, hoera! Ik leve nog! 

Al vienen jim dat zunde! 
t Weet now wel haost, wa'k an jim heb! 

Wij kommen in de kunde! 
En daorom, doe jim lessenddaegs 

Perbeerden mij te vienen, 
Doe docht ik: ,,Soort zuukt soorte now? 

Die jaegers bin 6k zwienen !" 
Verdoold nog toe, was dat now wark? 

't Was om je dood te schrikken! 
Ik har de slaop nog krap-au nut 

En dan bin 'k nauw te hikken! 
Jim zetten daar ruit man en macht 

De hiele bos op stelten 1 
Jim scheuten ja in 't wilde weg 

De locht haost in twie helten! 
Ik was d'r eerst niet op verdocht 

En 'k schrok nii'j nut de lieken. 
De aosem snee mi'j bi'jkaans of 

En 'k zocht haost om 'e zieken. 
Et iene schot nao 't ere vul. 

Ik telde, leut ik, zeuven. 
Ik dochte: ,,Grif! Now bin 'k d'r west! 

Now moe'k d'r an geleuven! 
Ik kan now, onder 't lopen weg, 

Mien testement wel maeken !" 
Mar 'k markt' al vlogge: 't vaak wat ruit! 

Jim kun ini'j toch niet raeken. 
Doe ha'k finaol de gek ruit jim! 

En 'k leut jim mat wat zuken. 
Ik zette d'r de sokken in, 

Want t kon jim niet gebruken. 
Mar a'k jim now wat raoden mag: 

Hooi dan mar op mit vuren! 
Blief op een ere keer mar thuus 

En po wat schutters sturen! 	Knor 

23 



IN MEMORIAM KNOR 

Et was mar een Mei kot berichien, 
Mar 't dee mij toch effenties zeer. 

Ik har jow zo graeg nog es weer zien, 
Mar now, Knor, now bin ie niet meet 

Wi'j kenden mekeer al zoe'n betien. 
Al haj' 't grif niet bot op mi'j staon. 

En al ha'k jow ok zeis geern scheuten, 
Toch bin 'k mit jow aende begaon. 

Dit was toch op 't iaest ok gien jaegen! 
Dan bin wij hier aanders wat Inaans! 

Wij schieten gien dier in et leger. 
Max 't krigt een beheurlike kaans! 

En was ie in Appelsche sneuveld, 
't Was gaon in een eerhke stried. 

De jacht van de Uffelter jaegers 
Was siuupmoord en eervol was 't niet! 

't Vergong jow haost bek liek as Gandhi! 
Ie vullen deur 't stiekeme schot! 

Now kun ie gien vassies meer schrieven! 
't Is nut mit jow schimp en jow spot! 

Toch he'k daor bepaold van geneuten. 
Et dee an mien jaegershatt' goed! 

En 'k breng jow, as tegenprestaosie 
Een laeste. warderende groet! 

Appelschester jaeger 
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JACHT OP EEN WILD VARKEN 

Et was al weer een weke' of wat 
Au 't jaegersvolk te marken: 

D'r huusde hier in Appelsche 
Grif weer een groot, wild varken. 

D'r wodde alderdeegst verteld. 
A'k lieg', dan in kemtaissie 

Dat warkvolk nut de Drentse Staot 
Hun zag en reup: ,,Daor is iel"  

Gewoepste kerels heurden doe, 
Naar zegd wodt, him al grammen. 

Die bin, mat 'k stao d'r niet veur in, 
Doe in een boompien klommen. 

Mar vrijdagmiddag wodd' ik vraogd 
A'k mit wol om te drieven. 

'k Zee eerst van nee, mar 't zinnigde 
Mi'j ok niet, thuus te blieven. 

Ik gaf mien vrouw een dikke tuut 
En zee: ,,'k Bhx zé weeromme!"  

Mat 'k dochte in ini'jzels: wie wet 
Hoe a'k weeromme komme! 

Mat 'k zee mar niks en hal mi'j driest! 
Zoks kan een eer niks schelen! 

En doe ik bij de jaegers kwam, 
Doe leut ik mij bevelen. 

Ik kreeg een aorig hol stok bos; 
Ik was nogal gelokkig. 

Mar 'k gaf mien ogen goed de kost, 
Want varkens bin soms nokkig! 

En 't kwam verempeld hek a'k dacht! 
't Zal mij mien leven heugen! 

De drievers raosden doodsbenauwd: 
,,Hi'j is weeromme sleugen !" 

Ik dochte doe: 0, waai je mi'j! 
Waar moe'k zo gauw now henne! 

Weej' wat? Ik wak et hogerop 

25 



Daor in die dichte denne! 
Mit vul d'r op 'e reed een schot, 

Dat was vanzels van Wobbe! 
Mar 'k dochte: da's ja téch niks weerd. 

Die schöt weer in een stobbe! 
Mar doe de kust weer veilig was, 

Doe leut ik mi'j weer zakken. 
Ik vuulde: 't wodde ok wel tied 

Om 't spul wat op te rakken 1 
De jaegers waren overstuur 

En kwammen mij al tegen. 
Ze reupen: ,,Heb ie him ok zien? 

Hij het d'r wél van kregen 
Die Wobbe moet, dat bleek now wel, 

Meraokel schieten kunnen, 
Want nao een stief kertier gezuuk 

Doe is et varken vunnen! 
Een alderlaest genaodeschot 

Hulp 't dier doe nut zien lieden. 
En ik, ik heb now stof genog 

Om jaoren op te snieden! 

Jan Dflever 
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VAN EEN JAEGER EN EEN VARKEN 

As in de kraanten waorhied stiet 
- En 'k zol niet weten waorom niet - 

Dan zag een jaegertien nut Spier 
Lestdaegs op jacht een hiel groot dier. 

Et wodde d'r niet bij verteld. 
Mat disse man was grif een held. 

Want wie gaat een op lochtsehoondag 
As hij zoe'n groot, roeg moonster zag. 

Daor driest mit een geweer op an? 
Zoks dot, donkt mi'j, niet alleman! 

Mar disse jaeger was wat maans! 
Hi'j dochte drekt: dit is mien kaans! 

Ik leuve grif en 'k bin niet mis, 
Dat dit een groot wild varken is. 

Dat ik now zoks hek treffe hier, 
Op nog gien duzend tree van Spier! 

Ik bin d'r daonig van op stok! 
Dit is ja klaore baor gelok! 

Et wodt mi'j een een hele sjouw! 
Mar......een verrassing veur mien vrouw! 

Now krigt ze wat in 't kammenet, 
Waor Lieftinck now es niks van wet! 

Et wodt douk grif een liie! geloop, 
Mar 't is vandaege niet te koop! 

Ik wil d'r eerst mit op petret! 
Want dit wodt in de kraante zet! 

Et krigt bi'jglieks nog wel een plak 
In oonze Drentsehe Almenak! 

Dan wok deur alle jaegers eerd! 
Dat is mi'j nog et meerste weerd! 

Z6 het grif oonze jaeger docht 
En doe een nummer nul op zocht. 

Et duurde doe dan ok mat kot, 

*) Menister van financiën. 

27 



Doe klonk deur Spier een snarpend schot. 
Et varken kreeg de huud vol lood, 

Et riegerolde en......was dood! 
De jaeger glimde! 't Schot was raek! 

Mar 't hatte sleug him ommeraek! 
Mar kwam daèr now al iene an? 

Dat was verempeld buurman Jan! 
Mar wat was dât? Die raosde kwaod: 

..Wat daenk ie, dat zoks zé mar gaot? 
Wat bin ie toch een grote kl...... 

Ie scheuten la mien motte dood !" 
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EMANCIPATIE 

'ii Vieftig, zestig jaor verleden 
Was et M een ere tied: 

Doe was elke vrouw tevreden! 
Tegensworig lange niet! 

Doedertieden dreugen vrouwlu 
'ii Donker jak en 'n hoepelrok; 

Nôw bin 't meerstal lochte jurkies 
En de middel liekt een stok! 

Vroeger leupen ze op klompen 
Lange aenden mit gemak; 

Now is 't vaeke riegerollen 
Op een hoge, dunne hakk'! 

Wollen schaopegrieze hozen 
Waren stark en lekker waarin! 

Mat now holen dunne nylons 
Pattie vrouwlu koold en aarm! 

Vroeger waren lange vlechten 
'n Sieraod veur een jonge vrouw; 

Now is vrouwlief weet hoe vaeke 
Veur een ,,permanent' op sjouw! 

Vroeger dee de vrouw et huuswark. 
En ze wodde niet beklaegd. 

Pattietoeren stofzoeg ik now 
Of ik speul veur kindermaegd! 

Ja, ik zie de tied nog kommen, 
Manlu, acht zoks niet te licht! - 

Dat de vrouw op ,,B.Z.K." proemt! 
En de man ..... .de poppies krigt! 

(B.ZJC.: een bekend mark proenitebaij. 
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KAN DAT NIET EERS? 

Naost de hutte, bij et buunstap, 
Lag de maeg're, brune hond. 

'n Baasten tiele, mit wat eerpels, 
Sten d'r naost him op 'e grond. 

't Honnehokke, 'n oolde tonne, 
Lag wat wippel op zien plak. 

'n Halfvergaone heideplagge 
Mos nog deurgaon veur 'n dak. 

't Zwaore ketten an de haalsbaand 
Schoerde 't haor haost van zien huud. 

Hij keek schruten om him henne 
En hij har een hies geluud. 

'k Docht: wat bin ie toch een strieder! 
En wat heb ie al een lot! 

0k al liek ie mij niet oold toe, 
Ie bin veur jow lied kepot! 

Is dat neudig? Kan dat aanders? 
Kon ie now niet in een loop? 

En een dreug en tochtvrij hokke 
Schilde, donkt mi'j, al een hoop! 

Och, et is niet altied moedwil! 
Zoks is vaeke niks as sleur! 

'k Zal 't es mit jow baos bepraoten! 
'k Zal d'r es op wiezen, heur! 
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'T KWAM VAN 'T ROKEN 

Knielus was niet al te lekker; 
't Eten smaekt' him nargens nao! 

,,'k Leuve," zee hij op een morgen. 
,,Da'k mar es naor Dokter gao." 

Die keek effen naar zien tonge 
En beklopte him es wat. 

Dokter mos van alles weten 
En vreug him et hemd van 't gat. 

Daornao zes ie: ,,Denk er wél om, 
Dat je niet veel roken mag! 

'k Zal je nog geen drankje geven. 
Maar rook één sigaar per dag!"  

Knielus dacht: Dat zak perberen! 
't Liekt mij eers niet zo perbaot! 

Mat as Dokter mi'j et veurschrift, 
Kan et, dankt mij, ok gien kwaad. 

Hi'j gang drekt bij Durk de Jong an 
Om wat goeie Willem Twie! 

,,En hoeveule mos ie hebben T' 
,,Now, mi'j dankt, geef eerst mar drie !" 

Dat gang an en nao de koffie 
Stak ie drekt de braand d'r in. 

Of 't now lag an de segaren, 
Mar 't bekwam hint stomme min! 

's Aovens leut ie Dokter kommen. 
Want hi'j was zo ziek as wat! 

Dokter zee: .,Je hebt natuurlijk 
Méér dan één sigaar gehad!"  

,,Nee heur Dokter! d' Aldereerste 
Is mi'j min genég beteerd! 

'k fin zo mislik as een katte! 
Want ik heb giert roken léérd!" 
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VERKEERD BEGREPEN 

Ties har een uutvanhuzer: 
Een nichien uut de stad. 

Die wol graeg âlles weten 
En vreug him 't hemd van 't gat. 

,,Hé Oom, wat ding is dit toch? 
Wat doet U dââr toch mee?"  

,,Dit is een hedeschere 
En dat is voer veur 't vee 

.Zeg Oom, dit is toch haver?"  
,,Wel nee, kiend, dat is grös!" 

,,En dit zijn zeker schaapjes? 
Wat liggen die daar knus!"  

,,Och nee, jonk, dat bin biggies! 
Kiek! Dâér hef now een Iaom! 

En dât is oonze haene! 
Die, mit die grote kaom! 

Dit hier, dat is de déle! 
En dât daor, is mien ark! 

Die leppe en die zende, 
Die bruuk ik bi'j mien wark. 

Daor hej' de peerderiepe 
En daor staot oolde Bles! 

Reur 't stomme dier es fraenzen! 
Kiek, dât is 't hakselmes 

,,Zeg Oom, is dit een harkje? 
Of zeg ik 't wéér verkeerd?"  

,,Een harke? Nee, een vôrke! 
Ie hebben ok niks leerd !" 

,,Merci. Maar hoor eens Oompje, 
U geeft mij immers les? 

Ik wist niet, dat een paardje 
Ook at met vork en mes!"  
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WILDE BOKKEN (1) 

Ik Ma mat een gewone geit, 
Mit starke, scharpe horens. 

Ik stao tevreden an mien touw 
Op baarms of in goten. 

Ik bin zo tessel as een geit. 
Mat toch een beste vreter. 

'k Geef vierdehalve mingel melk! 
Dat hoeft, denkt mij, niet beter. 

En hasems gaat mien baas mit mij 
Naor Lamert van Jan Saander. 

Die het een puike sanenbok, 
Die schaait zo as gien aander! 

Mat, 't is ja zonde, da's now tint, 
Zo het de Raod besleuten! 

Men nuumt Mm now een ,,wilde" bok! 
Et kan mi'j slim begreuten! 

Want 't stomme dier staot, leuf ik, niet 
In 't ,,Stamboek" van de kekken! 

En daarom is die bok ,,de bok"! 
En mag ie nooit weer dekken! 

Mat ik, ik blief mien bokkien trouw 
En 'k loop d'r stiekem henne! 

En as ik now mat schrieven kon, 
Dan greep ik naar de penne! 

Ik schreef op slag een staeking nut! 
Ik, hiel gewone sikke! 

Dan bleef d'r in Ooststellingwarf 
Gien geit meer an de stikke! 

K. Ekke 
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WILDE BOKKEN (2) 

Gien geit meer bij een wilde bok! 
Zo har de Raod besleuten. 

Mar 't bliekt: hier het oons hoogst gezag 
Een rem bok mit scheuten! 

De hoge heren van de Raod, 
Die hebben ondervunnen: 

D'r is nog récht in Nederlaand! 
De bokken hebben 't wunnen! 

Al heb ik mar een kot verstaand, 
Zoe'n tieding kan 'k bevatten! 

En 'k stao van bliedschop en gelok 
Bepaold te wiemelstatten! 

Die Officier, dat is mien man! 
Daor vaalt nog mit te praoten! 

Die wil de bokkehoolderi'j 
Mar stiekem zo wat boten! 

As ik him bij Kast Rusken truf, 
Dan gaf ik him een slokkien! 

En 'k stuur him douk, mit Sunderklaos, 
Een Steffingwarver bokkien! 

K. Ekke 

(De officier van Justitie het zorgd dat et raodsbesiuut 
daor et over pot, ongedaon maekt is) 
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An de WelEdelZeerGeleerde Heer 

Doctor H. J. Prakke 

6i7 zien prorrtosie op 30-17-7951 

Zo as een Drent in vroeger tied 
Zien heideveld en zaand 

Mit warken en wat schaopedong 
Veraanderde in laand, 

Zo as die Drent jaor in, jaor nut, 
Mit lever en geduld 

Zien laand bewarkt' en mit gevuul 
Zien naoberplicht vervuld', 

Zé maekt' een Drent nut disse tied 
Mit volksverhael en keur, 

Mit sneupen hier en pluzen daor, 
Een speurtocht, Drenthe deur. 

Nao stoere studie, jaar op jaar. 
Mit 'n biester groot verstaand. 

Verscheen d'r aow dan gaans een boek 
Een proefschrift - van zien haand! 

De iene kreeg gien onderwies; 
De ere promoveert! 

Mar beide wodden, dat staat vaast', 
Deur alle Drenten eerd! 

Ik breng die Drent nut vroeger tied 
Posthuum een woord van lof! 

En veur die Drent nut disse tied 
Neem ik mien pette of 

WelEdelZeerGeleerde Heer, 
Ik weenske jow gelok! 

Ik fielseteer jow en Mevrouw! 
En ..... .'t Drents Genootschap ok! 

Ik leuve, dat bel Drenthe gruuit 
En, as et goed beteert, 

Dat ok die Drent nut vroeger Lied 
Deur jow nog promoveert! 
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De WelEdelZeerGeleerde Heer 
Doctor J. Naarding 

Al woon ik ok in Frieslaand, 
Al bin 'k dan ok gien Drent, 

Jow wark veur 't Drents Genootschap 
Dat is mij wel bekend. 

Al bin ie now dan ,,doctor" 
En ik mar ,,amateur", 

Toch gruui ik ok een bétien 
Van jow promosie, heur! 

Want dit is 6k promosie 
Veur streek en dialekt! 

Dit gef t hier an oons Noorden 
Wat meer ,,cachet"! Zoks trekt! 

En daorom, Doctor Naarding. 
Neem ik mien pette of! 

'k Wardeer jow ievrig warken 
En 'k breng j' een woord van lof 1 

Ik reken 't mij een ere, 
Dat ik jow fielseteer! 

Dat 't Noorden van jow kennis 
Nog lange profiteer'! 
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NFJE SESSEMS VEGEN SCHONE 

Een splinterni'je kraante, 
van vremde smetten vrij 

En zonder kribberi'je 
van richting of perti'j! 

Kiek, dat is now je waore! 
Dat is een reuze plan! 

Want an een goeie kraante, 
daor is behoefte an. 

As alles oons wat init lopt, 
dan Mii wij nut de braand. 

Dan kriegen wil de ni'jgies 
douk nut de eerste haand. 

Wij blieven op 'e hoogte 
wat rondomtoe gebeurt. 

Et riegelt adverteensies 
én lezers, hek al heurd. 

Kan 't eers, St zoe'n redaksie? 
Mit zoveul groot verstaand? 

Mooi grif, dit wodt dé kraante! 
De beste van oons laand! 

(Ri'j et eerste nosnmer van 
,,De Ni'je Ooststeflingwarver", 29 juni 1945) 
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OPDAT WI'J NOOIT VERGETEN 

't Is toekern weke vieftien jaor, 
Dat wij in vrede leven. 

En 'k vraog mi'j zels wel vaeke of: 
Waor is de tied toch bleven! 

De tied van nazi-dictatuur. 
Die bin wi'j haost vergeten. 

Wi'j hebben 't ommes vuus te drok, 
Deur 'n welveertsroes bezeten! 

Wij vieren ni'je weke feest! 
En daorveur he'we reden! 

Oons laand is d'r weer boven op! 
Elk het et goed, op 't heden! 

't Veurnaemste is: wij bin weer vrij 
In al oons doen en laoten! 

En daorom, lao'we over: toen...... 
Mar niet te veule praoten...... 

Toch moe'n we, ok nao zoveul jaor. 
D'r oons wel op bezinnen. 

Dat, veurdat et weer vrede was, 
D'r Mei wat valen binnen! 

Die, eupenlik of ondergronds. 
Veur oonze vri'jhied vochten 

En mit heur leven en heur bloed 
Et hoogste offer brochten...... 

Wie het et boek van Anne Frank 
,,Het Achterhuis" niet lezen? 

En onder 't lezen vaeks niet docht: 
Dit Un toch zo niet wézen? 

Mar toch ...... et is mar âi te waor, 
Dit drama van de Joden! 

Allienig al nut Nederlaand 
Roem honderd duzend doden..... 
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Daoronnne gaon wij ok van 't jaor 
Weer 'n stille omgaank holen. 

En gaon w' uut eerbied en nut daank 
De hanen effen volen...... 

Dan doen wij 't niet init haat of wrok, 
Dat moe'n wij hiel goed weten! 

Wij holen dit gebruulc in zwang 
Opdat wi'j nooit vergeten...... 
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IN MEMORIAM F. HAVEMAN 

Onder ere doodsberichten 
Zag ik 't in de kraante staon: 

Frerik Haveman nut Diever 
Is veur altied henne gaon! 

Freerk was ien van die feguren, 
Die hiel Diever geern mocht. 

En dat kwam deuitlat hi'j aided 
Bij een eer et goeie zocht. 

Vreug ie him naor d' ien' of ere, 
Die wel es een misstap dce, 

Dan zee Freerk: .,Now ja, mar 't hatte 
Dreug ie toch op 't rechte stee!"  

En wat Freerk bi) eren speurde, 
Har ie zels in overvloed. 

Hoe of wij hlin ok beschouwen, 
Freriks inbost, die was goed! 

Frerik was as goold zo eerlik! 
En wat was ie ok sekuur! 

Hij verston en hi'j har oge 
Veur et mooi' in de netuur! 

Freerk begreep je en wat vuulde 
Hij de dingen zuver an! 

't Leven legde him een kruus op. 
Mar hij dreug et as een man! 

Now rust hij daor still' en vredig 
Bij zien oolders op et hof...... 

Mar wie 't goeie in him zien het, 
Nemt de pette veur him of! 



IN MEMORIAM R. HOOGENBERG 

Doe 'k vanmorgen naor mien wark gong, 
Was 't al gauw: „Hej' 't ok al heurd ?" 

„Roelf is wegraekt !" „Roelf het 't oflegd !" 
„'t Is mit Roelf ja ok gebeurd !" 

Nee, Roelf is niet lange ziek west. 
'n Goeie weke ongeveer. 

En nog veur een dag of tiene 
Praotten wi'j nog mitt'nneer. 

Roelf, wat koj' ooras mooi vertellen 
Uut die goeie, oolde tied! 

'k Weet wel grif, dat d'r zoe'n twiede 
Hier bi'j omme niet bestiet. 

Altied haj' een goeie musse! 
Altied was ie best op schik! 

Da'k jow altied niet geleufde, 
Wus ie lieke goed as ik! 

Mar ik nam jow dat nooit kwaolik. 
Daorveur was ie mi'j te goed. 

En ik wijs wel, et vertellen 
Zat jow einliks in et bloed. 

Oosterwoolde zal jow missen 
Mit jow kruderige stap! 

Mit jow kwinkslag en verhaelties, 
Mit jow nooit misplaetste grap! 

Hoogenberg, jow optimisme 
Dee mi'j altied an weer goed! 

En ik breng jow, mit 'n daankwoord 
Op dit plak een laeste groet! 
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HONGER IN DE VOEGELWERELD 

Jan Muske zat in de vleerpolle te huteren. Hij har 't koold 
en niks in de kroppe. Jinke, zien vrouw, was bek naor de 
dongbult west, mar ze kwam mit lege snaevel weeromme. De 
grieze kri'jen waren heur veur west. ,,Wat is 't een hennekom-
men," zee ze. ,,Gelokkig, dawwe nog mar St 'n beidend bin-
nen. Stel je veur, dawwe now ok nog St een nust vol jongen 
zatten." ,,Ja," snaeterde Jan, ,,zeg dat wel Jinke. Et sopt oons 
niks te roem. En dat in disse lied, now iederiene in een auto 
ridt en de boeren op 'e trekker naor 't laand gaon. 'k Wol mar, 
dat die smerige dingen nooit uutvunnen waren. Ze kun de stat 
niet iens optillen om een peer vasse peerdeviegen valen te laoten." 
,,En d'r is alderdeegst gien broodpilckersnussien te vienen," krim-
meneerde Jinke. Hoe beroerd Jan d'r ok an toe was, daor mos ie 
toch omme gniezen, want wie gaot now ok in de snij nut de 
broek. 

,,Kiek, daor hei' Roje Bossien ok," zee Jinke. ,,Zoe'n wies 
petret! Hi'j het de pronk mar weer an. Krek as bij hun de 
moezen niet krek lieke goed dood veur de spiene liggen as bij 
oons." ,,Och," behemmelde Jan 't wat, .,hi'j het grif niks eers 
as dat roje vessien. En 't slobbert hfin om 't lief. Kiek mar, de 
pisvoolden zitten d'r in." ,,Goeie morgen." zee Bossien. Jederiene 
nuumde him bij de ,,van", omdat ie van oolds van wat betere 
kom-of was en de ienige in de hiele buurte, die d'r een stamboom 
op nao hul. D'r wodt verteld, dat zien veuroolders nog onder 
Jezus zien knus nusseld hebben en dat heur pakkien doe onder 
't bloed spatterd is. En daoromme zollen alle Bossies now nog 
altieten een rood vessien dregen. 

Jinke keek nog wat notsk, mar zee toch ok mat ,,goeie'. »Is 
't bij jim ok zo hap ?' zee Bossien. ,,Ik en Saortien (ze huilen 
de biebelse naemen nog an) hebben al in gien twie daegen wat 
had. We zullen nog wel bi'j de butervoogden terechte kommen. 
Al stuit mij dat wel wat tegen de bost." Jinke har daor inwendig 
wat behaegen in en bij heur zels docht ze: zoen kaankerkonte 
en dan toch 't hatte nog mat hoge dregen! Mat ze zee: ,,Dat 
bin wij al lange wend. Mar stel je daor ok mar niet al te veule 
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van veur. Daor liggen de koeflatten ok niet in 't kaminenet. 
Nee, aj' 't daor van hebben moeten, is 't ok gien vetpot!"  Mar 
doe ze zag hoe Bossien op zien dunne bienties ston te trillen, 
kreeg hij heur toch bi'j 't hatte en ze zee: ,,Weej' wa'k docht 
har? Wij mossen Klaos Bi'jebieter mat es vraogen of die d'r 
gien raod op Wet. Die het de snaevel op 't goeie plak zitten en 
hi'j heurt op 't laest ok bij oonze buurtschop en Haarm Protter 
ok- As wij now mit mekeer es een rekest opstelden en dat in de 
kraante zetten. De méénsken moeten weten hoe 't d'r bij oons 
volkien veur stiet, want z6 kan 't langer niet." 

.Zo is 't mar gelegen," zee Haarm, die d'r ok anfiodderen 
kommen was. Hij zag d'r eers wel wat tegen op om bij de 
meensken an te kloppen, want vleden zommer har ie hiel wat 
glaezen begriemd. Jinke, die sniggel, har dat wel deur en sneerde: 
,,Juust Haarm, zo is 't mat gelegen en dan zet ie d'r mat onder: 
Haarm Padschieter 

,,Och, hooi je snaevel toch wat," zee Jan. ,,'t Is now gien tied 
veur schimpen. Mat jow uutstel is nog niet zo verkeerd. Wij 
mossen in optocht naor Oosterwoolde. Lute Ekster veurop mit 
de billetikker an. En zien neve, Pieter Hooltekster, as omroeper. 
Die kan 't wel beraozen." 

,,Daor bin 'k op in tegen," zee Pietsje Vinkien, ,,die is niet te 
vertrouwen. 't Is krek een zegeuner. Kaekeibont in de kieren, 
mat zo gemien as ie lang is. Hij komt d'r stiekem ansloepen en 
komt je dan zé over 't mad. Vleden meitied het ie al mien eigies 
opvreten !" 

,,Now, stille mar," suste Jan. ..Eietleggen is 't now te koold 
veur. Ze zollen al bevreuten wezen veurdat ze legd waren. Mat 
om mij kun we Jouk Kri'je ok vot wel vtaogen om de veutgang. 
Want as 't nog wat vot wintert, gaot et daor toch op an." 

En zo wodde besleuten. Koert Ringeldoeve koerkte de hiele 
buurtschop bij mekeer. Ze kwammen allegete, tot an Klaos 
Specht, de timmerman, toe. Bossien stelde een stok op, waor 
iederiene 't mit iens was. En doe zol 't op Oosterwoolde an. 

't Is d'r niet van kommen. De optocht is niet deur gaon. D'r 
ston een schofferd in de iocht en ze konnen de reize ok niet 
meer doen. En de inkt was bevreuren. Een har d'r in de kraante 
staon: 
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HELP! 

Stellingwarvers, help oons! Wij willen doukies, as de vost 
nut de grond is, graeg weer veur jim zingen en fluiten. Mat wi'j 
bin oe zo bange, dat et zo veer niet komt. Wil hebben et aflegere 
lieke krap en kommen omme van de koolde en kriegen niks in 
de ropperd. Smiet daorom es wat dreug brood, wat eerpeikrum-
men, wat haever of aander zaod op een beschut plakkien buten-
deure. Rieg es wat aepeneuten an een touwgien en hang een 
spekzwaore op. En as dat niet kan, laot de dongkroje dan buten-
deure staon en maek de kafbulte wat bloot. Eers bestarven wij 
et. En dat zol jim grif spieten! 

De voegelties. 
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Gemiente.reinigingsdienst 

EUPEN BRIEF 

An Borgemeister en Wethoolders 

van OOSTSTELLINGWARF 

Appelsche, Smidslacntieru 

Achtbere Heren, 

Zo as lim  wel weten, hebben de ni'je huzen an et Smidslaen-
tien gien gewoon husien mit een tonnegien d'r in, mar een ni'jer-
wetse beerputte. Veur elk dubbeld huus is daor iene putte. waor 
..het" van beide huusholings in lopt. Disse putte zit vlak veur de 
ruten in et bloemetunegien en de huurders moe'n zels mar zien, 
dat ie leeg komt, as ie vol zit. Now wol ik iii» es schrieven wat as 
wij beleefd hebben mit et legen van die putte. 

Oonze putte zat dan vol. As et now zomnier west was, dan 
hadden wij him stillegies vol zitten laoten en dan waren wi'j 
de bos wel in gaon. Mar St de winter veur de deure kon zoks 
niet. Die putte mos dus leeg. Mien buurman en ikke hebben d'r 
eerst es een toertien St de hanen in de buse bij staon om te 
overleggen hoe wij d'r St an mossen. Eerst hebben wij 't d'r 
over had om hun St een haandketel leeg te togen in een oolde 
sloot aachter 't huus, want wi'j mossen d'r toch argens St 
henne, dat begriepen jin, ok wel. Mar die sloot is zo wat 75 meter 
vot en doe hebben wij uutrekend, dat as wij him leeg togen 
zollen, wij mitmekeer een reize maeken mossen mit iene haand-
ketel vol van et Smidslaentien of tot krek an et gemientehuus in 
Oosterwoolde toe. En dan mossen wij St dat lege ding nog 
weeronmw. Jim begriepen zeker wel, dat wij daor niet raozend 
op waren. Et mos dus eers, want de putte môs leeg. 

Now waren wij zo gelokkig, dat wij iene in de kunde hadden 
die een mooie grote strontbak har en een ofgrieslik stark peerd. 
Wi'j daor henne en nao wat henne en weer praoten mochten wij 
dat peerd en de karre wel lienen. Hij vertrouwde et eerst haost 
niet, want wil kunnen gien iene van beiden St een peerd om- 



megaon, mar zels kon ie oons niet helpen omdat ie bek wat 
krebentig was. 

Zaoterdagmorgen zol et dan drekt mar wezen. Gelokkig, dat 
wi) elk nog bek een halve snipperdag hadden. Om zeuven ure 
stonnen wij mit de riederi'je veur oons huus. Eerst mossen wij 
dat mooie hedegien, dat Van Diek op kosten van de gemiente 
zo netties bij de weg !anges poot het, d'r nut rooien, want eers 
konnen wij de waegen niet naost de putte kriegen. Zo a'k jim 
bek al schreven hebbe, zit de putte vlak veur de ruten onder de 
b!oembeddegies. Dat gevrot in oons tunegien gong oons dan ok 
slim an 't hatte, want wij schrippen altieten ommeraek om et 
wat knap om huus te holen. 

Mar inittertied hadden wij de waegen toch te plak. Et was 
een mooie roeme strontbak mit een !oekien in de bojem veur et 
legen en mit een meultien d'r aachter. Wij hadden et dus me-
raokel veur mekeer. En doe mar an 't scheppen. Et wol eerst wel 
aorig goed, want de putte zat an de hassens toe vol. Nao een 
stief kertiertien hadden wi'j de bak dan ok a! vo!. Et reuk van-
zels niet naor rosies, mar dat heb ie nooit mit zok wark. Mar in 
lenen was et krek of leup d'r wat waeter op 'e grond. Wi'j 
keken toegelieke naor et peerd, want wij dochten, dat die et 
dec. Mar nee, die ston mooi mit de stat slicht veur 't gat an 
de tuunkaonties te vreten. Doe keken wij onder de waegen en 
och heerkies 1 Daor leup et mit straolties nut en hoe langer 
hoe hadder. Dat zat zo: eerst har et loekien goed sleuten west 
deurdat d'r wat dikke kosten koestront tussen zatten. Mar die 
waren los wiekt, deurdat et bovenste nut de putte wat flutterig 
was. Dat was ja een hennekomnien. Et peerd ston d'r mit de po-
ten op 'e boek van 't gniezen bi'j. Die har al in de kiekerd, dat 
hij et aow niet vot hoefde te trekken, now alles d'r zo mooi 
nut meeg. Mar wij waren d'r mar mit anklauwd. Eerst zeden wij 
tegen mekeer: ,,Zuwwe d'r rap mit vot rieden? Dan hewwe die 
smeerlapperi'je temeensen niet veur de glaezen liggen." Mar dat 
kowwe toch ok niet over oons hatte kriegen, want wij mos-
sen een hiel aende over de straote rieden. En stel je veur, dat 
de Keuninginne oons dan bek es tegen kwam! Of de borgemeis-
ter! DAt was haost nog slimmer! Nee, dat gong niet en doe 
hewwe 't mar !open !aoten waor 't leegste was. Et leup eerst 
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mooi over 't pattien bil de hede Janges, doe over et kuier-
pattien, veerder bij een tilefoonpaol langes en zo in een put-
tien naost de straote. Doe de bak hielendal leeg was, hewwe et 
loekien dichte stopt mit wat vodden, ik leuve van een oold 
liefien van mien vrouw, en op die vodden hewwe een poede St 
zaand legd. En doe mar weer an 't scheppen. Om zien beurten. 
As de iene tien emmers daon hadde, dan nam de ere 't over. Mat 
dat scheppen vul niet St doe de putte wat leger woddc. Jijn 
moe'n weten, dat die putte krek een regenwaeterbak is, allienig 
is et gat vierkaantig en niet rond. En dan zit ie vanzels bek 
lieke veer onder de grond as een regenputte d'r boven. Perberen 
jim nbw zels mar es om mit een schepemmer de regenbak leeg te 
scheppen. Dat lokt jini liekemin. Doe ik mien tien emmerties 
schept har, gaf ik de schepemmer weer an mien maot. Hij 
pakte Mm an, keek es naor de stok en zee: ,,Et liekt wel, dat 
d'r een stok varkensblaoze an zit; dat is daor toch niet nut 
kommen?"  en hij wees verheerd naor de putte. Mar ik zee: 
.,Maek je mar niet ongerust hein, 't is mar een stokkien vel 
nut mien haand." Hi'j kwakte drekt de schepemmer d'r henne mit 
de woorden: ,,Dan schep ik ok niet veerder !" Jim moe'n weten, 
dat wij dat zwaore warken mit de hanen niet zo wend binnen. 
De meersten an et Smidslaentien gaot dat krekkengeliek. Elk 
zien van, now? 

Wij hebben doe mar een emmer kregen mit een aende touw. 
Mar dat putten vul ok al tegen heur. De iene haelde op en de 
aander smeet him leeg in de bak. Et was ok gien hemmel wark, 
want de emmer mos iederkeer onderdeupt wodden en dan mossen 
wi) Mm weer St de hanen anpakken. Mar de putte mos ja leeg, 
daor hulp niks an. Doe we de bak weer vol hadden, bin we d'r 
mit vot reden. Et peerd wol eerst absluut niet trekken, want 
jhn moe'n weten, dat Sunderklaos Mm ok al es een keer bruukt 
het, doe zien schimmel kreupel was. En sund die tied vient hij 
himzels wat te goed veur zok smerig wark. Wa'k mij ok best 
begriepen kan. Mar op 't laeste leup hij d'r toch St vot, al 
mos ik pattietoeren omineraek an 't leide hotten. Op 't laand 
was 't nogal paesig en de waegen kneep d'r ommeraek deur. Now 
weten jim daenk ik niet, dat een peerd, hoe zwaorder et giet, 
hoe hadder begint te lopen. Dat dee dit peerd ok. Op 't laest 
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naaide hij d'r zo hadde mit de bak tussen uut, da'k him haost 
niet bij bienderen kon. En doe op ienen bleef ie staon. Ik 
ston vlak veur de waegen en deur de vaosie gulpte de jarre 
uut de bak d'r veur over henne, mij krek in 'e nekke. Gelokkig 
har ik een musse op, zodat 'k mien haor dreuge hul. De nekke 
he'k St een toppe roegte uutveegd. Dat was zo slim nog niet. 
Mar doe 'k thuus kwam, mos ik een peer dreuge sokken antrek-
ken, want 't was mij in de leerzens zakt. 

De vrouw voerde oons veur bij de weg effen een stokkien 
koeke en een paantien koffie op en doe mar weer an 't wark. 
Zo hebben wij d'r mittenneer vief bakken vol uutreden. Nao oons 
het een buurman et peerd ok nog had, want daor zat de boel ok 
al verstopt- Now wi'k niks gien kwaod van die meensken zeg-
gen heur, daor niet van. Mar wat stonk et daor! 

Die bij huus wezen mos, har een knieper op 'e neuze. Et 
waren bek neushoorns. Allienig de stokmennig kiender uut et 
Smidslaentien hadden nargens gien euvehnoed in; die stonnen 
overal op 'e neuze bij te kieken. Mar die gruuien ok bij 
zok soorte van dingen op! 

Mar wa'k jhn now vraogen wol: zol dit ok een tikkeltien 
eers kunnen? An et Smidslaentien bin 25 van zokke putten. In 
elke putte giet 3.000 mingel. As elke huusholing now daegs 
10 mingel waeter bruukt, dan wodt dat alle daegen 20 mingel en 
dan is elke bak in 150 dagen striekende vol. Now reken ik 
daor nog niet iensen bij wat de meensken d'r zels ok nog 
in valen laoten. Elke weke moet d'r op disse meniere dus een 
bak leeg schept wodden. As de gemiente now es iene anstelde 
St een mooie pette op, die et spul voor zok wark een betien 
in odder het. As hij een geschikt pompien har, pompte hi'j 
't spul d'r zo uut en de waegen kon mooi op 'e straote staon 
blieven. Alleman, die zoe'n putte het, het d'r grif wel een peer 
centen veur over. Eerst hebben we 't d'r nog over had om Sunder-
klaos om zoen pompien te vraogen, mar zolange as et hier zo 
stinkt, komt die hier toch niet. De oolde kri'jen gaon now nog 
ruit een bogien om oons henne. 

Wa'k dus vraogen wol: komt d'r dominiet gauw een noodrege-
ling veur oons an et Smidslaentien om oons uut 'e.. ....... knoei 
te helpen? 
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Wi'j zollen daor allegere slim daankber veur wezen en ik 
bin 't now al, dat jim de muuite neumen hebben om dit kladde-
gien te lezen. 

Jim onderdaonige, 

een anwonende van ei Smidslaentien 



VERDWEELD 

,,We gaan nog niet naar huis, nog lange niet 	. Mli dit 
verheven lietien op 'e lippen en een van jenever overslaonde 
stemine stommelde Albert de karke binnen. Daor braande locht! 
Daor was meziek! Daor wodde zongen! Bi'j Bosschen was 
't mar een dooie boel. Bi'jglieks was 't hier......Mar midden in 
de zin hul ie rimpen op mit zingen. Wat was dât? Wâs ie dan 
niet in de jachtweide? ZÔ dronken was ie nog niet, of dat drong 
toch nog tot him deur. Hi'j kon verduld wel in de krke wezen! 
Verempeld, zo was 't! Daor ston de kastboom te branen en 
de Zundagsschoelekiender zongen: 

Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon, gegeven door Uw kracht! 

De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 

Zijn naam is ,,wonderbaar", zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen, 

Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen. 

Omtrent vluukte Albert et nut  Hi'j. Albert Aten, in de 
karke! Mooi was 't! Mar tot vluken kwam 't niet. Want oolde 
Willem, de mooie koster mit zien zuiveren haor, kwam al op 
him of dribbelen en pakte him bi'j de aarm. ,,Kom mar vlogge 
mit, mien jonge," zee die. En hi'j drokte him, nog veur alle 
meensken zien hadden, wat d'r te doen was, de kestoriekaemer 
in. Vremd, van gien iene har ie dat gewodden Iaoten, mar van 
oolde Willem wel. Of dat now kwam, dat die i» zien jonge 
jaoren ôk scheper west was? 't Kon best es wezen. Mar hoe dan 
ok, hi'j zat dan now in de kestorie en Willem gong naost him 
zitten. Die zee niks en daor was Albert him daankber veur, want 
hi'j schaemde hij» toch wel een betien. Hi'j. Albert Aten in de 
karke! Om nut je vel te springen! Want as d'r now iene was, 
die niks van de karke en al die fiene rommel hebben mos, dan 
was 't Albert Aten wel. Ie mossen lijm niet ankommen mit 
vrome smoesies. Want âs d'r een Schepper beston, dan zol ie 
him, Albert Aten, wel eers schaopen hebben. Waoromme was 
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hij niet hek hek as ere meensken? Want Albert was mis-
maekt! Hij was iene, die, wat de meensken zeden, ,,van God 
getekend" was. Daoromme har ie de bi'jnaeme van ..De Buit" 
kregen. En as de kwaojongen Mm es narren wollen, dan zeden 
ze ,,Ha, ha ! De Buit kakt onder 't kâssien !" Uterlik gaf ie 
daor niks omme. Ja, 't was pattietoeren zien eigen schuld wel 
wat mit. Har ie d'r zéls meerstal de gek niet St? Doe ie es in 
de ooldc Veenhoop op 'e Smilde zat, kwam Klaos Rinicen daor 
ok. Albert zee: ,,Kiek, daor hej' Klaos ok. Ie doen wel wat in 
antiek, now? Now, dan héb ik nog wat veur jow. Een Mei oold 
kassien !" ,,O, ja ?" zee Klaos, die daor wel oren naor har. .,Ja." 
gniesde Albert, en hi'j dri'jde Mm zien bochel toe, ,,dat kassien 
he'k al vierenzestig jaor had !" 

Zo har ie altieten de gek mit zien ongelok. Temeensen, zo 
léék et. Mar hij dee et om zien inneriik te verbargen. De 
meensken mochten es marken, hoe stoer as ie 't d'r St har. 
Ze mossen 't es weten! As kiend al kon ie et bi'jtieden niet 
verkroppen, waoromme as hij now miswassen was. En doe ie 
oolder wodde, was 't d'r niet beter op wodden. Veural nao dat 
mit Klaosien. Daor wus gien iene wat van. Wat har ie 't eerlik 
Send, mar hoe har ze mit Mm speuld. In die tieden was ie nog 
niet zo oficerig van de karke en dat kwam deur Klaosien. Hoe 
eernstig konnen ze niet mit heur beidend over die dingen prao-
ten. En wat Klaosien daor over zee, har vat op Albert. ,.Wat geft 
't, hoe as wij d'r nut zien," zee ze. ,,Ie bin je eigen maeker toch 
niet? En laeter, as wij de ogen sleuten hebben, dan wodt alles 
ommes tôch aanders en dan hewwe gien gebreken meer. Ie 6k 
niet, Albert!"  As Klaosien dat zo zee, dan hochtten Albert zien 
ogies op en pattietoeren kon ie al naor die tied verlangen, te-
meensen, as Klaosien dan ok drekt mar bij Mm wezen zol. Doe 
ie op een keer de drieste schoenen antrok en heur vreug of 
't bi'jglieks mit heur beiden niet wat wodden kon, doe, 0e, doe 
zakte M'j haost deur de grond. Doe zee ze, zonder een spraan-
kien gevuul: ..Ikke mit een bult ?' 

Sund die tied was Albert an de draank raekt en har ie de 
karke veur altied de rogge toekeerd. Gien meenske zol ooit weer 
bij hun aachter 't vessien kieken en veur de wereld wodde Al-
bert de spotter. Mit him zels. St de fienen. St alles en ieder- 
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iene. Mar innerlik? Niet an daenken! Ri'j moch him es ver-
raoden. 't Liefste was ie mar bij zien schaopen. Die begrepen 
him en daor kon ie St praoten. 

En now zat ie dan in de kestorie. Oolde Willem leut him 
effen betiemen en gaf him een koemegien sukelaomelk en een 
peer krentebolties. ,,Hier," zee ie, ,,da's goed veur jow. Don-
kies breng ik jow wel naar huus toe. Mar now moe'k eerst weer 
naar de kiender, want die he'k een verhaeltien beloofd." En doe 
gang ie de karke weer in. Effen laeter begon ie mit zien ver-
hael: 

..D'r was es een scheper ........ De kiender keken allegere ver-
heerd op. Ze hadden een Kastverhaeltien verwaacht, mar ditte? 
Wat zol d'r kommen? Daoroinme luusterden ze ommeraek. 
,,D'r was es een scheper en die har een hiele koppel schaopen. 
Grif wel honderd. Alle daegen gong ie d'r de heide mit OP. 
tegen St Tiras, et hontien. Op een keer keek ie de koppel 
weer es over, dee de hanen boven de ogen en reup es. Mar 
't hulp bliekber niet, want hij keek opni'j, kiek as miste hij 
wat. ,,Tiras! Pas op!"  zee ie doe. As ie dat zee, kon ie d'r op 
rekenen, dat alle schaopen bij mekeer bleven. Tiras was een 
best hontien. Zels gong ie d'r doe op nut, want hij telde ien 
schaap te min. Dat was grif verdweeld. En hij kende ze allegere 
en zag drekt, welke as d'r miste. Eerst gang ie de kaele dunen 
deur, dune op, dune of. Mar nargens was 't schaopien te beken-
nen. Niet in de gaegelpollen, niet aachter de kroepwilgen, nar-
gens. 0k in 't Aekingerbroek en in de grote stoeve niet. Waar 
zol 't toch zitten. Zoe'n verduld schaap toch. En 't was ok niet 
iene van de besten, nee, 't was een betien een aachter-an-
kommertien. Van laompien of har ie al wat in de pogge zeten 
en et wol ok mar min luusteren. Krek al zat et hielendal wat in 
een verkeerde huud. Ie mossen him altieten slim in de gaten 
halen. Om zeggen gaf ie niet veule. Hi'j was wat stiems, wat 
dofhudig. 't Meerste gaf ie nog om Tiras, as die him es in de hak-
ken beet. As 't d'r goed op an kwam, was ie 't niet iens weerd, 
dat ie hint d'r zé drok omme maekte. Mar 't was bek, as har ie 
now St dit dwasbongeltien 't meerste op. Daoromine reup ie 
zo harre as ie kon en zocht' ie krek zo lange tot ie 't besien 
vunnen har. Aarm stumpertien ok. De scheper aaide 't es over de 
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kop en kreeg et doe op 'e aarm en dreug et de hiele lange weg 
terogge naor de ere schaopen toe. Want ie was bliede dat ie 
juust dit stomme diertien, waor Magnus Mm grif nog gien twie 
rieksdaelders veur geven wol, weer vunnen har. En van de weer-
omstuit zong ie zien hoogste lied. Zien dag was weer goed. Want 
hij har et schaopien, dat verdweeld was, wéér vunnen en bi'j 
de koppel brocht. Now har ie ze allegere weer bij mekeer en 
z6 was 't in odder. Hij k6n d'r gien iene van missen. En die 
't veerste vot dweelde, die reup ie 't hadste." 

En zo vertelde oolde Willem mar deur. Over de Grote Sche-
per en over balsturige schaopen op twie bienen en zo wat meer. 
En de kiender luusterden. Zé mooi harren ze oolde Willem nog 
nooit vertellen heurd. 

Albert Aten ston bi'j de tussendeure, die een betien ân ston 
en hij luusterde ok. Gien woord ontgong him. Mar op 't laest 
wodde 't Mm te machtig. Hij sloepte de kestorie deur de buten-
deure uut. De koolde en de donkerte te moete. En de twie-
stried..... 

Doe oolde Willem uutverteld was, gong ie es effen kieken hoe 
't mit Albert was. Mar wat was dat? Hi'j was vot! Wat stomme 
jammer. Zol alles now nog veur niks west hebben? Now kon ie 
him niet iens naor huus brengen. Zol ie nog weer naor de har-
barge straampeld wezen? De oolde man kon d'r niet over nut. 
't Vul him wat tegen. Hi'j kon d'r wel niks aa doen, mar hij 
har d'r toch gien vrede mit. En doe ie alles beschript bar, kon ie 
't niet laoten om nog effen bi'j Bossehen te kieken. Mar gien 
Albert. Vremd. Waor kon ie toch bleven wezen? Hij was d'r 
niet gerust over. 't Was wel laete, mar hij mos toch nog mar 
effen de kaante van Albert zien klinte nut. Ie konnen nooit 
weten. 

En zo bokselde de oolde man, de vleermoes in de iene, de 
kroep.ieken in de ere haand, de kaante van Hildenbarg nut. Doe 
ie bij de Schaopedrift was, was 't krek as ie wat heurde. Hij 
bleef staon en luusterde. ,,Is daor wat ?' reup ie. En wéér heurd' 
ie wat. Krek, al risselde d'r wat in de blaeden an de ere kaante 
van de gröppe naost de reed. Voetien veur voetien gong ie veer-
der en lochtte mit de vleermoes zo veer mogelik over de gröppe. 
En ja, daor lag wat. De oolde man stroffelde deur de gröppe en, 
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waor ie al zo half en half bange veur was, daor lag Albert. Mar 
dit was niet gewoon. Wat lag ie daor reer. Krek as was ie op 'e 
dubbele nekke te lane kommen. Zo now en dan verweug zien 
iene aarm wat, mar veerder zat d'r gien beweging in. Oolde Wil-
lem gong op 'e huken bil him zitten en streek Albert es over 
't veurheufd. ,,Albert? Albert! Wat is 't nôw, mien jonge?"  
Mar Albert zee niks meer. In ienen sleug ie de ogen op en doe 
ie de oolde man zag, glimd' ie effen. _Be ...... daankt" hiemd' ie. 
.Jk ...... was ...... verdweeld ........ Doe waachtte hij effen. Hi'j 
kon haost gien zieken meer kriegen. De ogen vullen weer toe, 
mar toch glimd' ie nog wat. En in een laeste kramp kwam d'r 
uut: ,Mar......now......bin 'k ...... zé ...... thuus." 

Wéér glimd' ie en zé gong ie henne. 
Zol Willem 't him allienig mar verbeeld hebben, doe ie mien-

de, in de veerte nog kienderstemmen te heuren, die zongen: .,Hij 
doet ons, hoe met schuld belaan, verzoend voor 't oog des Va-
ders treen ?" 
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D'r is mi'j vraogd of ik toerlings es wat in ,,De Sprong" 
schrieven wil. 'k Begriepe niet goed, hoe ze d'r bij kommen 
binnen, want ik heb van sport kiek zo veule verstaand as 
oonze katte. Mar dat vunnen ze hielendal gien bezwaar en dat 
vun ik ommeraek sportief. We bin daorom akkedeerd, da'k et 
es perberen zal. Et meerste zal toch wel niet lezen wodden, bek 
as bij ere kraanten. Veule bloed zal d'r dan ok wel niet nut 
lopen en wie mien knieperties niet lust, die schaft ze mar op 'e 
raand van 't bod. 

Zo 'k al zee, mien kunde van de sport is niet biester groot. 
'k Heb mi'j d'r nooit an waogd. Temeensen, as sni'jballen gien 
sport is. Want dat he'k vanzels wel es een inkelde keer daon. 
Mar dat is mi'j dan ok émtrent zeer opbreuken. Dat zat zo: 

Op een aovend waren wij mit een ploegien opscheuten baozen 
nog laete bij de weg. 't Was om ni'jjaor henne en d'r lag een 
knap pakkien sni'j. En wat doen zokke boesten dan. De hanen 
jokken heur en as d'r es iene wat vorliker lapt as de aanderen, 
dan het ie een dikke sni'jballe in 'e nekke veurdat ie 't in de 
gaten het. En dan gaot et d'r om heer. Zo gang et doe ok en wij 
waren onder 't sni'jballen te lane kommen op et hiein van Jan 
Alberts. Dat was wel wat riskaant, mar daor lag van die mooie 
vasse snij en Jan Alberts en die waren toch al an kaante. Aan-
den waren wij ok zo driest niet west, want Jan ston bekend as 
een bok van een kerel. As die je in de knoesten kreeg, dan woj' 
't wel leuven. Nog niet zo lange leden zollen wij him effen tot 
de knollen, mar hij har et in de gaten en blafte oons toe: ,,Blief 
mit jim poten van die knollen of! AI jim in de klauwen kriege, 
vreet ik jim op en spi'j de botties over de Bosbarge !" Dat griesde 
oons vanzels wel wat toe en wij bleven nochter van de knollen. 
Mar now sleup die bulderbasse en in zien appelhof ziepten wij 
mekeer in en de sni'jballen soesden deur de lacht. Mar in 't vuur 
van 't gevecht raekte ien van mien ,,projektielen" wat nut de 
koers en mit et neudige glasgerinkel en een haantienvol snij 

t) De ,,Knieperties" wodden ondertekend mit ,,Hanrm". Ze kwammen 

in ,,De Sprong", et b1ttien van de Appeischester sportverieninge AVVLO. 
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roegelde een bloempot van de veensterbaank, de kaemer in. En 
dat bij Jan Afberts! Wi'j verstiefden effen! Hoe zol dit betéren? 
Mar in oonze veralderaosie heurden wij Jan al van berre sprin-
gen en wij waachtten doe mar niet tot ie butendeure kwam, mar 
naaiden d'r nut. 't Gong nut 'n vieren! En aachter oons heurden 
wij Jan Alberts al. Wij dusten niet iens omme te kieken, want 
hij har lange bienen en kon oons z6 bij de schobben hebben. 
Sjonge, jonge, wat zetten wij de sokken d'r in! En gelokkig: 
wi) redden 't op! Mar hiemen gien gebrek en 'k wil d'r gien 
ied op doen, dawwe d'r allegere dreuge of kommen binnen. Al te 
rustig slaopen hebben we grif niet. 

Mar de ere daegs begon mien geweten mij toch te plaogen en 
ik wete aow nog niet, waor a'k de durf weg haelde, mar 's aovens 
gong ik - mit lood in de schoenen en mien niet al te dikke speer-
pot in de buse - op pad naor Jan Alberts. 't Was lochte maone 
en ik zag wel aa de lochtige stopvarve, dat d'r al een ni'je rute 
in zat. Bij de aachterdeure reup ik, wel wat schruten daenk ik 
aow: ,,Vollek !" ,,Ja," raosde Jan, ,,aj' niet van de duvel kommen, 
kom dan mar veerder !" Krek weer wat veur Jan om zo wat te 
zeggen, mar veur mi'j aow niet zo geschikt om mij aa te moe-
digen. 't Zwiet brak mij nut, mar ik kon aow ok niet meer 
weeromme gaon en ikke d'r in. ,,'n Aovend," of zo wat henne 
za'k wel zegd hebben. 'k Weet et niet meer. Mar 'k wete wel, 
da'k gien iene zag en dak mi'j zels in de veerte praoten heurde. 
Bij stokken en brokken biechtte ik mien zunde en doe...... be-
gon Jan harre te lachen! Hi'j sleug him op 'e kni'jen en zee: 
,,Wat een bak! Wat een bak!"  Ik rolde van de iene alderaosie 
in de ere. ,,M'j bin d'r niet iens wakker van wodden," zee ie. 
,,en van de morgen vunnen wij de bloempot! Mar ie bin een 
flinke jongkerel! Klaosien, geef Haarm een peer ni'jjaorskoe-
ken !" En ik kreeg een haand vol knieperties. Eigenbakte! En 
ik hoefde niet tot de speerpot. Daor wol Jan niks van weten. 
Henne of te nao niet. »'t Was mar een scheiling," zee ie, ,,en d'r 
zat téch al lange een baaste in dat stokkende glas." 

Laeter kon 'k et bi'] Jan Alberts niet weer bedarven. Hoe zol 
't ok. 't Was ja de beste man van de hiele wereld ! As ie aow nog 
leefd har, wodde hij grif ,,vriend van AVVLO". Want ie wAs 
sportief! Waor of niet! 
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KNIEPERTIES (2) 

Al is 't van 't jaor allegere lieke vorlik, de euliekoeken waren 
toch mar laete riepe! Waor 't an lag, wi'k gien ied op doen, 
mar d'r wodt tunteld, dat Dokter Bakker d'r méér van wet! 
Die het de viefdaegse warkweke nog niet en now wol ie op disse 
zueniere een peer sloppe daegen zien te kriegen. Mar d'r gongen 
ok al praoties, dat ze hier in Appelsche een euliekoekefebriek 
oprichten wollen om Oosterwoolde ondersteek te doen. 

Mar hoe dan ok, wij zatten de zesde meie allegere aachter 
de eulieflutten. Daor konnen we mit goed fesoen ok niet onder 
nut, want de AVVLO-ers toogden ze mit auto's vol deur 't dörp 
omdat de penningmeester zo krimmeneerde. En zeg dan es nee! 
Mar daorom niet, ze smaekten patent! Wij konnen d'r van aach-
teruut en AVVLO een schoffien van veuruut! 

't Bestuur het mij vraogd om iederiene te bedaanken, die d'r 
tegen schript het om 't zo veer te kriegen: de baksters, de su-
telers, de autokoetsiers, de kopers, de eten en mij zels ok. Now, 
dat doe 'k dan: allegere bedaankt! En a'k goenend vergeten 
hebbe, die ok! Ik wete wel, jim hadden d'r niks veur hebben 
wild, mar dit is 't AVVLO wel weerd en 't is veur mij mar een 
kleinighied. As 't es wéér uutkomt, zeg et dan mar! 

Mar, al waren 't dan lekkere euliekoeken, d'r was ien possien 
bi'j, waor grif een smaekien an zeten het! 

Dat zat zé: Die auto's zatten allegere striekende vol mit 
euliekoeken en op een min aentien weg keutelde d'r nut iene een 
kladde vol op 'e weg. Now hinderde dat niks, want d'r was goed 
overwicht geven. Mar een peer schoelejongen - Jan en Willem 
zuwwe ze mar numen - zaggen de kladde valen en zij d'r op 
of! De klompen steuven d'r bij nut, want 't gong d'r vanzels 
omme wie him 't eerste te pakken hebben zol. Now, Jan wun et. 
Mit glorie. Mar Jan is gien graoperd. Hij is lid van AVVLO en 
daorom sportief. Hij zee: ,,Zuwwe ze dielen of moe'n we d'r 
omme raoden 1' Mar Willem wol d'r meer wille van hebben en 
har een aander veurstel: wie de dikste leugen vertellen kon, zol 
de hiele kladde vol hebben. Now, wat dat anbelangt, waren ze an 
mekeer waogd en ze waren 't zé mar iens. 
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En doe gong 't los! Ze stonnen tegenover mekeer en de iene 
dri'jde til dikker leugen as de aander! De stokken vleugen d'r 
of! Pattietoeren leufden ze zels haost, wat ze mekeer wies 
maekten. Ze wodden d'r heftig van en ze zwaaiden mit de aarms 
en balden de voesten. De beste doomnie zo! 't heur niet verbe-
teren. Et leek krek as hadden ze 't omnieraek in 't gaoren. 

Zo kwam Meester heur over 't niad. Die stapte van de fiets 
en zee: ,,Nou, nou, geen ruzie maken hoor!"  ,,Wi'j hebben 
gien iens ruzie, Meester," zee Willem, ,,mar wij hebben een 
kladde mit euliekoeken vunnen en now bin we ofpraot, dat wie 
de dikste leugen bedaenken kan, de hiele poede vol hebben 
zal." 

,.Maar jongens !" zee Meester veraidereerd. Zien gezichte ver-
strakte en hij zee: ,,Jullie mogen toch niet liegen? Dat weet je 
toch wel ?" ,,Wisse wel, Meester," zee Jan, ,,mar dit is ja mar 
veur de grap ?" Zo wat zal Meester in zien jonge jaoren toch 6k 
wel es uutheefd hebben?" ,,Maar Jan, beste jongen, hoe kun je 
dât nou van Mééster denken? Nee hoor! Liegen is liegen en dat 
heb ik nog nooit gedaan!"  

Jan bedocht him effen. Doe knipoogd' ie tegen Willem en 
zee: ,,Ik zie d'r van of! Geef ze Meester mar! Hij het et eerlik 
wunnen !" 
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KMEPERTIES (3) 

As d'r oons, doe wij nog sehoelejongen waren, vraogd wodde: 
,,Hoe Met ie?"  dan zeden wij grif: ..Boven 't vuur". En d'r 
mag mij ok nog wel een riempien heugen: ,,Hoe Met ie? Mooi 
Grietie. Waor woon ie? In de klonie. Waor ligt dat? In 't eus-
gat. Akke bakkes. wat stinkt dat-" 

't Was mar kienderpraot en 'k leuve niet, dawwe d'r een be-
paolde bedoeling mit hadden. Mar et scheut mij weer in 't zin, 
doe Durk de Jong mi'j vleden weke vreug: ,,Hoe zol die Haarm 
toch Meten ?' ,,Now," zee 'k: ,,Haarm vanzels !" ,,Maek dat de 
katte wies," zee ie doe en bul mij een paantien ruit kleurde 
pepermunties veur. Now bin 'k daor staepelgek op, mar ik laote 
mij niet omme kopen. Veur gien twie pepermunties. Daoromme 
he'k Mm dan ok mar krek lieke wies laoten. 

Mar jim hebben mij nog nooit mli pepermunties paaien wild 
en daoromme wi'k jim dan ok wel verklappen, da'k niet as 
Haarm deupt bin. Da's mar een anneumen naeme, want ik bin 
wat schruten om mien eigen d'r onder te zetten. Kiek, as jonge 
was ik een protte bij oonze buren en daor hadden ze doeder-
tieden twie arbeiders. De iene har op al zien ark zien naeme 
staon, mar de ere niet. Ik vreug es an de laeste waoromme as 
ie dat ok niet dee, want et leek mij wel maklik. Hij gong d'r 
veur op 'e huken zitten en zee: ,,Now moej' es goed luustren. 
As ik now mien naeme op disse leppe zette en vannaacht wodde 
die leppe steulen, wat dan ?" ,,Dan was ie him kwiet," zee'k, ,,en 
dan mos ie tot de buse." ,,Juust," zee ie, ,,en dat zol een min 
spul wezen, want et sopt niet te roem en Jantien zol wel reer 
goed spi'jen. Mar bij slot van de zaeke was dat nog wel over 
te kommen. Mar 't slimste zol wezen, da'k mien naeme ok kwiet 
was. En een goeie naeme is ruit gien geld te betaelen. Daoromme 
branen de veenbaozen heur naeme ok niet meer in de krojers-
plaanken. Now et te laete is." 

En hij lachte wat scheets. 't Was mi'j allegere niet Jieke duud-
lik. mar 'k heb et wel in de oren kneupt en veur 't gemak he'k 
d'r laeter mar een stokmennig naemen bi'j liend. Dat komt mi'] 
pattietoeren meraokel van passe. Ik kan es wat vertellen, wa'k 
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aanders niet anduste. Op 't slimste kan d'r now zegd wodden: 
die Haarm toch! Mar dat dot mij hielendal gien zeer. Want 
Haarm is Haarm ommes niet? 

Neem now van de weke es. D'r wodde mij verteld, dat een 
veuranstaonde AVVLO-er an 't tunieren was. Omdat et de laeste 
tied haost nooit regent, mos ie de gieter bruken. Now zit daor 
veuran zoe'n gattiesding, dat van de tute of kan. Een broes nu-
men ze dat. Die wodde d'r of dri'jd en effen op 'e regenbak legd. 
Deur de wiend of deur 't stennen van oonze tuunman keutelde die 
broes in de bak, waor 't lit van eupen ston. Vanzels kon dat 
ding niet in de bak liggen blieven en dus wodde de tuunharke 
ophaeld. En doe an 't visken. D'r wodde van alles opduupt: een 
aeker, waor 't haol half of was, een puts-emmertien mit 'n stok 
ketten d'r an, een halfvergaone rotte, mar gien broes. Die lag 
krek wat te diepe of de aarms waren te kot. Dat leut oonze 
visker vanzels niet op hini zitten. Hij wrong hhn mit kop en 
sehoolders deur 't regenbakgat en perbeerde zo wat veerder te 
rekken. En ja, hij kreeg biet. Hij vuulde de broes en kon de 
harke d'r omtrent in haoken. Nog een klein hottien. En doe...... 
verleur ie 't evenwicht. De bienen gongen de locht in en d'r 
waren ongelokken van kommen as ie niet zoe'n dik gat had. 
Now bleef 't hiele geval veur 't kruus zitten en wodde d'r een 
hoogstaand vertoond, waor meester Nauta jeloers op wezen zol. 
't Is spietig, dat d'r gien foto van neumen is. Mar oonze aspi-
rant-onderzeeër het niet allienig een dik gat, hij het ok hiel wat 
in de botten. Veuruut wél ie niet, aachteruut kôn ie niet, dan 
mar overzieden. Hij vrotte bek zo lange, dat ie mit de ring 
van de regenbak om 't lief op 'e grond lag. As zien vrouw him 
d'r niet an de aarms of an de bienen (dat wee'k niet) nut scheurd 
har, dan har ie d'r now nég legen. En dat zol niet mit valen 
wezen mit disse schaopekoolde. 

Wie dat niet leuven wil, vragt et mar an ...... Haarm. 

ZE 



KNLEPERTIES (4) 

A'k zo es aachteromme kieke, dan bin d'r al hiel wat dingen 
veraanderd bij da'k zoe'n jonge was. Ie hoeven mar an een 
knoppien te kommen om locht te kriegen, ie dri'jen de kraene 
eupen en ie hebben waeter, koold of waarm, krek aj' mar bege-
ren, ie hebben gien veger en tuugblik meer neudig en mit die 
ni'jmoodse mesienen kan een kiend de was doen, zoas d'r ad-
verteerd wodt. En dan he'k et nog allienig mar over de dingen 
veur de middeldeure, want ok de manluden hebben 't hiel wat 
lichter kregen. Ja, wi) wodden wel verwend mit alderhaande 
gemakken. Men zol zo zeggen, dat d'r gien ontevreden meensken 
meer wezen hoeven. Mar how mar. Klaegen en knarpen gien 
gebrek. 

En toch het alles zien veur en zien tegen. Neem now et knie-
perties bakken es. Laot dat elektrische spul dan mar wezen wat 
et is, d'r gaot rni'j toch nog mar niks boven een oolderwets iezer. 
Daor koj' temeensen lekkere brosse knieperties mit bakken. Mar 
now hewwe dan zoe'n elektrisch meraokel. Ie moe'n mij d'r niet 
van praoten! 't Mag mi) gien haandwaeter hebben! 't Zal wel 
an rni'j of an 't beslag liggen, mar dân bin ze niet geer, dn bin 
ze verbraand en nog weer een aandere keer bin ze taoi as 
leer. 

't Is d'r van 't jaor dan ok niet van kommen. 't Wodden al 
de mieter misbaksels en 't gaepen niet weerd. En doe de redaksie 
mij dan ok vreug om een peer knieperties, he'k 't mar eerlik op-
biecht. Dat zodoende zet ik jim disse keer wat aanders veur as jim 
wend binnen. En dat komt deur dat elektrische gedoe. Ik mag 
't wel graeg es mit de grap beslaon, mar alles op zien tied. 
Disse keer ston mi) de musse d'r niet nao. 

Kiek, ik har et over dat elektrische knieperties-iezer. Dat ding 
wol mar niet zoas ik wol. Aj' 't beslag d'r op deden, sisterde 
't ommeraek, mar de knieperties wodden mar an iene kaante 
bruun. Now vunnen de kiender van de buren, die d'r op 'e neuze 
bij stonnen, dat niet zo slim. Want die waren veur heur en dat 
was feest! Mar daor was 't mi'j toch niet om begonnen en ik 
gong alles nog es nao, waor 't an liggen kon. En doe bleek, dat 
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et stopkontakt stokkend was. Zodoende wodde 't iezer mar an 
ien kaante waarin. Jeu van de kiender wol mij helpen en zee: 
,,Stille mar, Haarm. Ik hooi dat ding wel effen veur jow beet." 
En ze zol mit beur kleine vingerties de stekker al in 't stopkon-
takt drokken. 'k Zag et nog krek op 'e tied en reup: ,,Niet doen 
heur! Dat is vuus te geveerlik !" ,,Wat gebeurt d'r dan ?" vreug 
't kleine ding. 'k Wus zo vlogge niet, wa'k zeggen zol en smeet 
d'r nut: ,,Dan gaoj' dood P'  Ze keek mij mit een peer grote 
ogen an en zee: ,,Now, wat zôl dat? Dan trek ik vlogge mien 
maanteltien an, neem de knikkerpong mit en gao naor de 
Heer!"  

Lachen jim d'r omme? Mag wel. Ik har d'r ok muuite mit. 
Het doomnie Okke Jaeger niet een Hel boek schreven over 
..Humor in de Bijbel"? 

Mar toch......mossen wij, volwassen meensken, ok niet mit 
bek zoe'n vertrouwen de Heer integen gaon durven? 

Wat kan kiender je al beschaemd maeken. En ok een tikkel-
tien jeloers. 
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KNIEPERTIES (5) 

Alle smaeken bin now ien keer niet geliek. Dat is altieten 
al zo west en dat zal ok wel zo blieven. D'r was in Langedieke, 
al jaoren leden, es een jonge die van de meester strafriegels 
opkregen har en doe vief tig keer schreef: ,,Ieder zien smaek, zee 
de boer en ie at vegers !" Now zol dat mien kost ok niet wezen 
en de meester bedoelde vanzels gien vegers, mar viegen, mar 
'k wol d'r mar mit zeggen, dat d'r pattietoeren vremde kostgan-
gers binnen. 

Daorom is 't ok niks gien wonder, dat d'r goenend binnen, 
die gien knieperties meer lussen. Ik vien zoks hielendal niet slim. 
Dan eten ze heur d'r ok niet tegen of en kriegen de maege d'r 
niet van overstuur. Dat zol mi'j ok ommeraek spieten. 'k Zal 
mij d'r dan ok mar niet dikke om maeken, al z3l 't ok an mien 
naeme liggen. Dat zol zoe'n wonder nog niet iens wezen, want 
Haarm ligt now ien keer op een minne naeme. Jim kennen et 
oolde riempien toch wel? 

Haarm, 
slao daarm. 
Laot piepen, laot trommen. 
De keizer wil kommen 
mit gaffel en stangen, 
wil Haarm ophangen! 

Now, zô veer zal 't drekt nog wel niet kommen, zuwwe mar 
hopen en wie mien baksel niet bekt, die lat 't mar staon. Daor 
krieg ik et zoerbranen niet van. 

Waor a'k mi) méér van antrokken hebbe, is da'k niet naor 
Tokio west bin. Ik har mi'j daor al een protte van veursteld: 
AVVLO zol ze daor es ommeraek strips geven. Dat ston veur 
mi'j zo vaaste as een huus. Temeensen, as ik mit gaon was. 
As opjutter. ,,Supporter" numen ze dat mit een slim woord. Now, 
as ze mi'j vraogd hadden, dan ha'k de sprong waogd. Al was 
't allienig mar om d'r wat over in ,,De Sprong" te schrieven. 
Sjonge, jonge, wat harren ze broekzetten moeten om tegen die 
AVVLO-ers op te boksen. En deur al dat ,,goold", dat ze grif 
mit weeromme neumen harren, was de penningmeester in ien 
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keer uut de braand west. En Appelsehe Was nôg beroemder 
woclden as deur de hutten en de bulten en de bodpepieren zom-
merhusies! Mar ja, 't is niet eers. Mar wat niet is, kan kommen. 
Ze kun op mij rekenen, wat opvieteren anbelangt. Daorom zeg 
ik nôw al: zet 'm ôp, Albert! 

't Lopt al weer mooi naor Sunderklaos uut en as jim kiender 
nog gien verlangliesien inleverd hebben. kan 'k jim wel een wink 
geven: koop ze een elektrische trein! Daor bin jim flink wat geld 
mit kwiet (daor gaot et tegensworig ommes toch omme?) en 
't mes snidt van twie kaanten. Want as de jongen d'r niet mit 
speulen. pielt Heit d'r wel mit omme. Zo gong et temeensen 
bij Pieter-en-die. Kleine Jan har een trein op zien jaordag kre-
gen en 'k wete niet, wie blieder was, Jan of Pieter. De tillevisie 
wodde niet meer naor taeld, want d'r was deurgaons wel !ene 
mit et ni'je speulgoed an de gang. 't Eten wodde d'r veur staon 
laoten. Now is dat een veurdiel, want zodoende betaelt zoe'n 
ding Mm zels. Mar vleden weke was 't zô veer, dat Pieter de 
tillefoon niet iens heurde. 't Joongien nam de haoke d'r daorom 
mar of en doe him vraogd wodde of Heit d'r ok was, zee ie: 
,,Nee, Heit is ruit de trein!"  En doe hong ie de haoke weer op. 

'k Leuve, da'k d'r drekt mar niet weer henne gao. want 'k zie 
d'r van kommen, dat Jannegien bij de deure staot om kaorties 
te verkopen en dat Pieter deur de gang sutelt mit sukelao en 
zoertieswaeter. As 't now nog knieperties waren...... 
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INZUNNEN STOKKEN (1) *) 

Maendagaovend is Jan bij mij west. As die wat het, waor 
ie 't niet mit iens is of zo, dan komt ie wel gauw es effenties 
bij mi) om es te heuren wat ik d'r van zegge. 

Now, maendagaovend had ie nog mar krek 't gat op 'e stoel 
of ie haelde een kraante uut de binderbuse en leut mij die 
zien. ,,Moej' es kieken," zee hi'j, ,,wodt et now niet wat al te 
slim?"  Ik hadde al mooi gauw in de gaten wat ie bedoelde. 
D'r ston een adverteensie in die kraante, waorbi'j argens een 
schriever vraogd wodde op een groot kantoor. Now is zoks niks 
gien ni'js, zullen jim wel zeggen, en dat was 't ok niet west, as 
d'r niet bij staon hadde, dat et een vrommes wezen mos. Kiek, 
doe 'k dat las, doe leup mi'j de galle over. Jan hadde wel ge-
hek, 't was bar, meer as bar! Zo veer hebben ze 't now dus al 
brocht, dat de manluden niet iensen gien kaans hebben om dat 
baentien te kriegen. En 't is niet iene van een peer honderd gul-
den, nee, 't dot vieftienhonderd in 't jaor. Ik zeg mar, 't is een 
schaande. Dat ze vrouwluden krek liekeveule rechten geven wil-
len as 't manvolk, now ja, wat zuj' daor veule van zeggen. Daor 
zit temeensen nog wel een goeie kaante an. Mar dat ze de man-
luden van zoe'n betrekking uutsluten, schaande is 't. 'k Weet 
nog wel, da'k vroeger as boere-arbeider es daon wark kregen 
hebbe, omdat de dochters van de boer zels an 't dösken en an 't 
boekweittrappen gongen. Dat nuumden ze doe de verkeerde We-
reld en daor reupen ze doe reer van. Dat de manluden an kaante 
zet wodden omdat de vrouwlu heur 't wark uut de hanen nam-
men. 'k Weet grif, dat, as doe De Ooststellingwarver al bestaon 
hadde, d'r een inzunnen stok in zet was. Mar mi'j donkt, 't is 
now ok al niet veule beter, as 't bi'jtieden nog niet minder is. 
D'r lopen ommes tegensworig genog van dat soort jongkerels 
omme, die naor de hogerburgerschoele west binnen en al, en die 
al lange bliede binnen as ze een kleinighied verdienen kunnen. 
In zoe'n tied zo'k 't niks slim vienen as ze tegen die jonge mae-
gies zeden: ,,Gaon jim mar in 'e huusholing, daor heuren jim, 
en as ze jim thuus niet bruken kunnen, zie dan mar daj' een 

*) Uut: De Ooststellingwarver. Ondertekend mit: Jehannes. 
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dienst kriegen." Warken is verentig toch nog gien schaande. Daor 
het him nog nooit een meenske veur schaemen hoeft!. En an 
dienstboden is d'r krapte genog. Mat nee vanzels, dat goed wil 
tegensworig gien smerige hanen meet hebben. Ze gaon nog liever 
veur twie of driehonderd guldens op een kantoor of zo, dan om 
as dienstmaegd bij de burgers te gaon, waor ze aj' de kost mit-
rekenen, veule meer verdienen. Wel ja, mar dan wodt d'r ok 
,,juffer" tegen heur zegd en aanders bin ze mar ,,meid". Om 
bij de boer te gaon, daor moej' hielendal niet van praoten, da's 
vanzels vusen te min. Nee, ze lopen liever alle daegen in de 
pronk. As ze dan laeter op eigen Menen staon moeten, dan bin 
ze wel gien warken wend, mar och, wat zol mij dat. Eten ko-
ken is inakkelik genog, aj' mat een kookboek hebben mit niet al 
te veule drokfouten. As 't even kan, laoten ze heur ,,Mevrouw" 
numen en dan nemen ze toch ok een meid veur 't wark. ,,Man-
nie" is d'r wel goed veur, want ze willen vanzels ok gien boer 
of zaekenman trouwen, nee, 't moet een ,,heer" wezen, iene mit 
een grote aktetasse onder de aarin. Ik kan 't niet helpen, mar 
veur dat soort van vrouwluden kan ik niet biester veule respect 
hebben. Die zoen meraokel tot vrouw krigt, now, die is d'r wat 
uut, dat beloof ik je. Niet, da'k die oolde deden graeg weer 
hebben wol, mar as ik 't veur 't zeggen hadde, dan ha'k op 't 
aeventuur toch mar liever zoe'n boeredochter mit een peer fikse 
aarms au 't lief. Daor koj' grif veerder mit. 

(2) 

't Is tegensworig wel een minne tied. Haost lederiene klaegt 
en de grootste helte schript d'r tegen om 't heufd boven waeter te 
holen. D'r wodt hiel wat over praot en over schreven. Eilceniene 
zuukt uutkomst. De iene mient, dat 't een stok beter wodden 
zol as de meensken over 't gehiel mat wat zuniger waren, een 
aander zegt, dat zoks juust verkeerd is en dat de centen rollen 
moeten, een dadde zegt, dat de lonen onderuut moeten en een 
vierde wil de hiele boel op 'e kop hebben. 

Ik veur mij weet niet wat as 't beste is, al vuul ik veur de 
eerste rissenaosie wel een betien. Dat de tieden daor drekt eers 
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van wodden zollen, leuf ik now niet, mar d'r wodt soms toch 
wel es wat reer mit 't geld ommesmeten. D'r is wel een hiele 
buit wat wei over gaon kon. D'r zit wel wat waors in dat oolde 
riemegien: ,,Die wat speert, die wat het, die de boel niet op-
vret !" Now moej' dat niet overdrieven en now moej' niet mie-
nen, dat ik mi'j in alles bekrimpen wol. Nee, zo slim hoeft et 
now weer niet. Mit ni'jjaor hebben wij temeensen krek lieke 
goed as altied een borreltien branewien mit rezienen had. Ai' 't 
op zokke dingen uuthaelen willen, dan kon 't je wel es krek 
gaon as Lamert Fedden. Dat is now al een goeie veertig jaor 
leden. Doe was 't ok een minne tied, veural niet beter as now. 
Lamert moch stomme graeg een piepien roken. Hij kon zo wat 
een pond tebak in de weke an. Hij hul niet van rommel en 
bruukte daorom goeie, mark 't Haentien. Dat was doedertieden 
mit van de beste. Zien vrouw begreutte dat op 't laest haost een 
betien en op keer zee ze: ,,Lamert, 't is toch zunde, wat rook ie 
veur een kaptaol op. In een jaor wel veur zoveule, daj' d'r zat 
een vette bigge veur kopen konnen." Lamert keek eerst Mille-
gien es an en doe zag ie es naor zien piepe. Hij leut et es in 
him omme gaon, dee nog een peer flinke haelen en zee: ,,As dat 
zo is, dan hool ik d'r vot-en-daoliks mit op." FIi'j dee 't kachel-
deurtien eupen en smeet de piepe in 't vuur. 't Was eerst wel een 
hiele toer om 't d'r zonder te stellen, mar hij bul 't vol. Doe d'r 
een goed jaor omme was, zee hij op een morgen tegen zien 
vrouw: ,,'t Is vandaege Berkoper maat. Daor wi'k henne om 
een vette bigge. Geef mij 't geld mar." Hillegien wus eerst niet 
goed wat ze d'r an hadde en zee: ,,Gekke jonge (ze nuumt him 
altied nog ,,jonge"), rere jonge, wat schilt je now, ie weten toch 
ok wel da'k gien geld in 't kammenet hebbe en wat praot ie dan 
nog van een vette bigge kopen." 
,,Now nog mooier," zee Lamert en hij hul him lelk. ,,Heb ie 
de pong of heb ik 'rn. Ie weten ommes wel, wat aj' vleden jaor 
zegd hebben over dat roken van mi'j. Ik heb 't now al meer as 
een jaor staon laoten. Hooi je mar niet zo onneuzel en kom es op 
'e lappen!"  Doe mos 't hoge woord d'r mar uut: de centen we-
ren krek lieke goed op as veur die tied. Ze hebben d'r veerder 
doe mar gien ruzie over maekt, mar Lamert het diezelde aovend 
nog weer een piepe en een pond Haentiestebak kocht. Hij het 't 
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laeter wel es weer krap had, mar hij het 't roken d'r niet weer 
om staon laoten en hij rookt now nog! 

(3) 

Een toertien leden kwam d'r bij oons een vremde snuter an 
de deure, die zee, dat ie veur de Zending kwam en graeg een 
boekien verkopen wol. Now, om je de waorhied te zeggen, ver-
trouwde ik 't zaekien niet en ik heb him mar ofscheept. Hij 
streek wel niet zo botte harre, mar ik kreeg him toch vot. Een 
peer daegen laeter beurde ik, dat diezelde omkool bij een aan-
der, die zoen betien commenist is, lijm uutgeven har veur corn-
menist en krek zo lange praot har, dat ie een boekien verkochte 
veur een kwattien. Laeter kwam uut, dat et nog gien stuver 
weerd was. Ja, ie meugen tegensworig wel goed nut je doppen 
kieken en vot-en-daolik niet te veule vertrouwen in dat vremde 
volkien hebben. Aanders kon 't je wel es bek gaon as Klaos 
Berends. Die kreeg op een winteraovend es een laandloper an 
de deure, die graeg een naacht in de schure slaopen wol. 't Was 
slimme koold en Klaos leut him effenties bij de kachel kom-
men, dee een vas kooltien in de plaetstove en de vrouw gaf him 
een bakkien koffie mit een spekbrogge. Now, dat smaekte oonze 
maot best en hij kwam dan ok al gauw een betien op verhael. 
Klaos was slimme karks en zien kostganger har dat gauw in de 
kiekerd en dochte zeker: 'k Zal mar fluiten mit de voegelties. 
waor ik mit in de bos bin, en...... hi'j was ok karks. Dat vul 
bij Klaos daonig in de smaek en doe hij de ere morgens 't voe-
ren en 't melken daon hadde, zee hij tegen zien uutvanhuzer: 
.,'k Moet doukies mit de waegen naor Berkoop. Aj' soms mit-
rieden willen ?" Now, dat hoefd' ie gien twie keer te zeggen en 
zo gongen ze dan mit zien beiden vot. Doe Klaos weer thuus 
kwam, zee ie tegen zien vrouw: ,,Sjonge, wat was dat een aori-
ge man. En karks dat ie was. En ok daonig biebelvaaste, daor 
kuj' op rekenen. Doe 'k in Eerkoop bij him weg gong, gaf ie mi'j 
de haand en zee: 't Beste beur, en de twelf apostelen!"  Toch 
aorig now? Mar wat zol ie daor nut bedoeld hebben?"  .,Dat 
za'k je gauw vertellen." zee zien vrouw doe. .Die grote sin...... 
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het oons twelf dikke metwosten uut de wieme steulen. Hij mit 
zien twelf apostelen. Laot ie de krats kriegen !" 

(4) 

Van de weke was oonze klokke uut odder. 't Ding was hielen-
dal van de slag. Now is dat niet zo slim, aj' 's morgens nog in 
bedde liggen en ie hebben de slaop nog niet al te best uut, dan 
hej' de zinnen vot niet altied bij mekeer. 't Gebeurde dan ok al 
es, da'k de klokke zeuven ure slaon heurde en ikke haals over 
kop 't berre uut en doe was 't nog mar half zesse. Now, as je 
zoks overkomt dan hoeft d'r je zokke tieden niet veule dwas veur 
de bienen te kommen. Daorom wa'k dan ok bliede, dat d'r iene 
bi'j oons kwam, die een betien verstaand van klokken het. Die 
het him effen veur oons op 'e slag brocht. 't Het mi'j een goeie 
segare kost, mar daorom niet, dat was 't mij best weerd. 

Deur dit gevallegien kwam d'r rni'j weer wat in 't zin da'k 
vroeger es beleefd hebbe. 'k Was doe boereknecht. Bi'j mien boer 
hadden ze een oolde Friese statklokke. 't Ding leup eerst best, 
mar op 't laeste wodde hij zeker wat slimme smerig en op een 
keer bleef ie staon. De boer en de vrouw konnen him mit gien 
middels weer an 'e gang kriegen. Doedertieden was 't altied een 
hiel spul om een klokke maekt te kriegen. D'r waren wel klokke-
maekers, mar die kwammen mar zo now en dan es bij de huzen 
Janges, krek as de scheresliepers dat now nog doen. Now truffen 
wij dat doe nog al, want doe oonze klokke een goeie weke staon 
hadde, kwam d'r op een dag een kerel an de deure, die vreug 
of d'r ok nog klokken schoonmaekt wodden mossen. ,,Now," 
zee de boer, ,,ie konnen 't wel reuken hebben, want oonze stat-
klokke het al een dag of tiene staon. Kom d'r mar gauw in. 
Ie treffen 't, want wi'j bin krek an 't eten. Schik mar mit om 'e 
taofel." Now, dat hoefde de boer gien twie keer te zeggen. Hi'j 
vul drekt mit an en 't smaekte him zeker aorig goed, want hij 
at as een turfgrever. Al hadde ie de maege veurtied krek op 'e 
blieke had, dan hoefde 't niet slimmer. De vrouw har daor nocht 
an en scheuf him daorom nogal wat rieklik toe. Doe hij op 
't laest toch zat was zee hi'j zo in him zels : ,'t Zal mij es ni'j 
doen." Wi'j sleugen daor gien acht op, mar even laeter zee hij 
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al weer: ,,'t Zal nii'j es ni'j doen." ,,Wât zal jow ni'j doen," zee 
de boer doe. .,Hoe mi'j dat ofgaon zal." ,,Wat ofgaon." ,,Die 
klokke schone maeken." ,,Waorom dat?"  ,,Omda'k et nog nooit 
eerder daon hebbe ........ Zoe'n loekerd. 

(5) 

't Veurig jaor het de notisie-schriever 't es had over 't vervoer 
van nochteren kalfies. Ik was 't daor glad mit iens, want 't is 
soms deur alles henne, zo lompen as ze mit die besies omme-
smieten. 't Is wel goed, dat over zokke dingen es een scharp 
stokkien schreven wedt; daor wodt 't grif niet minder van. Now 
bin d'r gelokkig ok nog wel aandere meensken, die wat meer 
veur een dier over hebben. Dat maekte ik van de weke nog weer 
mit. Wat goed is, moet goed blieven en daorom zak et hier effen 
vertellen. 't Was op een regenachtige dag da'k een bosschop bij 
een boer hadde. De hiele dag had et al zo wat an mot Doe 'k 
te plak was, hak 't d'r veur de kni'jen dan ok haost deur. De 
baos van 't spul was bij huus in 't waegenhokke an 't hoolties 
zaegen. We stonnen zo even te pmoten over de minne tieden en 
dat 't zok meraokel best grösweer was, doe de knecht mit de 
dongwaegen van 't laand kwam. .,Sjonge." zee 'k zo, ,,daor is 't 
weer ok haost min genog veur. now ?" ,,Ja, daor heb ie wel een 
betien geliek an," zee de boer, en mi'j denkt, hij mos mar nut-
scheien." Mit reup hij an de knecht: ,,Now Jan, ie mossen d'r 
mar mit opholen, ha'k docht. Span de peerden mar nut. 't Is 
gien weer langer veur die aarme dieren om d'r nut te wezen. 
Zet ze mar gauw op 'e stal. Dan kun ie zels wel naor de neute-
goorn gaon te dongstri'jen. Daor is 't mooi in de li'jte." 

Nee, ie moe'n mij d'r niet van praoten, dat een boer gien 
hatte veur zien vee het. 
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ONDER EIGEN VOLK *) 

Hoe 't jim gaot, wee'k niet, mar ik hebbe nog gien auto. Ik 
zol ok niet half vertrouwd wezen mit zoe'n ding op de weg. Dat 
zegt mien vrouw temeensen en die kent mi'j vaeks beter as ik. 
Mar iederiene daenkt daor bliekber toch niet hek over. Want 
as mij vraogd wodt: ,,Heb ie gien auto ?", en ik zegge nee, 
dan willen ze 't mar half leuven. Vaeke is 't bescheid: ,,Watte? 
Ie gien auto? Now moej' toch opholen !" En dan krieg ik een 
gevuul, da'k schuldig kieken moete. Want aj' tegensworig gien 
auto hebben dan mekeert d'r wat an. 't Is eers wel singeliers: aj' 
zoe'n ding hebben, dan wodt d'r zegd: waor d6t ie 't van! En 
aj' gienend hebben, dan hiet het: die vent is nog te zunig om 
een auto te kopen! Ja, 't is langer een toer om 't iederiene naor 
't zin te doen. 

Mar daor wo'k et disse reize now es niet over hebben. Ik 
wol iene es een vere in de broek stikken. Omda'k niet autoriede, 
gao 'k nog al es keer mit de bus. Dat is ok wel zo gezellig 
en vule makliker. Ie gaon mar zitten en hoeven nargens om te 
daenken. De chauffeur zorgt wel, daj' d'r kommen. En aj' d'r 
een stuver over henne geven en hij het gien kiek op 'e hanen, 
dan lat ie je vaeks nog veur 't huus uut. Goed volkien dat bus-
volk. Daor is 't aende van vot. Dat he'k vleden weke nog es weer 
mitmaekt. Ik mos naor 't Vene en tussen Oosterwoolde en Don-
kerbroek ston een grauw vrommes an de kaante van de weg mit 
de aarms in de locht te maaien. Van veren leken 't wel meule-
wieken. Now, de chauffeur stopte vanzels en dee de veurdeure 
eupen. Et vrommes stak et heufd om 'e hoeke en zee: ,,Och, 
zoj' nog effen waachten kunnen? Oonze heit moet ok nog mit 
en die is nog krap-an klaor. Hi'j het et boezegroen al an, mar hij 

*) Bergveld schreef veerweg et meerste van zien wark veur ,,De Ni'je 

Ooststellingwarver", daor hij nao de oorlog een tiediaank heufdredak-

teur van was. Naost dörpsblaeden, ,,Driemaandelijkse Bladen" en et 

Nedersaksische letterkundige tiedschrift ,,'t Swieniegeltje" nam ok ,,De 

Friese Koerier" wark van hirn op in een rebriek ,,Onder eigen volk" van 

27 nov. 1965 of an. 
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kon zien boreknopien zo gauw niet vienen." ,,Now, dan zak 
effen geduld doen," zee de chauffeur, ,,mar eers had ie mienend 
veur een keer wel lienen kund." Et vrommes begon weer te 
maaien, mar now dri'jden de wieken de ere kaante omme. ,,Kom 
mar Helt," reup ze, ,,zuuk mar niet langer. Hier is wel iene t" 
Mar Heit har 't knopien zeker toch nog vunnen, want mit de 
jasse half an kwam ie butendeure. Mit de vrije haand vuulde 
hi'j nog effen as de deure wel goed in 't slot valen was en onder 
't lopen kwam de ere aarm bi'j verzin in de binderbuse en doe 
in de mouwe terechte. 't Was d'r grif nogal op an kommen, want 
hij hiemde en poestte as een dempe kedde. Mar ze hadden 't 
d'r of red. ,,Kom mar gauw in de kaemer," zee de chauffeur. ,,en 
plak 't gat mar daele. AI doukies weer stoppen moete, kuwwe 
wel ofrekenen." Mit zette hij weer an en daor reden we 
weer henne. De ni'je reizigers stroffelden deur et middenpad bek 
al harren ze de laeste niet meer hebben moeten. Mar ze kregen 
plak. Et vrommes plofte naost mij op 'e baank en mien lucifes-
deusien mos 't aorig ontgellen. 't Was hielendal plat drokt. Heit 
kwam tegenover mij te plak. ,,Sjonge, jonge daor he'k van 
zwiet," zee de man, krek a'k dat eers niet in de gaten har. ,.Wi'j 
waren eers zo mooi op 'e tied, want ik hooi d'r niet van dat de 
meensken op mij waachten moeten." ,,Dat kan Heit now wel 
zeggen, mar Heit was toch mar jussies op 'e tied," aemelde et 
vrommes. ,,Jeuzel daor now mar niet meer over." beet Helt, wat 
venienig. .,Wie docht d'r ok zo gauw an, da'k et boreknopien 
gisteraovend al in 't boezegroen daon hart En wat zol mij now 
zoen peer menuten. Wij kommen d'r lieke betied omme, wi'k 
leuven. Daor zorgt de skefeur wel veur." Wij reden Lingsma 
veurbi'j. D'r ston gien iene bi'j de halte. ,,Ok an de reize ?" 
vreug mien overbuurman. 'k Zol eerst haost zeggen: ,,Nee, ik 
bin vandaege mar thuus bleven," mar ik bedocht nil'j gelokkig 
en daorom nikte ik mar. ,,Ja, dat docht ik al. Now, wil ok," 
zee de man. .,Ik zol mien dochter uutbesteden, om zo mar te 
zeggen. As huushoolster ja, veureerst temeensen as huushoolster. 
Bij een buurman van mien snaorske. Die is werlenian. Dat zo-
doende." En hij knipoogde mij an. ,.'t Liekt niet roer, nee niet 
reer. Hi'j zit op een knap pollegien, effen an disse kaante Ger-
diek, datte........ 
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Doe mos ik him toch wel effen in de reden valen. ,,Gerdiek ?" 
vreug ik. ,,Ja, Gerdiek; heb ie bi'jglieks kunde an him ?" ,,Nee 
dat niet," zee 'k, ,,mar dan zitten jim in de verkeerde busse! 
Disse gaot naor 't Vene." 

Al was ie deur een wapse steuken, dan har de man niet meer 
schrikken kund. Hij veerde omhogens, kreeg zien dochter bij de 
schobben en raosde: ,,Wi'j zitten in de verkeerde busse! Wi) 
moe'n d'r uut! Skefeur, stop effen !" En die goeie slokkerd trapte 
drekt op 'e rem. Wel wat rimpen, zodat de oolde baos wat eerder 
bij de veurdeure was as zien plan was, mar hij hul 't in de bie-
nen. ,,Now, vlogge dan mar," zee de chauffeur, ,,jim meugen 
hier wel waachten, dan neem ik jim doukies wel weer mit naor 
't Witte Huus. Jim hebben 't mar veur 't zeggen." 

Ik wil d'r een ied op doen, dat ie woord holen het. As ze d'r 
weeromme temeensen nog staon hebben. 

Nee, zo lange as dat busvolkien zô geschikt is, neem ik zels 
gien auto. 
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UUT ET STELLINGWARVER BOERELEVEN 

(Personen: Klaos, een boer, Lammegien, zien vrouw, en Laniert, een 
buurman; ze bin aliegeer omdebi'j vieftig jaor. Teniel: een boerekaemer-
keuken; de boer lest de kraante (De Ni'j.e Ooststellingwarver), zien vrouw 
zit te breien of dat eer buushooLdelik wark) 

Klaos (lat de kraante wat zakken en zit veur him nut te 
steren) 

Lammegien Wat now Klaos, waor lig ie mit de schute? 
Klaos Och, nargens. 
Lammegien Schiet mi'j wat mit jow nargens! Docht ie, dak al 

niet lange in de smiezen har, daj' weer zitten te prak- 
kezeren? De lippe op 't dadde knoopsgat en toe- 
kieken al haj' een slag mit de maelpoede had. Ston 
d'r weer wat in de kraante, wat jow niet zinnigt? 

Klaos Nee, dat now niet, mar a'k zo es wat leze, dan daenk 
ik daor wel geern es effen over nao. 

Lammegien En waor daenk ie dan disse keer over nao? 
Klaus Och, dat wee'k zo niet. 't Het bi'jglieks ok niet veule 

te beduden. 
Lamniegien Wee'k zo niet? Week zo niet? Niks te beduden? 

Maek dat de katte wies! Nee inannegien, ik hebbe 
't al lange deur: ie willen weer mit ien van die ni'je 
fratsen mitdoen en now bil' an 't rekenen. Of wol ie 
mij wies maeken, dat ie zo zitten te prakkezeren 
omdat in de kraante staot, dat Fraanke Post van 't 
jaor ok weer een ram hooft? Nee joongien, Lamme- 
gien lat heur gien oren an de kop ni'jen. Kom d'r 
mar es mit op 'e lappen. Moet et weer een protte 
geld kosten? 

Klaus Och, dat wee'k zo niet. Mar 't kon wel es een mooie 
stuver opbrengen. 

Laxnmegien Now, dat wodt dan ok tied, want 't gemaek kan de 
laeste maanden gien pochen lieden. Mar ie maeken 
mij ni'jsgierig. Op wat veur meniere wil mien oolde 
struuk op zien oolde dag nog hereboer wodden? 
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Klaos 	Ja, heb ie de gek d'r mar mit, mar ik gao morgen 
naor Fles om een vleermoes. 

Lammegien (slim verheerd) Een vleermoes ha'k docht! En wol 
ie daor nek van wodden? Zwatte keunst of zo wat 
henne? Hiere!! (wist naor heur veurheufd) 

Klaos 

	

	Nee, niet gek, gien zwatte keunst, mar eier! Eier! 
't Staot in de kraante, dat aj' locht in 't kiepehokke 
brengen, de kiepen vule foeler beginnen te leggen. 
En now de eier van 't jaor niet botte priezig binnen, 
komt et juust op de mennigte an. 

Lammegien (schuddet et heufd) 'k Zie d'r nog niet veule locht in. 
Zie eerst mar es, dawwe hier 't elektrisch kriegen! 

Klaos 

	

	Stille mar, stille mar, dat komt wel. As d'r nog ien 
dikke rommelbujje komt, dan is 't een stok henne zo 
veer. 

Lammegien Mar wat het dtt d'r in de goeiighied now mit te 
maeken. 

Klaos Now, d'r het aanders al hiel wat onweer omme west. 
Mar 't gaot hier bij oons krek eers omme as in de 
netuur: daor locht et eerst en dân dondert et, mar 
hfér moet et eerst es ommeraek donderen en knette- 
ren, veurdat et locht. 

Lammegien 0, bedoel ie et zé! Now, 'k bin bange, dat et dan 
nog wel een keermennig donderen mag, veurdat et 
hier bij oons op 't voetenaende locht. Mar daor 
komt Lamert an. Wat zol die veur ni'js hebben? 

Lamert (komt binnen zonder te kloppen en zonder dat Klaos 
of Lammegien overaende komt) 'n Aovend! 

Klaos en (toegelieke) 0k 'n aovend! 
Lammegien 

Klaos Kom, hawwe jôw daor es. Now, vaal mar daele en 
doe mar krek aj' thuus binnen. 

Lamert (pakt een stoel en gaot naost Klaos zitten) Zo, mit 
'n beidend? Ja, dat gaot zo as 't jonge volkien ool- 
der wodt. 't Is al eers as vroeger. Wij zatten altieten 
bij oonze volk thuus te boontiesdoppen of te negen- 
stikken. En awwe zoe'n dikke twintig waren, ien keer 
in de drie weken naor de meid en ien keer in 't jaor 



naor de Eifduzendmaat in Stienwiek. En as 't een 
goed botterjaor West was, ok nog een keer naor een 
peerdemaat. Mat now is 't jongvolk altied vot te fin- 
terknippen. Ze bin nog mat bek dreuge aachter de 
oren of ze kieken de vrouwlu al naor de hakken en 
dan is 't drekt mar dik spul! 

Klaus Now Lamert, wat spi'j ie drekt teer goed. Ie verge- 
ten, daj' in jow jonge jaoren ok wel es snuupt heb- 
ben en dawwe now in een Mei aandere tied leven. 
En al gaot et mij ok wei es een betien te mal, wij 
moe'n tôch St de tied St en 't jongvolk hielendal. 

Lammegien Ja, ja. Lamert, Klaos wodt mat aorig ni'jinoods! Je 
mossen hint krek es heurd hebben-  

Lamert 0 ja? 'k Zin beni'jd. Of wol ie 6k nog wel aachter 
de vrouwlu an. Now, d'r is mooi spul bi'j, dat moe'k 
zeggen! Die Klaos toch! Mat ja, een oolde bok lust 
ok nog wel es een gruun blattien. 

Klaos (beledigd) Zo de weerd is...... 
Lanimegien (snibbig) Nee heur Lamert, z6 is Klaos niet! Foj, 

wat heb ie drekt rere praoties! Mar 'k zal 't je wel 
zeggen: Klaos wil een vleermoes in 't kiepehokice 
hangen! 

Lamert Oh! Dan wee'k et wel! Dat het ie nut de kraante! 
Mat leut ie dan alles wat in de kraante stiet? Wees 
wiezer! Pas max op, dat et jow niet bek pot as 
klein Jan Rinken. 

Klaos Hoe dat zo? 
Lamert Die wol 6k meer uut de kiepen haelen. En doe doe ie 

zaegmael deur 't ochtendvoer. Dat kreeg ie veur niks 
van Jan Alberts. Die was bliede, dat ie 't kwiet was. 

Klaos Mat dat wollen de kiepen toch niet vreten. 
lsmmegien (schinkt de koffie in. Een klontien in 't koppien en 

nog iene in 't paantien; ze legt d'r een stok koeke 
bij) 

Laminegien Niet vreten? 't Gong d'r in as koeke! Ze vernam- 
men d'r niks van en ze legden ommeraek. Jan dee 
d'r zachies an wat meer deur en op 't laest gat ie ze 
klaore zaegsel. 
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Lammegien Now, 'k heb wel es heurd, dat ze bi) klein Jan 
Rinken pattietoeren op een hooltien bieten mossen, 
mar dit ligt d'r een betien âi te dikke op! 

Lamert Geleuf et dan mar niet, mar ik zeg je, dat et onge- 
leugen waor is! Alhoewel et leup eers of as klein Jan 
docht har. 

Klaos Hoe dan? 
Lamert Now. d'r wodde op 't laest een kiepe bruts en die 

zette Jan doe op dattien eier. 
Lammegien En doe? 
Lamert Nao drie weken koerkten d'r dattien jonge hoolt- 

doeven in 't hokke! (ze lachen alle drieje) 
Lammegien Toe Lamert, laot je niet nugen! Drink es uut! 
Klaos (rekt Lamert de tebakspot an. Beide stoppen omste- 

beurt de piepe en roken d'r lustig op los) 
Lamert Mar daoromme meug ie toch wel wat oppassen mit 

jow vleermoes. Dommiet krieg ie allegere pieken mit 
een aachterlochien en as 't an leggen toe is, kriej' 
bakte eier! Nee Klaos, jonge, al die ni'je keunsten, 
'k moet d'r niks van hebben! 

Klaos Ik dochte aanders, dat ie 6k nog al mit de tied mit 
gongen, want ik heb tuntelen heurd, daj' een trekker 
kocht hebben! 

Lamert Zo? Bin ze weer van mij op 'e tekst west? Now, 
ik schaem mij d'r op 't laest ok niet veur en jim 
meugen 't ok wel weten: ja! ik héb een trekker 
kocht. Aj' niet aachter an kommen willen, dan moej' 
wel es wat! En, ik moet zeggen, die dingen bin ver- 
hipte maklik! 

Klaos Ja, dat wi'k drekt leuven en as 't kan, dan is 't mooi. 
Veur jow is 't ok wat eers. Ie hebben d'r wark veur, 
mar bij een hopen is 't ok mar nao-aeperi'je. 't Gaot 
pattie krek as Jouk Aansken bij zien leven. Die 
moch graeg peertienmennen, mar hij har mar een 
klein pollegien en henne of te nao gien wark veur 
een peerd. Ik zee es tegen him: ,,Waoromme hooi ie 
eigenlik toch een peerd? Ie hebben d'r ja niks veur 
te doen ?" ,,Niks veur te doen ?" zee Jouk, ,,hoe krieg 
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ik et grös aanders thuus ?" Ik zegge: ,,Grös? Waor- 
veur moet ie aow grös bruken ?" ,,Now," zee Jonk 
doe, ,,dat is toch wel te begriepen! Veur 't peerd 
vanzels t" (ze lachen allegere) 

Lamert Ja, ik begriepe jow wel, Klaos, mar ik kan wel een 
schop van een ezel verdregen! 

Lammegien Ik leuve, dat jim mekeer mat wat an 't hunen bin- 
nen. Maek jim koppien mar es leeg, dan za'k nog es 
inschinken. 

Klaas 'k Heb et lief aanders al haost vol koffie. Hei' nog 
niet wat onder de kurke, Lammegien? 

Lammegien (verheerd) Wât zeef? Ie zollen d'r ja mit opholen? 
Lamert Wât is mij dat? Kuj' ze niet meer bieten, Klaos? 
Klaos Och, Lammegien praot mat wat. 
Lammegien Niks praoten! Ie hebben 't zéls veursteld! 
Klaos Now ja, mat eh ...... (hakkelt wat) ik eh...... hoeve 

vanâévend nog niet te Heden! 
Lamert Rieden? Wât rieden! Now toeten mij de oren hie- 

lendal! Of, eh, hebben jim soms 6k al een auto 
kocht? Ja, dân meugen de kiepen 't wel goed mae- 
ken! 

Klaos Now nee, Lamert, zo veer is 't nog niet. Mar ja, wil 
prakkezeren d'r wél es over. Wij zitten hier nog al 
wat aachterof en dan is zoen ding blinderse maklik. 
Lammegien wodt 6k niet beter op 'e gang. 

Lammegien Wel, now nog mooier! Now zal 't op mij verhaeld 
wodden t Laot mij d'r mar buten heur! Ik kan nog 
wel tien keer om jow henne! Ie wodden ja zels krek 
lieke krebentig as de dempe kedde van Saanders 
jongen. En ie weten best, dat ik d'r lange genog tegen 
in 't gat hongen hebbe. Wat zullen de meensken wel 
niet zeggen! 't Stiet mij vuus te wried! 

Klaas Ja, ik zegge wel es: as ik een auto kope, dan gaot 
et in onderdielen: daor zit de rem al! (wist naor 
Lammegien) 

Lamert Ja, ik begriepe 't al. Lammegien hooit et liever in 't 
kammenet! Mar veur de zneensken hoeven jim 't niet 
te laoten. Dan bin d'r wel eren! Gien naegels om 't 
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gat te klauwen, de koperaosie niet betaelen en de 
moezen dood veur de spiene! En tôch mar 'n grote 
auto op 'e dele! 

Klaos Now nee, zô is 't bi) oons gelokkig niet. Wij hebben 
d'r harre tegen schript en 't is oons niet géven. Mar 
wij bin altieten zunig west en 't is op 't laest zé: d'r 
zit gien buse op oons laeste hemd! 

Lamert Zo is 't mar krek. 
Klaos Oonze Pieter kan al rieden. Die het et in dienst leerd 

en ik wol 't ok haost perberen. Mar ie moe'n d'r nog 
mar niet over praoten, Lamert! 

Lamert Daor hoef ie niet bange veur te wezen. 't Spiet mij 
eers, dat Ik dat now belieden moet! (knipoogt naor 
Klaos) Mar daorom niet, aj' aachter 't stuur willen, 
dat hej' geliek, daj' van de flesse ofblieven! D'r ge- 
beuren al ongelokken genog. 

Lammegien Ja, is 't niet deur alles henne! Dat vlocht mar over 
de weg, vaeke mit een halve pandoer in. Men is lan- 
ger in geveer van iens leven aj' op 'e weg binnen. 
Mij donkt, ze straffen dat volk lange niet genog. 
lene, die mit 'n stok in de kraege aachter 't stuur 
kropt, mos et riebewies veur altieten ofneumen wod- 
den. 

Klaos Daor bin 'k et hielendal mit iens, Lammegien. Wat 
zol dan...... 

Lamert (vaalt him in de rede) de draank goedkoop wodden! 
(ze lachen) 

Lammegien Ie beslaon ok alles mit de gek, Lamert. 
Lamert Now, ie kun toch overal niet omme goelen? Krek 

as Meesters juffer? 
Lammegien Meesters juffer? Ie laoten mij ja schrikken! Is daor 

dan wat mit? 
Lamert Hebben jim dat dan nog niet iens heurd? Niet van 

't beste! Die het heur reer in de vingers sneden! 
Lammegien (medeliedend) Hoe bedoel ie Lamert? 
Lamert Now, de botter is vandaege ja in ienen mit twelf stu- 

ver 't pond kelderd! 
Lammegien Mar daor hoeft Meesters juffer toch niet omme te 
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goden? Ik dochte, dat zij daor bliede omme was! 
Lamert Kuj' begriepen! Ze bar vandemorgen nog krek een 

half pontien van die dure botter kocht! (ze lachen 
allegere weer) 

Klaos Ie bin now ienkeer een maibroek. Lamert en d'r mag 
ok wel es een grappien bi'j. Mar 't is mat zo 't is, wij 
klaegen wel es, mar a'k zo om mij henne kieke, 
dan is 't toch al hiel wat aanders as in oonze jonge 
jaoren. Mi'j donkt, 't is zo veer henne, dat wij hier 
wel aorig ruit kommen kunnen in de Zuudoosthoeke. 
D'r is een tied west, dat pattie In de Stelliogwarvers 
niet hielendal veur vol ankeken. D'r wodde wel es 
van oom zegd, dat wij niet van de liepsten waren. 

Lamert Now, aj' 't mi'j vrengen, dan zo'k zeggen, dat ie et 
stopgaoren ok niet uutvunnen hebben! 

Klaos Ja, toe mat! Smeel ie mar! Ie kriegen mij van- 
aovend niet meet op 'e honnekarre. Mar ie weten 't 
zels ok wel blinderse goed. Ik hoeve jow gien gatten 
in de hozen te praoten. Want zeg now es eerlik: 
kommen wï'j hier aachteran? 

Lamert Now, ie hebben wel geliek. Klaos. En daorom beslao 
ik et mar mit de gek. Ik bot dat volkien war wat 
praoten. Ze weten niet beter! 

Klaos Dat is wel zo, mat daoromnie mag et toch wel es 
zegd wodden! Hoeveule bunders heide en onlaand 
hebben wij hier in de laeste tientallen jaoren art- 
maekt! Kiek mat es naor al die ni'je plaetsen! Wij 
verbouwen hier beste vruchten, wij fokken puik 
stamboekvee...... 

Laniert (vaak 1dm weer in de rede) tot perfesters en laand- 
bouwwenisters toe! 
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TWEE JAOR 

(Teniel: pat van een vaort, mit riet dr veur langes. Aachter et riet 
een grote tobbe ruit waeter, die veur et pebliek niet te zien is. 
Personen: Jan de Boer en Pieter Hoogeveen, twie oolde mannen, beide 
amateur-viskers; Jonk Schipper, timmerman bij et sanatorium Beatrix-
oord; De Groot, veidwanchter. 
As et doek eupengaot, is et teniel leeg, mar vot-en-daolik komt De Boer 
op, mit angel, leefnet, visstoeltien, tasse enz. Hi'j lopt staorig, en zocht 
een geschikt plakkien om zitten te visken) 

Jan 	Zô, dan za'k et hier toch mar es perberen. Bi'jglleks 
gaot et mij vandaege beter of as vleden zaoterdag. 
AI daor nog an daenke, kan 'k mij zels nog wel ik 
wete niet wât doen! Hoe he'k dat doe toch had! 'k 
Begriepe nog niet, hoe 'k die snoek z6 teer verspeu-
len kon. En 't was ok gien kleintien! 'k Zal niet 
overdrieven, mat vieftien pond was ie grif wel! 
't Kan ok wel achttien wezen. Veniri'jd nog an toe! 
'k Mag mij zels niet zien! Wat hâ'k Pieter de ogen 
uutstikken kund. En die kliek van 't sannetorie! 
Die mienen, dat zij allienig mat visken kunnen. Wat 
zéllen ze opkeken hebben! Jewig jammer, dat 't zo 
gaan is. Lao'k d'r mar niet te veule meer over prakke-
zeren. Mar 't beroerdste is nog, dat die smeerlap d'r 
mit mien ni'je snoer en blinkerd vandeur gaon is. 
(Intied het hij zien snoer maekt en de dobber in de 
tobbe gooid) 'k Zal 't vandaege mat es op karper 
perberen. Dat ligt mij, a'k eerlik bin, ok wél zo 
goed. Waacht es ...... 'k heb leuf ik al biet! Ja, ja, 
toe mar mien joongien, zo gaot ie goed! Wat toe-
ken die kurke mooi! Nog ien keer en dan...... 
(Hi'j haelt op en d'r bongelt een voorntien an de an-
gel. Die is deur de souffieur an de haoke daon) 
Och heden, dat vaalt mi'j niet St. Wat een schie-
terig ding. Mar 't begin is d'r en 't is een mooi aos-
vissien veur snoek. (Dot et vissien in et leefnet en 
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hangt dat vlak bij waor hij zit, in et waeter. Om et 
vaaste te maeken stikt hij zien reserve-angelstok in 
de grond.) Now hoop ik in de wereld niet, dat d'r 
hier vandemorgen méér viskers kommen. An al dat 
gestommel en gepraot he'k mar een dekselse hekel. 
Mar, a'k mi'j niet vergisse, komt daor al iene an! Ja, 
daor hej' 't gegooi in de glaezen al! Now kan 'k wel 
op de pot zitten gaan! 
't Is verentig Jouk Schipper, die praotmusse. Now, 
'k zal him vlogge kwiet zien te wodden. 

Jonk (komt op een autoped op; angelstok en eer visgerei 
daoran vaastebunnnen. Stopt bij Jan) Goeie! Now, 
ie laoten 6k gien spinrag veur de bedsdeurties gruui- 
en! Ie bin d'r mar op 'e tied bij ! 

Jan (kikt van Jouk naor de autoped en van de autoped 
naor Jouk) 0k morgen! Mar wat hewwe nôw an de 
fiets hangen? Ik miende, dat ie een auto hadden! 

Jonk (kikt wat sneu) Ja, dat is ok zo, mar...... eh...... 
eh...... ik bin ...... 	zakt ! 

Jan (verheerd) Zakt? Waor bi'j' in zakt, jongkerel? 
Jonk (verlegen) Nargens in, mar ik bin zakt veur mien 

riebewies. (haostig) Ja, niet da'k niet rieden kan, 
heur, mar...... 

Jan (vaalt him in de rede) Ja, ja, ik begriepe 't al! Aj' 
niet scheuvellopen kunnen, dan ligt et an de scheu- 
vels, en bij jow zal 't wel an de auto liggen. En now 
docht ie: mit de auto is 't pet en daorom gao 'k 
dan mar St de autoped! Ja, ja, as een meenske gek 
wodt, komt et him in de plasse an! Mar ik har eers 
liever had, dat ze jow die kladde mar geven hadden, 
want St dat staampen St dit meraokel jaeg ie 
alle vissen op 'e loop. 

Jouk (lachende) Now, dat vaalt wel wat mit. Mar hoe 
is 't, wil 't wat? 

Jan Of 't wat wil? Nee, 't kan gien pochen lieden. Wat 
klein goed. Mar hier zitten eers wel dikken heur. 
Vleden weke he'k nog een knaop verspeuld! Zoen 
iene! (geit de maat St de banen an) Wel een pond 
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of vief tien, as 't gien achttien was! Ongeleugen 
waar! 

Jonk 

	

	Ja, d'r zit hier bi) omme ommeraek vis. Daoromme 
het oonze club de viefde wiek nog mar weer veur 
zes jaar huurd. 

Jan 

	

	Veur zes jaor? Mat dan zitten jim toch al lange in 
Haoren? 'k Heb temeensen lezen, dat 't ni'je sanne-
torie over twie jaor klaar wezen zal. 'k Dochte dan 
ok, dat jim gien belang meer bij die wiek hebben 
zeilen. 

Jonk 

	

	Jonge jaowel. Jan. Dan ktrnwe d'r mooi es een dag- 
gien tussen nut en tegen die tied het oonze perse-
nielsverieninge grif zels wel een échte autobusse. En 
pattie van oonze club hebben zéls ok al een waegen. 

Jan 

	

	Ja; dat he'k ok al heurd. 't Sannetorie betaelt grif 
meraokel goed. Mar kras now mar op, want eers bin 
de Vissen nog eerder in Haoren as ie. 

Jonk 

	

	Zo, stao 'k jow in de wege? Now, ie hoeven aanders 
niet neer op die snoek van vleden weke te longeren. 
Die het Pieter Hoogeveen gister al snapt. Hi'j weug 
krap-an acht pond en hij bar nog een ni'je blinkerd 
in de bek 

Jan 

	

	Och, stik vent. Aj' mi'j op 'e kaaste hebben willen, 
moei' vroeger opstaan. Wat kan mij die Pieter sche-
len. Die mag wel op himzels passen. 

Jonk 

	

	Now, hij kan d'r aanders wat mit, al wodt ie d'r 
niet jonger op. 

Jan 

	

	(smeelsk) Wat ruit künnen? Wat mit künnen? 
Een eer de boel verpesten, d&t kan ie. En 
ie is mat twie jaar oolder as ikke. Veur dat ie begint, 
smit ie wel een kroje vol eerpels in 't waeter. Mar 
voeren! Voeren! Voeren! 't Liekt wel een vetmeste-
ri'je! As die hier een uurtien zeten het, kuj' wel op. 
holen. Alle vis wet him te baasten an zien eerpels! 
En bieten, how mat! Nee, niks weerd! Hi'j moet 
et niet weer flikken as ie hier komt. Dan zak him 
't ni'jjaor es ommeraek afwinnen! Daor kan ie don-
der op zeggen! 
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Jonk Now, ie hebben wél een betien geliek. Mar hij zal 
doukies grif wel effen opzetten kommen, daenk'. 
Want thuus het ie niet veule in te brengen as lege 
briefjes. Zien wief is him gladweg de baos, heur! 
Die het de broek an, dât za'k je zeggen! Mar vleden 
weke het ze heur toch mar reer in de vingers sneden. 

Jan Oja? Hoe dâtzo? 
Jonk Now jong, dat was mooi. Ze gong naor dokter omdat 

ze miende, dat 't mit Pieter niet in odder was. Ze 
truf et niet, want de waachtkaemer zat hatstikke vol. 
Daoroznme dee Dokter 't meerste daor mar zoe'n 
betien of. En hij vreug heur, waor al die meensken 
bi'j waren, wat bosschop as ze har. ,,Now," zee ze, 
,,ie meugen wel es bij Pieter kommen, Mienheer. Die 
het een ofwieking." ,,0 ja ?" zee de pil. ,,Hoe dat 
zo ?" 	,,Now," 	rabbelde 	Alcke, 	,,pattietoeren 	kan 
'k wel een ure tegen lijm zitten te praoten en dan 
bliekt mij laeter, dat hij d'r gien woord van ver- 
staon het!"  ,,Maar mens!"  zee de pil. ,.dat is geen 
afwijking! Dat is een gave!"  En de hiele waacht- 
kaemer schatterde vanzels, dat kuj' begriepen! 

Jan Ja, dat wi'k wel leuven. Die dokter het een gréét 
verstaand! 

lonk Now! Daor bin we d'r wat mit nut! Mar kom, ik 
zal 't mar es een aentien veerder perberen. (verdwient) 

Jan Zo wodt et niks vandemorgen. As d'r now mar niet 
méér kommen! (hij zit een posien stille naor de 
dobber te kieken, haelt es op, kikt es naor et aos, 
gooit weer in, enz.) 

De Groot (Is ongemurken naor him toe kommen) Morgen, De 
Boer. Wil 't wat? Hef al wat vongen? 

Jan (Schrikt effen, mar dot dan gauw weer as d'r niks 
aa de haand is) 0k morgen. De Groot. As 't wat wil? 
Nee man. Niks en nog es niks. 

De Groot Dus nog niks vongen? 
Jan Now, hielendal niks, da's te veule zegd. Een peer 

schelen, mar daor hej' ok al niks an. Die smiet ik 
d'r altieten drekt weer in. 
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De Groot Zo. Now, da's dan in odder. (Hi'j lopt naor et wae- 
ter en zicht et leefnet; haelt et omhogens en zegt:) 
En ditte dan? 

Jan Wel verduld! 	Een 	leefnet 1 	En 	d'r zit verentig 
nog een voorntien in ok! Wie zol dât daor liggen 
laoten hebben? Die is dan ok aorig in de bonen 
west! 

De Groot Ja. dat Vien ik ok! 't Is nog een goed net en de 
muuite van 't initnemen wel weerd. Tjonge, wat zit 
die stok vaaste. Help me es effen om die uut de 
grond te trekken. 

Jan (schrikt weer) Die stok? Dat... 	cli... 	cli... is 
't aachtenende van mien angel. 

De Groot Docht ie, dat ik dat dreks niet deur hadde? Bedaenk 
now mar niet meer zokke smoesies. Dat voorntien 
is vanzels ok van jow. Es effen zien as 't niet te 
klein is. 't Liekt wel haost zo te wezen. (Meet mit 
de doemstok et vissien) Nee, De Boer, dit kan d'r 
niet op deur, heur! 't Is mar tien centimeter, en ie 
weten best, dat de wettelike maote 18 is. 't Spiet me 
vent jow, mar ik moet je een bekeuring geven. 

Jan Moet dat now zô, De Groot? Kuj' dit now veur !en 
keer niet deur de vingers zien? Zoks overkomt mij 
niet weer, daor kuj' op rekenen! 

De Groot Nee, De Boer. Wet is wet! (Hi'j nenit zien opscbrief- 
boekien) Je volle naeme is Jan de Boer, hen? (Jan 
nikt) En wanneer bin ie geboren? 

Jan Ja, waacht es ...... 't was in 't eerpelrooien, dat wee'k 
wel. 

De Groot En hoe oold bi'j'? 
Jan Toekem haast kom ik in mien zesenzeuventigste. 
De Groot AI et goed beriep, dan bi'j' dus now 74? 
Jan Ja, dat zal wel zowat uutkotmnen. Waacht es...... 

(telt op de vingers) dan bin 'k dus in drie-en-tachentig 
geboren. 

De Groot Percies. En op wat veur daotum? 
Jan Daotum? Daotuin zee ie? Ja, daor he'k wel au-  
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Nee, dat wee'k zo niet! 't Was in 't eerpelrooien, 
dat wee'k wel! 

De Groot Now gien smoesies. Deksels 	Ie weten toch wel, 
wanneer af jaorig binnen? 

Jan Wanneer a'k jaorig bin? Ja, vanzels wel! Dattien 
oktober! Mar waoromme vreug ie dat drekt niet? 
Ie hadden et al mar over daotum! 

De Groot Now man, dat is ja ommes 't zelde. Now, goeie 
morgen! 

Jan (Zegt niks, mar mompelt in himzels) Stok onkruud! 
Za'k zeker ok nog wat zeggen! Wat een nussieszu- 
ker! En dat om zoe'n schieterig voorntien. (spi'jt op 
de grond) Bah! 
(Intied komt Pieter Hoogeveen aachter et riet weg. 
Praot wat oolde wieve-achtig) 

Pieter Goeie morgen. Jan. Zé, ie waren d'r al, hen. Hoe 
zit et, wil 't een betien? Hej' al wat vongen? 

Jan (kot en snauwerig) Nee. 
Pieter Now, daor miszee ik toch niks an, wel? Of bi'j' mit 

't verkeerde bien nut berre stapt? 
Jan Gaot jow dat wat an? Ik vraog jow toch ok niet, 

hoe 't mit jow ofwieking is, wel? 
Pieter Hoe wéét ie dat? Dat het die smerige Jouk Schip- 

per jow zeker verkraant. Now, laot die mar op hint- 
zels passen. Die woont d'r hielendâl bij in. 

Jan Zé. 
Pieter Ja, het ie jow dt 6k niet verteld? Now, dan zal ik 

't verhael wel effen doen. 
(Intied zet hij zien stoeltien te plak en maekt zien 
visgerei in odder) 
Lessend har zien vrouw een fesien van de plastic- 
club. Daar is ze lid van. Jouk har ok wel mit mocht, 
mar ze har liever gien mot om 'e ti'jen en ze bar Mm 
d'r daorom mar niks van zegd. Mar vanzels kwam ze 
wat laeter thuus as een en Jouk was dan ok mar op 
berre gaon. Doe ze op 't langelaeste thuus kwam, 
wodde Jouk wat rimpen wakker en hij snauwde: 
,,Waor kom ie zo laete weg? Waor hef zéten? Toe, 
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zeg op! Waor hei' zeten ?" En doe zet Lanunegien, 
mit dat ze over de plaanke stapte: ,,Jouk, jonge, ie 
kun wel zwiegen. niet?"  Jonk trapte d'r in en zee: 
,,As een Poep!"  ,,Now, welterusten dan," zee Lam-
megien, en dri'jde him 't gat toe 1 

Jan 
	

(Jacht een betien) Ja, die Lammegien moej' niet uut- 
vlakken. Mar gaoj' now haost zitten? 

Pieter 	Doukies. Eerst effen wat voeren. (Gooit mitien wat 
eerpels in 't waeter) 

Jan 
	

Now moe'n we Web effen praoten, maot! Ie mengen 
bier vanzels best zitten, mar dat gedonder mit die 
eerpels moet mar es uutwezen! 

Pieter 	Hoe dAt zo, Jan? Dat za'k toch zeker zéis weten? 
As ik voeren wil, dan voer ik. Daor za'k jow niet 
naor vraogen. Die eerpels he'k now ienkeer mit neu-
men en die wi'k kwiet ok! ooit wéér een haandvol 
in ei waeter) 

Jan 	(wodt lelk) Om de dooie dood niet! Hooi d'r drékt 
St op en een...... 

Pieter 
	

WAt een! (Gooit wéér wat eerpels in et waeter) 
Jan 
	

Wel now nog mooier! (gaot staon en raost) Opge- 
donderd! As de mieter! 

Pieter 
	

(is ok staon gaon) Weet waj' doen, kaxnxneraod! ik 
waorschouw je! Maek je hanen niet smerig! 

Jan 	Toe mat! 0k nog praoties! Dan zuwwe es zien, wie 
hier de baos is! Veuruut! (pakt Pieter bij 't school-
der) 

Pieter 	Blief mij van de huud! (spartelt tegen. Et risseltaot 
is, dat de beide oolde mannegies beginnen te vechten 
en over de grond rollebollen) 

Jan 
	

Help! Help! Moord! Moord! 
(Jonk Schipper komt d'r an draeven) 

Jonk 
	

Wat is hier toch te redden? Is dAt now visken? 
Jim. Iconnen mekeer wel dôôd maeken! Kom mar 
viogge weer in de bienen. Now, now. Jan, wat zie ie 
d'r nut! 't Is ja ien bloed, allegere bloed! 
(Doe ze op de grond laggen het Jan himzels mit 
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lippestift een peer grote strepen over et gezicht trok- 
ken, dat et liekt krek of hij blodt. Zien brille is 
kepot, en in zien boezeroen zitten scheuren) 

Jan (Staot nog te trillen op de bienen en zegt, half goe- 
lende) Och Jouk, joongien, moej' es zien! IIi'j har 
mij wel dood houwen kund! Was De Groot hier 
nôw mar west! 

Jonk Ja, dit is niet mooi meer, mar hier moet mar gien 
pelisie an te passe kommen. Mar wie van jim beidend 
is begonnen? 

Jan Pieter smeet mit eerpels en doe...... 
Pieter (vaak Mm in de rede) En doe wol hij mij op de 

grond smieten, en dat kon ik toch niet gewodden 
laoten? 

Jonk Ja, ik heur we!, twie kleven, twie schuld! Mar 't is 
mar goed, dat ik jim heurde. Eers waren d'r nog on- 
gelokken gebeurd. Mar ik miende Jan, dat ie zoe'n 
starke buffel waren. Ik har docht, dat ie Pieter wel 
maeken en breken konnen! 

Jan (praot nog goelende) Och, hoe zol ik Pieter now an 
kunnen! Dat kuj' toch 6k wel begriepen! Rij is 
omtues twie jaor Ôélder! 

DOEK. 
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PREKEN IN ET STELLJNGWARFS 

De eerste preek die hieronder staot, wodde veur et eerst deur 
Ds. Krikke holen in Berkoop. op 28 mcie 1961. In datzelde jaor 
hul hij die nog in Makkinge (4 juni); Munnikeburen (2 juli); 
Oosterwoolde (16 juli); Else (29 oktober); Ooldetriene (10 de-
cember); Der Izzerd (10 december) In Wapservene kwam hi'j 
nog mli disse preek op 1 september 1963 ; op 2 augustus 1964 
in Buil, en op 1 november 1964 in Ooldemark. De twiede preek 
wodde op 26 mcie 1963 holen in Else en Berkoop; op 16 juni 
1963 in Oosterwoolde en op 30 juni 1963 in Scharpenzeel. 

Wie disse preken lest, zal him misschien ofvraogen, as d'r ok 
hinder van ondervunnen wodden kan, dat pattie woorden op 
inkeide plakken in Stellingwarf niet, of niet op die meniere, 
veurkommen. Zoks zol ja in die dörpen de sfeer schae doen 
kunnen. lnderdaod, zokke woorden kommen ok in disse teksten 
veur; et is liekewel gien bezwaor, daj' daor dan de woorden 
van je eigen plak veur invullen, veur lezen. le hoeven je d'r niet 
an te stotten. In Nederlaanse teksten kommen ok wel es woorden 
veur die niet bij je eigen taelgebruuk heuren. Ds. Krikke hul 
rekening mit verschil in tael; hij paste zien tekst an, as hi'j 
op plakken kwam die hier en daor ere woorden en klaanken 
bruukten, as die normaal weren in Else of Berkoop of daor bij 
omme. Toch bin de verschillegies mar klein: op een hiele tekst 
hoefden mar een stok of wat woorden anpast te wodden. Zie 
veur verschil in et Stellingwarfs artikels in et tiedschrif t ..De 
Ovend". Zie ok et veurwoord van dit boek veur meer gegevens. 
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PSALM 84 

Hoe smoekies en noflik is 't in Jow huus. 0e Heer der leger-
schaoren. 

Mien ziel het langst, ja guntert naor de veurhoven des Heren; 
mien harte en mien hiele wezen jubelen tot de levende God. De 
muske vint alderdeegst een huus S et zwelvertien een nust veur 
heur zels, waor ze heur jongen henne leggen kan: Jow altaor. 
oe Heer der legerschaoren, mien Keuning en mien God. 

Gelokzalig, die in Jow huus wonen; zij priezen Jow an ien 
stok deur. Gelokzalig de meensken, die in Jow heur starkte 
zuken en die in heur harte een slichte weg hebben. As zi'j deur 
een slegge mit balsemstruken henne gaon, dan maeken zij d'r 
een welle van en een motregen veraanderen ze in zunneschien 
weer, zodat alles heur mitwarkt. Ze vervalen van de iene zege-
ning in de aandere en versehienen veur God in Sion. 

Heer, God der legerschaoren, heur naor mien bidden; luuster 
d'r naor, oe God van Jaopik. 

0e God, oons schild, zie en kiek naor et gezichte van Jow 
uutverkeurene. Want om iene dag bij Jow in Jow veurhoven 
te wezen is beter as duzend op een aander plak; ik stao nog 
liever op 'e drumpel van Gods huus as da'k in de tenten van 
de goddelozen wezen zol. Want God de Heer is een zunne en een 
schild. De Heer gef t genaode en ere. Et goeie ontdot Hi'j niet an 
wie zels goed leven. Heer der legerschaoren, te priezen, ja zalig 
is elk meenske die op Jow vertrouwt. 
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GEBED VEUR DE PREEK 

Trouwe God. 
In de stilte van dit bedehuus bugen wi'j oons vent Jow en 

veur Jow liefde en genaode, zoas oons die in Christus eupen-
baor xnaekt is. 

Wiels wi'j oons verootmoedigen vent Jow, Heilige God, weten 
wi'j oons as meensken klein en bin wi') vous d'r bewust van, 
dat wi'j nut oons wis mat zoc'n klein betien kunnen. Wi) be-
schaernen Jow bedoeling mit oons leven weet hoe vaeke, wi'j 
haandelen om 'e haeverklap tegen beter weten in, ja, tegen de 
stemme van oons hatte en oons geweten en daordeur doen wi'j 
Jow hatzeer en bin wi'j ongezeglik tegenover Jow Heilige Geest, 
Heer, wi'j belieden dat en wi'j vraogen Jow, wil et oons niet 
anrekenen. 

Mar wi'j hebben ok weet van innerlike vrede, zo vaeke as wi'j 
oons bij oons doen en iaoten deur Jow leiden laoten. En bo-
venal bui wi'j daankber vent de wetenschop God, dat Ie eens 
nooit Ioslaoten, mar dat Ie oons, alle daegen oprij, tot oprechte 
meensken, tot kiender van Jow maeken willen. 

Leer oons, oonszels te anveerden zoas wi'j binnen, leer oons 
Jow,  opdracht nut te voeren en ruit de telenten te woekeren, die 
vous - de iene meer, de aander minder - geven binnen. Ver-
Jos oons van oonze hang naor geld en goed en richt oonze an-
dacht op aandere meensken, die oonze hulp neudig hebben en 
waor wi'j vent zorgen moeten. Wij leven in een tied van over-
daod en daor daanken wi'j Jow veur, Heer. mat wi'j vraogen 
Jow God, beweer oons d'r veur, dat wi'j dat allegere veur oons 
zels holen, mat Leer vous d'r ok een pat van ofstaon veur alder-
haande wark van barmhattighied. 

Doe vous zien, dat oonze grote en kleine zorgen vaeke mat 
betrekkelik binnen en maek oons gelove starker, dat et vol-uut 
meenske wezen ugor et beeld van Jezus Christus veer boven al die 
zorgen uutgaot. 

Geef vous Jow zegen God en wark ruit Jow Geest in oons, ok 
in dit ure. Leer vous Jow bedoeling mit oons wat beter begriepen 
en doe oons meet en beter oge kriegen veur Jow genaode en 
Jow liefde. 
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LUCAS 15:11-32 
De geliekenis van de 'verleuren zeune 

En Hij (Jezus) zee: Een heit har twie zeunen. De jongste zee 
op een dag tegen zien helt: ,,Heit, geef ini'j mien kiendspat, dat 
mi'j toekomt." Doe dielde die heit zien bezit onder heur beiden. 
En kot daorop verkochte de jongste zien pat en hij trok de 
wiede wereld in en gong naor een veer. laand, waor ie ommeraek 
in 't geld ommesleug en et verdee in een leven van overdaod. 

Doe ie alles d'r deur brocht har, wodde 't een minne tied in 
dat laand, ja, d'r kwam alderdeegst hongersnood en ok de long-
kerel kreeg et krap. Hij schooide op 't laest bi'j ien van de bur-
gers daor en die leut him op zien loslopende varkens passen. 
Hij bar zoe'n honger, dat ie wel graeg mit de varkens nut de 
bak eten wol, mar gien iene gaf him daor permissie veur. 

Doe kwam ie tot hiinzels en zee; ,,Hoeveule van mien heiten 
arbeiders hebben brood genog en ik vergao van de honger. 
Weej' wat? Ik neem de bienen en ik gao naor Heit en dan za'k 
tegen him zeggen: Helt, ik heb verkeerd daon, tegen God en 
tegen jow en ik heb niiene naeme verspeuld. Beschouw mij mat 
niet meet as jow zeune, mar laot mi'j arbeider bij 10w wodden." 
En mit, dat ie zo dochte, gong ie op reize: op huus an! 

Doe ie 't oolderlike huus nog mar in de veerte zien kon, zag 
zien helt him al ankommen. Doe die him zag, wodde 't him te 
machtig en hij schoffelde zien kiend integen en doe ze mekeer 
truffen, sleug ie him de aarms om 'e Mais en hij gaf him een 
tuut. De zeune wodde ok muuilik en zee; ,,Heit, wat bin 'k 
toch mis west en wat heb ik jow zeer daon. Ik heb zundigd tegen 
God en tegen Jow. Mar ik zol toch zo graeg weer veur jow 
warken willen, mar dan as arbeider en niet as jow zeune, want 
clie naeme he'k verspeuld !" Mar de heit zee tegen zien knechten: 
,,Hael vlogge et zundagse pak en trek hit» dat an, doe hit» een 
ring an de vinger en geef hit» schoenen! Hael et zuuite-melkskalf 
en slaacht et drekt en lao' we een feestmaol op 'e taofel zetten. 
Want mien zeune was dood, mat now leeft ie weer; hij was 
verleuren, mar hij is weer terechte !" 

En zo wodde d'r feest vierd! 
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De ooldste zeune was op 't laand en doe ie bij de plaetse 
kwam, heurde hij meziek en daansen. En hij reup ien van de 
knechten en vreug wat d'r te redden was. Die zee: ,,Jow bruut 
is weeromme kommen en jow heit het et messelkalf slaachten 
laoten omdat ie gezond en wel thuus kommen is." Mar de boere-
zeune wodde lelic en wol niet lens in huus. 

Doe kwam zien heit butendeure en perbeerde hint te bepraoten. 
Mat hij snauwde: ,,Een mooi spul Hoeveul jaor poggel ik 
vent jow en altieten heb ik jow zin daon! Mar ik heb nog gien 
jonge geit van jow had om es feest te vieren nut Sea kamme-
noden! Mar now die zeune van jow kommen is, die jow geld 
d'r deur brocht het mAt losse vrouwlu, heb ie veur hint et messel-
kalf slaachten laoten !" 

Doe zee de heit: ,,Kiend, kiend, ie bin ja altieten bij xni'j en 
alles van mij is van jow, disse hiele plaetse! Moe'n wi'j dan 
niet bliede wezen en feestvieren, now jow bruur, die dood vent 
oons was, weer kommen is en leeft? Hi'j was ommes verleuren 
en is weer terechte !" 

Oonze tekst is Luluts vieftien, vas 28: 
Mat de hoerezeune wodde let en wol niet kus in Mus 

Geinlente, over disse woorden nut Lukas vieftien willen wij 
't vandemorgen effen hebben. Disse woorden, uutspreuken deur 
de ooldste zeune uut de bekende geliekenis van zien bruut, de 
verleuren zeune. 

.,Hi'j wodde lelk en wol niet lens in huus." Wij zeggen: 
groot geliek! Want wij nemen 't vot-en-daolik op veur die 
ooldste zeune. Die sten ommes in zien recht! Was hij niet de 
ieverige wrotter, die bij dag en bij naachte klaor ston veur zien 
heit en vent zien bedrief? Die harte veur zien wark har en zult 
nocht aachter de ploeg leup en die glunderde as ie liekem al-
lienig een veerskalf van de koe haelde? Die tevreden was St et 
drokke, pattietoeren niet al te best betaelde, boereleven en die 
opgong in et bedrief? Har hij wel ooit es wat veur hinizels 
vraogd? 

Nee, dan zien jongste bruut: die bar gien greintien eerbied, 
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laot staon liefde veur zien oolde heit toond. Die har mit zien 
wilde haoren zien zin deurdreven en zien heit prest om him al 
bij zien heiten leven zien kiendspat te geven. En die dat pat, dat 
stok femiliegoed, doe an vremden verkocht har om 't meerste 
d'r nut te slaon. Dat ie zien heit hiermit op 't hatte trapt bar, 
was niet iens in him opkommen en nog minder, dat d'r now een 
zulveren dak op de plaetse was kommen te liggen. 

En bar ie d'r ooit bij stille staon, dat zien ooldste bruur now 
een zwaordere zile te trekken kreeg, now die alles allienig 
beredderen mos? Gien spraoke van! Hij har ziens warkers-
kleren uutstruupt en de pronk an daon. Hi'j har now ommes 
geld en mit geld lag de wereld ja veur him eupen? Hij bar him 
smeerd en vaeks docht : laot de boeren mar dösken! 

Niet, dat hi'j, die ooldste. St zien bruur omstikken wol! lli'j 
vuulde d'r niks veur om de vremte in te gaon maank alderhaande 
volk, dat et grif op zien centen gelooid bar. Nee, hij blift patten 
liever thuus. Daor is 't veilig en kan je niks gebeuren. 

Mar dat die wiendhapper, now 't geld. waorveur Pake en 
Beppe en Heit en Mem al die jaoren kroem legen hadden, ver-
griemd was, die dan now mit de stal tussen de bienen weer-
omme kommen was, now op disse meniere inhaeld wodde, daor 
kwam ie tegen in opstaand! Die niksnutter bar over de kni'je 
moeten in plaets dat ie wat om 'e kin streken wodde! 

Nee, dit is him te veule en hij vuult him inienen tekot daon! 
Dit lopt him over de klompen ! Dit liekt op niks! 

Stel je now es veur: veur die vent, die liever lui as muui 
was, daor hebben ze now een ereboge veur opsteld mit ..Wel-
kom thuus" d'r op, de vlagge op 'e naalde van de schuit zet en 
de kaemer vol meensken nuugd! En heur! Meziek! D'r wodt 
verempeld op de moenieke speuld! Wel ja. dat mekeerde d'r nog 
bek an! 

Hij kân dat lewaai niet anheuren! Hi'j wodt d'r gremietig 
van en hij balt de voesten in de broeksbusen. Dat ze him zoks 
andoen. Him, die altieten poggeld het en him in 't zwiet warkt! 
En die nog nooit iene dag vekaansie neumen het! 

Hi'j gript een ark en gaot aachter 't huus naor de bouw. Hij 
slat de kluten fien, dat et zaand him om de oren spattert! In 
zien lelkens mept ie d'r op los. Ja zeker! Hi'j zal zeker ok in 
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huus gaan en zeggen: ,,Bliede daj' d'r weer binnen!"  Hi'j wet 
niet, wat as ie liever deel Wârken jonges. wârken! Doukies, as ie 
't niet meer zien kan, zal ie stiekem over de dele in huus sloe-
pen. Of zal ie vannaacht mar in 't hui slaopen? As d'r van 
slaopen temeensen nog wat kommen kan. Mat wat dot et d'r 
ok toe? Morgen moet hl'j onunes téch weer an 't wark? Krek 
as ie âl die jaoren daon het? En de deugd wodt ja téch niet be-
loond? Dat ziej' now wel! Zien bruut, die zien leven verboemeld 
het en now rut is, daor wodt now wat van geven! Zoj' niet nut 
je vel springen? Nt is now de wereld! Zé wodt et wardeerd, 
aj' je plicht doen! 

Wij kun 't oons begriepen, dat d'r in oonze tekst stiet: Max 
hij wodde lelk en wol niet iens in huus! 

En téch: hij daenkt niet veer! Niet veerder as dat feestmaol 
en die meziek! Kiek: as dat now mar veur him was! Want 
et maelt lijm dan toch mat deur 't heufd: veur mij wodt d'r 
nooit wat daon! Daor bliekt nut, dat hij 6k wel es van zien 
heiten geld een fesien hebben wol, waor ie wit geuren kon! Mat 
dan St eigen volk en wat kammeraoden nut de buurtschop. 
Veural gien vremd volk d'r bij en nog vule minder zels de 
vremte in. Dat was vusen te riskaant. Nee, roemdaenkend was ie 
absinut niet. Wél ofgeunstig. 

Want waorom mos ie zien bruut aanders zo zwat maeken? 
't Bar toch niks neudig om tegen zien heit te zeggen, dat zien 
bruur hun mit losse vrouwluden opholen har? Daor wus ie toch 
niks van? 

Lees de geliekenis d'r mat op nao. D'r wodt mit gien woord 
van rept. D'r staot allienig, dat ie onimeraek in 't geld omme-
sleug, mat dat ere dot zien bruur d'r bi'j. En dat tekent him 
now as iene, die 't lege en 't verkeerde bi'j zien medemeensken 
zocht. 

Wij waren begonnen om 't veur him op te nemen, mar now 
bin we ongemarkt an de gang om him gedipt te nemen. Wij 
wollen veur him pleiten, mat doe stotten wi) oons toch an zien 
opgekropte wrok, an zien ofgeunst en zien gedaachten an smerige 
dingen. En as wi'j him now es op 'e keper beschouwen, blift d'r 
dan van zien heiten onrechtveerdighied wel een protte over? 
Mij donkt: nee! Want in de geliekenis staot, dat, doe de jongste 
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zeune om zien kiendspat vreug, de heit zien bezit onder heur 
beiden verdielde. Dat wil dus zeggen, dat de ooldste zien pat 6k 
kregen har! Mar dan har die ok allienig mar veur himzéls warkt, 
want et waren zien biesten en zien schaopen en zien laand 
Al zien wrotten was dus veur himzéls west en alles wat ie daor 
St op 'e wal haeld har, was van him en van gien iene aanders! 
Dât vergat de baos dan toch mar effen en zo bekeken was zien 
lelkens en zien gevuul van meten mit twie noten toch hielendal 
misplaetst. De hiele plaetse was ommes zienes en hoeveule was 
hij daorom rieker as zien bruur, die platzak thuus kommen was 
en die al lange bliede wezen zol as ie nog as arbeider op et ool-
derlike stee warken moch. 

Mar zoveer gaon zien gedaachten niet. Hij daenkt allienig 
an himzels en in zien hatte is ie ofgeunstig op zien bruur en be-
ticht hij him van dingen, die ie hielendal niet waormaeken kan. 
Hi'j vint, dat et zien bruur zien eigen schuld is, dat alles zo ver-
keerd mit him lopen is en dat et daorom hiel gewoon van zien 
heit wezen zol as die him daornaor behaandeld har en Mm niet 
meer geven har as waor ie om vreug: arbeider te wodden, en 
éfschrieven as kiend! 

Kiek, daor hewwe now ien van die begrippen, die wij as 
kotzichtige en kleingeestige fesoenlike meensken d'r zo graeg op 
nao holen: eigen schuld! 

Daor kan alles op deur. Is d'r wel iene tegenslag, die niet op 
rekening van de eigen schuld schreven wodden kan? 

Gaon de zaeken verkeerd? Eigen schuld! 
Ontrouw van vrunden? D'r zal wel wat bij wezen, dus: 

eigen schuld! 

Ziekte? Mos ie mar niet zo roekeloos west hebben. Eigen 
schuld! En gao zo mar deur. D'r is altieten wel wât te vienen. 

Now is et waor: iene, die wat waogen dust, die zien eigen 
pad gaot, die wat veerder kikt as zien neuze lang is, die lopt 
vanzels effen meer kaans op teleurstellingen dan iene, die kramp-
achtig an et oolde, bekende, vaaste hooit. Wie altied op 'e tippe 
van de taofel zit, lopt niet in de sloot, mar die komt ok niet 
veer. 

Wat is now 't beste: moe'n we altied mar vlak bi'j honk 
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blieven, letterlik én feguurlik? Nooit wat waogen? Nooit wat 
durven? 

Dat trekt al die ooldste zeunen wel an, mar as zij heur zin 
kregen, dan ston 't d'r niet te best veur. Dan kwam d'r niks tot 
staand wat de muuite weerd is. Dan wijde d'r ok nooit es een 
frisse wiend deur pattie muffe gewoonten en ofsleten opvattingen. 

De ooldste zeune is de krebentige, mar altieten beter wetende 
meens, die zels nooit es wat andust omdat ie bange is, dat ie 
him verzinnen zal. Mar die wél kikt naor de tekotkorniningen 
en gebreken van alle aanderen, die de vleugels wat veerder nut-
sleugen hebben. 

Op 't eerste gezichte is zien oordiel rechtveerdig. Mar bij 
naodere beschouwing wodt bij him et hoogste recht tot et hoogste 
onrecht, omdat ie gien flauw benul het van et hoogste in een 
xneenskeleven: de liefde, die begrip opbrengen kan veur een 
eer zien misstap en die van vergeven wet. 

Hoe zol ie kénnen! 't lenige wat hi'j opbrengen kan bij 
een eer zien ongelok is behaegen 

Zien bruur, die zo opteugen vot gong in zien jonge overmoed, 
die nargens gien euvelmoed in har, zol nog wel es mit hangende 
potjes weeromme kommen om deur zien heit ofstript te wodden! 
Daor har ie al lange op hoopt en in himzels har ie Mm al veur-
steld hoe hi'j daor dan bi'jstaon zol mit de doemen aachter de 
galgen, hi'j, de onderdaonige zeune, die altieten Heiten zin daon 
har! Hi'j, de oppassende en gezeten boerezeune, now zéls boer! 
En nog wel van een bedrief, dat ie zéls opwarkt har, waor ie 
mennig zwietdruppel veur valen laoten har, mar dat now dan 
ok bezien lieden kon t As ie onder de biesten zat, dweelden zien 
gedaachten pattietoeren al veuruut naor die tied, dat zien heit 
hEin op 'e schoolder kloppen zol en him priezen veur zien iever 
en zien schrippen. Doe ze beide nog thuus waren, kon hij in 
een bult dingen niet bij zien bruur in 't schaad staon, mar dân 
zol ie in 't volle locht zet wodden t Hoe har ie naor dat ogen-
blik gunterd t 

En now? Hoe eers pakte alles nut. In plaets van strips kreeg 
die verlopen wereldreiziger, dat stok ongelok, van alles wat mar 
mooi en lekker was. In plaets van opsternaot was zien heit bliede. 
Ofgeunst verteerde him om dit feest, dat him toekommen was! 
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Of was ie, as 't d'r op an kwam, een tikkeltien jeloers op et 
leven dat zien bruur leid har? Et komt méér veur, dat in et 
veroordielen van een eer zien zunde, mitspeult een verburgen 
begeerte naor diezelde zunde. 

Mar hoe dan ok, hij was poer! Gien macht in de wereld zal 
lijm bewegen kunnen om now mooi weer te speulen en naor 
die kaemer te gaon. Hi'j wâs buten en hij blééf buten! As 't dan 
z6 mos, toe dan mar! Dan zollen ze geweer wodden, dat hij ok 
een kop har! 	 - 

En hij wodde lelk en wol niet in huus! 

Duvels was ie! Op dat stuit kon gien iene him van zien wrok 
ofhelpen. Laeter bi'jglieks, as ie tot inkeer kommen is en een 
hekel kregen het an himzels en berouw krigt en bemarkt, dat 
diezélde Heit ok him vergeven het, dan zal zien saggerjnighied 
ofzakken. Eerst dân bestaot d'r kaans, dat ok in zien hatte de 
liefde de overhaand krigt. 

Hoe het die ooldste zeune him verzind doe ie daor op de 
bouw of laeter in et hujvak Mm een veurstelling maekte van de 
mooie kaemer vol meziek en meensken, mit zien bruur in 't mid-
delpunt mit een eigenwies gezichte en praoties van kom zé! 
Niks van dat alles! Hi'j zal daor wat beteuterd zeten hebben, 
glad mit himzels an en té vol van zien heiten vergeving om 
veule te zeggen. Dat dit veur him weglegd was: naost Heit te 
zitten in et oolderlike huus en dan zoen feestmaol! Hij was 
d'r verlegen van en de meziek zal him vremd in de oren klonken 
hebben en et zundagse pak zal Min wel wat benauwd zeten 
hebben en de ni'je schoenen lijm an de voeten braand! Van al 
dat lekkere eten het ie d'r grif niet veule deur kriegen kund, zo as 
ie daor zat ruit een klute in de haals. En dan: zien ienige bruur 
d'r niet bij 1 Dât het him grif nog et meerste dwas zeten. 

D'r was ok hielendal gien reden om et die jongste zeune zo 
te vergunnen. Daor har ie te veule veur ruit maekt. Want hij 
- en mit him alle ofdweelde meensken - har bij slot van de 
zaeke al die jaoren dit jene ontbeerd: et verzekerd wezen, de 
overtuging hebben, dat Heit, ja, dat God al die tied dichte bij 
was en op Mm waachtte. Want dat bedarft et al disse meensken, 
ok al zit d'r in heur opvatting van 't leven, oppervlakkig be- 
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schouwd, pattietoeren Mei wat aeventuurliks en antrekkeliks. 
En hij wedde lelk en wol niet in huus! 
En téch hul die heit ok van him, de ooldste zeune, bek lieke 

veule as van die aandere, die verleuren leek, mar weeromme 
kommen was. 

Want an now toe hebben wij 't allienig mar had over die 
beide bruurs en et geveer bestaot, dat wij daordeur gien oge 
hebben veur de dadde, nog wel de belangriekste man nut disse 
geliekenis: de heit! 

Want hoe veer, hoe ongeleuflik hoge staot disse heit boven 
zien kiender en in dit beeld pruven wi) de grote liefde van God, 
die eens, verdweelde, inkennige, zundige meensken as zien kien-
der vergeven wil, ja, al vergeven het, veurdat wij 't in de gaten 
hebben, alderdeegst al veurdat wi'i d'r Him omme vraogd heb-
ben. Et bliekt nut disse geliekenis. dat Hi'j oom integen lopt 
en dat Hij bij eens butendeure komt om oons in Zien huus 
te nugen. 

De ooldste, noch de jongste, noch ien aander meeuske kan et 
op 'e duur zonder die nugende stemme, zonder die trouw, zonder 
die vergeving en zonder die genaode stellen, as ie speerd blieven 
wil veur de verlaotenhied van de jongste of veur de wrok van 
de ooldste. 

Wie de woorden van Psalm vierentachtig tot zienend maeken 
kan, zal dat ondervieneri, waor staot: 

Gelokzalig die in Jow huus wonen. Want om iene dag bij 
Jow in Jow veurhoven te wezen is beter as duzend op een aander 
plak; ik stao nog liever - op 'e drumpel van God Zien huus as 
da'k in de tenten van de goddelozen wezen zol! 

Amen. 
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DAANXGEBED 

Heilige God. 
Of wij now et meerste lieken op de ooldste of op de jongste 

zeune nut de geliekenis, wi'j vraogen Jow, Heer, wil mit Jow 
stenune an oons roepen blieven en stel oons hatte veur Jow 
eupen. Blief as een stille geleider mit oons oplopen op oonze 
reize deur dit leven. Doe oons de vrede geweer wodden, die 
boven alle onvrede uutgaot. Maek dat wi'j bij al oons doen en 
laoten, ja alderdeegst bij oonze gedaacliten, rekening holen mit 
wat Ie van oons vraogen en wat veur oons van wezenlik belang 
is in oons leven. Beweer oons veur ofdwelen of veur verdwelen 
en wil de wrok tegen en de minne deunk over oonze mede-
meensken nut oons binnenste verdrieven. Leer oons veur aan-
deren, in 't biezunder veur wie oons 't naoste binnen, tot een 
veurbeeld, ja, tot een zegen te wezen. 

Wij dregen an Jow op de zieken, thuus of in de ziekenhuzen, 
de oolden van daegen, de meensken, die een zwaore zille te trek-
ken hebben of die heur verlaoten vulen. Help en steun heur 
allegere en geef heur kracht om heur kruus te dregen. 

Maek oons, stok veur stok, tot beweugen meensken God, die 
as Jow ldender deur dit leven gaon willen in stil vertrouwen op 
de weg van geloof, van liefde, van verdreegzemhied, van hatte-
likhied en van mitleven. Leer oons et pad, dat veur oons uut-
baokend is, te gaon in de overtuging, dat wi'j niet allienig bin-
nen, mar dat wi'j, now en altieten, op Jow hulpe, op Jow trouw 
en op Jow genaode staot maeken kunnen. Laot oons van dat 
gelove blieken doen, niet affienig mit woorden, mar veural ok 
deur oonze daoden. 

Amen. 
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GEBED VEUR DE DIENST 

Heilige God. 
Wi'j daanken Jow, dat wij hier vandemorgen bij mekeer 

kommen meugen om oons te bezinnen op oons christelik gelove. 
Wi'j loven Jow om Jow liefde en Jow trouw, diej' ok in oonze 
harten leggen willen. Wi'j daanken en priezen Jow God, dat Te 
altied mar deur in oonze harten deurdringen willen St Jow 
troost en Jow hulpe. Wi'j daanken Jow, dat Ie oons geweten 
raeken willen om oons de rechte weg te wiezen. Wi'j daanken 
Jow veur alle goeie gaoven, die wij ok disse weke weer nut 
Jow haand kriegen mochten. Wi'j daanken veur alle mooie din-
gen in oons leven, vent gezondhied en veurspoed. Wi'j daanken 
veur de kracht en de moed om oons wark ruit bliedschop te 
doen en wij daanken ok vent de tegenslaegen, die oons truffen, 
nar die oons louteren kunnen en oons d'r vent beweren, dat wi'j 
overmoedig wodden en die bewarken, dat wij bescheiden en 
nederig van hatte blieven. Wi'j schaeznen oons d'r veur Heer, 
dat d'r ok van de weke weer Mei wat in oons leven West is, wat 
niet goed was en dat Jow locht niet verdregen kon. Et hindert 
oons God, en wij hebben d'r berouw over, dat wij zoveule ver-
keerde dingen deden en dat wij goeie daoden juust nao leuten; 
dat wij as meensken mekeer zoveulo onneudig op 't zeer kwam-
men en in oonze woorden of daoden oneerlik en in oonze ge-
daachten onzuver waren. Wi'j bidden Jow God, wil oons dat ver-
geven en wil oons helpen om tegen al dat verkeerde te strieden, 
opdat wij St een goed en zuver geweten tegenover Jow en 
tegenover oonze medesneens ken kommen te staon. 

Wi'j vraogen Jow, God, of wij hier van de morgen as een 
echte gemienschop bij mekeer wezen mengen en dat wij veur 
et eerst of opni'j ontdekken meugen, dat wij Jow schepsels bin-
nen, dat wij nut oons zels niet bij machte binnen om Jow wil 
te doen, dat wij zonder Jow hulpe en zonder Jow zegen nargens 
toe in staot binnen. Mat laot oons ok marken God, dat wij 
altieten op die hulpe en die zegen staot maeken kunnen as wij 
Jow daor in 't gelove en St een eerlik en oprecht hatte omme 
vraogen. Wi'j bidden Jow God, om leiding van Jow Heilige 
Geest opdat wij een goeie en zegenrieke dienst hebben meugen, 
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PSALM 25 

Tot Jow, Heer, hef ik mien ziel op; mien God, op Jow ver-
trouw ik; maek mi'j niet beschaemd. Laat mien vi'janen bent 
niet om mi'j vermaeken. Ja, allegere, die Jow verwaachten, 
wodden niet beschaemd. Beschaexnd wodden zi'j, die zonder 
reden et vertrouwen schennen. Heer, maek mi'j Jow wegen be-
kend, leer mi'j Jow paeden, wil mi'j in Jow waorhied leiden en 
leer mi'j, want re bin de God van mien heil. Ik verwaachte Jow 
de hiele dag. Daenk art Jow barmhattighied Heer, an Jow geunst-
bewiezen, want die bin iewig. Daenk niet neer an de zunden 
van mien jonkhied, Ok niet an wat ik verkeerd dee, mar daenk 
art mi'j naar Jow goedertierenhied in goedens. Heer. Goed en 
warachtig is de Heer, daoromrne leert Hij zundaors de weg. 
Ootmoedigen dot Hij in et recht lopen; ootmoedigen leert Hi'j 
zien weg. Alle paeden van de Heer bin goedertierenhied en trouw 
vent wie zien verbond en zien getugenis beweren. Out Jow 
naeme, Heer, vergeef mij mien onrecht, want dat is groot. 

Wie is de man, die de Heet vreest? Hi'j onderwist Kim an-
gaonde de weg, die hij kiezen moet. Hi'J zels zal veurspoed 
hebben en zien naogeslachte zal et laand arven. De Heer wodt 
eigen nrit wie Kim vrezen en an die maekt Hi'J zien verbond 
bekend. 

Mien ogen bin an ien stok deur op de Heer, want Hi'j maekt 
mien voeten los nut de strik. Keer Jow tot mi'j en wees mi'j 
genaodig, want ik bin ienzem en ellendig. Mien harte beklemt 
mi'j toerloos neer in de bost, verdrief mien benauwdens. Kiek 
naor mien ellende en mien muuilikheden en vergeet mi'j al mien 
zunde. Kiek toch es hoe zoe'n vi'janen as ik hebbe en mit wat veur 
gremietighied as ze mi'j wel vergriemen willen. Beweer toch mien 
ziel en red mi'j, mack mi'j niet beschaemd want ik zuuk ver-
schoel bij Jow. Dat ik toch vroom en oprecht wodden mag, want 
ik verwaachte Jow. 

0e God, verlos Israël nut al zien benauwdens. 
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leuvige meensken en iederiene, hoe ie d'r ok veur staat, vint 
daor psalmen en woorden in, die op him zels slaan, ja, die zô 
sprekend bij hint passen, dat et pattietoeren krek liekt, dat ze 
appat veur hint henne schreven binnen en dat ie et zels nooit 
beter uutdrolcken kund bar. Hier bliekt uut, zegt Luther, dat deur 
alle lieden henne de meensken, die in God geleuven, verbunnen 
binnen deur een begriepende baand en dat zi'j mekeer opbeuren 
kunnen. 

Wat zol een meenske mij doen? 
Dat kân ok zegd wodden deur iene, die kim zels veer boven 

alles wat et leven oons brengen kan, verheven acht en die hint 
niks van de wereld om him henne en van aandere meensken 
antrekt. Die nut een onverweeglike rust en kalmte et doen en 
Iaoten van de meensken bekikt. 

Men lcâii him zels bi) slot van zaeken verheven vulen boven 
de meenselike onrust. Temeensen, men kan kim zoks inbeelden! 
Een holing annemen van: Trek je d'r toch niks van an! Laot 
mat kommen, wat komt! 

Et is vanzels duudlik, dat zoks niet de levensholing is, waar-
nut disse psalmwoorden schreven binnen. In de psalms bin gien 
meensken an et woord, die heur een zekere onbeweugenhied an-
meten hebben, mar meensken, die de benauwdhied en de zorgen 
tot in heur diepste wezen kend, deurleefd en deurleden hebben. 
Dat is ok juust de reden, waoromme as de psahns in alle meu-
gelike levensomstaandigheden oons zo drekt en op de man of 
anspreken. Wij vulen d'r een mennigte meenselike nood en 
stried aachter zitten. De muullikheden van et leven hebben de 
psalmdichters mit zoe'n volsiegen eernst anspreuken, dat ze ok 
bent bangighied, heur twiefel en pattietoeren bent ongeleuf eupen 
en bloot vent oons uutstallen en oons in et binnenste van heur 
harte kieken boten, zodat wij ok al keur gewone meenselike 
gebreken en tekotkommingen zien, heur benauwdhied en heur 
wanhoop. Mar juust daordeur passen de psaims zo bij oons en 
begriepen wij des te beter wat as de dichters d'r St veur 
hebben. 

0k in de 11 Sde psalm het de schriever zien hatte veur oons 
eupen legd. Hij zegt: Wat kan een meenske mi) bi'j slot van 
zaeken doen 1 
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Dat kan iederiene vot-en-daolilc zo mar niet zeggen. Want wi') 
moe'n grif toegeven: et het oons slim hinderd wat meensken 
oons an daon hebben. En wij weten mar al te goed, dat ze 
oons veerder et leven ok nog onnneraek zoet maeken kunnen 
en dat benemt et oons mat al te vaeke om bliede en op schik 
te wezen. Et drokt oons, et beklemt oons. In meenskehanen is 
een hiele buit macht legd, lieke goed om oons kwaod as om 
oons goed te doen. D'r zullen niet veule onder ooqs wezen, die 
dat in heur eigen leven niet ondervunnen hebben. Ommes, wat 
kun meensken mekeer de wille bedarven; hoe kan in ien huus-
holing de hele geest bedurven wodden deurdat heit of mem 
of ien van de kiender deurlopend een min zin het en altied mar 
zit te protten hoe kan in een bedrief de iene arbeider de aander 
op een gemiene meniere hunen, of min maeken bij de baos; 
hoe kun zaekenlu mit alderhaande gemiene streken mekeer dwas 
zitten of et brood nut de mond storten. 

En dat bin dan nog allegere nog mar veurbeelden nut oonze 
eigen kleine gemienschop, mat in de grote wereld is 't al niet 
veule beter. Ja, wat kun meensken oons wat an doen! 

0k de psalmdichter het dat ommeraek goed ondervunnen. Mat 
hij kwam op 't laest deur zien gelove tot et inzichte, dat God 
starker is as de meensken. Daordeur krigt ie een iezervaast ver-
trouwen in God en daor getuugt ie dan ok van: De Heer is 
bil mij ! Ik zal niet bange wezen! Wat zal een meenske mij 
doen! 

Dat eerste die van de tekst zal ok vent oons hek lieke waor 
wodden moeten as veur de psalmist; De Heer is bij mij ! Ik 
zal niet bange wezen! 

Want die twie dingen zitten an mekeer vaaste, ze heuren bij 
mekeer. As wij niet tot disse zekerhied en niet tot dat vaaste 
gelove kommen, et niet grif weten dat God mit oons is en wij 
veur niks en gien iene bange wezen hoeven, dan zuwwe hieltied 
et gevuul holen, dawwe oons veur de meensken in acht nemen 
moeten, want dat ze oons van alles en nog wat an doen kunnen. 
In oons hatte blieven wij dan bange. 

Wi'j kennen dat gevuul allegere en al zit et oons nég zo dwas, 
et is om zo te zeggen oonze twiede netuur wodden: pas op veur 
de meensken! Hooi ze in de gaten! Dat kan oons pattietoeren 
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dat zij oons et leven benemen kunnen. Om ok daar niet bange 
veur te wezen, vragt lxiel de innerlike kracht van oons wezen: 
Daorveur moet de netuurlilce weerstaand van eens halte over-
wunnen wodden. Dit kan allienig nut een iezervaast vertrouwen 
op God, die oons ok dân helpen wil en helpen zâl. In de ge-
mienschop van de heiligen, die vé1r oons leefden, het zoks blie-
ken daon, omdat die leeftd hebben nut een stuk gelove in dat; 
de Heer is bij mi'j, ik zal niet bange wezen! Lees daor mar 
es over in de boeken over de mattelaoren nut vroeger deden en 
nut oonze lied. Want ok néw nog gebeurt zoks. Daor pruuf ie et 
gelove uur en de kracht, die nut dat gelove vol komt. 

As Jezus zien leerlingen de wereld instuurt, wist Hi'j heur d'r 
op, dat zi'j op lieden, ja alderdeegst op starven verdocht wezen 
moeten. En toch zegt Hij d'r bij : wees mat niet bange veur 
wat de meensken jirn an doen kunnen. Wees niet benauwd veur 
wie wel et lichem dood maeken kunnen, mat die veerder niks 
meer doen kunnen. 

As wij oons zels de vraoge stellen: Hoe kun wil zé veer 
kommen, dat wij niet meer bange binnen veur wat meensken 
oons an doen kunnen, ok in 't alderslimste geval, dan is d'r mat 
!én antwoord: dat hangt d'r van of of God een warkelilchied 
veur oons is. 

Jezus Christus bar ok zien stried en was ok bange veur wat de 
meensken Him an doen wollen, mar toch, as Hij vlak veur zien 
kruusdood tot starvens toe benauwd is en as dan ok nog zien 
alderbeste kammeraoden slaopen, dan zuukt Hi'j in 't gebed 
zien toevlocht tot God, die Him in de roemte stelt. Dan is Hij 
niet langer bange omdat God Him de allesoverwinnende rustige 
zekerhied geft. dat Hi'j bij Him blieven zal. Altieten. 

En God is nbg dezelde! Ok now en 6k veur oons hier in 
Berkoop 1 As de meensken et oons muuilik maeken en as wil 
d'r daordeur niet tegen op kunnen, dan wil God ok ééns helpen. 
As wij eernstig en oprecht mit een gelovig hatte tot Him bidden, 
dan lat H.i'j oons niet in de steek en dan zal Hi'j oons de kracht 
geven om bek as de psalmist te zeggen: De Heer is mit zni'j, ik 
zal niet bange wezen. Wat zal een meenske mi) doen? 

As wi'j zé veer binnen, dan zuwwe an de aandere kaante ok 
wat meer omnxedaenken hebben mit de meensken om oons henne. 
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DAANKGEBED 

Heilige God, God van Jezus Christus en God van oons alle-
gere. 

Wij daanken Jow, dat wij nut Jow Woord weer opni'j heurd 
hebben, dat Je altied bij oons binnen, dat wij daoromme nooit 
bange wezen hoeven, ok niet veur de meensken, die 't verkeerd 
mit oons in 't zin hebben. Wij daanken Jow God, dat Ie oons 
de ogen daorveur nog es eupend hebben en now vraogen wij 
van Jow, laot oons dat allegere vaaste geleuven. Verdrief de 
benauwdhied nut oons hatte en geef oons de kracht om dat in 
oons leven blieken te laoten. Veur oons zels en veur aanderen. 
Eupen oons de ogen, dat wij de nood van oons zels en van aan-
deren zien, eupen oons de oren, dat wij Jow stemme heuren en 
die van oonze medemeensken, eupen oonze mond, dat wij Jow 
oons gelove belieden en dat wij aanderen daor dielgenoot van 
maeken, eupen oons hatte, dat daor plak komt veur meensken 
mit wie wij in anraeking kommen, meensken mit zorgen, St 
muuite, St benauwdhied, tuit wanhoop. Laot an oons te mar-
ken wezen, dat wij oons vertrouwen op Jow steld hebben. Wil 
oons leven, God, bestraolen mit Jow Geest van heilighied en 
zuverhied. Geef oons lacht, geef oons roemte. Oons leven is mar 
zo kot, mar wil oons helpen om d'r toch een vruchtber leven 
van te maeken. En, as wij téch nog es weer twiefelen of on-
zeker of bange wedden, wil oons dan opni'j marken laoten, dat 
Ie altieten bij oons binnen en dat wij daarom niet bange wezen 
hoeven. Wies oons op Jezus Christus en help oons, tuit oonze 
woorden én St oonze daoden te tonen, dat et oons eernst is 
om Zien naeme te dregen, om waorlik Christen te wodden. 
Leid oons daortoe God. St Jow Heilige Geest en geef oons de 
genaode, die neudig is om oons deur Jow leiden te laoten. 

Amen. 
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uuthoeken van de wereld, dan zal Ik jim weer bij mekeer bren-
gen naor et plak, dat Ik uutkeuzen heb en waor Mien naeme 
wonen zal. Et bin ommes altieten nog Jow knechten en et is 
Jow volk, dat Ie deur Jow grote kracht en deur Jow starke 
haand uutredderd hebben. Och Heer, luuster toch scharp en 
heur naor et bidden van Jow knecht en naor dat van Jow 
knechten, die heur verlaoten op Jow en op Jow naeme en maek, 
dat et Jow knecht vandaege lokken zal, dat ie disse man bij 
't harte kriegen zal." Jim moe'n weten, dat ik huuskuecht bij 
de Keuning was. 

ïi? 

En et gebeurde in de maond Nisan - dat is in de meitied - 
in et twintigste jaor. dat Arhahsasta keuning was, dat ik de 
Men, die veur Mm klaor sten, van de taofel kreeg en de keuning 
anrekte. Now was ik nooit neerslachtig as ik bij him was. Mar 
disse keer zee de keuning: ,,Waoromme hek ie zo bedrokt? Bin 
ie wel goed? Of heb ie hatzeerte ?" Doe kreeg ik et slim be-
nauwd en ik zee tegen de keuning: ,,Ik hope, dat ie lange leven 
zullen. Mar hoe zeI ik op schik en aliat wezen as ik wete, dat 
de stad, waor mien veuroolden te hof brocht binnen, hielendal 
plat ligt en de stadsdeuren verbraand binnen ?" En de keuning 
zee tegen mij : ..En wat wol ie dan van mij ?" Doe was d'r een 
gebettien in mien hatte en ik zee tegen de keuning: .Dat, as et 
jow goed donkt en ie mij een dienst bewiezen willen, ie mij 
naor Juda sturen, naor de stad, waor mien oolden begreuven 
binnen, om die stad weer op te bouwen." De keuning zee doe. 
waor zien vrouw bij was: ,,Hoe lange daenk ie dan vat te blie-
ven T' En doe ik Mm uutstokte, hoe 'n tied d'r te naaste bij mli 
henne gaon zol, gaf ie mij permissie. En ik zee: ,.As 't niet te 
bertaol is, dan mos de keuning mij brieven mit geven veur de 
laandvoogden in de streken aachter de rivier, dat ze mij gaan 
laoten zullen om in Juda te kommen. En as 't kan, ok een brief 
veur Asaf, de hooltvester, dat ie mij hoolt geven moet om op 
et kesteel, dat bij de tempel heurt, zoolders te maeken en veur 
de mure van de stad en veur et huus, waor ik zolange in wonen 
zal." En de keuning gaf mij wat ik Mm vreug omdat God et zo 
beschikte. 
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smeken. heur d'r dan naar in de hemel, vergeet de zunde van 
Jow volk Israël en breng keur weeromme in et laand, dat Ie an 
keur veuroolden geven hebben. As de hemel sleuten blift, zodat 
d'r gien regen komt omdat zij tegen Jow zundigd hebben 
en op dit plak bidden. Jow naeme belieden en keur be-
keren omdat le heur vernederd hebben, heur dan in de 
hemel, vergeet de zunde van Jow knechten en van Jow volk 
Israël - want Ie wiezen heur de goeie weg - en geef regen 
op et laand. dat Ie an Jow volk as een arfdiel geven hebben. 

As d'r hongersnood in 't laand is, as d'r pest is, braand, on-
gemak, ongedierte en vreteri'je in de gewassen, as de vi'jaand 
et volk in de steden benauwt, of wât plaoge of smoege ok; 
alle bidden en alle smeken, al is 't mat van iene van Jow Mcle 
volk Israël, omdat elkeniene zien eigen plaogen et beste kent en 
zien hanen in dit huus omhogens stikt, heur Ie dan in de hemel, 
et vaaste plak waar Ie wonen, en vergeet, griep in en doe elk 
naar zien daaden omdat Ie et hatte kennen van alle meensken, 
zodat zij Jow belieden al keur daegen, die ze nog te leven 
hebben in et laand, dat Ie an oonze volk geven hebben. 

0k as een vrenide, iene die niet bij Jow volk Israël thuus 
heurt, mat om Jow naeme van veren komt 	want van Jow 
grote naeme, van Jow starke haand en van Jow uutsteuken aarrn 
zal men heuren - om in dit huus te bidden, heur in de hemel, 
Jow vaaste woonplak, dan naor him en doe die vremdeling dan 
naor zien roepen opdat alle volken van de hiele eerde Jow naeme 
kennen leren en Jow belieden, bek as Jow volk Israël en laat 
heur weten, dat Jow naeme uutreupen is over dit knus, dat ik 
bouwd hebbe. 

As Jow volk optrekt tegen zien vi'jaand, de paeden langes. 
waar Ie heur sturen en as zij dan tot de Heer bidden, de kaante 
van de stad nut, die Ie trntkeuzen hebben en van et knus, dat ik 
veur Jow naeme bouwd hebbe, keur dan in de hemel naar keur 
bidden en smeken en doe keur recht. 

As ze tegen Jow zundigen 	d'r is omnies gien meenske, die 
niet zundigt - en Ie lelk op heur wodden en keur overleveren 
an een vi'jaand en zij gevangen neumen en votbrocht wodden 
naor een vremd laand, kot bij of veer vot, en zij kommen in 
dat laand tot keur wis en heur bekeren en daar tot Jow bidden 
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en zeggen: wij hebben zundigd, wij hebben verkeerd daon en 
goddeloos haandeld, as zij heur dan tot Jow bekeren mit heur 
Hele hatte en heur hiele wezen en as zij dan bidden. de kaante 
nut van et hand, dat Ie an heur veuroolden geven hebben, van 
de stad, die Ie uutkeuzen hebben en van dit huus, dat ik in Jow 
naeme bouwd hebbe, heur dan in de hemel, Jow vaaste woon-
plak, naor heur bidden en smeken en doe heur recht. Vergeef 
Jow volk alles, waorin et tegen Jow zundigd het, al de verkeerde 
dingen, die et daon het en maek, dat et de meensken, die et 
gevangen neumen en votbrocht hebben, wiek om 't hatte wodt, zo-
dat ze medelieden kriegen. Want et is Jow volk en Jow arfdiel, 
dat Ie nut Egypte leid hebben zoas glundig iezer nut de iezer-
ovend. 

Laot Jow ogen dan eupend wezen veur et smeken van Jow 
hecht en veur dat volk Israël en luuster naor heur, krek zo 
vaeke as ze an Jow roepen. Want Ie hebben ze Jow tot een arf-
diel uutzunderd nut alle volken van de Hele wereld, zoas Ie 
spreuken hebben deur de dienst van Jow knecht Mozes, doe Ie 
oonze veuroolden nut Egypte leid hebben. Heer." 
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WOORDELUST 

De taelgemienschop van oom Stelliingwarvers mag dan aorig stark we-
zen, mar art iene woord leeft in de iene hoeke van oonze streek meer as 
in de ere. 0k bruken lang niet alle jongere meensken hieltied nog percies 
dezelde woorden as de oolden. En d'r is vanzels ok een groep Stelling-
warvers die van haas aut giert Stellingwarfs praot. Dat daoromtne disse 
woordetieste. 

Bergveld bnukte wilmoeds van die oolde Stelliagwarver woorden en 
uutdrokkings; op een goeie meniere, op et goeie plak, zonder dat hi'j 
overdreef, dat wel. Aj' een woordeliest maeken, blift et iewig de vraoge: 
wat woorden za'k now opnemen? Welk woord now kiek al, en welk 
niet? Al is dit boekien wat die muuiiike woorden anbelangt deur inkelde 
meensken uutperbeercl, dan nog gaoj' of op de kende van, en et anvulen 
van de tael bij een peer personen. Bij et lezen van dit boekien zuj' d'r 
dus rekenschop nut holen moeten dat de woordeliest naor zien aord wat 
willekeurige in kim het. Ok bin niet altied alle betekenissen die een woord 
pattietoerca hebben kun, opneutnen; disse liest is ja veural veur et he-
griepen van de tekst van belang. 

A 
anker 	 soort emmertien, ruit deksel 
seventuur ( op 't -) 	wat de toekomst anbelangt: ie bin d'r niet 

zeker van, as 't goed of verkeerd kommen zal 
aevesaosie 	 et opschieten 
akkederen 	 ofpraoten; ok: opschieten kunnen 
atderaosie 	 et verbaosd wezen 
alderdeegst 	 Ned. zelfs 
ark 	 gereedschop; of: schoppe 

B 
haasten Ned. gebarsten 
halsemstruke hop. boom, pollie: nat de baaste komt has, 

en idaor wedt balsem van maakt 
balsturig wat slim drok, wild, levendig, alle kaanten 

uit springend 
baar louter, Zilver 
begreutan medelieden opwekken 
begriamen smerig, vies maeken mli dit of dat 
behemmelen wat goed praoten, zien laoten daj' et niet zo 

opnemen moeten as dat et zegd is 
bekrimpen zuniger nn doen, minder kopen 
belieden deurdat een eer et zo dot, wodt mén et 

siaach to tter 
benauwdens Ned. angst 
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beschript (et - hebben) 	et wark, de boel an kaante hebben 
beteren op een bep. meniere oflopen (klemtoon op 

twiede lettergrepe) 
betiemen (iene - laoten) iene gewodden laoten, mit rust laoten 
biesterbaorlik prachtig, wonderbaorlik, slim, ei'genaorig 
bi'jebieter koolmesien 
bi'jglieks bi'j veurbeeLd; misschien 
billetikker slipjasse 
binderbuse Ned. binnenzak 
blinkerd keunstaos om dikke vis, veural snoek 

mit te vangen 
beest opscheuten jonge, die wel es wat untheeft 
bekselen wat slepend, sjokkend lopen 
broekzetten je slim inspannen 
broodpikkersnussien behoeften van meensken in bos en veld 
butervoogden Ned. armvoogden 
buunstap hooiten of stienen stap daor af op stamt om 

potten en pannen te buaen, om te bussehem- 
molen en zo wat henne 

D 

dempe poestig 
dislaage an now toe 
doen (elk naor zien elk oaor hoe en wat hi'j daon het 
daoden -) behaandelen, beoordielen 
dofhudig van iene die min annemt, omdat et mar 

kwaoiik tot him deurdringt, omdat hij nargens 
omme geft 

E 

eerst-an 
eulieflutte 
eusgat 
euvelmoed (gien 
in hebben) 

F 

flinterknippen 

foei 

fraenzen 

et begin, et eerst 
eulio iie 
zinkgat 

argens argens gien arg in hebben 

pleziermaeken, pierewaaien; ok: wat vent 
't wark wegkniepen 
Ned. fel: d'r slim op uut om een bep. ding 
te kriegen 
zachies hinniken 

G 

gaile (de - lopt je over) 
	

lelk wedden, dr meer as genog van hebben 
gaoren (et in 't - 	ruzie hebben 
hebben mit iene 
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gat (in 't - hangen) 	et perheren tegen te holen, je verzetten 
gat (gatten in de bepracten, ondersteboven praoten, dat 
hozen praoten) zodoende oyerhaelen 
gedipt ( - nemen) es even flink zeggen, wat iiene allegeer verkeerd 

dat; iene op zien plak zetten 
gennek opbrengst 
gerak wat .aj' neud.ig hebben; verzorging 
gewoepst groot en stark 
glimmen je gezicht bliede stam hebben, want ie bin 

trots; ok : glimlachen 
gloepend slim, ommeraek 
glundig gloeiend hiete 
gniezen je gezicht wat lacherig vertrekken 
gniezer vervelend figuur, die altied op een ofstaand 

bIL t en nooit es echt lacht, die meerstal wat 
gekanstikkerig lacht; ok: iene die wat te zunig, 
niet rejaol is 

goorn, goren klein 	kaampien 	laand 	bi'j 	huus, 	wam 	af 
meerstal kalver, of soms schaopen of geiten 
in hadden; d'r zat vaeks een hooitwallegien 
om henne 

graoperd een hebberigen iene 
gremietig niedig, gauw lelk; ok: foel om te winnen 
gunteren zitten te Longeren op, slim verlangen nam 

H 
haandwaeter (gien - 	d'r niet an tippen kunnen, niet te vergelieken 
hebben meugen) wezen 
haansem Ned. handig 
haol haansel, Ned. hengsel 
hasems in de haast 
harte (bi'j 't - kriegen) de eer krigt medelieden, wodt muullik, dat die 

wil je  helpen, steunen 
hedeschere schere om hede (hege, Ned. heg) mit te 

knippen 
beer (d?r om - gaon) d'r om weg gaon 
hemmel schone op t spul 
hikken (nauw te - ) niet veule hebben kunnen, gauw leuk wezen 
hilde koezoolder 
hokken stoeken, niet veerder willen, mis gaon 
hotten antrekken, anscheuren 
hoze kouse 
huder die argens over waekt 
huken hurken 
hutten pesten, treiteren, Ned. bonen 
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husien 	 w.c., vroeger as hokkien aachter 't huus of op 
de stal 

huteren 	 Ned. huiveren 

1 

ied (op een - vargen) vargen, dat de ere de ted of legt in verbaand 
ruit zien getugenis 

inkenuig m.ankennig, jenkennig, Ned. eenkennig 

1 

Jaupik Jacob 
jussies krek 

K 

kafkulte buite van kaf, ofval van 't zaod 
kammenet kabinet; hop. kaaste, waor dure spullen, geld, 

ondergoed, laekens en slopen in kwam 
keermennig een stok of wat keren, verscheiden keren 
kekke speulse naeme vent de geit 
kestoriekaen,er Ned. consistoriekamer,  
kent et kiezen 
keutevi'jgien klein boerespuflegien 
kiek ( - op de hanen d'r wodt keken, boei'  je wark doen, of waj' 
hebben) doen 
klaeterjaeger Ned. ratelpopulier 
klinte oold, wat verweerd husien of boerderi?jgien 
knarpen kleegen, vaeke meer: •krimmeneren daf ziek 

binnen, mar ie bin et niet 
kniepertien ronde wafel, mit bep. iezer androkt en bakt 

(ruit vierkaantige hokkies d'r in bedrukt) ; Nec!, 
knijpkoekje 

kom zo (praoties van - ) liiel wat praoties: et liekt meer as dat et in-  
hoeft, opschepperig praot 

krebentig oold, haifversleten, min lopen kunnende, 
ziekelik 

kroep-icken stok van Lekke nut ekkelboom, of nut et stam- 
megien van een jonge tek 

kruderig flink, opgewekt, pittig 

L 

langer ('t is - een toer in de meerste gevallen, vueke wel 
om 't iederiene naor 
't zin te doen; Men is - 
in geveer van iens leven) - 
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langst veriangst, cl verlangen 
leefnet nettien daj' in 't waeter hangen, daar ie de 

vissen in doen die af vangen hebben (orn ze 
in leven te .holen) 

leidt daor ie 't peerd inkt mennen 
leppe soort schoffel (dus mit punt), recht na de stok 
hek (om - willen) toegeven willen 
Jiekem allieni.g slim allienig 
liekewel Ned. echter; ok: even zo goed, lieke goed 
liep verstaandig, snugger, listig 
lochtschoondag (op - ) as et hielemaol lochtig is 
loekerd een liepen iene, een slim gemien persoon 

M 
maank tussen, onder 
maat mark, Ned. markt 
mad (over 't - kommen) iene, zonder dat die et vernemt, besloepen, en 

dan je kaans griepen. Ok: Ned. betrappen 
maege (de - op de hielemaol niks had hebben, niks in de maege 
Mieke had hebben) hebben 
nesselkalf et meste kalf 
middeldeure (veur de - ) veur de deure die naor de stal gaat, dus in 

huus, in tegenstelling mit op de stal 
mingel ken liter 
mit op et zelde ogenblik 
moenieke harmonica, accordeon 
mat (gien - om de ti'Ien gienend om je toe hebben willen 
hebben willen) 
muuiljk wodden Ned. ontroerd worden 

N 
naoberplicht bnreplicht 
negenstikken bekend Steiingwarfs gezelschopsspullegien, 

Ned. molenspel 
neutegoorn goorn mit •neutepollen d'r omme toe, in de 

buurt 
ni'jjaor (et - ofwinnen) op 't donder geven 
nokkig Ned. nukkig 
notsk saggerij.nig, brommerig, Ned. non 
nugen vraagen om wat te doen, of om te kommen 

0 
ofstrippen 	 op 'e donder geven 
~kool 	 een mweren iene, een vremden iene 
ommedrieten 	ommetreuzelen, niet weten wnf zullen 
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ommepielen niet er serieus an doen bi'jglieks omdat et je 
werk is, mat meer nut liefhebberi'je 

ommestennen d'r tegen en hangen, niet opschieten 
omstikken ruilen 
ondersteek doen bij verkope onderkroepen, stiekem veur we- 

zen: ie weten de pries die de ere vragt, en aow 
verkoop ie et zels gauw your een lagere pries 

onsjogge niet knap, ]illik 
opporken Net oprakelen 
oprakken bij mekeer zuken, oprumen, opredden 
opsternaot lelk, driftig 
opvieteren Ned. aanmoedigen 

paesig nat, wiek 
pandoer (inkt een goed anscheuton, dronkend 
halve - in) 
pattie sommige 
pattietoeren soms 
peerde-riepe Ned. ruif 
pisvoolden voelden die d'r niet in beuren, kreukels 
plaetstove hooiten bak St een iezeren plaate cYr op en 

een askebak d'r onder in your vuur 
peer slim lelk; ok: slim enthousiast om wat te doen 
pogge (in de - zitten) niet veerder gruuien willen 
poggelen hadde werken, bedden 
pon:g beurs 
perken mit b.v. een stok argens in henne en weer zit- 

ten te hotteflotten, Ned. porren 
protten in jezels lelk zitten te wezen 

R 
rabbelen kletsen, na iene draod weg deur praoten 
raozend (d'r niet - op et niet graeg willen, d'r gien belang bil heb- 
wezen) ben 
rekest verzuukschritt 
riegerollen henne en weer bewegen 
rimpen in lenend, wat gauw 
ringeldoeve hooitdoeve 
rissenaosie Ned. redenering 
ropperd grauw your rnaege, lief 
rat wezen gien cent meer hebben 

sanenbok 	 bep. witte niannegiesgeit 
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schaalen d'r kommen goeie, mooie naokommebingen 
van 

schaopeg.ries bep. soort wollen gaoren, van zwarte schaopen, 
meerstal zels spinnen 

sohaopekoolde koolde daegen in mcie; neffens et volksgeloof 
haj' die altied in de tied dat de schaopen 
scheerd wodden 

soheets lachen niet echt, voluut lachen, wat gelezen 
schele bep. vis, schele pos, snotterpost. Ned. post, 

pos 
scheper die schaopen hudet 
schielik dommiet, deuk 
schoffelen wat muuilik, slop lopen, de bienen d'r niet 

goed bi'j optillen, meer slepend 
schofferd Ned. buizerd 
schouwen nut de wege blieven, niet tegenkommen willen 
sohrippen hadde warken 
schruten benauwd, bange 
schute (waar lig ie waar daenk ie an? 
mit de - ) 
singeliers eigenaarig 
siegge leegte in et laand 
slicht vlak, plat, zonder hutten en bulten 
smeelsk Ned. smalend; ok: wat gemien plaagerig 
smelen een betien gemien plaogen; ok: pesten 
smoege kleine epidemie; dc: modeverschiensel 
smoekies noflik, Ned. knus; of: waarni, benauwd 
snaorske schoonzuster 
sneren op een scherpe meniere zeggen 
sniedings krampen, sniedencte piene 
sniggel een snarrig, kringachtig •meenske 
snottien (in 't - kriegen) deur kriegen, in de gaten kriegen 
soppen (Et sept oom et en de krappe kaante hebben 
p.j!ks  te roem) 
spiene spiende, Net spinde; bep. kaaste, meerstal 

vent diggelgoed. De broodspiende is cl'r veur 
om brood in te beweren 

(de moezen dood veur gien cent in huus hebben, aarmoede troef 
de - liggen hebben) 
stennen d'r tegen drokken, je schrap zetten om et klaar 

te kriegen 
stief goed, vol 
stiems koppig 
stiesiekoren mechester, mit briede nh 
stikke penne deur de draad of et touw daar een dier 

mit vaaste zit, nut in de grond zit 
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stoet (ei d'r - mit et d'r muniik mit hebben 
hebben) 
stoeve van: stoeven 
stok (op - ) beider, bliede 
streek (van: strieken) d'r van deur gaon, weer vet gaon 
strips geven straf geven, op de huud geven 
strook (een ooide - ) spottend woord vent je man; of veur, in 't ei- 

gemien, ooldere kerel 

T 
tessel zinnig wat ei eten anbelangt, Ned. kieskeurig 
ticle bri'jkoeme 
toekem ankem 
toekeren henne en weer trekken 
toer poze 
toeriings now en dan 
toerloos altied mat deur, hieltied 
tuntelen zeggen, vertellen 
tuunkaone bep. bloempien: Ned. Afrikaantje 

'3 
unt (d'r wat - wezen) 	geiok hebben (vaeke negatief bedoeld) 
uutheven (wat - ) wat uuthaelen 
nutredderen helpen, verlossen, d'r nut kasten 
untstel veurstel 

v 
van kom-of; ok: femiliensenie 
vaosie vaort, gang 
veralderaosie et schrikken, et zo gauw niet weten wat aj' 

doen zullen 
verentig waracbxig 
ver-eren veraanderen 
Veteten lees: vereren ruit wat 
vergriemen verspeulen, d'r deur brengen, verprotsen 
verheerd ruit verbaozing 
verschoel stee om te schoeien 
vertiesd in de wapre wezen, daj' d'r niet weer nut kom- 

men kunnen 
verzin (bij - ) bi'j vergissing 
veurgang (de - hebben) veurop lopen, de leiding hebben, bij een stoet: 

bi'jglieks bij een begraffenis of een demon- 
straosie 

viefteftatve viereneenhalf 
vieken (grauw vent) snieden 
vierdehajve drieëneenhalf 
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vieren (nut 'n -) friet ladde 
vleermoes grote eulielaampe 
vorlik veuran, veur 

'S,  
wiels wielst, Ned. terwijl 
wieme plak bi'j de schostien daar et spek, de wast in 

beweerd werkte; in de zooider zat ni. een gat, 
mit een bak dr op; daar zatten stokken deur, 
en daar hong et spul aa 

wiemebtatten de stal van bliedschop henne en weer gaan 
Inoten 

witmoeds mit opzet, Ned. moedwillig 
wippel niet stevig; et wipt wal 
wried (te - stam) dat liekt bertaoi allemaal, et kan nooit goed 

kommen, et is te veurnaem, te bot, te slim 

Z 
zende Net zeis 
zieken aosem 
zilie (een zwaare - ) peerdetuug; hier dus: een zwaar karwei 
zoerbrnnen (et - d'r niet dr gien hinder van hebben, et kan je niks sche- 

n kriegen) ten 
zoertieswaeter waeter dat schudded was in flesse mit zuurties; 

ok: dropwaeter dat deur maatkooplu kookt 
was; ok: spettend veur limonade 

zuiveren dak hypotheek 
zuuite-metkskalf kalf, dat hielemaok mit klaore zuuite melk op- 

voeded is, een krigt eI niet 
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H. J. Bergveld (1902-1966) is iene van die bescheiden Stelling-
warvers west die heur nooit op heur wark veurstaon leuten, mar 
die wat veur et volk betekend hebben, dat muuilik nao te vulen 
en te beschrieven vaalt. Dat hij zien betekenis had en het, zal gien 
meenske an twiefelen willen. Doe in 1971 zien bundel ,,De Oolde 
Pook" verscheen, wodde et dudelik dat zien wark nog leefde bij 
de meensken, en dat wij Stellingwarvers zien wark as oons arfdiel 
beschouwen. Ommeraek, zoe'n belangstelling veur wark en persoon 
van de schriever, én veur zien tael: et Stellingwarfs! Gien wonder, 
docht oons: ie kun et wark van Bergveld wel niet medern vienen, 
mar aord, vorm en taelgebruuk bin zo, daj', zonder votdaolik de 
kaans te lopen op grootsighied ankeken te wodden, him oonze klas-
sieke Stellingwarver streektaelschriever numen meugen. Dat heur 
ze klaeteren, disse klaeterjaegers! 


