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Jannes Willem Nijholt 
(*20.4.1914 - t24-1-1984) 

Wat is et toch muuilik aj' een protte wardering veur een meenske hebben 
om dan te perberen hiel sober over leven en wark van him te schrieven. En 
toch meet dat disse keer. Atliend op die meniere kuwwe ere doen an Jannes 
Willem Nijholt. Vent alle dudelikhied: in et veurste plak is dit boek 
uutgeven vanwege de uutzunderlike kwaliteit, mar ok om utering te geven 
an wardering en vrundschop. 

Beknopt levensbe rich! 

Jannes Willem Nijholt wodde geboren op 20 april 1914 in Ni'jhooltpae. 
Nao de legere schoele gong Jannes naor de MULO in Wolvege. Van 

1930-1933 volgde hi'j de lessen an de kweekschoele van Et Vene (RKS). 
Nao de kweekschoe!e gong hi'j in Assen in dienst. Tot augustus 1941 woon-
de Nijholt in Ilooltpae en hi'j was van jannewaori 1935 tot augustus 1939 
zelsstaandig kwekeling mit akte in Ni'jhooltpae. Van augustus 1939 tot juni 
1940 was hi'j in aktieve dienst, maekte et begin van de oorlog mit. In juni 
1940 was hi'j weer kwekeling mit Ate in Ni'jhooltpae, mar een peer daegen 
Iaeter was hi'j even tiedelik onderwiezer an de legere schoele in Wolvege 
(dörp) tot an augustus 1940. Doe wodde hi'j tiedelik heufd in Blesdieke. 
Van meie tot september 1941 was hi'j weer kwekeling mit Ate, mar now in 
Wolvege. Nog in dat jaor wodde hi'j benuumd an de opleidingsschoele veur 
H.B.S. en Gymnasium in Assen en as onderwiezer an de Ambachtsschoele 
daor. 

In meie 1943 trouwt Jannes Nijholt mit Trijntje Heida not Berkoop. Ze 
kregen twie kiender: Bert en Wiesje. In september 1944 verhuusde et gezin 
Nijholt naor Steggerde, waor Nijholt heufd van de Eupenbaore Legere 
Schoele wodde. Hi'j was slim aktiefbi'j et dOrpsleven betrokken. 

In juni 1959 maekte Nijholt een overstap naor de ULO in Wolvege, waor 
as de femilie ok wonen gong. Tot 1 december 1976 gal Nijholt les an de 
Mayo, o.e. in de vakken biologie, Duuts en Ingels. In zien Wolvegester tied 
speulde hi'j weer een belangrieke rolle in et verieningsleven, mit naeme 
hadde hi'j zien hatte verpaand an et kOrfballen, et teniel en an et vrotten 



veur et Stellingwarfs. Et is niet doenlik om in dit kotte bestek alle 
aktiviteiten van Nijholt te belochten. Veerder legde hi'j een grote 
belangstelling an de dag veur netuur en laandschop. Zien verhaelen over de 
netuur in De Stellingwarf in vroeger daegen getugen daor van. 

Taelbeweger 

Sand de oprichting van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (in 
april 1972) tot an zien dood in 1984 toe, het Jannes Nijholt siktaoris west. 
Veur die tied was hi'j iene van de meensken van de warkgroep veur et 
radiopergramme 'Op 'e Schostienmaantel'. Ok doe dee al blieken hoe slim 
as hi'j him verbunnen vuulde mit de meensken nut zien geboortestreek. Die 
verbunnenhied mit de meensken straolde hi'j zels de hieltied not as hi'j 
meensken om him toe hadde. Hi'j geneut d'r zichtber van! Binnen et 
Schrieversronte-bestuur zette Nijholt him veural in veur et Stellingwarfs 
tenieL Mit ere moe'n we zien aktiviteiten veur Keunst naor Kracht 
(Wolvege), Stok veur Stok (Steggerde) en De Flying Stars (Hooltpae) 
numen. Een overzicht van zien tenielbewarkings vienen jim aachter in dit 
boek. Doe hi'j in 1977 wat meet tied kreeg, pakte hi'j de manuscripten veur 
boekuutgiften an. En op 1 jannewaori 1983 was hi'j krek begonnen as 
redakteur van et tiedschrift De Ovend. Nijholt was betrokken bi'j de cursus 
Stellingwarfs en was ok lid van de Intergemientelike Warkgroep 
Stellingwarfs, een adviesorgaan insteld dear de gemienten. Wie meer lezen 
wil over Nijholt as taelbeweger verwiezen we naor: In Memoriam: Jannes 
W. N(/holt schreven dear Henk Bloemhoff (De Ovend, 12e jaorgaank no. 1 
-feberwaori 1984) en et vraoggesprek van Jan Kroes Jannes Nijholt veur 
Stellingwarfs tenielin de LiwwadderKraante van 7 november 1981. 

Schriever 

Zien bescheidenhied het zien eigen schrieveri'je misschien wel wat in de 
wege staon. Et beste kon hi'j not de voeten as hi'j wark van een aander 'op 
'e kop' zetten moch. As hi'j een tenie!stok in de vingers kreeg en hi'j mos et 
bewarken in et Stellingwarfs dan gong hi'j d'r mit op 'e loop. Alliend de 
rooie draod van et stok koj' weer vienen. Hi'j hadde een scharp gevuul veur 
wat zien speulders en pebliek wollen. Om zo nut eigen fantasie weg een 
verhael te schrieven lokte him aenlik niet. Hi'j mos wat hoolvaaste hebben. 
Aj' de verhaelen in dit boek lezen, kriej' et gevuu! dat Nijholt naost je zit te 
vertellen. A!tied op zuuk naor kruderig taelgebruuk en de riekdom van 
oonze tael. Daoromme ok dawwe a!derhaande lissies die Nijholt an!egde in 



dit bock opnemen. De meerste bi'jdregen bin eerder verschenen in De 
Stellingwarf en in De Ovend, mar toch is d'r ok hiel wat wark opneumen 
dat now veur et eerst in drok verschient. As Nijholt schreef dan schreef hi'j 
veur et yolk, veur et yolk daor as hi'j him zo slim mit verbunnen vuulde. 

Daoromme mar ien advies van oonze kaante: Lezen, maot! 

Appelsehe, november 1986 	 flenk Kroese/Pieter Jonker 



Kerakter en kultuur 
van de Stellingwarver 

Wi'j bin gien echte Friezen, mar ok gien Drenten meer... 
Zo begint et twiede koeplet van et Stellingwarver volkslied! Ja wisse, de 
Stellingwarvers holen d'r een eigen volkslied op nao. Niet "Frysk bleed 
tsjoeh op", nee... zels een volkslied, eigen teelt! De meerste Stellingwarvers 
wHen van et bestaon van dit volkslied wel niks ofweten en d'r bin d'r 
missehien glen honderd, die et zingen kunnen, mar et is d'r! Bergve!d, de 
Stellingwarver veurtrekker nut Appelsehe destieds, bet et maekt. Was dat 
now neudig, zullen verscheiden meensken wel daenken, hadden we daor 
now verlet van, van zoe'n eigen volkslied? Now, aenlik missehien wel niet, 
mar an de ere kaant is et vanzels ok zo, dat et wel een betien nuver wezen 
zol, as de Stellingwarvers et "Frysk bloed" as volkslied kwelen zol!en, liekt 
me toe. En daoromme is dat Stellingwarver volkslied grif ok maekt, om 
dudelik zien te laoten, dat de Stellingwarvers gien echte "Frysk-bloeters" 
binnen. Zo bin ze trouwens in Frieslaand ok nooit beschouwd. Veur et yolk 
van boven de Tjonger bin de Stellingwarvers allied "de kroempraoters van 
de ere kaante" west en ze weren daor nooit niet yule in tel. 

Om 1500 henne, zeggen de gesehiedenispluzers, is et Stellingwarver !aand 

an Frieslaand plakt. Mar d'r echt bi'j heuren, nee... dat is d'r aenlik nooit 
van kommen. Van Stel!ingwarf-Westaende nut bekeken is dat ok niet zoe'n 
wonder want veur 1828, doe de Rieksweg anlegd is, koj' van disse kaant of 
mar kwaolik in Frieslaand kommen. Ur was wel een weg naor et noorden, 
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de Heerenweg hiette die, mar dat was niks meet as een menninge deur et 
venelaand van Hooltwoolde op 'e Schoterbrogge an. En de belle van de 
tied koj' daor niet mit dreuge voeten langes. 

Waor a'k mar mit zeggen woi, dat et wel begriepelik is, dat de 
Stellingwarvers nooit slim groot wodden binnen mit Frieslaand en de echte 
Friezen, want in et daegelikse leven kwammen ze die kaant ja haost nooit 
nut. Ze hadden de loop yule racer de ere kaant nut, op Stienwiek an. Ok op 
karkelik gebied - en dat weug d'r in de oo!de tieden aorig in! - lag et 
zwaortepunt in Stienwiek. 

Dat d'r in de Stellingwarven nooit gien stevige baand mit et Friese 
Frieslaand gruuid is, het grif ok wel mit an et slag meensken legen. Want de 
Stellingwarvers bin dudelik Saksers en die verschi!len over et algemien nog 
at wat van de Stanfries. Et is rustig yolk, de Stellingwarvers, evenwiehtig, 
gemoedelik, betien an de lakse kaant haost wel. Ze hebben niet zovule verlet 
van veraanderings en ni'jmoodsigheden, ze lopen niet veurop. Alles wat 
vremd is en onbekend, daor wodt wat aachterdochtig tegen an keken. 

Een had staandpunt utert de Stellingwarver niet zo gauw. As hi "ja" 
bedoelt, dan hear ie "kon wel es wezen" en as hi•"nee" bedoelt, dan hear 
ie "wi'k niet loven". As d'r wat is wat hi'j prachtig mooi vint, dan zegt hi'j: 
"ja... et is wel aorig". le zien him nooit slim uutbundig veur dit of dat, hi'j 
waacht liever even of, want "ie kun nooit weten maot". In etzelde vlak leit 
ok de bescheidenhied van zien aord. "Grootsighied" vaa!t min in de smack, 
"eigenwieze" is een woord, waor aj'm ommeraek mit uutschellen kunnen. 

Mar hi'j is niet !ui! "Hi'j wil wel warken," dat is iene van de grootste 
Stel!ingwarver deugden. Een man kan d'r bi'j wieze van spreken nog zo reer 
deur slingeren, as hi'j wàrken wi!, dan her hi'j et drekt niet bedurven! En zo 
is et ok mit zien pankoekbakker. As de huusvrouw hemmel is en zunig, dan 
kan et veerder wel wat lieden. As ze "Drents schone" is, dan het dat d'r we! 
an. En zunig! Ja, dat is et alderveurnaemste. Daordeur wodt de zunighied ok 
wel es een betien overdreven. Zo as in et oolde verte!legien van die 
Stellingwarver boerinne... 

De ni'je knecht zat morgens in de keuken te broodeten. Een 
peer pi!Ien roggenbrood mit een schrabbegien smooltbotter en 
sjerp stonnen veur him op et taofelzwilk en een koemegien mit 
thee ston d'r naost. De knecht pruufde, dat d'r gien zutighied in 
de thee zat. Dat was hi'j op zien veurige stee niet wend en 
daoromme zee hi'j d'r wat van. "Ae loop je," zee de boerinne, 
"dat is toch nargens goed veur. le nemen mar een hap van je 
broggien en dan laoj' de thee mar bi'j de sjerp langes glieden, 
dan is et allegere zute mit mekeer!" 

11 



Et opbouwen van een eigen kultuur, daor bin de Stellingwarvers aenlik 
nooit zozeer an toe kommen. Dar zal wel Legen hebben an de grote 
aarmoede, waor ze aLtied in zeten hebben. Want et Leven op 'e schraote 
zaandgrond vreug zovule van heur krachten, dat d'r weinig of niks overbleef 
om veur veerdere veuruutgaank te bruken. In de kringLoop van de 
warkzemheden, die de jaorgetieden mitbrochten, leefden ze as een soort 
warkslaven, die de hide lange dag hadde wrotten mossen, alliend om de 
mond eupen te holen! Daor kwam bi'j, dat et SteLlingwarver laand van 
buten of min toegaankelik was en ok hieLemaole niet anlokkeLik as 
haandeLsgebied, want et hadde ja mar een bedroevend betien te bieden. Et 
laand gaf de Stellingwarvers zels ommes mar krap an genoeg om te leven. 
En op gien stokken nao om te leven, zoas wi'j dat woord tegenworig 
interpreteren! 

Die aarmoede haj' niet alliend op 'e schraole zaandgrond, die haj' Laeter 
krek lieke geed in de turfgreveri'je. De baggelers, die dag in dag uut in de 
baggelbak stonnen, mossen alderiewigst hadde en Lange warken veur een 
hongerloontien. En dan zatten ze ok nog mit de gedwongen winkelnering, 
die et in de StelLingwarven Langer voihuLlen het as waor ok! En bi'j et 
winter, as de boel bevreuren was en d'r dus niet baggeld wodden kon, now 
dan weej' et we!, dan was et kLinkklaor honger lieden. En in de kodde 
raeken! En dan mossen ze ere meitieds dubbeld hadde anwrotten om eerst 
weer mit iederiene liek te wodden... 

Nee, grif gien kultuur mit een grote K, waor grote warken van overbieven 
binnen. Mar wel een kleine kultuur, een petroon van vaaste gewoonten en 
gebruken, bi'j gebeurtenissen, die wat nut stakken boven et daegelikse leven 
van de Stellingwarver. Bi'j et inhaelen van de oogst bi'jveurbeeld of bi'j de 
jacht. En bi'j verstaarfofeen brulloft of bi'j et zuken van een vrouw... 

een jongvent et oge op een maegien vaLen Laoten hadde, 
dan gong hi'j zundagsaovens tegen een ure of achte naor heur 
buns. As hi'j d'r dan inkommen was, dan kon hi'j vot-op-slag 
wel zien of et wat wodden kon, want as et maegien een steel 
veur him kLaor zette, dan gal ze daor mit te kennen, dat zi'j ok 
wel wol! As et maegien zitten bleef, dan zette moeke meerstal 
wel een stoeL henne en daor kon de vri'jer dan wel op zitten 
gaon, mar dan wus hi'j mitien al hoe laete as et was: dan mos 
ze him niet! Hi'j bleel dan nog wel even over et weer zitten te 
praoten en misschien over de koenen, mar tromde zo gauw 
meugelik weer op. Soms had hi'j dan nog krek tied om op een 
aander adres nog even te perberen om "een goeie zundag-
aovend" te kriegen. Mar dat sleeg vaeke ok viak, want as hi'j in 
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die haven zien aanker zakken lent, dan was et vaeke al acht ure 
west en dan hadde et maegien wel in de gaten, dat disse vri'jer 
eerst al argens aanders longerd hadde en dat zi'j dus zien twiede 
keuze was. Dat ze dan tech de steel nog veur him klaor zette, 
dat gebeurde vanze!s niet zo vaeke!... 

Ja, wi'j zeggen et nog wel es: wie nao achten komt moet veur negenen 
weer vot! En dejacht! Veurat de vossejacht en nog eerder de wolvejacht was 
een daeverende gebeurtenis. Meerstal weren et rieke herejaegers, die zoe'n 
jacht op touw zetten. 

Alle man!uden nut et dOrp, die et an tied hadden, wodden optrommeld en 
trokken as drievers mit et veld in. As d'r dan een vos scheuten wodde, dan 
wodde die aovens in de dörpsharbarge verkocht. Veur zoe'n verkoping van 
de vos bestonnen strenge riegels, waor elkeniene him an te holen hadde. De 
vos wodde eerst bi'j patten verkocht: et vel, de poten iene veur iene, de stat 
en de oren ok iene veur iene. Jeder zien bod wodde opschreven en as dat 
klaor was, dan wodde de vos in zien gehiel bi'j opbod verkocht. Tiedens 
zoe'n verkoping was et year iederiene in de harbarge streng verbeuden om 
ok mar ien woord te zeggen, behalven om te bieden. lene die him niet stifle 
holen kon - en dat gebeurde nog al es, want d'r wodde een beste borrel bi'j 
schonken - die mos een boete betaelen van een duit. Die kwam dan in de 
ponge... Om mit opzet een boete uut te lokken, wodden d'r een peer 
manluden onder de schostien dae!e zet en die hadden "vri'j praoten". Die 
perbeerden dan op alle meugelike menieren, mooi en mal, mit schempen en 
narren om de aanderen zo veer te kriegen, dat die wat weeromme zeden, 
want dan mossen ze "een duit in et zakkien doen". Wie d'r veur de tiende 
keer in trapte en dus al zien tiende duit in et zakkien glieden lent, die kreeg 
as troost een gratis s!okkien, "iene van de pong". Dat kon best nut, want 
een s!okkien kostte doe nog iens niet een stuver! 

Wi'j kennen de uutdrokkings nog wel: "een duit in et zakkien doen" en 
"wie onder de schostien zit het vri'j praoten", mar van disse oolde gebruken 
zels is niks overbieven. Krek zo min as van de gebruken, die bi'j 
alderhaande ere gelegenheden in acht neumen wodden. Aflemaole 
verdwenen in et giessende leven van de twintigste ieuw. Ok de 
Stellingwarver leeft tegenworig zaekelik en haostig. Wat dit betreft is d'r 
gien inkeld versehil meet mit de Fries of de Hollaander. De Stellingwarver is 
liektrokken mit de rest. "Geemancipeerd" numen ze dat, mar ie zollen 
vanze!s ok zeggen kunnen "genivelleerd" of "gerationaliseerd" of 
"vermaterialiseerd" of "getelevisioneerd". Want dit soorte woorden 
bepao!en vandaege an de dag ok de levenskultuur van de deursnee 
Stellingwarver. 
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Et ienigste grote eigen kultuurbezit, wat de Stellingwarver nog het, dat is 
zien tad. Gien Fries, gien Drents, gien Overiessels, flee, dudelik: et 
Stellingwarfs! Deur import van et Hollaans en et Fries is daor ok at aorig an 
omme ropt, mar disse tact het et an now toe toch nog aorig overaende 
hullen. Et is trouwens wel goed, dat d'r tegenworig stevig an die tact 
spiekerd wodt, want aanders zol ok dit !aeste stokkien Stellingwarver 
kultuurbezit een grote kaans hebben om totaol te verdwienen. Krek as al et 
ere. 
En dan? 
Now, dan zol d'r van cons mooie Stellingwarver !aand hielemaole niks 
aanders overblieven as een kleurloze kultuursteppe mit k!eurloze, want.. 
kultñürloze meensken.En zoas d'r now al een generaosie is mit nostalgie 
naor pietereulielaampen, eupen heerdsteden en beddesteden, zo zol d'r dan 
nog wel es een generaosie kommen kunnen, die mit spiet ommekikt naor de 
tied dat de meensken in hear eigen streek of dorp nog een eigen tact hadden, 
die et kenmark was van de gemienschop daor ze in thuus heurden. 
De verienzeming en vervremding, waor now al zo yule meensken onder 
lieden, zol nog wel es groter wodden kunnen as de meenske zien eigen tael 
niet meer het en daordeur de herkenning van et streekeigene hielemao!e 
kwietraekt is. 
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Et vool mit de bri'jpot om 'e hals 

Et verhael van et vool mit de bri'jpot om 'e hats is at hiel oold, mar et 
moet waor gebeurd wezen. Et is mi'j temeensen veur waor verteld en ik 
hebbe et dan ok grif geloofd, want et is mi'j in 't leven al lange dudelik 
wodden, dat d'r op disse wereld een hieleboel dingen gebeurd hinnen en nóg 
gebeuren, die een meenske mit zien nochteren verstaand nooit begriepen 
kan. Daoromme laot ik et wel not mien heufd om mar gauw te zeggen van: 
dat kan nooit bestaon, as ik es een verhael heure, dat wat nuver in mekeer 
zit. Zoas et verhael van et vool mit de bri'jpot am 'e hals. 

Dat vool huusde vroeger in de bos an de weg tussen Hoo!tpae en 
Ni'jhooltpae, zudelik van de boerderi'je de Scheenepolle. Die bos is d'r 
vandaege an de dag nog en de Scheenepolle ok, al is et dan gien oo!de Saks 
meer, zoas doe. En hoe lange as dit verhael now krek leden is, dat wee'k 
met, mar grif meer as honderd jaor wi'k loven. 

Op een middag vreug et knechien van de Scheenepolle an de beer, of hi'j 
nao et melken even naor zien yolk moch, want zien moeke was jaorig en die 
wol hi'j graeg even fie!seteren. De oolden van de knecht woonden op 'e 
Hoeve en daor kon de jonge zomar recht op an!open. Veur de Scheenepolle 
out, de weg overstikken, zo op 'e Lende an, daor de Battens over en dan was 
hi'j a! op 'e Hoeve. Dan bi'j leken nog even een aentien de Oosterhoeve op, 
om een veentien henne en daor stan et husien waor zien oolden woonden. 
Et veentien is d'r nog en ok een oolde denneboom, waor dat husien vroeger 
stan, mar et husien zels staot d'r niet meer. Al!es mit mekeer mar goed een 
ore van de Scheenepolle of. Now, de boer hadde d'r niks op tegen en de 
boerinne ok niet, dat onder schiemeraovend trok de knecht zien 
verstruperskleren an en de zundagse k!ompen en daor gong hi'j. Hi'j kwam 
vroeg genoeg op 'e Hoeve om nog even zien k!eine breurties en zussies te 
zien, want die weren nog niet op bedde. Laeter op 'e aovend scheuf zien 
moeke him een branewienegien mit rezienen toe en mit een ore of negen 
zette hi'j weer of, op 'e Scheenepolle an. Et was onder de bedrieven vanzels 
al duuster wodden, dat de knecht zette stevig de stap d'r in, want bi'j duuster 
vuulden de meensken heur vroeger nooit slim op heur gemak. Hi'j was al 
een peer keer ommeraek schrokken, ienkeer doe d'r een doe'e not een 
hulsepofle flodderde en ienkeer doe d'r in de hoge ekkelboom bi'j de Battens 
een katoe!e begon to raozen. Mar dat was nog niks bi'j wat him een aentien 
veerder overkwam, doe hi'j krek de weg oversteuken hadde en et pad deur 
de Scheenepollebos op stapte. 
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Want inienend, jim kun et geloven of met, kwam daor een hiel groot ding 
de bos uut stroezen, reeht op him of. De knecht schrok zo allemachtig, dat 
hi'j gien pole meet verzetten kon. Hi'j wol raozen, mar de tonge lag him lam 
in de mond en hi'j kon d'r gien geluud uut kriegen! Hi'j zag dudelik dat d'r 
een vool veur him ston, een pikzwat vool en dat d'r mit een ketten een grote 
iezeren bri'jpot bi'j dat vool om 'e hals hong! Et beest maekte hietendal gien 
geluud, et dri'jde alliend een peer keer om him henne, sleug wat mit de kop 
henneweer en doe verdween et zo de bos weer in. De knecht heurde of zag 
inienend niks meer, alliend kreeg hi'j een nuver lochien in de neuze, wat 
zwevelig bleef hi'j doodstille staon, doe zochtte hi'j een keer, slokte es en 
doe zette hi'j et op een lopen. As een hat biesde hi'j et bospad daele. Pas 
buten de bos op 'e hoge kaampe veur de Scheenepolle kwam hi'j weer een 
betien tot himzels. Et hatte jachte him nog wel in de keel, hi'j leup ok nog 
wel hadde en hi'j keek de hieltied nog wel aachteromme, mar hi'j zag now 
temeensen weer waor hi'j de bienen daelezette. Bi'j de Scheenepolle sloepte 
hi'j dent de potstaldeure de schure in en zo kwam hi'j op 'e koegang. Daor 
was zien beddestee, aachter de koenen. Hi'j trok niet iens al zien kleren uut, 
mar mit de boezegroen nog an scheut hi'j kop en oren onder de dekens. Hi'j 
dee de hiele naacht gien oge dichte. Doe de boer him morgens reup 
kwammen d'r alliend mar een peer hiese geluden uut de beddestee. 

De hoer dee de bedsteedeurties eupen en daor lag de knecht, zo wit as een 
dooie en nat van 't zwiet. Hi'j hiemde an ien stok deur en hi'j greep him de 
hieltied mit de beide hanen naor de host. Krek of him daor wat zat, dochte 
de boer. Hi'j gong butendeure en plokte een peer trekkeblaeden uut et grOs. 
Die legde hi'j de jonge op 'e blote host. Doe gong de boer alliend henne te 
melken. Mar doe hi'j weer thuuskwam was de knecht nog hielemaole niks 
opknapt. De boerinne was ok al even mit him doende west, die hadde him 
wat vleerthee drinken taoten, mar dat hadde ok niks hulpen. Onder et 
broodeten zatten de hoer en de boerinne te bepraoten wat ze doen mossen. 
"Mi'j donkt," zee de boerinne, "ie mossen de duvelbaner mar even 
ophaelen, want ik stao 't niks, et is allemaole zo vremd." Now, de boerinne 
hadde et zegd, dat dit gebeurde. De duvelbaner woonde op et oost van 
Hooltpae, dat was vlakbi'j en krap een ure laeter was hi'j d'r al. 

Hi'j keek even bi'j de knecht en doe zee hi'j tegen de boer: "le mossen 
mi'j even een iekengarre opsnieden en dan moe'k een lege maelpoede van je 
hebben." Mit disse beide dingen gong de duvelbaner de koegang op en hi'j 
zee tegen de boer en de boerinne, dat ze him et eerste ure mit de knecht 
alliend laoten mossen. Wat hi'j doe mit de knecht uutspoekt bet, dat wet 
gieniene, mar doe et ure omme was, tilde de boer de klinke van de koedeure 
en keek de gang op. De boerinne ston twie tree aachter him. "Ja, kom d'r 
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mar in, et is al gebeurd," zee de duvelbaner, die op 'e stoel vent de 
beddestee zat. I-Ii'j was zo mu as een podde koj' wet zien. Mit et hatte in de 
keel schosselden de boer en de boerinne de koegang op en doe zaggen ze et: 
de knecht lag rustig te slaopen! FIi'j hadde weer Ideur op 'e wangen en 't 
was krek of d'r een glimpien om zien tippen lag. Veur de beddestee ston de 
maelpoede en de boer en de boerinne zaggen dudelik, dat d'r wat in zat, 
want et beweug. En ze reuken een nuver lochien, dat hielendal niet op 'e 
koegang thnusheurde, een betien zwevelig dochte bent. "Now mos ie me 
nog even een schoppe kriegen," zee de duvelbaner tegen de boer. Die gong 
naor de dele en haelde een schoppe op. De duvelbaner nam him an, pakte 
de maelpoede op en zee: "Zo, now blieven jim een posien bi'j de knecht, 
clan zal ik dit even in de grond bedobben." Mit de schoppe en de maelpoede 
gong hi'j de buterdeure nut. Een posien laeter kwam hi'j weeromme. Hi'j 
zette de schoppe tegen et schnt en hi'j zee: "Now, 1k bin klaor, donkt me... 
we kun laeter wet es rekenen, want ik moete now eerst naor buns, even op 
bedde." En doe lent hi'j de boer en de boerinne mit de knecht alliend. Even 
laeter sleug de jonge de ogen eupen. Hi'j keek es om him henne en zee: 
"Hoe laete is et, moe'n we haost henne te melken?" De boerinne stopte him 
d'r nog even lekker onder. "Blief ie mar mooi even liggen, mien jong," zee 
ze, "et melken hewwe al daon heur." Eredaegs al was de knecht weer 
hielemaole allat en hi'j het d'r veerder niks van overhullen. 

Een peer daegen laeter sloepstatte de boer mit een schoppe de 
aachterdeure nut. Hi'j kon zien ni'jsgierighied niet meer bedwingen: hi'j wol 
weten wat d'r in die maelpoede zat! Hi'j kon et plak waor de duvelbaner 
greuven hadde, makkelik weeromme vienen. De boer zette de schoppe in de 
grond en mit een peer stek hadde hi'j de poede te pakken. Mar... die was 
leeg, hielendal niks zat d'r in! Alliend een nuver zwevelig lochien zat d'r an. 

Ziej' wel meensken, aj' je nochteren verstaand warken laoten, dan zeg ie: 
och gao toch weg vent, dit kanja nooit bestaon! Mar ik zeggejim nog es, et 
is waor gebeurd. En die meensken die doe leefden, die ge!oofden et ok wet, 
want jaoren en jaoren lang duste d'r bi'j duuster nooit weer iene bi'j de 
Scheenepolleboslanges. 
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Een riegeltien 
Stellingwarver dierenaemen 

bunzing - mudde 
merrie - mere 
kastreerde bok - were 
kastreerde beer - borg 
veulen - vool 
salemander-hagedis - evertaske 
modderkruiper 	- aolpieper of piepaol (Ooldelaemer: mierkaol) 
zeelt 	 - moedhond 
pos 	 - snotterpost 
scheip 	 - nuunder 
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Et ontstaon van de Lende (1) 

lederiene nut West-Stellingwarf en ok wel zowat iederiene uut Oost-
Stellingwarf beschouwt de Lende as de Stellingwarver revier bi'j uutstek. En 
toch is die Lende van ooldsher over een grote ofstaand aenlik nooit meer 
west as een greensrevier an de zuudkaant, mit Overiessel. Mar et is krek of 
de Lende yule meer in et Stellingwarver laand thuusheurt as de revier an de 
noordkaant, de Kuunder, of mit de Friese naeme, Tjonger. Die was ok over 
een grote ofstaand greensrevier, mit et Friese Frieslaand. Mar de Tjonger 
heurt lange niet op zoe'n meniere bi'j Stellingwarf as de Lende. Of dat altied 
zo west het, zo'k niet weten, mar laeter zal dit wel kommen wezen dent de 
meniere, hoe disse beide revierties anpakt binnen, om ze in te passen in et 
laand, doe dit hoe langer hoe meer klaor maekt wodde veur et belang van 
de hoer. Van de Tjonger hebben ze gewoon een kenaal maekt, zonder reuk 
of smaek, mit straolrechte aenden van kilemeters lengte en mit haokse 
bochten. An 't Wiede toe, bi'j de driesprong, is van dit oolde 
kronkelreviertien niks eers overbieven as een peer zodderige slingers hier en 
daor in 't laand. 

De Lende het dit aeventuur vri'j wat beter overleefd. Die hebben ze ok 
wet anpakt om him beter geschikt te maeken veur de waeterofvoer, mar 
lange zo grof niet. De Lende het een groot pat van zien oolde glorie 
overhullen. Et is altied nog waor, wat de Steflingwarvers over him zingen: 
"In de vremd wispelturigste bochten...". 

En daor komt dan nog bi'j, dat de Lende et gelok het, dat d'r an beide 
kaanten hiel wat van et vroeger vergreven turflaand liggen bleven is. De 
meerste pettens bin al veraanderd in rietlaand en wiekhooltbossen, mar op 
sommige steden blinkt d'r nog waeter mit scherens en paampels. Om de 
Lende henne is een prachtige wilde wereld opgruuid, die alliend mar een 
betien bedurven wodt dent de hongerige nefies. 

Ja, mooi is dit Lendelaand en daorom is de Stellingwarver wies mit zien 
Lende. Mar al kent hi'j dan de Lende, al is hi'j d'r wies mit ok nog, aj' de 
Stellingwarver vraogen of hi'j dan wel wet, waor die mooie Lende 
wegkomt, waor en hoe as hi'j begint, dan trekt hi'j et veurheufd in reenfels 
en dan schuddet hi'j van nee. Nuver, want aj'm vraogen waor as de Rijn 
begint, die hi'j misschien nog nooit van zien levend zien het, dan wet hi'j et 
we!: de Rijn ontspringt op de Sunt Gotthard mit gletsjer en al. Dat is 
belangrieke kennist Mar zien eigen Lende ... dat schietreviertien ... wel née, dat 
hoej' toch zeker niet te leren. Dat is toch gien belangrieke kennis! 
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Gelokkig kommen pattie meensken in oonze tied daor een betien van 
weeromme. D'r vliegen in de vekaansie wel een protte om 't hadste en 
veerste et butenlaand in, mar d'r bin toch ok verscheiden, die in de gaten 
kriegen, dat d'r in heur eigen laantien ok nog wel wat te ontdekken is. 
Geheimen, netuurgeheimen zoas de oorsprong van de Lende bi'jveurbeeld. 
En dat is een puur Stellingwarfs geheim, daor hoej' beslist niet veur naor de 
Sunt Gotthard toe. Zuwwe d'r es op uut om him te ontdekken, de oorsprong 
van deLende? 

We kun oonze ontdekkingsreize op twie menieren anpakken. Dc eerste 
meniere zol wezen om hielenda! an 't onderaende te beginnen, in De 
Kuunder en daor weg de Lende op te veren hielendal an 't bovenaende toe. 
Dat zo'k iederjene anbevelen willen, want et zol een maehtige veertocht 
wodden. Mar ik nioet d'r drekt wel even bi'j zeggen, daj' dan een !icht 
botien nemen moeten, want ie kommen onderwegens nog al es eea 
obstaekel tegen in de Lende, een oold slusien en een stuw en zo. En daor 
moej' dan de boot over 't laand omme henne slepen. De twiede meniere is 
wat makkeliker, mar lange zo mooi niet. Dan moej' op 'e fiets of mit de 
auto naor Berkoop rieden, naor de Bekhofti!le. Daor kuj' parkeren en dan 
moej' wieder mit de billewaegen, bi'j de kaant van de Lende langes. 

Lao'we 't mar op 'e twiede meniere doen, want niet iens zo hiel veer de 
Bekhoftille veurbi'j kuj' toch mit goed fesoen niet meer mit een boot deur de 
Lende veren. Daor wodt hi'j al gauw zo smal, daj' d'r niet eers meer deur 
veren kunnen zollen as mit een plaanke en dan ok nog mit een smalien iene. 
Een sloot, waor aj' zonder anloop wel over henne springen kunnen. le kun 
je dan aenlik haost niet begriepen, dat disse sloot now de Lende is, deze!de 
Lende, diej' even an de ere kaant de Sas as et Wiede zien! En aj' dan nog 
een aentien veerder lopen, dan wodt et nog smaller. Dan wodt de sloot een 
slotien, et s!otien een gröppe, de grOppe een grOppien en... dan ziej' inienend 
niks meer. Dan lopt et grOppien zomar dood. Zomar tegen een hogien 
midden in 't laand van Tronde. Now, dan bi'j' d'r. Dan staoj' an de 
óórsprong van de Lende. Misschien vaa!t et wat tegen, want d'r is gien bron, 
gien gletsjer... d'r is alliend mar een grOppien, dat dood!opt tegen een hogien 
in 't laand... 

Hoe dat kan? Now, dat zit ziezo: Vroeger ston d'r hier in Tronde op dit 
hogien in 't laand een buns. Et was hier doe nog allemaole heide, dit hogien 
in 't laand was doe een heidehoogte. En op die heidehoogte ston dat huus. 
Et was een arbeidershusien en daor woonde Bettus, Bettus van Ties 
nuumden ze him altied. Aachter dit husien ston een oold hokke, daor hadde 
Beaus zien vee in. Et ienigste vee, dat daor doedertied op die heidehoogte 
zien kossien opscharrelen kon, en dat was een geite. 
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Daegs ston et beest butendeure an de Lange ture, aovens haelde Bettus him 
in. Dan brocht hi'j him aachter 't buns in 't hokke en daor gong de geite dan 
drekt rustig liggen te weerkauwen. Al hiel gauw roegelden d'r dan an de 
aaehterkaant wat knikkerties nut. Mar dat niet alliend, hi'j flutterde ok de 
hieltied an. En niet zoe'n betien, want aj' de hiele dag niks eers daon hebben 
as sappige heidespruties opsmikkelen, dan hej' vanzels hiel wat nattighied in 
de bock kregen. En at die straolties aachter uut de geite, die druppelden dan 
deur de stri'jinge naor beneden en zakten zo naor et Ieegste hoekien van 't 
hokke. En laot now krek op dat plakkien in et schut van 't geitehokke een 
gattien zeten hebben! Dat was misschien wel een moezegattien west, of 
misschien was et d'r ok wet in rot in de loop van dejaoren. Mar hoe dan ok, 
deur dit gattien in 't schut siepelden die geitemaolties mooi butendeure... 
elke naacht weer an. Zo kwam d'r zaachiesan zuver haost een geutien tot et 
geitehokke nut, waor de hieltied mar weer de kleine bosschop van de geite 
van Bettus van Ties deur leup. En aj'je now even veurstellen kunnen, dat dit 
aenlik nooit ophul, dan kuj' je vanzels ok wet indaenken, dat dit geutien 
staorigan hoe langer hoe brieder wodde en hoe langer hoe dieper. Et geutien 
wodde een gräppien, et grOppien een gröppe, de gröppe een slotien, et 
slotien een sloot, de sloot... Krek! 

Die sloot wodde de Lende. Dat geutien nut et geitehokke, dat was et, dat 
was de oorsprong van de Lende. Of nee, aenlik is dat niet hielemaole waor, 
want aj' et geed bekieken, aj' et hiel goed bekieken, dan lag de echte 
oorsprong van de Lende vlak onder de stat van de geite van Bettus van Ties 
in Tronde! 

En dan zol ik now wet es weten willen, waorom as de Rijn mit zien Sunt 
Gotthard en de gletsjer in Zwitserlaand veur de kiender op schoele wél 
belangrieke kennis is en de Lende mit zien geite van Bettus van Ties in 
Tronde niet! 

Et ontstaon van de Lende (2) 

In et veurige verhael hebben wi'j lezen kund, dat de Lende, oonze 
Stellingwarver revier bi'j uutstek, zien oorsprong hadde bi'j Tronde en dat 
de eerste étappe een geitehokke was. De man, die dat vertelt, zal et 
allemaole wet uutpluusd hebben en zien kundighied op dit gebied wi'k 
veerder ok niet betwiefelen. Mar ik bin wet van oordiel, dat hi'j niet véér 
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genoeg in de geschiedenis weeromme pluusd het, want 1k hebbe in een hiel 
oold schriftuur een totaal aandere beschrieving vunnen van et ontstaon van 
de Lende. As ik dat schriftuur - al hielendal geet en wel meer as duzend jaor 
oold - temeensen goed ontcieferd hebbe, dan zit et mit de Lende hiel 
aanders. Dan gaot et ontstaon van de Lende yule wieder weeromme as dat 
geitehokke in Tronde. Dan gaot et weeromme tot veer in de prehistorische 
tied. 

D'r weren doe al wel meensken, mar nog niet yule. Op gien stokken nao 
zo yule as tegenworig vanzels, mar dat is ok wel te begriepen, want de 
biebel was doe nog niet uutvunnen en daor staot ommes in: "gnat been en 
vermenigvuldigt u". In die oolde préhistorisehe tieden woonden zo hier en 
daor op 'e wereld nog mar een haantienvol meensken, mar die weren wel 
yule meer maans as tegenworig. In Drente ommes ok, daor staepe!den die 
meensken doe allemaol van die grate balstiender op mekeer en dan kregen 
ze hunebedden. En daor bruukten ze gien aander gereedschop bi'j as heur 
blote hanen! D'r hebben in Drente nog lange jaoren een peer 
ofstammelingen van die reuzemeensken ommehuusd, een vader en een 
zeune. Dat weren Ellert en Brammert. Wel es van heurd zeker, niet? 

Now en in die oolde préhistorisehe tied en deur die oolde préhistorische 
meensken is ók de Lende d'r kommen. Die hebben de Lende maekt. 
Uutgreven mit et schoppien. Of aenlik niet mit een schoppien, mar mit een 
hiele groten iene, een soortement batse, stel ik me veur. Op een dag bin twie 
van die grote kerels begonnen te greven mit de Lende. An de kaant van De 
Kuunder. Ze warkten mit et gezichte naor 't westen, want dan konnen ze 
zien as de zunne ondergong, dan was heur warkdag oflopen. Ja, een gelozie 
hadden ze vanzels nog niet en klokken om te luden weren d'r ok nog niet. 
Et warkte op die meniere wel tastig, want et gong aachteruut, mar ja, d'r 
weren doe ok at veurdielen en naodielen overal an. Ze stonnen tegere naost 
mekeer te greven en ze warkten mom liek op. En zo greuven ze mar kiebig 
deur, dag in dag nut, jaor in jaor uut, ieuw in ieuw nut. Mar omdat ze 
doedertied nag niet van die uutzetpaolties hadden, van die rojen mit witte 
stokken, en deurdat ze aachteruut warkten, konnen ze min de rechte tijn 
anholen. Dat ze slingerden mit heur greveri'je nuver deur 't laand, dat kuj' 
wel begriepen. Vandaor dat de Lende zo bochtig en kronkelig wodde, zie. 
Daor kwam dan nog bi'j, dat de beide kerels ok nooit es tegere overlegden, 
want ze zeden nooit ien woord tegen mekeer. Misschien konnen ze nog wel 
niks te goed praoten of misschien zaggen ze et nut d'r wel niet van in, daor 
bin 'k nooit krek aachter kommen. Mar hoe dan ok, ze greuven zonder 
woorden. 

En doe gebeurde d'r op 'n dag wat reers. lene van de beide, et was degene 
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die op 'e noordkaant ston te greven, die verzinde him. Die gooide mit 
ongelok de spitte grond, die hi'j op 'e schoppe hadde, de verkeerde kaant op 
en zien maot kreeg him liek veur de kop. Et kwam hielemaole mit ongelok, 
mar de maot wodde d'r wel kwaod omme. Hi'j nam ok een schopvol grond 
en die donderde hi'j de ere ok vlak veur de kop. Mis was 't, sláónde ruzie 
kregen ze daor. Ze houwden mekeer mit de schoppe op 'C huud en ze 
joetsten mekeer onder de modder ... man, et naaide d'r een koers uut van 
jeweiste! Op 't Iaeste bekwammen ze een betien en doe hullen ze op te 
vechten, mar ze weren nog zo duvels op mekeer, dat ze met meer naost 
mekeer staon wollen te warken. Ze greuven wet deur, mar ze spitten hoe 
langer hoe wieder van mekeer of Zo greuven ze de Lende hoe langer hoe 
brieder. En zo is et Wiede van de Lende d'r kommen, begriep ie wet? 

Mar een jaor of zeuventig laeter wol de iene et weer bi'jleggen. Dat was 
die, waor et mit begonnen was, die an de noordkaant ston te greven. Hi'j 
keek es een keer of wat dwasover naor zien maot in de veerte en zo 
kwaanskwies begon hi'j weer op him an te warken. Dat kuj' nog dudelik 
zien, want de noordkaant van 't Wiede gaot eerder weer naor et midden as 
de zuudkaant. Want de zudelike die gaf gien sjoege, die was zoveer nog niet. 
Die was nog met over zien lelkens henne, dat die warkte nog een posien op 
ofstaand deur. Mar hi'j beti'jde in 't laeste toch ok en doe greuf hi'j ok mar 
weer op 't midden an. En viak bi'j de Sas kwammen ze weer naost mekeer 
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en doe greuven ze tegere weer wieder, krek as d'r niks gebeurd was. 
En doe gebeurde d'r op 'n dag weer wat nuvers. Ze weren now al in de 

buurt van de Blesbrogge. In de veerte beulde een koe. Et zal wel een wilden 
iene west hebben, een buffel of een wisent of zo en gien zwatbonte, mar hi'j 
beulde wel. De iene kerel lent de schoppe even rusten, luusterde es even en 
zee: "Hem, daor beult ok een koe." De ere keek him an of him d'r een aep 
uut et gat vleugen was, mar hi'j gaf gien aosem, hi'j greuf gewoon deur. En 
doe gong zien maot ok mar weer an 't wark en daor greuven ze weer henne 
tegere. 

Mar de iene hadde grif wel begrepen, war zien maot zegd hadde van die 
koe, want een goeje honderd jaor laeter, doe ze al vlak bi'j Kontermaans 
weren, lent hi'j de schoppe even rusten, keek es even om him henne en zee: 
"Et kan ok wel een belle wezen." Mar hi'j kreeg ok gien bescheid en doe 
zette hi'j de schoppe ok mar weer in de grond. En daor gongen ze weer, 
stevig deurgrevend nao dit langdurig onderhoold. 

Onder de bedrieven hadden de beide manluden now al verscheiden 
honderd jaor staon te wrotten. Ze wodden zachiesan een daggien oolder en 
't wol niks te goed meet mit de greveri'je. Ze kregen ok last mit de rogge, de 
schoppe gong hoe langer hoe minder diepe de grond in, de spitten wodden 
hoe langer hoe kleiner en hoe langer hoe minder veer de kaant op scheuten. 
En zodoende wodde de Lende hoe langer hoe smaller vanze!s. Doe ze nog 
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veerder kwammen, wodde de grond ok flog hoe langer hoe dreuger. Ze 
stonnen now soms zuver in et losse zaand to greven en et leit veur de haand, 
dat et in et laeste niet iens gien revier meer leek, war ze greuven. Et leek 
meer op een sloot. Ze klongelden nog een jaor of vuuftig dear, tot in 
Tronde, mar och here, et leek d'r niet meer op. Ze konnen iens gien sloot 
meer haelen, et wodde mar een slotien meer. En doe op een goeie dag, of 
aenlik was et een kwaoje dag, doe zakte iene van beide grevers deur de 
kni'jen. I-Ii'j stoekte zomar in mekeer, mit de schoppe in de hanen. Dood! 
Hi'j vul omme en bleef liggen waor hi'j lag. De ere grever keek wel even op 
'e zied, mar hi'j dee d'r niks an, hi'j bleef an 't greven. Now ston hi'j d'r 
allienig veur, dat now kwam d'r vanzels hielemaol niet yule meer van te 
lane. I-Ii'j krummelde nog een jaor of tiene omme en in die tied kreeg hi'j d'r 
nog al een gröppe out, mar in 't laeste kon dat niet iens meer een grOppe 
hieten, et was mar een hiel smal schol schietgroppien meer. En doe... ja, doe 
her de laeste van de beide et ok zitten laoten. Hi'j roegelde ok ondersteboven 
en hi'j bleef ok liggen waor hi'j lag. En daor laggen ze dan allebeide. D'r 
steuf zachiesan wat zaand over hear henne en daor gruuide al schielik es een 
heidepollegien op. En zo kreej' daor nao verloop van jaoren een soortement 
heidehoogte. De heide is d'r now niet meer, mar et hogien nog wel. In 't 
laand van Tronde. En ik wil loven, dat aj' daor es an 't greven gongen, in 
dat hogien in Tronde, daj' dan de bonkeboel van de beide stoere 
Lendegrevers nog wel in de grond weeromme vienen zollen. Aenlik wel 
zielig hen, dat zokke hadde warkers zo an hear aende kommen mossen. Mar 
goed, de Lende was klaor kommen en dat was 't veurnaemste. 
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Stellingwarver voegelnaemen 

barmsijsje - heidebiendertien 
beflijster - dominee 
boomkruiper - grieze kri'je 
braamsluiper - brummeldiefien 
buizerd - schofferd 
gee!gors - gele muske 
gierzwa!uw - tuunschoffe! 
grutto - gritte 
groenling - grune muske 
houtduif - ringeldoeve 
kemphaan - haeneker 
kiekendief - glee 
koolmees - bi'jebietertien 
koperwiek - roodv!eugeltien 
kranisvogel - schatliester 
kwikstaart - bouwmannegien 
leeuwerik - lurke 
meeuwen - kuunderse doeven, zeevoegels 
mere! - matte hester 
ooievaar - sturk(e) 
rietgors - rietmuske 
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roerdomp - rietdompe 
scholekster - oostindische kiewiet 
sperwer - blauwe wiekel 
spreeuw - protter 
taling - krik-ente 
torenvalk - roje wiekel 
tureluur - tutering 
uil - kat-oele 
viaamse gaai - markioper of hooltekster 
watersnip - weerlammegien of weerlaompien 
winterkoninkje - ortskeuninkien 
wielewaal - gele gouw(e) 
woerd - week 
zanglijster - grauwe hester of roodvleugeltien 
zwaluw - zwelver 
zwarte stern - kniezebikker 
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Et ontstaon van de Kuunder 

Over et algemien hebben de Stellingwarvers dear de iewen henne altied 
meer op had mit de revier an de zuudkaante van hear laand, de Lende, as 
mit die an de noordkaante, de Kuunder. En Iaeter, doe van de beide revieren 
kenalen maekt weren, doe is de Kuunder nog meer vervremded van 
Stellingwarf, want hi'j is doe niet alliend zien kroonkels, mar ok zien oolde 
Stellingwarver naeme kwietraekt. Tegenworig dudet iederiene him ommes 
mit zien Friese naeme an. Tegenworig is 't niet meer: de Kuunder, mar: de 
Tjonger! Zo bekeken is 't dan aenlik ok niet zoe'n wonder dat d'r in 
Stellingwarf wel een hieleboel vertellegies en vassies over de Lende bestaon 
en over de Kuunder haost niks. Bekend is d'r aenlik mar ien verhael over de 
Kuunder, een hiel oold verhael en dat gaot over et ontstaon van de revier. 
Dat is zo... 

In de omkrieten van Appelsehe leap op een dag een ooldachtig aarmoedig 
wiefien mit heidebuunders bi'j de huzen langes. Et was oolde Griete. Aenlik 
leap Griete gewoon te schooien, mar om et toch wat lieken te laoten hadde 
ze een zak mit heidebuunders over de schoolder. As ze an de deure kwam 
vreug ze as d'r ok nog bounders wezen mossen, mar as dat niet et geval was 
hul ze gewoon de haand op en dan vreug ze as d'r dan misschien ok nog dit 
of dat over was in huus. Een korape, een koste brood, een koemegien soepe 
of een peer oolde hozen, alles was welkom. Griete kon alles broken. 

Op die dag toffelde Griete op een gegeven mement et hiem op van een 
grote boereptaetse. Ze dochte dat ze bi'j disse dikke beer een goeie kaans 
hadde om mooi wat op te doen. Mar dat brak heur lillik bi'j de hanen of, 
want doe de maegd die bi'j de deure kwam, de boerinne reopen hadde, doe 
kwam dat meenske mit de kroppe veuruut de gang op en ze begon drekt van 
boven of tegen Griete out te veren. 
Dat ze heur niet schaemde om as iene van niks bi'j de diek omme te slepen 
en dat ze mar liever an 't wark gaon mos om an de kost te kommen, mar 
daor zol ze wel te lui veur wezen. En now mos ze optrommen en gauw ok, 
want eers zol de boerinne de bond even loslaoten en die wus wel nod mit 
zokke luie schooiers! 

De schrik sleug Griete in de bienen en ze máékte dat ze van 't hiem 
oflcwam. Op 'e diek keek ze nog es gremietig aachteromme en in heurzels 
schul ze die gierige boerinne out year alles wat mar lillik was. Mar ja, dat 
veraanderde niks an de sitewaosie, dat ze sjokte mar weer wieder. 

Onder de bedrieven begon et grote locht aorig in te kotten, dat Griete 
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keek es om heur henne, as d'r argens ok een huus was waor ze onderdak 
veur de naaeht kriegen kon. Et ienigste wat ze zag was een klein 
arbeidershusien een aentien van de diek of Alles beter as niks, docht Griete 
en ze zette d'r op an. Doe ze de deure eupen dee en "vollek" reup kwam d'r 
een hiele tritse kleinjongen op heur ofstoeven, wel een stok of achte. Ze 
kri'jden en schatterden allemaol deur mekeer henne doe ze oolde Griete 
zaggen. De vrouw kwam d'r ok an en raegde et kriel wat an de kaant. Doe 
Griete vreug as ze hier vannaaeht missehien ok slaopen kon, lachte de vrouw 
brieduut en zee: "Ja wisse wet meenske, kom d'r mar gauw in, ik zol krek 
de eerpelpanne op 'e taofel zetten. dat ie kun zo mit anschikken ok flog." 
Griete wodde bi'j de taofel daele poor en ze patte liek op mit de eren van de 
eerpels mit zoerstip. Doe et beddegaonstied was kwam Griete in 't bedstee 
van de vier ooldste kiender. Die mossen veur een keer mar in 't geitehokke 
slaopen, in 't huj. 

Griete wus zuver niet wat heur angong. Ze hadde in glen tieden zo 
noffelik slaopen en eremorgens was ze lekker uutrust. Ze kreeg een 
maiskoeke en een stokkien spek mit veur onderwegens en doe joelden de 
kiender al weer om heur henne, die heur an de diek toebrengen zollen. 
Griete bedaankte de vrouw alderhattelikst en doe spreuk ze de 
raodselachtige woorden: "Geld kan 'k met geven, mar et wark daj' aanst et 
eerste doen, dat zuj' drie weken aachter mekere doen..." Wat nuvere praot, 
docht de vrouw, mar doe ze in huus gong was ze die woorden ok al weer 
zowat vergeten. Binnen keek ze et heer es over en doe zag ze een tippien van 
't laeken over de beddeplaanke hangen van 't bedstee waor as Griete slaopen 
hadde. How, docht ze, dat za'k eerst even weer te plak leggen. Zonder arge 
trek ze et Iaeken van 't bedde en doe... ja waor... d'r kwam nooit een aende 
an dat laekent! Ze trok mar deur... drie weken aachter mekeer. Et wodde 
een staepel die boven de naalde van 't huus uutkwam! Heur man gong d'r 
mit naor de mark in Stienwiek en hi'j beurde zoe'n protte geld, dat ze d'r 
een boerespullegien veur kopen konnen... Dit verhael gong vanzels as een 
lopend vuurtien deur de Stellingwarven en op een dag heurde die rieke 
boerinne et ok, die Griete van de deure stuurd hadde. Et speet heur now 
vanzels zoveul haoren as ze op 't heufd hadde, dat ze doe dat oolde wief 
votjacht hadde in plaetse van heur onderdak te geven. Mar, docht ze, 
misschien komt ze hier nog wet es weer daele en dan za'k beter op mien 
tellen passen. 

Intied gong d'r wet meer as een jaor veurbi'j. Mar doe op een dag kwam 
Griete mit heur buunders weer in de omkrieten van Appelsche. En 
werachtig, ze kwam ok weer bi'j de boerinne an de deure. Die was now 
poeslief vanzels Ze lent Griete d'r inkommen en doe ze zag dat et oolde 
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wiefien nog al vri'jwat doestig was, doe geut ze een grote tobbe vol mit 
lauw waeter en ze wusk Griete van boven tot onderen mit lekkerroekers-
ziepe. Ze dreugde heur of mit een haanddoek zo zaachte as doons en ze trok 
Griete een schoon hemd van heurzels an. Ze maekte in de pronkkaemer de 
taolel klaor en ze zette Griete een maol eten veur as hadde ze de 
keuninginne te gaaste. En doe brocht ze Griete op bedde. Ze schudde et 
kussen nog even op, ze stopte heur lekker onder en ze gat heur verempeld 
een naachttutien. 

Eremorgens doe Griete de slaop nut hadde, kwam de maegd bi'j heur 
veur 't bedde mit een schaole vasse bolties mit schinke en keze d'r tussen en 
mit een grote blauwe koeme waarme melk. Griete smikkelde alles lekker op, 
en doe trok ze de kleren an. Wantja, ze mos veerder vanzels. 
Dc boerinne stopte heur veur onderwegens een kladde mit krentebolle en 
sukerbolle in de hanen mit dikke boerebotter d'r op. Dat was wel hiel wat 
aanders as een maiskoeke en een plakkien spek ... ! 

Ze dee Griete uutgeleide an de hekkedam toe en ze zee, dat ze gerust wet 
es weer ankommen moch, want och ja, ze hadde now ien keer een slim goed 
hatte hen, dat ze was allied good veur ere meensken. Veural veur aarme 
meensken, zee ze. 

Griete bedaankte heur alderhattelikst en doe zee ze weer diezelde 
raodselachtige woorden: "Geld kan 'k met geven, mar et wark daj' aanst et 
eerste doen dat zuj' drie weken aachter mekere doen..." Dat was now krek 
waor as de boerinne op waacht hadde! As een haeze vleug ze et huus in en 
drekt naor de opkaemer, waor as ze de geldkiste a! op 'e taofel zet hadde. 
Want, dat hadde ze al lange van teveure uutprakkezeerd, heur eerste wark zol 
wezen: rieksdaelders tellen! Ze zol krek et slot van de geldkiste los doen, 
mar ze was zo zenewachtig dat et heur op 'e blaoze trok. "How," zee ze, 
"eerst even naor 't husien, ik meet eerst even pissen." Gauw et pak in de 
hoogte en ze flapte daele... 

Drie weken an ien stok bleef ze daor zitten! En et stroomde mar deur en 
et stroomde mar dear... onder de husiesdeure uut... et hiem over... dwas over 
't laand.. en et stroomde mar deur en mar deur... an de zee toe...! Kiek, zo is 
de Kuunder d'r kommen. 
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Bekhof 

In vroeger iewen is d'r hiel wat ofvochten in en om de Stellingwarven. 
Dat is al begonnen nog veur dat Stellingwarf as boere-republiek een 
zelsstaandig !aantien was en dat was roegweg zo tussen 1300 en 1500. Doe 
heurde Stellingwarf niet méér bi'j Drente en nog niet bi'j Frieslaand. Dc 
vechteri'je was aenlik niks meer as bureruzie, mar et was niet eerlik liek op, 
want de buurman van et kleine Stellingwarf was een groten iene. Et was de 
bisschop van Utrecht, want et Overiesselse laand heurde doe bi'j Utrecht. En 
die grote buurman het wel een peer honderd jaor liggen te klieren. As "grote 
buur" de bokkepruke es weer op hadde of de pottemené leeg, of kleine buur 
Stellingwarf wol aanders niet om !iek, dan dee de bissehop et hiele spul in 
de ban of hi'j haelde de kenonnen van de dde en lent de peerden anspannen. 
En dan was 't weer zo veer! Dan braande en rookte et een poze Iaeter overal 
in Stellingwarf en as de buurman dan de deure weer uut was, dan konnen 
die aarme Stellingwarverties mar es weer van onderen op beginnen. 

Laeter kwammen d'r ok butenlaanse vi'jaanden hier op of Even nao 
1500 bi'jveurbeeld doe kwam hier een groot leger soldaoten van keizer 
Maximiliaan even de punties op 'e i-gies zetten. De anvoerder van dat leger 
hiette Schaumberg en die gong de Stellingwarvers tot de buse on niet zunig 
ok. Bi'j wieze van boete mossen de Stellingwarvers doe drie goo!den guldens 
per huus betaelen. Now en dat vunnen ze haost krek zo slim as dat de 
vi'jaand de roje haene kri'jen lent, wi'k loven.Nog laeter kwammen d'r weer 
aandere buten!aanders over de greens, ok weer vi'jaanden. Dat weren 
so!daoten out Spanje, want et was doe de tied van de tachtigjaorige oorlog. 
Grote k!often van die Spaanse so!daoten struunden hier doe hieltied omme 
on die koj' ok mar beter niet op 't hiem kriegen, vanzels. Best te begriepen, 
dat de Stellingwarvers goed de aorighied of kregen van dit gedoe. Daorom 
begonnen ze de greenzen van heur laand te verstarken, om de vi'jaanden 
keren te kunnen, om te zorgen dat ze niet over de drumpel kommen konnen. 
Veural de zuudgreens, want daor kwam zowat altied et onheil weg. Now en 
die zuudgreens, dat was veur een groot pat de Lende! Op 'e plakken, waor 
aj' d'r makkelik over of deur konnen, bouwden de Stellingwarvers, an heur 
eigen kaant van de Lende vanzels, een soortement vestings, schaansen 
nuumden ze die. Wel een stok of vuve. Een slim bekende sehaans was die 
under Berkoop. Dat komt, dat was nog al een groten iene. In 1623 
begonnen ze daormit te bouwen, of te greven kuj' missehien beter zeggen, 
want et was haost allemaole grondwark. De schaans beston nut vier 
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halvemaone-vormige hoge wallen, mit de bolle kaant naor mekeer toe en 
mit de punten tegen mekeer an. Et was een hiel kerwei, mar doe die klaor 
was, was de Berkoper schaans dan Qok een knaop van een schaans. Een 
starke bescharmer van de Stellingwarver veilighied. En et was mar goed, dat 
hi'j d'r was, want in 1672 was et al weer mis. Of raek, dat hangt d'r mar van 
of van welke kaant aj' et bekieken. 

Want 1672 was ommes et rampjaor. Doe kreeg Nederlaand vier 
vi'jaanden toegelieke op 'e huud: Frankriek, Ingelaand, Munster en Keulen. 
Et laand was reddeloos, de regering raodeloos en et yolk redeloos. Vast wel 
es van heurd, want dit is "belangrieke kennis". De soldaoten nut Munster en 
Keulen, de moffen zollen we ze tegenworig numen, trokken et noorden van 
Nederlaand in. Doe ze deur Overiessel en Drente henne weren, kwammen 
ze veur de Lende. Ok daor onder Berkoop. Mar daor weren ze d'r klaor 
veur, daor was now een schaans. En die was bezel, veurgoed ok, mit 
soldaoten. Laot ze mar kommen, hebben de Stellingwarvers doe grif docht, 
want ze redden et nooit. Oonze Berkoper schaans, daor kommen ze nooit 
bi'j langes, die poepen. Ja zo nuumden ze doe de Duutsers nog. Now en ze 
kwammen. In augustus 1673, om percies te wezen op 'e midddag van de 
24-ste augustus 1673. Doe rokten de Duutsers op in de richting van de 
Berkoper schaans. Mar die wodde goed bewaekt. Boven op 'e schaanswal 
ston een schildwaacht en die kon naor et zuden toe et hiele heer overkieken. 
Dc man ston lekker wat in et naozoemerzunnegien mit de rogge tegen iene 
van de ekke!bomen, die op 'e schaanswal gruuiden. Ogen eupen, geweer bi'j 
de voete, pupien op 'e lippe. Hi'j maekte him hielemaol niet neer, want hi'j 
zag in de veerste veerte nog niks dat op een vi'jaand leek. 

Mar die was d'r wel. En al dichte bi'j ok. Want de legeranvoerder van de 
poepen hadde een peer verkenners veuruut stuurd, om es te kieken hoe as 't 
spul d'r bi'j ston an de Lende. De verkenners weren plat op 'e boek aachter 
heidehoogten en bentepollen langes scharreld tot al stief an de Lende toe. En 
daor laggen ze now te loeren aachter een dichte gaegelpolle. Ze zaggen de 
schildwaacht op 'e schaanswal dudelik staon en an zien meniere van doen 
zaggen ze ok wel, dat de man heur nog met in de smiezen hadde. Doe scheuf 
iene van die verkenners zien musket - zo nuumden ze doe een geweer - een 
aentien veuruut, en legde de loop op een balstien, bi'j wieze van steun. Hi'j 
mikte lange en sekuur op 'e schildwaacht. Die ston daor tegen de 
ekkelboom en die zag nog mar altied niks gien onraod. Mar doe inienend 
schrok hi'j him et mikmak! Wat was d'r gebeurd? De verkenner an de ere 
kaant van de Lende hadde de schildwaacht mooi percies op 'e korrel kregen, 
recht veur de kop. Doe hadde hi'j de haene overhaeld, mar mit dat hi'j dat 
dee was de loop van de balstien ofgleden. Daordeur had et geweer een 
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hottien kregen en et schot was mis. Now ja, mis is aenlik niet hielemaol et 
goeie woord, want de koegel die over de Lende gieselde raekte wel niet de 
schildwaacht, mar wel de pupe, die hi'j op 'e lippe hadde. Dat was een 
kalken pupe, dat dat ding knetterde in wel duzend gruzelementen. Gien 
wonder dat die schildwaacht him et aepezoer schrok. Hi'j lent him drekt plat 
op 't lief aachter de ekkelboom valen en hi'j vunide es an zien gezichte of 
alles d'r nog an zat. Gelokkig de boel was nog hiel, alliend de neuze was een 
betien schenneleseerd. Mar dat was de muuite niet aj' rekenen hoe et 
ankommen kund hadde. "He...," zee de schildwaacht in himzels, "he, he, dat 
was krek bi'j de bek of!" En hi'j zochtte van oplochting. Now, geliek hadde 
hi'j, dat was zeker krek bi'j de bek of west. Laeter nao de tied, doe de oorlog 
at oflopen was, doe zwetste die schildwaacht zeuven zak vol tegen iederiene 
die 't mar heuren wol over zien oorlogsaeventuur, wat hi'j zo op 'e snaoren 
of overleefd hadde. En hieltied had hi'j et dan mar weer over "krek bi'j de 
bek of". En de meensken, die naor zien verhael luusterden, die vertelden et 
weer wieder en hieltied mar weer kwam dat "bi'j de bek of" op 'e bodden. 
In et laeste kende zowat iederiene dat verhael van "bi'j de bek of". En as ze 
et over et plak hadden, waor him dit ofspeuld hadde, dan wodde d'r alliend 
mar zegd: daor bi'j die bek of, ie wetenja wel. 

En zo is dat "bek of" middertied an dat plak hangen bleven. In et vervoig 
hiette et hier bi'j de Lende gewoon "bek of". Laeter is d'r een h-gien tussen 
kommen, mar alliend mar omdat et woord him dan war makkeliker zeggen 
lent, uut gemakzucht zoj' dus wel zeggen kunnen. Zo wodde et dus Bekhof 
en de schaans kreeg de naeme Eekhofschaans. En doe d'r daor laeter een 
batte over de Lende kwam, een title, doe wodde dat de Bekhoftille. En now 
is d'r at een weg, die Bekhofweg hiet! De ekkelboom, waor die schildwaacht 
tegen an ston op 'e middag van de 24-ste augustus 1673, die staot d'r nog 
altied. Op een stokkien van de oolde schaanswal, dat d'r ok nog overbieven 
is. Die ekkelboom het now nao at die jaoren at een hiele dikke stamme 
kregen en hiele dikke straampelige takken. 

Mar elke meitied spruut hi'j nog not, elke meitied kommen d'r nog 
blaeden an en elke haast nog ekkels. En zo staot d'r, as et springlevendige 
bewies van dit waore verhael, nog altied de ekkelboom op 'e ootde wal van 
de schaans van Eek(h)of! 
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Pieter en Nellegien 
in een aandere rolle 

"1k weet een mooi vertellegien 
Van Pieterom en Nellegien. 
Wi'j''t weten, ja of nee?" 

As antwoord kwam dan vanzels: Ja! (of nee) 
Dan; 

El is glen vertellegien vanja, (of nee) 
et is een vertellegien 
van Pieterom en Nellegien. 
Wi'j' 't weten,ja of nee? 

Dat gong dan krek zo lange deur, totdat de "tegenspeuler" in de smiezen 
kreeg, dat hi'j as antwoord niet: ja of nee zeggen mos, mar; Pieterom en 
Nellegien! Dan was de iene ommes uutpraot! Zo beschouwd was el 
vertellegien van Pieterom en Nellegien een soortement intelligentie-test, 
want ie hadden vanzels ok goenend, die et goeie antwoord nooit vunnen. 

Zoksoorte van dingen hadden ze wel meer vroeger. Kiender wodden 
ommes wel es votstuurd om argens even de dichle gattiespanne op te haelen, 
of as et huj allemaole binnen was: de hujschere om et hujvak wat bi'j te 
knippen of de boekbore. 

D'r wodde ok vaeke een kleinjonge te fieter neumen op 'e volgende 
meniere. As d'r ien cen scheet veur 't gat hadde, zee hi'j tegen een jonge; 
"Trek es an die vinger". Dat gebeurde en op et zelde mement leut hi'j dan 
zien wiend vliegen, mit funk vaosie d'r aachter! Dan wodde de jonge 
uutschullen veur; schetetrekker. 

We mossen aenlik ok es infermeren naor die bekende oolde raodselties as: 

ik gooie een recht ding over et huus 
en et koml d'r kruust weer oil Rara wat is dat? (schere) 

ik gooie een rood ding in de putte 
en et komt d'r zwat weer uut! Rara wat is dat? (een kooltien vuur) 
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ik gooie een zwat ding in de putte 
en et komt d"r wit weer uut! Rara wat is dat? (een knolle) 

Jan Flit Jan Flat 
Jan Kalverstat 
Jan Pannekoekedreutel 
Jan iezeren keutel. 

Amen is et gebed 
Die hunger het die vret 
Die dust het die drinkt 
Die ofschit die stinkt 

Hi'j is een kerel as Kaste 
En Kaste is een kerel as een strontbulte 

1k gooie een rond ding over 't huus 
En et komt d'r laank weer of (kluwen gaoren) 
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Peerdemark in Berkoop 

Op 't West van Berkoop an et oolde Schuinpad, woonde Jan Oepken de 
Groot. Jan zat daor op een polle van een koegien of zesse. Zo lange as Jan 
boerkeri'je had hadde, hadde d'r op Berkoper mark altied wat van 'm an de 
paol staon. Ok as hi'j hielendal niet van doel was om te verkopen. D'r mos 
beslist wat van 'm an de paol, eers was et year him glen echt Berkoper 
mark. 

Doe Jan Oepken krebentig wodde - hi'j was doe al een mom aentien in 
de zestig - mos hi'j et bedrief inkrimpen. Een inkeld besien wol hi'j dan 
anholen, dan hadde hi'j toch nog wat om mit omme te pielen. Mar de brune 
mos vot! 
De brune was jaorenlaank zien kammeraod west bi'j et wark op 'e polle. Et 
was een best peerd. En een moolen iene! Mar now was d'r gien wark meer 
your de brune, dat in september mos hi'j mar an de paol op et hiem van de 
Bultplaetse, midden in Berkoop, waor de peerdemark altied hullen wodde. 
Et begrootte Jan ommeraek, want hi'j was d'r altied slim groots op west, dat 
hi'j zoe'n gewoepst peerd op 'e stal hadde. 

De kleinjonge zol morgen de brune ophaelen. De kleinjonge dat was een 
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boerearbeidersjoongien not de buurt, die bi'j Jan et melken leerd hadde en 
die nao die tied zo vaeke as hi'j mar kon, bi'j Jan en die zien vertier zochte. 
"Daenk d'r omme, ie meugen 'm niet slaon heur," zee Jan. 
Dat hadde hi'j hielendal niet zeggen hoefd, want de kleinjonge hadde zo 
vaeke mit de brune mennen mocht, dat hi'j was d'r haost krek zo wies mit 
as Jan zels. Zo kwam de brune van Jan Oepken dos an de paol onder de 
grote bukebomen op 'e Bult. 

Now was de peerdehaandel de gemienste haandel, die d'r was en een 
peerdetiesker hadde dan ok glen beste naeme. Aj' op 'e mark een peerd 
kochten, dan moj' blikstienders goed uutkieken en dan moj' beslist niet 
vergeten te vraogen: "Moej' d'r ok wat bi'j zeggen?" 
Want een verburgen gebrek, dat d'r niet bi'jzegd was, dat gaf de koper et 
recht om et peerd weeromme te brengen en zien geld weeromme te vraogen. 
De verkoper perbeerde vanzels op alle mogelike menieren de andacht van 
de gebreken of te leiden en daor wodde soms een hiel kemediespul bi'j 
opvoerd. Taferelen hebben 'm daorbi'j ofspeuld! 

De brune ston dus an de paol op 'e Bult en Jan Oepken ston d'r bi'j. Daor 
kwam al een koopman op 'm anstroezen, pette op ien oor, natte segare 
tussen de tanen. Hi'j zochte peerden veur een Grunninger bouwboer en disse 
leek 'm wel haost wat. 
"Het hi'j gien kuren?" vreug de koopman. 
"Jonge nee," zee Jan, "mak en in alle tuug bereden en stark zat." 
"Is hi'j steegs?" 
"Nee, nooit!" 
"Hoej' d'r niks bi'j te zeggen?" 
Jan Oepken klauwde 'm even onder de zundagse pette. 
"Ja kiek es," zee hi'j, "niks dat is wat te yule zegd hen, want ien ding moe'k 
d'r wel bi'jzeggen, mar dat is ok et ienigste ... dit peerd kan niet lezen..." 
De koopman begon te lachen. 
"Nee, dat wi'k wet loven... dat neem ik vot an... niet lezen... hoe kOj' d'r bi'j 
kerel!" 
"Now ja," lachte Jan weeromme, "ie vreugen toch a'k d'r wat bi'j zeggen 
mos... now en dat gebrek het hi'j now ien keer, daor kan ik ok niks an doen. 
En een meense moet eerlik blieven, is 't niet zo?" 
"Dat is een ding dat zeker is," zee de koopman. "Laot him es even 
draeven?" 
De brune hadde zeker in de gaten dat d'r wat van 'm verwaacht wodde, 
want hi'j nam debienen hoge op engooide de stat in debessem. 
"Zet 'm mar weer daele," zee de koopman, "1k hebbe et at zien." 
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Hi'j stapte naor et peerd toe en keek 'm in de bek. 
"Bliksem, niet zo jong meer hen..." 
"Hi'j her tiene west ja," gnees Jan. 
"Ja, dat zie'k... en war d'r bi'j komt," lachte de koopman scheets..."is hi'j 
bieterig? .... Nooit! Slat ok nooit. Til 'm de pote mar op. Hi'j is nooit priemd. 
Kiek 'm mar naor de oren. Geve as kriet." 
"MoekpotenT" 
"Och heden nee... vuul mares hoe dreuge as de bienen binnen." 
"Wat vraog ie?" 
"Driehonderd." 
"Driehonderd?! le bin niet wies kerel! Twieje bedoel ie zeker...!" 
"Now wo'k je toch wiezer hebben koopman. Zoe'n peerd! Veur driehonderd 
is hi'j nóg goedkoop. Zo stark as war en ie kun 'm iederiene in de hanen 
geven... as hi'j sturen kan temeensen." 
"Sturen?!" vreug de koopman aachterdochtig, "war bedoel ie daor mit? Hi'J 
her toch gien stille kolder?" 
"Nee, nee... niks van dat alles. Mar ie moe'n 'm wel sturen, want uut 'm zels 
kan hi'j de weg niet vienen." 
"Hi'j is me toch te duur," schuddekopte de koopman. 
"Dan moej'm niet nemen, want 1k doe 't niet minder." 
"Twienenhaif," zee de koopman, "en dan ie weer." De hanen klapten op 
mekeer. 
"leje rejaal dan ik ok," zee Jan, "twienegentig!" 
"Nee ... et kan met ... clan lao'k'mstaon." 
"Zels weten, zels hates, 1k kan je niet dwingen... mar ie staon tegen jezels, dat 
kan'kje we! vertellen." "Man, dat is toch gien pries... twiehonderd en ningtig 
veur een cold peerd!" raosde de koopman kwaod. Jan Oepken wun 'm ok 
op. 
"Waor in de wereld vien ie zoe'n peerd man, mak as een sokke, 
warkwillig... dreug bienwark, gien spatten, beste gang! le moe'n cen peerd 
opzuken waor ze geld op toe geven!" 
"Verschil delen," kiaptede koopman, "en dat is mien uterstebod!" 
"Jeje dattig, ikke tiene," zee Jan taoi."Nee, ik hool op! Twiehonderd- 
enzeuventig.. dat he'k nog nooit beuden veur 'n peerd. En et is ok méér as 
genoeg!" 
"Veur dit peerd is et niet genoeg," hul Jan de pote stief. De koopman stapte 
nog es om de brune henne, klopte 'm es op 'e nekke, streek 'm es over 't 
schoft... 
"Elk vufe, en now gauw... doen of niet!" dreigde hi'j. Jan Oepken vddlde 
dat et zien tied wodde. 
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"le hebben gelok!" zee hi'j. En kletsendklapten de hanen op mekeer! 
"Gao mit, clan rekenen we votopsiag of." 
De kteinjonge bleef bi'j 't peerd en de beide manluden gavven heur daele an 
de lange taofet op 'e dele van de Bult bi'j een branewienegien mit suker. 

"Wat hewwe de brune best verkocht hen," zee de kleinjonge, 
allemachtig, twiehonderdvuufenzeuventig gulden... wat een alderiewigste 
protte geld is dat!" 
"Oonze brune was 't wet weerd mien joongien," zee Jan. 
"Mar waoromme zeej' dat de brune niet lezen kon, dat kan gien ien peerd 
tech!" 
"Now kiek mien jonge, dat zit ziezo... de brune is mit ien oge bliend en et 
ere is zwak... slim zwak..." 
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De oolde Driewegsluus 

Om de gesehiedenis van de Driewegsluus een betien begriepen te kunnen, 
moe'n we wel even een aentien weeromme in de tied. We moe'n oons dan 
even veurstellen, dat de Lende vroeger as eupen revier bi'j De Kuunder in 
de Zuderzee uutstroomde. An weerskaanten lag een diek bi'j de Lende 
langes. Mar mit hadde wiend nut et westen of et noordwesten wodde et 
waeter in de Lende wel es zo hoge opjacht, dat de Lendiek et niet holen 
kon. En dan vleug alle laand bi'j de Lende langes, venial hogerop, d'r 
geregeld onder. Et gebeurde wel, dat de boeren de iene dag et huj op 'e 
ondergronden in opperties zet hadden en dat ze eredaegs die opperties mooi 
over 't laand veren zaggen! 

In 1825, doe mit een bulderende storm de zeediek an de oostkaant van 
De Kuunder op een stok of drie plakken deurbreuk, broesde de Zuderzee 
naor binnen en doe ston alle Lendelaand an Ni'jhooltpae toe onder et 
zeewaeter. Dat was een min geval vanzels, mit die zooltboel. Niet alliend 
veur et laand mar ok veur de turfgreveri'je, want de veenslusies weren tegen 
zok geweld niet bestaand. En doe - et kaif was ja verdronken - wodde 
zachiesan een betien peuterd an de slechte waeterstaotkundige toestaand in 
disse kontreinen. 

In 1828 wodde de Oolde Lendiek verlengd mit de Ni'je Lendiek, die 
boven et Wiede van de Lende langes beug. Op et plak, waor disse Ni'je 
Lendiek begon, lag an de overkaant de Overiesselse Bandiek tegen de Lende 
langes en daor tussen in wodde een keersluus bouwd om et nut de Zuderzee 
opwi'jde waeter te keren as de knieperd an boord kwam. Mar disse 
keersluus was een grote last veur de schippers - turfschippers veural - want 
as et waeter opwi'jde kwam de sluus dichte en dan konnen de schippers mar 
mooi veur de wal liggen blieven te waachten totdat de wiend wat ofli'jde en 
de keersluus es weer eupen kwam. En dat kon daegen duren. De schippers 
wollen daor een schutsluus hebben, want al dat oponthoold kwam heur an 
de pottemené en goed ok. D'r wodde hiel war ofkankerd en foeterd en 
brieven, stevig op 'e poten, wodden verstuurd... afijn, al dat soorte van 
dingen, diej' van meensken verwaachten kunnen aj' heur an de 
broodwinning kommen. Mar et gong al!emaol niet zo hadde en zo 
makkelik, want d'r was 6k een tegenperti'j. Dat weren de boeren. Want die 
zaggen d'r van kommen, dat de waeterofvoer van heur laanderi'jen spaek 
lopen zol, as de boel dichte zet wodde mit een schutsluus. 

Dat de boeren begonnen ok te kankeren en te foeteren en grote brieven te 
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schrieven. Een betien verlichting kwam d'r veur heur, doe in 1844 in De 
Kuunder de stuus bouwd wodde, die de Lende van et butenwaeter van de 
Zuderzee ofsleut, mar veerder bleef de zaeke ommesloeren tot an 1869 toe. 
Doe wodde d'r van de keersluus in de Lende toch cen schutsluus maekt, mar 
- om de geite on de kool te speren - eerst nog zonder ebdeuren. Die bin d'r 
in 1873 veur bouwd en doe hadden de schippers dan heur zin. Mar et bleef 
aenlik lapwark, want deur die schutsluus stoekte de waeterofvoer van de 
Bovenlende om de haeverklap en de boeren hullen de pest in. 

Disse toestaand mit al zien nerigheden her nog een jaor of veertig duurd. 
Pas in 1912 legde de perveensie Frieslaand bi'j de Minister van Waeterstaot 
een plan op 'e taofel, om in iene kiap die niotteri'je mit de Lende nut de 
wereld te helpen. Mar de minister hadde niet alliend te maeken mit 
Frieslaand, mar ok mit de ere kaant van de Lende, mit Overiessel! D'r 
wodde praot en weer praot, schreven en weer schreven ... de eerste 
wereldoorlog vul d'r in... en zo kon et tot an 1918 toe duren, veur dat d'r 
weer war schot in kwam. Mar hadde gong et nOg niet. Dat kwam, deurdat 
de Friese Waeterstaot eerst de hanen nog vol hadde mit een nog 
belangrieker kerwei. Dat was et grote stoomgemael Tacoziel bi'j Dc 
Lemmer, dat naor et ontwarp en onder leiding van Ir. Wouda bouwd 
wodde. Doe dat in 1920 klaor was, wodden de plannen veur de ofwaetering 
van et Lendelaand uutwarkt. En eindelik kwam de zaeke dan rond. In 1922 
wodden de Lende en de Helomavaort zo anpakt, dat et waeter fesoenlik 
ofvoerd wodden kon zonder dat de schipvaort in de knoei kwam. In 1928 
hadde et hiele geval zien beslag kregen. De Lende was een betien 
normaliseerd - gelokkig niet kanaliseerd - en de Driewegsluus kwam klaor. 
Daor kwammen eerst vier peer sluusdeuren in. An de noordkaant wodden 
d'r een peer ekstra in zet, dat weren de stormdeuren. Ja, de Zuderzee was 
nog niet ofsleuten, ie konnen nooit weten... as de zeediek nog es bezwieken 
zol... 

Zo, now leek dan iederiene tevreden, now leek alle ellende dan eindelik 
an de kaant. LOOk, ja mar et was niet zo! Want doe d'r een peer daegen 
aachter mekeer een stevige poesterd wi'jde uut et zuudwesten, doe wodde et 
waeter nut Overiessel zo hoge opjacht, dat de zuudwestelike deuren van de 
Driewegsluus niet iens eupen konnen! D'r kon wOOr niet schut wodden en 
wéér laggen de schippers veur de wal te waachten. Mit alies wat daor an 
vaaste zat. Daorom bin d'r laeter in de Benedenlende nog een peer deuren 
bi'j an bouwd, die naor et zuden richt weren om et opwi'jde waeter nut 
Overiessel keren te kunnen. 

Dat hier zoe'n biezunder soort sinus as een driewegsluus bouwd wodde, 
was nodig omdat op dit plak drie gebieden tegen mekeer an kwammen mit 
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elk een aander waeterpeil. Et peil van de Bovenlende lag op 15 cm. mm 
NAP, de Benedenlende in Overiesset op 80 cm. min NAP en de 
Helomavaort lag op et peil van de Friese boezem, 46 cm. min NAP. De 
Bovenlende ston dus et hoogste. Daorom wodde een peer honderd meter an 
de oostkaant van de Driewegsluus een ofstroomkenaal greven van de 
Bovenlende naor de Helomavaort. Waor dit Stroomkenanl dear de Lendiek 
snee, wodde nog een keersluus bouwd, weer mit et oge op et geveer, dat 
misschien nog wel es van de Kuunderkaant kommen kon. Daorom kwam 
ok bi'j De Sas nog een keersluus in de Lende. Nao 1933, doe de Ofsluutdiek 
klaor was en doe de Noordoostpoolder dreuge maekt wodde, hadden disse 
keersiuzen heur tied had, want doe was d'r redelikerwieze gien geveer meer 
te duchten van de kaant van De Kuunder. Vlak aachter de keersluus in de 
Lendiek bi'j de Driewegsluus kwam een schoeve (Stoneyschuif), die 
optrokken wodden kon as et waeter in de Bovenlende te hoge kwam en 
zodoende kon de normale waeterofvoer van de Bovenlende percies regeld 
wodden. En zo was d'r dan, honderd jaor nao dat de eerste stoot geven was, 
een aende kommen an de misère mit de waeterboel in et Lendelaand. 

Om 1965 henne is et waeterpeil van de Bovenlende liek trokken mit dat 
van de Helomavaort en doe hoelde de Driewegsluus gien drie verschillende 
waeterpeilen meer te handhaven. De schoeve in et Stroomkenaal hoefde ok 
nooit meer dichte en die hebben ze d'r dan ok mar uutbreuken. Doe weren 
de plezierveerders van de Bovenlende hielemaole klaor, want now konnen 
ze zo de Helomavaort in schoeven. D'r Iigt now een ophaelbroggien over de 
oolde keersluus in de Lendiek. Daor is al weer mot over west tussen et 
waetervolk en et laandvolk a'k et goed begrepen hebbe. Ja, de gesehiedenis 
herhaelt him! 

Now en doe hadde de Driewegsluus as drie-weg-sluus zien tied dus had. 
Hi'j bet nog een jaor of wat dienst daon as "twiewegsluus" en now is hi'j 
hielemaole ofdaankt. Dr is an de noordkaant een ni'je hypermederne 
Linthorst Homan-sluus in bouwd. Die hoeft alliend mar et verschil in 
waeterpeil tussen de Helomavaort in Frieslaand en de Benedenlende in 
Overiessel te beweren. 
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Stellingwarver plaantenaemen 

1. Allemachtig, wat een smerige bouw! Et is allemaol rood, wit on 
blauw! Rood van de stinkrozen, blauw van de roggebloemen on wit van de 
pispotties. 

stinkroze - kiaproos - papaverdubium 
roggebloeme - korenbloem - centaurea cyanus 
pispottien - akkerwinde - convolvulus arvensis 

2. Et leek krek as d'r een vleerpolle in de bos ston to bluuien, mar doe a'k 
beter keek, zag ik dat et een paepekeutel was. 

vleerpolle - vlierstruik - sambucus nigra 
paepekeutel - gelderse roos - viburnum opulus 

(Een polle waorbloemeschaarms an kommen, die wel wat op vleerlieken.) 

3. An de zunnekaant was de boswal zo dreuge as hoppe, et zaand was d'r 
zuver maelderig, mar de theebloempies bluuiden d'r in alle flour. 

theebloeme - muizenoor - hiëracium philosella 

(Een peerdebioemachtig bloempien.) 

4. Min laand maot, daor aachter in de poolder. Vuus to lege, et waeter kan 
niet vot, et staot d'r allied to soep en to biet on de grond is zo 20cr as kreuze. 
D'r gruuien alliend mar snielen. 

snielen - zegge - corex divisa. 

(Een wilde hadde grOsachtige plaantc, cypergrOsfemilie.) 

5. As een keuning tussen et gewone yolk ston et kannegien tussen de 
brummelpollen. 

brummel - braam - rubus fruticosus 
kannegien - eglantier - rosa rubiginosa 
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(Een wilde roze mit inkelde bloempies.) 

6. 1k heb een stinkhooltpolle nut de bos steuken en in de twin zet. Hi'j dot et 
meraokel! 

stinichoolt - vogelkers - prunus padus 

(Een struke mit witte dunne bloemtrossies.) 

7. le meugen wel es deur de eerpels, want de krodde komt d'r al boven nut 
en die moet d'r nut veur dat hi'j begint te zaoden. 

krodde - melde - atriplex hastata 

(Een taoi soort onkruud op bouwlaand en in tunen.) 

8. 1k hadde een aentien deur de slootswal kreupen en doe 'k d'r nut kwam 
ha'k de sokken en de broek hatstikke vol vorken. 

vorken - tandzaad - bidens tripartitus 

(Ok een onkruud, kleine gele bloempies en de zaoties zitten haokies an, krek 
as bi'j de kleverklasse.) 

9. Veur Berkoper mark hoej' niet henne gaon te neutezuken, want clan zit d'r 
nog kattemelk in. 

neutepolle - hazelnoot - corylus avellana 

(As d'r kattemelk in zit dan is de haezelneute flog niet riepe, nog niet had 
van binnen.) 

10. le moe'n de rogge ankem jaor mar niet weer op disse hoeke zi'jen, want 
d'r komt zachiesan wel war riekelik roggeroest in. 

roggeroest - moederkoren - slaviceps purpurea 

Roggeroest is een schimmelwoekering in de roggekorrels, die nog in de 
aoren zitten. Die korrels wodden yule dikker as gewoon en zwatbruun van 
kleur. Vergiftig! Vroeger slegen ze d'r niet zo yule acht op en dan wodden 
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die zieke korrels wel mit maeld. Wie dan dat mael bruukte in de bri'j of in 
et brood, die wodde ziek, die kreeg de jokte. Dat kon wel zo slim wodden 
daj' d'r dood an gongen. (1k weenske je de jokte en glen naegels om te 
klauwen!) 

Disse plaantenaemen kommen veural van Ni'jhooltpae. 



Liesterbeugelen 

Mien vader her mi'j vroeger wel es verteld, hoe in de tied doe hi'j nog 
zoe'n opscheutenjonge was - dat was om 1900 henne - hoe doe verseheiden 
meensken in et dOrp waor as hi'j woonde, perbeerden om d'r in de 
aarmoede van die tieden een peer centen bi'j te verdienen. Een makkelike 
meniere om es een peer griepstuvers ekstra in de pottemené te kriegen was 
hasems et liestervangen mit liesterbeugels. le hoefden daor eerst niet een 
protte geld veur te investeren, want et ienigste waj' neudig hadden, dat was 
een toekien, gewoon van een boom nut de bos en een trossien liesterbeien, 
ok nut de bos en een haortien nut een peerdestat. 

Aj' disse drie dingen bi'j mekeer hadden, dan koj' daor een liesterbeugel 
van maeken en dan koj' liesters vangen. Dat toekien dat mos ie dan in een 
driehoek bugen, en daoromme koj' daor et beste een kwitsen takkien veur 
bruken, dat koj' hielemaole deurbugen zonder dat et knapte. Een kwitsen 
takke, dat was dan een takke van een sepiepenpolle en die gruuiden d'r zat 
in de bos. As dat driehoekien ktaor was, dan moj' daor een trossien 
liesterbeien op vaaste zetten. Liesterbeien koj' in de naozoemer ok zat in de 
bos vienen. En dan kwam et peerdehaor. Daor moj' een strupien van 
maeken en dat kwam dan boven de liesterbeien te zitten. Om an peerdehaor 
to kommen, dat was wat lastiger, want dat mossen ze stelen. Dat sneden ze 
meerstal een peerd nut de stat dat in et !aand leup, mar makkeliker was et, 
om aachter een peerd langes te lopen dat argens veur de waegen stille ston. 
Dat haj' vaeke bi'j een harbarge. Dan hoefde ie ok met te snieden, dan koj' 
ze d'r wel nut trekken. Dat was beter ok nog, want dan weren de haoren op 
'n diksten en 'n starksten. 

Now en as dan de liesterbeugels k!aor weren, dan wodden ze ophongen in 
de bos. le hoefden d'r gien vergunning veur te hebben of zo, iederiene moch 
liestervangen van oktober of tot an jannewaori toe. Dat was krek de tied, 
dat de trekliesters out et noorden hier kwammen. Die hadden vanzels altied 
honger, want ze hadden at een hiele reize aachter de rogge as ze hier 
kwammen. Zoe'n hester gong dan op 'e !iesterbeuget zitten om dat trossien 
beien op te pikken. Mar hi'j kon alliend mar bi'j die beien kommen as hi'j 
de kop dear et peerdehaoren strupien stak en dat struupte him dan om de 
nekke dichte. Now en thor hong dan de sinjeur... De liesters brochten 
doedertied een dubbeltien et stok op. Ze gongen naor Belgie, daor atten de 
meensken ze op. 

As mien vader mi'j hierover vertelde, dan zee hi'j d'r altied geed dude!ik 
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bi'j, dat et liestervangen now niet meer moch. Et was bi'j de wet verbeuden, 
streng verbeuden! Now aachterof, daenk 1k dat hi'j dat zee, omdat hi'j wel 
wus, dat d'r in et bloed van zien zeune een stevige vlutte arfelike 
streupersanleg mitbroesde. En now daenk 1k ok, dat hi'j mi'j nook percies 
uut de doeken daon het, hoe een liesterbeugel krek in mekeer zat en hoe 
zoe'n ding krek wattle, omdat hi'j mi'j niet vertrouwde. 1-Ii'j het grif docht: 
A'k dat die knaop vertelle, dan gaot hi'j et perberen ok! En mien vader was 
wet niet slim benauwd, mar hi'j was postbode, dat hi'j wol in zien 
huusholing in de veerste veerte gien gedonder hebben mit dingen, waor de 
pliesie wel es ante passe kommen kon. 

Zodoende heb ik tot now zowat een half jaor leden nooit weten, hoe dat 
liestervangen mit liesterbeugels now krek in zien wark gong. 1k hadde de 
jongen in schoele d'r wet es dit en dat van verte!d, mar allied hiel 
oppervlakkig en as ze dan soms wel es wat kotter anvreugen, hoe as dat now 
tech kon mit len peerdehaortien, dan mos 1k allied zeggen van... ja, hoe now 
krek, dat weet ik ok niet, want 1k hebbe et zels nooit zien en ok nooit daon. 

Mar now een maond of wat leden docht 1k bi'j mezels, joongien docht ik, 
aj' nog ooit es geweer wodden willen, hoe as dat liesterbeugelen vroeger 
gong, dan wodt et nodig tied, daj' es lene vraogen, die dat nog wel daon het, 
want eers is et te laete, dan is d'r glen lene uut die tied meer in !evend. 

Now heb 1k nog een oolde omke - hi'j is at een mooi aentien in de tachtig 
- waor a'k van wus, dat hi'j as kleinjonge ok wel es mit dat liestervangen 
doende west hadde. En die heb 1k lessend es vraogd naor et naotien van de 
kouse en daor bin 'k geed an mien trekken kommen, want hi'j wus et 
allegere nog percies. Hi'j lent et niet bi'j vertellen a!!lend, nee man, hi'j her 
nog een komplete liesterbeugel veur mi'j maekt. Een echte oolderwetse 
liesterbeugel, van een kwitsen takkien en mit een trossien echte liesterbeien. 
Mar in plaets van peerdehaor hadde hi'j een strupien maekt van een 
nylondraotien. Daor hadde hi'j een stokkien veur van zien viskerssnoere 
ofsneden. Hi'j vun et jammer, zee hi'j, dat d'r vroeger gien nylon bestaon 
hadde, want ie konnen d'r yule makkeliker een strupien van maeken as van 
peerdehaor en et was ok yule onzichtberder en yule starker ok nog. 

1k moch him wel holen, zee hi'j, dat zodoende hangt d'r now bi'j oons 
thuus in de kaemer een echte liesterbeugel an de more. Wel niet hielemaole 
een echte oo!derwetsen iene, want d'r zit ommes een nylonstrupien an, mar 
vot mar, nylon is in oonze mederne tied overal al zo inburgerd, dat ik d'r 
vrede mit hebbe, dat mien liesterbeugel ok een betien mederniseerd is. 

1k wol d'r nog al even bi'j zeggen, dat omke mi'j veerder nog een hiele 
protte verteld het van alles om die liesterbeugeleri'je henne. Van 
alderhaande soorten liesters die ze vongen en van boeren die ze aachter et 
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gat kregen as ze op 'e jacht weren om peerdehaor en van gemiene streken 
die sommigen uuthaelden mit dat liestervangen en nog yule meer. Mar daor 
is now gien tied meer vent. Dat moe'k dan laeter nog mar es vertellen, 
awwe tied van leven hebben. 
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De wilde gaanzen kommen weer... 
Ze weren d'r weer... 

In een grote V kwammen ze not et noordoosten anvliegen. De V van vest, 
zeden wi'j vroeger. Want as de wilde gaanzen daelestreken op 'e 
ondergronden bi'j de Lende en bi'j de Kuunder, dan was et zaachte weer 
van de naozoemer en de haast veurgoed oflopen. Dan ston de winter veur 
de deure mit zien sni'j en zien les, mit zien vest. Bi'j honderden laggen ze 
dan te dobberen op et lege laand, dat d'r onder struupt was. Mar ja, de 
ondergronden wodden dreuge, ok bi'j et winter, want de meensken mossen 
laand broken, dreug hand. En veur de wilde gaanzen bleef d'r bi'j de Lende 
en bi'j de Kuunder haost gien len geed plakkien over. En tech kommen ze 
alle jaoren nog weer. Daegs kuj' ze zien en naachs kuj' ze heuren, as ze 
snaeterend en gakkend hoge dear de locht overvliegen. Waor gaon ze 
henne? Waor kun ze nog terechte? Hoe vienen ze nog plak? En war hebben 
ze al met aaehter de rogge as wi'j heur vertrouwde wintergeluud over et 
laand klinken heuren! 

In et hoge noorden in Laplaand en Noord-Ruslaand hebben ze bruded. 
Daor in de grote toendravlakten, waor et laand bi'j de meitied en bi'j et 
zoemer allied te zoep en te biet staot, daor leggen ze heur eier. En daor 
scharrelen de oolden mit heur pieken zo lange omme, totdat de jongen 
krapan vlochtig binnen. Dan beginnen de oolden te ruden. De grote 
slagpennen van de vleugels en de stat valen out en dan bin al die gaanzen 
vlochtlan,, om zo te zeggen. Lopen kun ze wel, zwemmen ok wel, mar 
vliegen kun ze niet! Veur een voegel vanzels een geveerlike toestaand. 

En in disse toestaand wodden de voegels grepen dear et trekinstinkt. In 
disse toestaand beginnen de gaanzen an de duzenden kilemeters lange weg 
naor et zuden. Lopende. 

Op 'e grote verzaemelplakken scharrelen van aBe kaanten de duzenden 
gaanzefemilies op mekeer an. Et is een lewaai en een geraos en gesnaeter 
waor et aende van weg is! 

En dan, zomar inienend, komt de grote onrust. Zonder anwiesbere 
oorzaeke komt et grote gaanzeleger in beweging. Alle honderdduzenden 
gaanzen gaon toegelieke dezelde kaant out: naor et zuden. En de grote stilte 
vaalt. Glen gekwaek meer en glen gesnaeter zoas een peer daegen eerder, 
mar stifle, een grote haost huverige stilte. En daor gaon ze, as een grote 
grieze deken, die over de grond schoft, zo veer as et oge zien kan. Over de 
grond,ja, want vliegen kun ze met! 

Vleugel en vleugel schoft et grote gaanzeleger naor et zuden. Ze bin 
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nargens dear tegen te holen of out de richting te brengen, deur gien hoogten 
of gien leegten, dear gien revieren of gien bossen. Ze raeken nargens dear 
uut de koers: ze gaon naor et zuden! 

Disse loop-trektocht duurt een peer weken. Een peer weken aachter 
inekeer toffelen al die gaanzen an ien stok deur, in de grootste stilte, deur de 
wildernis. Mar wat d'r in die peer weken in et gaanzeleger gebeurt, dat is 
gewoonweg griezelig. Want een gaanze, die niet vliegen kan is makkelik te 
griepen. En een gaanze is voer... is eten! Roofvoegels en roofdieren zitten de 
hiele dag boven en tussen et gaanzeleger en dunnen de riegels ant. En de 
meensken. Vale wonen d'r niet in die noordelikste streken, mar die d'r 
wonen, rekenen op 'e komst van de gaanzen. Want de gaanzen, die 
betekenen eten. Eten year de lange duastere wintermaonden. 

Duzenden en nog es duzenden wodden d'r doodsleugen mit stokken en 
knuppels en ze wodden d'r doodsteuken mit messen en saobels. Ja, wat 
wi...... een gaanze is eten en de winter duurt lange! Mar hoevuele d'r ok 
sneuvelen op et eerste stok van de grote reize, et leger marcheert veerder, et 
leger gaot niet uut de richting, et grote leger gaot deur... naor et zuden.. En 
dan, nao een peer weken, as alle roofvoegels en alle roofdieren zat binnen en 
as de meensken hour winteropslagplaetsen vol hebben, dan veraandert de 
beweging in et gaanzeleger. De slagpennen in de vteugels bin intied weer 
angruuid, de vleagels van de jongen bin stark wodden en et leger begint te 
flodderen. De grote mars gaot dear, mar de grote stilte is vearbi'j. Et 
gesnaeter en gegak begint weer en onder et lopen klapperen de voegels an 
len stok dear mit de vleugels. De vliegoefenings beginnen en zachiesan komt 
et leger van de grond. En dan, as de eerste peer honderd kilemeter van de 
lange weg aachter de rogge binnen, dan gaot op een dag et hiele leger op 'e 
wieken. Wie nog niet ldaor is en wie niet zonder kleerscheuren deur de 
grote slachting kommen is, blift aachter, onherroepelik en zonder kaans! 

Veur et grote leger is et muuilikste pat van de reize now aachter de rogge. 
En al hebben duzenden et op et eerste stok oflegd, d'r bin nog altied 
tienduzenden over en die gaon dear... naor et zuden. Et grote leger lost him 
op in ploegen van een peer honderd en zo gaon ze veerder. Soms niet hoger 
as een peer honderd meter, soms wel op een hoogte van een duzend meter 
of viere, vave! 

Zo zien wi'j ze dan kommen, in de grote V's uut et noordosten. Kiek d'r 
mar es naor in de kommende weken. En bedaenk dan mar es, aj' ze daor 
hoge dear de locht schoeven zien, wat ze al aachter de rogge hebben. Wat ze 
al deurmaekt hebben, die wilde gaanzen, veurdat ze boven oons laand 
ankommen binnen om te zuken as d'r misschien hier en daor nog een 
plakkien overbleven is waor as ze de winter dear kommen kunnen. 
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De kiewiet 

Van et jaor in et !aeste van feberwaori flodderden de eerste koppels 
kiewieten al omme in de lege lanen van de Lende en de Kuunder. En in die 
troepen zat d'r hier en daor al es een mannegien tussen, die zien 
hormoonties al een betien begonnen te warken en die al es perbeerde as hi'j 
nog wel koppeltien-buitelen kon. Et gong nog wel wat hoolterig en et 
geluud wat hi'j d'r bi'j maekte leek flog al!iend mar hiel in de veerte wat op 
et jodelende brulloftslied, waj' veerder in de tied heuren. Mar wat wi'j' ok, 
aj' krek begonnen binnen mit een kerweigien dan gaot je dat vot-op-slag 
ommes nog met slim viot of. Dat is bi'j kiewieten vanzels krek zo as bi'j 
meensken, stel 1k me vent. Mar disse meitied kwam d'r veur de kiewieten 
een lillike rak in de wiend, want et begon in et begin van meert nog even 
gemien te vriezen. D'r zat wel gien e!fstedentocht meet in, mar morgens lag 
d'r tech mar een mooi laogien ies op 'e s!oden. En daor hebben kiewieten 
een g!oeiende hekel an. Mien vader zee vroeger altied: een kiewiet mag d'r 
graeg over as hi'j nat om 'e bienen wodt, mar koolde voeten daor het hi'j 
een hekel an. Dat zo kwam et, dat de fleurige boel, die in de kiewietewereld 
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krek beginnen zot, inienend wegzakte. En et was ok hielendal gien lollegien 
om es te kieken hoe as et d'r bi'j ston in et laand, want een koolde poesterd 
nut et noordoosten snee je dwas deur alles henne, aj' op 'e vlakte kwammen. 
Mar zoas alle dingen op disse wereld nooit iewig duren, zo was dat ok mit 
de slechte weersomstaandigheden et geval. En doe de zunne kwam, doe 
wodde d'r veurgoed een anzet maekt mit de instaandholing van de 
kiewietsoort. De haenties sloofden heur geweldig nut om een kammeraodske 
te vienen en now weren ze niet hoolterig meer! En de stembanen weren now 
A goed ofstehl, dat et begon len groot feest te wodden. Wat een wonder, 
dat de hennegies hier veur deur de kni'jen gongen! Best te begriepen dat gien 
inkelde eehte kiewietvrouw tegen zovule nutbundigheden opwassen was. 
Want et mannelik vertoon bastte now in al zien hevighied goed los: 
henneweer trippelen, pronken, koelegies dri'jen, strogies pikken, kri'jebieten, 
over de kop slaon, jodelen... meensken wat een wark! Ja, ie moe'n niet 
rekenen, dat et huweliksgelok zomar de kiewieteman in de beddestee 
scheuven wodt! Aj' dat al!eniaole zo es liggen te bekieken uut een slootswal 
of aachter een hekkepaol weg, dan kuj' zuver et mement van opperste glorie 
van de kiewietman mitvulen. Dat is et mement, as et wietlen niet meet 
votlopt as hi'j mit hiet dudelike bedoelings recht nut recht an op heur of 
stroest. FIi'j krigt loon naor al zien warken as zi'j heur befiappen tat en een 
aentien wieder op iene van de koelegies zitten gaot, die hi'j al maekt hadde 
en as zi'j ok begint te strogies pikken. 
Wat een weelde om dat altemao!e te bekieken en mit te maeken. Wat een 
weelde veural, aj' weten dat in et !aand, wat de kiewietman opzocht het om 
zien territorium nut te zetten, gien meensken kommen meugen mit grote 
teerzens an en mit grote petten op, om dwas deur al dit moois henne te 
paaien. 
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De Foddelpot 

Wi'J kwammen bier veurbi'j 
En heurden doe tewaai. 
Wi'j dochten: gauw d'r bi'j 
Dus nammen wi'j een zwaai 
En stapten bier d'r in. 
Wi'j zaggen vot-op-slag 
Dat bier een feest begint, 
Want iederiene lacht! 

Refrein: 

Wi'j foddelen dus mar an 
mit oonze foddelpot 
Zo hadde as et kan 
Mit oonze foddelpot 
Wi'j foddelen dus mar an 
Mit oonze foddelpot! 

De baos bier van 't kef 
Dat kwam oons hiel goed nut, 
Die vreug oons gien intree 
Hi'j zee: maek mar geluud 
Al mit Jim instrument: 
Een roffel mit depot. 
Et isjim we! bekend, 
Et is de foddelpot 

Refrein: - 

Et yolk bier allemaol 
Dat staot oons echt wet an 
Mit fodde!potkebaol 
Bin wi'j graeg mit veuran! 
Wi'J holen van plezier 
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Dus laot de klokke staon! 
Etgeft oons ja gien zier 
As we naor huus toe gaon. 

Refrein: - 

Wi'j zwarven in Stellingwarf 
Mit oonze foddelpot 
Wi'j speulen in Stellingwarf 
Op oonze foddelpot 
Wi'j zingen in Stellingwarf 
Bi'j oonze foddelpot 
Zing mit, bel Stellingwarf 
Mit oonze foddelpot! 

Refrein: - 
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De mollevanger 

(Dit is een stok nut et Stellingwarver Harbargespul en wodde speuld deur 
Karst Berkenbosch en iene van do vrouwluden. Karst op 'e kiompen, sokken 
over de broek, pette op 'e kop, molleknippen an een touwgien op 'e heupe, 
schoppien onder de aarm.) 

Goeienaovend meensken. 
Hebben Jim hier ok last van mollen? Misschien wel war een nuvere vraoge, 
mar ik bin mollevanger, zie. Die bin d'r niet wile moor, hen, echte 
mollevangers. Et liekt wel of ze zels in de molleritten kreupen binnen 
(gniest). 
Mar 1k bin d'r dan nog iene. Zuver haost een zeldzem verschiensel, hen, 
zoe'n mollevanger! Wie wet, zetten ze mi'J schielik nog wel in et 
wassenbeeldekammenet in Amsterdam. Kan 'k mooi naost Jehan Cruijff 
staon. Jehan Cruijffja, of wetenjim niet wie as dat is?.. 
Vandaege kon et wel es een heugelike dag veur mi'J wodden... 
Waoromme?? Za'k Jim vertellen. A'k vandaege hier op et Iaand van Jan 
Battels nog iene molle vange, dan is dat mien vuuffionderdste. En dan zo'k 
een mooi kedo kriegen, hebben ze zegd. 
Now ja, daor stel 1k mi'j liekewel niet al te yule van veur heur... A'k eon 
deuze goedkope segaren kriege, gaot et mi'j goed of, want die Battelsjongen 
dat bin miegers hear, daor is et aende van weg. Vieden haast hen, doe snipte 
ik toevallig ok op et laand van Jan Battels mien 250-ste en doe he'k ok eon 
kedogien had. Een flesse Berenburg. Now ja... flesse... et was een half-
borreltien heur... En doe vrouw Battels et mi'j gaf, doe zegt ze: "1k wol et 
flessien graeg weeromnie hebben hem, want d'r zit nog staosiegeld op." 
1k hebbe jim geloof 1k nog niet verteld, hoe a'k hiete hen. Za'k jim zeggen: 
Klaos Mudde is mien naeme... Klaos Mudde! 1k bin ok trouwd ja, en mien 
vrouw hiet Trien. Wi'j wonen in een klein husien, hier even wieder op (wist 
mit de doeme). Een klein husien, ja mar ik zegge seins: Al is et husien nog 
zo klein, mit Trienegien blift et altied lieke fijn. 1k hebbe d'r een best wiefien 
an heur en wi'j hebben best boerkt. Negen kleinjongen... Negen... ja, mar 
daor hoej'm mi'j niet omme nut te lachen, want ze bin allemaole nog 
geboren in do tied van: vaders wil is wet en moeders pil is pet. En doe haj' 
dat nog, hen... Et zit ok wel een betien in de femilie hour, want mien 
zwaoger het d'r elven. Ja, mar dat was de bedoeling niet bent. 1k wete nog 
wel, hoe mien zwaoger naor de dokter gong, doe ze do tiende kregen 
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hadden. "Dokter," zee hi'j, "wi'j hebben de dubbe!e vufe, we hebben d'r 
now genog, wat moe'n we d'r an doen?" "0, da's hiel ienvoo!dig man," zee 
de dokter, "ie hoeven alliend mar een peer ni'je kiompen te kopen en die 
trek ie de vrouw an, aj'm aovens op bedde gaon." Mien zwaoger keek de 
dokter wet wat reer an, mar ja, hi'j wol ok niet veerder vraogen. Ja, dat 
staot seins zo dom, is et niet zo? Na, de ni'je kiompen kwammen d'r en 
veuruit mar weer now??! 

Een peer maonden laeter was et wet weer mist Mien zwaoger op hoge 
bienen naor de dokter en hi'j zee: "Dokter, now kriegen wi'j d'r toch weer 
iene bi'j, dat wodt de e!fde!! "liadde je vrouw dan de klompen wet an?" 
vreug de dokter him. "Ja wisse we!," zegt mien zwaoger, "wi'j hadden d'r 
speeiaot ni'jen veur kocht, van die mooie geelties weej' wet, lekker Iieht an 
de bienen. Mien vrouw her ze antrokken en doe heb ik et touwgien 
deursneden." "Ja kiek," zee die dokter, "kiek, dat haj' now krek niet doen 
moeten man!" 

(kikt stief naor eenbepaold plakkien op 'e vloer van et tenie!...) 
Zo, Pieter, waj' ok weer an et wrotten jonge (wist). Ja, ik kenne mien 
klaanten at zoveer is et henne. Die daor, kiek dat mollegien dat is Pieter, die 
zit daor at een dag of wat op etzelde stegien te wrotten. 1k zitte aenlik at een 
hiel tietien op him te !oeren, mar et is een g!oeperd, jong die Pieter... Mar 
(schoppien in de anslag) at is Pieter flOg zo snel... Mans die krigt him zeker 
we!! Hierzo, moej' kieken, now hoolt hi'j op te wrotten, et liekt wet of hi'j 
mitluustert, zoj' zeggen hen... Ja, ie maeken rere dingen mit in mien yak, 
rere dingen, ja wisse... rere dingen ... Sehoffien !eden hen, komt d'r een klein 
joongien op mi'j of en die zegt: "Omke Klaos," zegt hi'j, "bi'j oons is een 
mo!!e en die her de hieltied een segare an." 1k zegge: "Loop henne joongien, 
een molle mit een segare, dat kan toch niet." "Now et is toch zo," zee hi'j 
"aj' vanaovend om zeuven ure bi'j oons kommen, clan kuj' et zels zien." 
Now ik henne. "Kom mar in huus," zee et joongien. 1k dochte: in huus? 
Moilen zitten toch niet in huus! "Kiek," zee et joongien, "kiek, daor is hi'j, 
op 'e tillevisie." Ikke kieken, mar ik zag niks op 'e tillevisie !iggen. "Nee," 
zee et joongien, "hi'j is in de tillevisie, et is Momfer de mo!!e nut de 
faobe!tieskraante..." Ja, ie maeken rere dingen mit in mien yak, wisse. 
Misschien bin hier wet goenend, die daenken, dal toch gien goeie 
mol!evanger bin, omda'k ommes gien hontien bi'j me hebbe. Oh flee...! 
Now, et zol toch kunnen ... ??!! Mar ik hebbe wet een mollehond heur, een 
besten iene... een verbasterde staobi'j. Mar Bijke !eit now thuus in de schure, 
want ze het gister een nust mit jongen kregen. Dat ik moete ze now ze!s de 
kiompe op 'e huud zetten. Zie.... zo zit dat. 
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(Begint de pupe te stoppen nut een grote kiadde mit tebak.) 
Dc priezen van de vellegies bin de laeste jaorcn eers ommeraek onderuut 
gaon, heur. Yroeger kreeg ik soms wel vuuftien stuvers veur een blaank 
vetlegien, mar ik moete now al een hiele mooien iene hebben za'k een 
kwattien beuren. Nee... aenlik niks meer weerd,je. 
Boerinne (komt op mit deuze segaren, raffelt): "Zo Klaos, ie bin at mit de 
500-ste doende zie 'Ic. Kiek es mien jonge... hier hej' een deuze beste 
segaren. 1k wol de deuze wel graeg weeromme hebben, want door kan 'k 
mooi knopen in doen." 
Klaos (pakt verbouwereerd de deuze an, mar wit him drekt weeromme 
geven): 'Wee... nag met.. ik hebbe de 500-ste flog met.. ie bin nog even te 
vroeg, vrouwBattels." 
Boerinne.- 'Wow, iene meer of minder dat geft met zovule heur en 1k bin hier 
now loch ienkeer, daoromme zie. Now goeie heur. (of) En ie daenken om et 
deusien, hen!" 
Klaos: Now, he'k et jim met zegd! (tat de segaren zien... pakt d'r iene uut en 
kn{pt d'r in...) En ze hebben nog in et aanrecht staon ok!" (Dr drupt waeter 
uut.) 

M. 



1k had him en hi'j had mi'j 

1k hebbe vroeger mit Jan Visser op schoele gaon. In Ni'jhooltpae. En nao 
de tied he'k ok nog mit him in de kOrfbalclub van Ni'jhooltpae zeten. Mar 
Iaeter ha'k him uut et oge verleuren en 1k wus hielemaole niet waor as hi'j 
belaand was. Tot da'k nog niet zo Lange leden es mit iene an de pram kwam, 
mit wie dat wee'k al niet iens meet, en doe wodde ik geweer, dat Jan Visser 
now in Hooltwoolde woonde. In et husien, waor as vroeger Middendorp 
zat. Middendorp was de klokkeluder van de 1-Iooltwooldiger karke. Daor 
woont Jan Visser now. 

En Jan Visser is muddejaeger. 
1k hebbe lestdaegs es een posien bi'j him zitten te praoten. Of aenlik niet 

te praoten, mar te Iuustren. En te genieten. Want as zoe'n kerel an et 
vertelten raekt over zien zwaarf-tochten aachter de mudden an, bi'j naacht 
en ontiede, al meet as vuvendattig jaor laank... 

"Ja, maot, al meer as vuvendattig jaor. In et begin van mien trouwen dee 
'k et om d'r een peer centen bi'j te verdienen. Dat koa doe best, want wi'j 
hebben es een jaar had wee'k nog wel, dat wi'j in iene winter meet as 
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twieduzend gulden vellegeld hadden, 1k en mien maot. Mar daor mos dan 
ok wel et ien en aander veur gebeuren. Elke aovend om een ure of achte 
stroesden we d'r op uut en naachs om een ure of drieje kwammen wi'j dan 
seins weer thuus. En as et dan es wat tegen zat, en d'r vleug je een mudde in 
een knienekelder, dan mos de schoppe d'r an te passe kommen, dan koj' je 
een ongelok wrotten om him d'r uut te kriegen. Al was et dan zo koold as 
roet midden in de winter, dan teup je et zwiet bi'j de rogge op. 

Zo reer doen wi'j et tegenworig niet meet, bent, mar as et een betien 
mitweert bin we toch nog wet es een halve naacht op et spoor. Et is krek as 
mit visken moej' mar rekenen, aj' d'r len keer mit beginnen kuj' d'r niet 
weer mit opholen. Zo gaot et mi'j mit muddejaegen. Et hoeft now niet meet 
om et geld, bent. En dan was et ok niet best maot, want een muddevel gelt 
now niet meer as een rieksdae!der. Vroeger beurden we zoe'n dattig, veertig 
gulden veur een geed vellegien. Zestig gulden het et meerste west, wa'k es 
kregen hebbe veur een mudde, mar dat was d'r dan ok iene as een !ieuw! 
Zoe'n knaop he'k ok nog nooit weer vongen. 

En ie beleven e!ke keer wet war. Op een aovend wolten wi'j es over de 
Kuunder naor Katliek en daor omme henne. En doe reden wi'j bi'j et gete 
bossien langes an de weg naor Mildam. We hadden nog hielemaole nargens 
gien arge in, en doe vul de bond inienend in de locht. As een goeze steuf hi'j 
dent de s!ootswal en doe heurden wi'j de mudde ok schatteren. Wi'j smeten 
de fiets henne en d'r op los, vanzels. Et leek een makke!ik kerweigien want 
de mudde was in een waeterpiepien vleugen, onder een hekkedam deur. 
Wi'j bliede dat we de schoppe niet bruken hoefden. Gauw even een lange 
garre opsneden uut et bossien en doe an et porken. Mien bond wus lange a!, 
hoe dat seins in zien wark gaot. Dan stoot 1k mit een stok in zoe'n piepe en 
dan vligt de mudde d'r an de ere kaante uut. Now en daor ston Banco dan 
ktaor, hen. Mar disse keer gong et aanders. Doe a'k even porkt hadde, 
kwam de mudde d'r wet uut, mar hi'j had de bond eerder in de smiezen, as 
die him. Vent dat de bond him griepen kon, steuf de mudde as de bliksem 
de piepe weer in. Hi'j klausterde over de stok henne, en doe vteug hi'j d'r an 
mien kaant uut. Hi'j steuf mi'j tussen de bienen en ik kneep vot de kni'jen 
tegen mekeer. En doe ha'k him, hi'j zat d'r tussen. 1k greep him bi'j de huud, 
mar doe beet hi'j vanzels drekt toe. Mien maot, die an de ere kaante van de 
hekkedam bi'j de bond ston, raosde: "Hi'j het hier al west, mar hi'j komt d'r 
niet weer uut!" 1k zee: "Jaowet maot, hi'j komt d'r wet uut, 1k heb him al. 
Marie meugen wel even kommen, want hi'j her mi'j ok!" 

Mien wiesvinger had hi'j in de bek. As een knieptange. D'r had mi'j wet 
es vaeker een mudde an de knoesten hongen, dat ik wus wet, daj' dan beter 
niet antrekken kunnen, want le moe'n niet rekenen dat een mudde tostat. En 
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aj' dan toch antrekken, dan maek ie reer wark vanzels. Now, mien maot 
kwam d'r bi'j en die het him de bek eupenbreuken. Hi'j hadde mi'j goed te 
pakken had en et bloedde ommeraek. Wel een dag of viere het me die 
vinger toekerd as de pest, en hi'j wodde ok wel wat dikke. Mar d'r kwam 
gien zwulleri'je bi'j, en och, dan bi'j' et ok al gauw weer vergeten,ja..." 

Now, dat geleufde ik vot-op-slag wel, want ik zol et mi'j niet begriepen 
kunnen as zoe'n foele muddejaeger as Jan Visser nut Hooltwoolde him 
ofschrikken Iaoten zol, omdat iene van zien vingers een posien toekerd het! 
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Een zwaore bevalling 

Bi'j Knelis en Grietsje ston de ooievaar op 'e drumpel. Et was de eerste 
niet, dat Grietsje was rustig liggen gaon. Et bedde ston at een dag of wat in 
de veurkaemer. En Knells tillefeneerde om de dokter. Hi'j trof et niet, want 
de dokter hadde et zels niet hielendal veur inekeer. Hi'j was war bostig, dat 
hi'j kwam niet butendeure! Mar hi'j hadde een assistent, nog wet war een 
jonge knaop en dus nog niet in et zoolt bebeten, mar bi'j Grietsje zol hi'j et 
wet ankunnen, dochte dokter, want die hadde mit de eerste viere ok niks 
gien muuite had. 

Dat zodoende kregen ze bi'j Knelis en die et jonge doktertien over de 
vloer... Knelis zat in de keuken op him te waachten. Doe hi'j out de auto 
stapte keek Knelis him es op en daele an... Slim jong nog... ja... die hadde 
grif nog niet yule kiender haeld... Afijn, Knelis leut him bi'j Grietsje in de 
kaemer en doe gaf hi'j him zels mar weer daele in de keuken. Yule aanders 
kon hi'j ok at niet doen... Hi'j hadde zien andeel leverd, hi'j kon now et 
beste mar rustig waachten op 'e dingen die kommen zollen. 

Knelis hadde nog mar kwaolik een sjekkien dri'jd, doe de dokter de kop 
om 'e hoek van de kaemerdeure stak... Of Knells ok eventies een stokkien 
iezerdraod veur him hadde, niet roesterig graeg... Een stok krammedraod? 
dochte Knells.. bliksem dat wee'k niet. Hi'j bruukte op 'e stat seins altied een 
aentien touw, dat hadde hi'j d'r speciaol veur maekt, mit een peer 
dwashoolties op et aende, dan haj' war hoolvaaste, want et wol wet es even 
stoeken, now. Knelis aachteruut. Op 'e dele hong een bos schrikdraod en 
daor knipte hi'j mit de knieptange een stok of.. een meter of aanderhalf, dat 
zol wel genoeg wezen. In de keuken ston et doktertien te trappelen van 
ongeduld en mit de schrikdraod verdween hi'j as een haeze de veurkaemer 
weer in. Wat daor gebeuren mos mit die schrikdraod, dat kon Knells him 
niet zo dudelik veur de geest haelen... 

Hi'j zat nog te kopschudden doe de kaemerdeure alweer eupen gong! 
Knelis schrok d'r zuver van.. Eh... of hi'j misschien ok even een 
schroevedri'jer hadde, niet een at te grote bek graeg... Een schroevedri'jer?... 
.Ja, die hadde hi'j ok wel... Mar war móét dat dan toch, dochte Knells.., die 
ere viere van oons dat weren toch gewOne kiender... Mar et doktertien keek 
zo veraltereerd, dat Knells niet vraogen duste, waor at dat lezerwark in 
vredesnaeme veur nodig was. 

En hi'j hadde et ok niet an tied om daor lange over te prakkezeren, want 
een schoffien laeter vleug de kaemerdeure at wêér eupen! Et doktertien 
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hadde et zwiet op 'e kop staon en hi'j keek doodsbenauwd. Of Knelis ok een 
zaege veur him hadde... een iezerzaege graeg... Doe brak Knells et zwiet ok 
uut! "Een iezerzaege dokter?!" zee hi'j, "een iezerzaege?!... Mar man, wat 
doej' dan toch mit Grietsje?! Wat veur kiend wódt dit toch!?" 

zee de dokter en hi'j veegde him et zwiet van de kop, "flee, dat is 
et niet, de sleutel is otbreuken, ik kan mien koffertien niet eupen kriegen!" 
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Sloden 

As de zoemer weer veurbi'j was 
En de haast die kwam d'r an, 
Koj' heur weer staon zien 
Op 'e slootkaant, Ieerzens an. 

Staele van de hekkelhaoke 
Over de schoolder, hanen d'r op. 
En mar scheuren en mar raomen, 
Eugen eerst dan weer rechtop. 

Vaeke mos seins eerst de zende 
Op 'e slootswal nog veuruut. 
Plaanteromme!, en die mikmak, 
Taoi en sliertig, mos d'r uut. 

Laogen iel in starke hanen, 
Daor glee dan die staele deur, 
D'hieltied weer as hi'j de haoke 
Antrok, dwas de modder deur. 

Vingers stief en kroem van 't holen, 
Zwat tot an de aarms toe. 
Hotten, trekken, dri'jen, haelen... 
Hiel de dag, an melken toe. 

Tree veur tree de sloot bi'jdaele, 
Ploons nao ploons de klap d'r in, 
Modderspatters op 'e pette. 
Inkeld scheut hi'j d'r haost in! 

Zo stan doe een boer te sloden. 
't Wark was zwaor, et vul niet mit. 
Mar de schouw kwam nog bi'j langes 
En daor haj' despot niet mit. 

Sloden moet now nog gebeuren, 
Huudwark is d'r niet meer bi'j. 
Now de griçper op 'e trekker... 
In den goeze is 't veurbi'j. 



Een stokmennig gezegden 

1. le moe'n een kerel nooit alliend laoten mit de flesse en mit de maegd. 

2. Hi'j her yel veur de kop as een bolle veur de kni'jen. 

3. Hi'j is zo wies as Salerno's katte. 

4. Wie hunnig hebben wil, rnoet et stikken van de bi'jen uutstaon kunnen. 

5. Hi'j het de ogen groter as et lief. 

6. Hi'j schot op as een moes in de mae!zak. 

7. Bi'j him liggen de koeviatten ok niet in et kammenet. 

8. Van aachteren kiek ie een koe in de kont. 

9. Hi'j schat op as een luus op een teertonne. 

10. Uutvanhuzen en stark ies moe'n met te lange duren. 

11. Veur de wiend of kuj' mit een kiompe wel zeilen. 

12. Elk een bokse, zee de vrouw, en doe nam ze de hiele broek. 

13. Votgooien is et laeste, zee de turf, en doe belaande hi'j in de kachel. 

14. Gang is alles, zee de slakke, en doe sprong hi'j op een podde. 

15. Laot now de winter mar kornrnen, zee de man, en doe had hi'j twie 
turfies en een hooltien. 
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Henderk 

Henderk woont in de straote aaehter oons in de ni'jbouw. Oonze tunegies 
schieten tegen mekeer an, dat zo doende staon 1k en Henderk tegere wel es 
even over de hege mit mekeer te praoten. Henderk is wel een geschikt 
mannegien en wi'j kun wet aorig mit mekeer over de weg. Mar we kommen 
zelden of nooit bi'j mekeer over de vloer. Dat is de beste meniere om gien 
spul te kriegen, zegt Henderk seins, en dat bin ik roerend mit de man lens. 
Henderk is zoe'n iene, die now en dan wel es graeg wat ommepielen mag. 
Niet alliend in de tuun, mar ok in huus wel. As Grietsje es een rimmegien 
nodig het in de kelder of in een kaaste of zo, dan moej' met rekenen dat 
daor een timmerman veur optrommeld wodt... Dat dot Henderk zels! 
Altiend behangplakken... daor blift hi'j of. In et begin van heur trouwen 
hadden hi'j en Grietsje dat een keer tegere daon en dat was misgaon... op 
slaon of! 

Van de meitied was d'r een protte bedrievighied in huze Henderk, want 
de veurkaemer zol opknapt wodden. Eer behang... ere vloerbedekking... een 
ni'j baankstel ... jaja... de viagge hoge op 'e toren. 

Wies wodden clear levensonderviening praotten ze of, dat Grietsje heur 
redden zol mit et behang en dan zol Henderk de vloerbedekking veur zien 
rekening nemen. Grietsje zol eerst nog gauw even et vloerklied over de 
liende hangen en dan zoflen ze los. Mar aachter et huus was et een betien 
glisterig en mit dat Grietsje et klied over de liende smieten zol, glee heur et 
veurste bien veuruut en et aachterste aachteruut en daor zakte ze henne... ze 
brak de scharrel zo wat... En ze raosde ... ! Henderk henne vanzels... ja... daor 
tag Grietsje te maldoen. Zo goed en zo kwaod as et gong toogde Henderk 
heur in huus en hi'j zette heur in de keuken daele op twie stoelen... een 
kussen in de rogge. Hi'j lent heur even wat waeter drinken en ja... hi'j 
straampelde d'r wel wat omme henne... mar doên kon hi'j d'r aenlik niks an. 
Dat hi'j gong mar weer naor de veurkaemer en an 't wark. Et oo!de vloerzeil 
hadde hi'j d'r zomar uut en doe et ni'je d'r in. In de veerste hoeke beginnen 
en dan op 'e deure anwarken. Et vul him zat mit. Hi'j legde een peer van die 
lappen vloerbedekking tegen mekeer an, streek de boel mooi vlak en dan 
spiekerde hi'j de ranen vaaste mit van die twiepootskrammegies. Et scheut 
ommeraek op ok nog. Hi'j was at krapan an de deure toe, doe hi'j es 
aachteromme keek om zien wark es te bewonderen. Et lag d'r knap bi'j 
dochte, himzels. Alliend daor in de twiede baene onder et ziedraem, daor zat 
wat een nuvere bobbel... et leek wel of daor wat onder de vloerbedekking 



lag. "Verrek," doehte Henderk, "mien sjekpoedegien dat is me wit de 
jassebuse roegeld... dat leit d'r onder. Dat is een strop! Mar hi'j dochte: bi'j' 
bedonderd... ik scheme alles d'r niet weer uut... ik bin niet gek, ik houwe et 
plat. En Henderk mit de haemer an et hoken. Doe et weer een betien viak 
was, streek hi'j d'r nag een peer keer mit de voete over en doe koj' d'r zo 
goed as niks meer van zien. Zo, zee Henderk in himzels, en dan za'k now de 
rest d'r nog even in kiappen. Hi'j gaf him weer op 'e kni'jen daele en hi'j zol 
d'r krek weer een krammegien in slaon, doe hi'j Grietsje roepen henrde. 
"Henderk," reup ze uut de keuken... "Henderk, waor is oonze kavia aenlik... 
ik hebbe him de hiele morgen nog niet zien." 
"Heden nee...," zee Henderk "... now aj't zeggen... ik ok niet." Hiel staorig 
kwam Henderk overaende en hiel staorig dri'jde hi'j de ogen naor et plak 
waor as een peer menuten leden nog een bobbel onder de vloerbedekking 
zeten hadde... Doe haelde hi'j zien sjekpoedegien uut de broeksbuse... dri'jde 
iene en stak him op. Et viammegien trilde een betien... 



Wat veur weer kriegen we? 

1. Onweer op kaele bomen wol wel es koolde op kommen. 
2. Mist brengt yost in de kist. 
3. As de kiepen in de regen lopen, hoej' niet op dreug weer te hopen. 
4. Een raozende oele op et dak het koolde bienen. 
5. Zwelvers hoge in de Iocht, daegen Iaank gien vocht. 
6. Regen in de morgen, middag zonder zorgen. 
7. Regenboge in et oosten kan de hujboer troosten. 
8. Een proestende geite het regen in de neuze. 
9. In de morgengrauw, daegs de Iochten blauw. 

10. As de wulpen goelen staon d'r morgen poelen. 
11. Zo lange as et peerd him weldert, nooit de locht opheldert. 
12. De kri'je in et waeterbad, morgen de wereld nat. 
13. Koj' een dukendegaanze tegen, is d'r kaans op regen. 
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14. Aovendrood mooi weer an boord. 
15. Morgenrood waeter in de sloot. 
16. Een katte die zien vel ofslikt mient dat hi'j al nat is. 
17. Dc bi'je morgens niet op 'e vlocht, kikt de iemker bezorgd naor de 

!ocht. 
18. Dc snoek die naor de bojem zakt is wisse dat hi'j regen pakt. 
19. Een katte die an de stoelpote klauwt, haelt d'r regen nut. 
20. As de kikkers kwaeken op et laand, leit d'r regen veur de haand. 
21. As de spinne zien web' op 'e middag maekt, het him de zunne van de 

ni'je dag al raekt. 
22. Zeevoegels hoge boven de wal heuren in de veerte de stormwiend al. 
23. Regenboge in de morgen, zeeman in de zorgen. 
24. Kropt de zunne in et nust, voegelties gien dust. 
25. Kring om 'e zunne, treuren vrouw en kiender omme. 
26. Kring om 'e maon', 't zal we! gaon ('t kan vergaon). 

En aj' wat veerder kieken... 
27. De haeze dikk' in 't haor is veur een strenge winter klaor. 
28. Een dreuge haast, gien haever in de gaast. 
29. Een dreuge meert is geld weerd, as 'tin april mar natten wil. 
30. Een koo!de meert en cen natte apri!, dat is wat de boergraeg wil. 
31. Meie koold en wak, haever in de zak. 
32. Moggen laete in de haast, gien winterse laast. 
33. Sni'j op et laand, brood in de haand. 
34. Kikkerrit an de kaant, natte zoemer in et laand. 
35. Hasems was in 't vlochtgat van de bi'jen, in de winter vriezen en sni'jen. 
36. Sni'j op 'e tule, geld in de bule. 
37. Poddestoelen vangen een protte sni'j. 
38. Bi'j 't winter veer vot op 'e scheuvels, bi'j et zoemer gien honger en 

euvels. 
39. Onweert de haast in de naacht, krigt de winter niet maacht. 
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Een stokmennig gezegden 
en uutdrokkings 

1. As bi'j et patten van et len of et aander lene te min krigt, dun kan hi'j et 
niet tugen. 

2. Een plakkien roggcnbrood mit een dun schrabbegien better d'r op, dat 
was een broggien mit tevredenhied. 

3. lene, die met zunig is en mar opmaekt wat hi'j in de vingers krigt, daor 
zeggen ze van: "Et is bi'j him haet an en krieg meer." 

4. As d'r een vronimes ommeleup, dat nog at makkelik veur de manluden te 
bruken was, clan was dat een waegenloops vrommes. 

5. Aj' bi'j iene boven op 'e sehoolders zitten, an elke kaante van et heufd 
een bien, dan zit le bi'j lene op 'e kassemasse. 
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6. lene, die him nog al wild en halfwies anstelt, die is balsturig en 
maltaepel(ig). 

7. lene die slim drok en onrustig doende is, die vligt henneweer as een 
voegel die de katte bi'j de eier het. 

8. Van cen kerel die aj' vremd vienen omdat hi'j reer dot of zo, kuj' zeggen: 
een nuvere omkool. 

9. Ic kun zo haddejaegen aj' willen, mar de vielen moe'n tied hebhen om te 
dri'jen. 
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Pech 

1k hebbe lessend toch wat beleefd meensken... griezelig ... Et is nog aorig 
good oflopen.. mar eerlik waor... 1k hadde krek lieke good dood wezen 
kund. Ja... dat was niet best ... Hoe as dat kwam?... Now ... dat zit ziezo... 

1k zol een stokkien bi'j et kiepehokke anzetten aachter et huus on veur de 
fonnementen ha'k wat stiender nodig. 1k hadde boven op 'e zoolder nog een 
viuttien bakstiender staon, die weren overbleven bi'j een veurige 
timmerderi'je en die zo'k now mar broken. Mar ik hadde niet yule zin om 
die stiender bi'j de trappe of to togen en daoromme ha'k op mien meniere 
wat uutvunnen. Goochem, vien 1k zels... 1k hadde et zo uutfiespeld ... ik zette 
et aachterraem op 'e zoolder eupen on daor stak 1k een oolde liendepaol tot 
nut en die bun 1k van binnen vaaste onder an de pote van de grote 
klerekaaste. Van buten bun 1k een ketrol an de Iiendepaol en over die ketrol 
dee 'k een aachterliende. Zo kreeg ik een taekel. Now en an die taekel bun 
ik een oolde melkpoeierkiste... die ha'k es mitneumen uut de botterfebriek 
zie... op een aovend, zo doende. Beneden zette 1k de aachterliende vaaste an 
de klinke van de schuurtiesdeure. Snappenjim hoe 'k et hebben zol? 

Zie... de poelerkiste boven vol stiender en dan de trappe of en butendeure 
de taekel zaachies zakken laoten... dan ha'k niks gien getoog mit die stiender 
op 'e huud bi'j de trappe daele. Now... zo zol et dus gebeuren... 1k trok mit 
de taekel de kiste omhogens en ik bun de aachterliende an de 
schuurtiesdeureklinke. Doe gong 1k naor de zoolder en daor laedde 1k de 
kiste vol bakstiender. Doe de trappe of en bi'j de schuurtiesdeure maekte 1k 
et touw los om de boel veurzichtig zakken te Iaoten. Dat wa'k temeensen 
van doel... om et veurzichtig to doen... mar o jie... dat lêêk d'r niet op, want 
doe et touw los was gieselde die kiste mit stiender as een bom omlegens en 
ikke... mit et touw in de hanen as een raket omhogens. Ja, die kiste mit 
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stiender was vanzels yule zwaorder as ikke, want 1k bin op et laeste mar een 
bienbieterig mannegien. Onderwegens kwammen ik en de kiste mekeer 
integen en we bonkten zo hadde tegen mekeer an dat et me gruun en blauw 
veur de ogen wodde. Boven klapte ik zo knoerhad mit de kop tegen de 
ketrol, dat d'r kwam ok nog rood bi'j! De kiste klapte deur de vaort mit 
zoe'n zwaore dreun op 'e grond, dat de hiele bojem d'r in len keer ant 
vleug... alliend de ziedkaanten zatten nog an et taekeltouw vaaste. Doe de 
bojem out de kiste vleug, zakten de stiender d'r vanzels ok uut en doe was 1k 
daor bi'j de ketrolle yule zwaorder as die lege kiste op 'e grond. Dat ik 
zeilde op et zelde mement omlegens en et restaant van de kiste omhogens! 
Onderwegens kwammen we mekeer weer integen. Disse keer kreeg ik een 
opdonder tegen de schoolder, da'k et nut gaepte. 1k kwakte mit een hadde 
bats op 'e grond, krek op et staepeltien stiender dat daor al lag. Daor kwam 
1k zo brick op te lane, dat de rechterkni'je me hielendal aachteruut beug. 
Dar dee zo hatstikke zeer da'k van de veralteraosie et taekeltouw Ins lent. 
Mar daor zat boven bi'j de ketrol dat stok kiste nog an en doe 'k et touw 
losleut joepste dat vanzels naor beneden. Et kwam daele op et plak waor ik 
al lag te stoeptrekken.. ik kreeg et midden op 'e hassens! Now, dat was dan 
de klap op 'e vuurpijl... veur mi'j was et zowat de genaodeklap ... t 

Een peer daegen laeter sleugen alle kleuren die mi'j op mien reizeri'je 
omhogens en omlegens veur de ogen west hadden, naor buten... overal... van 
onderen en van boven. En wat me now aachterof et meerste in de wege zit?? 
Now kick... ik hadde mit die uutviening toch wel blieken geven dat ik goed 
koppie koppie was, is et niet zo. Now.., en now kan ik mezels niet vergeven, 
da'k niet zo snogger west hebbe om dat taekeltouw een peer tellen eerder Los 
te laoten. Want dan was d'rja veerder niks gebeurd. Now.., en dat zit me in 
de wege... want aenlik is dat toch mar dom ... of niet dan? 
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Kroddezaod 

Doe 1k zoe'n jonge was van een jaor of negen, tiene hadden ze bi'j cons 
thuus in Ni'jhooltpae een hiele protte kiepen. Die hullen ze vanzels om d'r 
wat an te verdienen, dus d'r mossen eier kommen. Die gongen dan mit 
emmers vol naor de V.P.N. (betekenis wee'k niet meet), en veurdat ze 
ofleverd wodden kregen ze allemaole een V.P.N.-stempel (rotwark). 

De kiepen mossen dos eierleggen en daorom wodden ze nog a] "krap" 
voerd, want eers zollen ze te vet wodden en dan hul et leggen op. Zo tegen 
de tied dat ze voerd wodden zollen, leupen die kiepen an len stok dear te 
jeuzelen, want dan hadden ze honger in de hals vanzels. 1k hadde ontdekt 
dat ze dan zowat alles opvratten waj' heur veur de bek gooiden. Dan haelde 
1k hiele pollen melde out de eerpelhouw van de buurman en die smeet ik 
dan in de kiepeloop. 

Melde... mar mien vader nuumde dat krodde. En veural et kroddezaod 
dat vaeke in dikke trosten an die plaanten zat, daor weren de kiepen 
raozend op! Mar die zaoties verteerden grif niet ailemaole of hielemaole in 
de kiepemaegen, want as laeter de kiepestront over de tuna brocht wodde, 
dan duurde et niet lange of et bastte van et ontuugl Dat was allendonders 
krodde!! En dan schul mien heit me uut, dat me de oren an de kop 
flapperden ... ! 
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Stap mar in mevrouw 

Et was op een winteraovend en et sni'jde een betien. Jaanke van Fraans 
zat alliend in de kaemer. Ze was mit een sprei an 't haoken. Dc beide 
kiender laggen at op bedde en Fraans was naor de rippetisie van 't zangkoor. 
Jaanke hadde de tilievisie niet an, dat et was doodstille in buns... ze heurde 
zuver de sni'j tegen de ruten rieselen. 

Deurdat ze de gedaachten stief bi'j et haokpetroontien hadde en ok 
deurdat et zo stille was in buns, kionk et geluud van de belie inienend hour 
as cen dondersiag in de oren! De haokpenne vul hour haost ont, zó schrok 
ze! Et kon Fraans niet wezen, flitste hour in minder as 'n tel deur de 
gedaaehten... Fraans hadde de sleutel in de buse... Doe gong ze staon... ze 
legde de sprei op 'e taofei... de haokpenne d'r naost, ze gong naor de deure 
on dee die eupen... 

Op 'e stoepe ston een man, een lange man, mit een zwatte baord, zwat in 
de kleren, zwatte haansken an. Aachter de man, scharp ofstikkend tegen de 
witte sni'j, een liekwaegen. De man beug een aentien veurover, stak de 
rechterhaand nut en mit een zwaore, doffe stemme zee hi'j: "Stap mar in 
mevrouw." "Née!" raosde Jaanke, "née!" En ze sméèt de deure dichte! Ze 
vleug naor de kaemer weeromme en doe mos ze even zitten. Ze trilde op 'e 
bienen... et bezette hear hielendal. Zachiesan bekwam ze een betien en doe 
gong ze naor de kraene in de keuken om een slokkien waeter. Ze duste 
haost niet tot et keukenraem uut te kieken, mar ze dee et toch. Ur was niks 
meer te zien, glen man, glen iiekkoetse, niks meer... alliend sni'j. Doe ze 
weer in de kaemer was zol ze weer beginnen to haoken, mar et gong niet, ze 
trilde nog hielemaole. En de hieltied heurde ze nog die zwaore stemme: stap 
mar in mevrouw...! 

Een schoffien laeter kwam Fraans thuus. "Moej' es heuren Fraans," begon 
ze drekt en doe kwam et hide verhaei d'r nut. Mar Fraans trek de 
schoolders op, hi'j wol d'r niks van geleuven! Hi'j dee de veurdeure eupen 
en keek es op 'e stoepe en op 'e straote. Ur was niks to zien, in de sni'j, gien 
voetstappen, gien waegenspoor... niks! Doe begon hi'j to lachen. "Mar good 
daj' niet instapt binnen," zee hi'j, "eers wa'k je kwiet west en dan ha'k weer 
op 'e scharrel moeten om een aanderen iene." Fraans besteug et mit de gek. 
Hi'j docht vanzels: och, vrouwluden bin allied schietende benauwd, die zien 
altied overal spoeken... 

"Ja mar héür now es..." begon Jaanke de hieltied weer. Mar Fraans wol 
d'r gien praot meer over beaten. Now en daor bleef et dan bi'j. De eerste 
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tied droomde Jaanke nog wel es van die lange zwatte man en dan wodde ze 
doodsbenauwd wakker, mar mittertied begon et geval te slieten. Et zakte 
hoe langer hoe dieper vot in heur herinnering en in 't laeste doeht ze d'r 
haost nooit meet an. 

Et was twiejaorlaeter. 
Jaanke was mit heur schoonzuster Stiene in Liwwadden om een ni'je 

maantel. Overal wat ommesnuuiend weren ze op 'e vierde verdieping 
belaand van een grote winkel. "Weeromme gaon we mit de lift heur," zee 
Stiene, "ik bin zo mu dweinseld as wat, en al die trappen ... !" Dat ze gongen 
naor de gang. Daor drokte Stiene op een knoppe en doe begon d'r een 
lochien te branen. Even laeter heurden ze een klik en op 't zelde mement 
gleden de liftdeuren eupen. 

In de lift ston een man, een lange man mit een zwatte baord, zwat in de 
kleren, zwatte haansken an. De man beug een aentien veurover, stak de 
rechterhaand uut en mit een zwaore stemme zee hi'j: "Stap mar in 
mevrouw." "Née!" raosde Jaanke, "née!" En ze scheurde Stiene bi'j de lift 
weg, de gang deur naor de trappe! "Kiend, wat hej' toch, wat is d'r an, 
waoromme kun we niet mit de lift," zee Stiene stomverbaosd. "Née, née!" 
zee Jaanke doodsbliek, "née, kom mit, we moe'n hier weg!" 

Ze weren nog iens niet de eerste trappe of, doe heurden ze een geweldige 
klap. Et gaalmde deur et hiele gebouw en inienend begon d'r een sirene te 
janken... 
Doe ze beneden kwammen zaggen ze wat d'r gebeurd was: de lift was van 
vier hoge of naor onderen ploft! Finaal te pletter! Mar gelokkig weren d'r 
gien persoonlike ongelokken gebeurd, want de lift was teeg... 
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Levenswending 

De overdracht was bi'j de notaris. 
Weer iene nut or Weston, 
die de muren witkalken, 
twie vielen op 'e reed, 
een spoorstok boven de deure 
en een leefkoele in 't hujvak hebben wit. 
As vee een dogge op hoge zwiebelpoten 
on drie katten, meer haor as katte. 
An de veurgevel een plaanke, 
schieve, mit de ni'je naeme 
die een oolde boerenaeme is: 

Et komt opje of 
as een drommedaris veur een dongwaegen! 

De motieven 
weren an weerskaanten liek: 
zi'j hadden wat zwatte centen liggen, 
hi'j kon ze wel bruken. 
De bunders d'r om henne 
gongen de sanering in. 
Now warkt hi'j op 'e Rivella 
mit stoppies in de oren, 
eers wodt hi'j hielemáóle gek! 

(Yri'j naor "Wachtkaemer" van Cees Jongsma) 
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Et recept 

Vieden weke he'k inc verkatsen Iaoten dew een omkezeggertien van me. 
Et jongste zeuntien van mien zuster. Kees die her me krek zo lange om de 
kop zeurd, da'k een keer mit him naor et voetballen gong, naor et 
beroepsvoetballen. Kees zee, dat et betaelde beroepsvoetballen et alderbeste 
voetballen was war d'r op 'e wcreld beston. Hi'j wol laeter ok bi'j et 
beroepsvoetballen zee hi'j, want aj' dat goed anpakten, dan waj' op je 
dattigste smoorriek. Kick mar naor Cruijff, zee hi'j, die het dat ommes ok 
daon... 

Now, wi'j dan henne. 
1k kochte de kaorties en doe kreeg ik drekt al de reenfels in et veurheufd, 
want ik mos veur twie kaorties mar eventies veertien gulden daeleleggen! 
Now, ik dochte dan zullen we now wel lekker kommen te zitten... op een 
kussentien mit een steundertien aachter de rogge... Ja kuj' begriepen... ccii 
hadde plaanke onder et gat en de voeten op beton! 
Afijn, wi'j gavven oons dus daele op oons stokkien plaanke en omdat ze nog 
niet drekt begonnen, ha'k et wel an tied om even om me henne te kieken. 
Dc akkemedaosie ston d'r goed hi'j. le konnen dudelik lezen mit welke 
zieppoeier aj' et wasgoed et gauwste schone kriegen konnen en mit wat veur 
soorte bier aj' et et Iangste in de bienen holen konnen... Ja, de akkemedaosie 
ston d'r knap op, dat mag rustig zegd wodden. En wie veur een habbekrats 
een buns veurje bouwen kan en zo henne... 

Now en doe kwammen de voetbalders et veld op.. 
Nog gien kertier weren ze in aktie, doe was et om oons henne al een geraos 
en een gehei van je weiste. lene van de voetba!ders schopte op een gegeven 
mement over de bane henne in plaets van d'r tegen an, en doe raosde een 
dikke kerel: "Ha... moej' him es kieken... et is weer speultuunwark 
vandaege!" 
En de scheidsrechter fluitte, omdat d'r twie van de beroepsmannen as een 
peer lelke bollen tegen mekeer opbonkten, en doe zee een ere kerel: "Niks te 
fluiten man... bier wodt toch vóétbald... ze hebben gien lakschoegies an!" 

Len aentien van oons of zat et yolk van de ere Hub. Die wapperden mit 
een grote viagge omme. Wat daor op ston kon 'k niet goed lezen deur dat 
gezwaai, mar de aachterste woorden weren "de grond in", dat kon 'k nog 
krek zien. En ze raosden mar an ien stok deur van "ole"... eers niks, hieltied 
mar "olê,olè... ole!" 
Gelokkig veur dat olévolk kregen heur speulders d'r nao de pauze een balle 



in. Hoe krek dat he'k niet zien, want d'r laggen daor bi'j omme wel een man 
of zeuven in et grös. Mar inienend kwam de balle tussen dat kluwen nut en 
die knetterde d'r in!... 1 -0! En zo bleef et an et aende toe. 

Wi'j sehosselden aachter de oléers et veld of. 
Kees zwetste zeuven zak vol, mar et hadde mi'j niet slim yule daon. 1k vun 
et aenlik mar nuver, dat de overhied zoe'n protte van oonze belastingcenten 
tegen dii gedoe an smit. Want dat liegt d'r niet omme! Hier een ton, daor 
een peer tonnen... et batst d'r mar in! 

Veur de aorighied keek 1k eredaegs es in de kraante, wat daor now over 
dat voetballen in ston... 1k dochte da'k et niet meer hadde, want d'r was een 
heerlike sfeer west op en om et veld, ston d'r, en technisch mar veural 
taktisch was d'r veurtreffelik wark ofleverd... De scheidsrechter was wel een 
betien la-la west, mar d'r weren gien ongelokken gebeurd! 
De kraanteschriever hadde nao de tied ok nog even een gesprekkien had mit 
de trainer van die et wunnen hadden. Die was slim tevreden, want hi'j 
hadde mit zien klub de hiele weke or recept instudeerd, speciaal veur disse 
wedstried. Hi'j hadde dat recept zels uutdocht en zien mannen hadden et 
percies zo daon as hi'j et uutdokterd hadde. Dus... ja, dat ston d'r... dus... 
hadden ze et wunnen ... ! 
De wereld kon gewoon deurdri'jen... 
1k hebbe de kraante opteerd en onder et bloemetaofeltien legd... 
As Kees riek wodden wil, zal hi'j toch mar beter een aander pattien langes 
gaon moeten, liekt me toe... 
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Verrek mit jim Daf 

D'r ston een tied Iaank leden to lezen in de kraanten, dat et 
gemientebestuur van West-Stellingwarf een soortement protestbrief schreven 
hadde naor de ion of aandere hoge bestuursinstaansie, een menister of zo 
wat, om d'r tegen te protesteren, dat de DAF-febrieken van doel weren, om 
een onderdiel van dit grote industrieconcern van Braobaant over to brengen 
naor België. Et gemientebestuur van West-Stellingwarf yen dat glen wark, 
ston d'r in die brief, want ze wollen, dat DAF naor et noorden kwam, hier 
bi'j oons, in plaets van naor België. Dan zol d'r bier ja ommes een 
al!emachtige protte warkgelegenhied kommen en d'r zollen een boot 
meensken kommen to wonen, en dan konnen ze her in or noorden ok es een 
keer mittellen, moej' mar rekenen. 

Want: industrie-perduktie-gruuien-groter-meer-rieker, dat bin de ienigste 
dingen, die oonze bestuurders drieven in hour daegelikse doen en laoten. Dat 
zien ze as hour taek, as hour plicht: gruuien-groter-meer-rieker! 

Alles in et belang van hour gemiente en de meensken, die as daor wonen. 
Allemaole zien ze dat as et hoogste belang: jaegen aachter industrie, dat is: 
sturen in de richting van een ontwikkeling, zoas we die onder de bedrieven 
kennen in de raandstad. Et zal allemaole wel zo moeten, dat gejacht naor 
allied mar meer en groter en rieker en beter... 

Mar as ik dan et Lendepattien daete fietse en 1k zie de meerkollen daor 
tussen de paampels ommescharrelen, en ik zie een grote schofferd boven de 
roegte zeilen en ik zie een wiekeltien veur mi'j langes gieselen... dan daenk 
it Verrek mit Jim Daf". En as 1k bi'j mien zaandzoeggat zitte to visken en ze 
hebben es een keer honger, die knaopen van stiekelbaorzen en ik trekke es 
een peer van die wilde broezers uut dat waeter, waor aj' nog wel vuuf meter 
omlege kieken kunnen on dat nog tintelt van teven en ik hebbe dan ok nog 
et gelok, dat de rietdompe vlakbi'j begint te poempen... 
dan daenk ik: Verrek mit jim Daf! En as 1k es de Westhoek in stroeze en 1k 
zie dan die bunders rietlaand en 1k wete van al die wezelingen en mudden en 
visotters die as daor wonen en van al die dikke snoeken in die petgatten, die 
daor nog krek zo wild on roeg... dan daenk ik: Verrek mit jim Daft. En aj' 
daor dan es over deur daenken, over dat gejacht van oonze gemiente-
bestuurders, dan begin ie to twiefelen, of ze wel et goeie pattien langes lopen. 
Dan begin ie to twiefelen of zokke bestuurders wel hoge en bried genoeg 
kieken kunnen om to overzien wat ze naostreven ... ! 

En dan wodt je twiefel zaachiesan zekerhied, dan kriej' zaachiesan de 
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overtuging, dat die bestuurders een glad verkeerde instelling hebben, om 
datgene, waor ze year ansteld binnen, ok geed te doen! 

Goed, met alliend veur vandaege, mar ok veur morgen en overmorgen. 
Zi'j zullen et misschien wel goed mienen mit heur gejacht naor altied mar 

meer en groter en beter... 
Mar ik zegge: Verrek mitjim Dali 

EN 



Een riempien uut Ni'jlaemer 

Mien moeder is opgruuid in Ni'jlaemer, waor ze om 1900 henne naor 
schoele gong. De Scheenstra's woonden doedestieds aachter in Boelstra's 
poolder op een plaetse van de Sickenga's. Bi'j 't winter en soms ok al in de 
haast mossen de kiender mit een botien naor de "hoge weg" brocht wodden 
om bi'j de schoele kommen te kunnen. As ze nao schoeltied op huus an 
leupen, maekten ze een riempien op de meensken die in de huzen woonden, 
waor ze veurbi'j kwammen. 
Dat riempien was zo: 

8i'j meester heur ik de haene kri'jen 
En bi'j Henderk Kuper heur ik de sliepstien dri'jen 
Pieter Kolk zien ketelemmer is lek 
En Haans Kroondiek lust gien spek 
Dove Rinke zit veur 't vuur te fluiten 
En dikke Jochem telt zien duiten 
Jan 1-looltrop die her geld genoeg 
En Sake Bosma trekt een zwaore ploeg 
Niekies de Boer slaacht een vette koe 
En smit Germ en Jaante de bonken toe. 

En dan haj' de hiele riegel huzen had van de sehoele of an de Lieklaene toe. 
Bi'j Haans Kroondiek leup et oolde karkepad naor Wolvege bi'j hunts langes 
naor et yonder over de Scheene (mit 'n dikke stien d'r op as tegenwichte). 
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Bosken 

Disse gegevens bin deur Jannes W. Nijholt optekend in 1981 bi'j Arie 
Visser in Ooldetriene. 

Et hooltwark in de bossen van Stellingwarf was vrogger een belangrieke 
bron van inkomsten. In et veurste plak vanzels veur de hooltbaozen, die de 
perdukten verhaandelden, mar ok veur de bosarbeiders (de boskers), die (in 
Arie Visser zien tied) zeuven stuvers daegs verdienden. De bossen en 
boswallen wodden seins om de dattien, veertien jaor kapt. Et wark wat 
daoruut votkwam was: 1. et takkemaeken - van et mosselhoolt (kophoolt) 
en daor moch gien zonde in zitten; 2. et hooltmaeken - van et zwaordere en 
zwaore hoolt en 3. et iekschellen - de ieken wodden appat behaandeld. 

1. Et takkemaeken. 

Van de ommekapte boompies en pollen wodden de toeken ofkapt. As die 
d'r of weren begonnen ze mit takke bienen. De takkebienders maekten vier 
soorten perdukten. 
a. Bessemries - dat weren de fiene takkies van meerst birken, mar ok kwitsen 
en honnebeien kwammen d'r wel tussen. Bessemries gong naor de 
bessembienders; die heur wark was bessem bienen. 
b. Takkebossen - die bestonnen out wat groffer hoolt. Dar wodde wat bi'j 
kapt en dan opbunnen in bossen van 40 cm. in omtrek bi'j de baand. De 
baand die d'r omme kwam was een wiede. Dat was een dunne toeke - vaeke 
kwitsen of ieken - die d'r op een speciaole meniere omme dri'jd wodde. Op 
et donne aende wodde mit een peer haandige grepen een lusse in de wiede 
dri'jd en dan wodde mit de wiede de takkebos stief in mekeer hiespt. De 
kni'je kwam d'r bi'j op! Ok weer mit een haandige greep wodde et dikke 
aende van de wiede onder de baand vaaste zet. Eec takkebos zatten gien 
knippels in. 
c. Dorrebossen - die wodden op dezelde meniere maekt as takkebossen. Et 
verschil was dat een dorrebos 80 cm. in omtrek was en dat d'r wel knippels 
in zatten. De bakkers hadden liever dorrebossen as takkebossen, omdat ze 
meer hitte gavven deur de knippels. 
d. Bonestokken - dat weren lange rechtachtige toeken of hiele dunne 
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stammegies, waor de toekeboel oficapt wodde, behalven vaeke boven an et 
tumpien (et dunne aende). Bonestokken wodden in bossen van 20 
opbunnen, ok mit wieden. 
Veur et wieden snieden wodden vaeke jongen de bos instuurd. Die 
vervoerden de wieden krek zo as de twiegsnieders nut Noordwoolde: de 
twieg tot een bos bienen, twie knippels d'r in en die dan over de schoolders. 
Et gebruuksklaor maeken van de wieden deden de takkebienders, dat was 
vakwark, daor moj' de slag van hebben! 

2. Et hooltmaeken. 

As de toeken d'r ofkapt weren hul ie et hoolt over. Dat was veur een pat 
bestemd veur geriefhoolt: draodpaolen en stekpaolen en -paolties. 
Gerielhoolt was 1.20 meter lang (en dat konnen ze "slikkende kwiet"!). 
Van et ere pat wodden talhoolties maekt, dat weren knippelties van 23 cm. 
lang. As ze wat dikker weren, wodden ze vaeke kleufd (veur et tat). Haj' een 
nog wat dikkeren iene dan wodde dat in driejend kleufd. Dat kleuven was 
ok een slag. Een goeie hooltmaeker gaf eerst drie kloppies mit et snumes 
(klemtoon op snu!) op 'e kop van zoe'n talhoolt, dan steeg hi'j even stiever 
toe en dan lag et, mooi op 'e draod, zomar in driejend. Dc talhoolties 
(braandhoolt) wodden per tat verhaandeld. Ze mossen dus teld wodden en 
veur et hoolttellen gong soms de vrouw ok wel mit de bos in. 
De talhoolties wodden teld per worp. Een worp was vuuf hoolties. Veur 
elke honderd worp zette "de baos" een korntien in een speciaol talhoolten. 
Een korntien was een karfien mit et snumes. Et kornhoolt was dus aenlik de 
boekholing! Honderd worp wodde as halfduzend angeven (en dat 
halfduzend was de "rekenienhied" van de talhoolties). 
De talhoolties gongen as braandhoolt vot, ok wet naor de steden. Ze 
wodden over de hoottpaeden naor de schippen brocht, die dan in de Lende 
(ok in de Kuunder'?) kwammen - laeter in de Helomavaort - en daor ston 
een be-edigde teller bi'j, die opschreef hoevute halfduzend d'r in et schip 
kwammen. 
Et wiekhoolt wodde bi'j 't winter kapt. Dan bleven de ieken staon en daor 
begonnen ze half meie mit. 
Op een hooltverkope (soms wel 50 percelen) brochten de perceten waor as 
esken in stonnen, allied wat meer op. Eskenhoolt was gien braandhoolt! Dat 
was bestemd veur staelen van haemers en bielen en schoppen en värken en 
al zo wat henne (vanwegens de kwaliteit!). 
De dunnere eskenstokken gongen vaeke naor de viskers veur foekestokken 
(aolfoeken). Ze gullen een daetder de bos (+ 20); de bonestokken deden 



mar twie dubbelties de bos. 
3. Et iekschellen. Et iekenhoolt wodde appat behaandeld en dat kwam in 

heufdzaeke deurdat et om de schelle gong, de iek. lekenhoolt wodde scheld. 
De laeste iekschelleri'je in Van Giffen's bos (in Ooldetriene) was in 
1939/1940 op gezag van de Staot. 
In et algemien begon et iekschellen zowat half meie. Eerder niet, want dan 
was de baste nog te dunne. Nan Wolvegaoster mark gongen ze de iek in 
(hierbi'j mos ik daenken an et neutezuken: nao Berkoper mark (daotum?) 
begon et neutezuken, dan weren de neaten riepe genog om te beweren 
zonder dat ze begonnen te schimmelen!) 
Mit een schraole noordenwiend (die bi'j de meitied vaeke wel es een hiele 
poze anholen wol) wol et min schellen. Et iekschellen gong wel dear tot in 
augustus en dan wol de schelle d'r ommeraek goed of. Mit nat weer wol et 
we!, mar dan was et kliemerig wark, dan waj' bliede as et aovend was! le 
kregen trouwens toch al verschrikkelike hanen van dat iekschellen! 
As et iekschellen begon wodde d'r eerst een zetterstee maekt. Dat was een 
plak van zoe'n 50 meter in de ronte dat roem maekt wodde in de bos. Daor 
wodde et iekenhoolt henne toogd, daor wodde et scheld en daor kwammen 
de perdukten te liggen. Zoe'n zetterstee lag niet te veer van de reed (et 
hooltpad) of en om de weke of wat wodde et zetterstee verhuusd. 
Op et zetterstee "ston" de iekscheller in een ondiepe koele, mit de kni'jen op 
een takkebos of op een bos naekende mannen veur et blok en hi'j warkte 
mit een klophaemer (leek wel wat op een stompe biele). Naekende mannen 
weren ofsche!de iekenstokken ter dikte van een doem; die mochten mit naor 
huus as branige. De iekenstammegies en dikke takken wodden in stokken 
hakt. Wel in stokken van 23 cm. (talhoolt) en as de schelle d'r dan of was, 
weren dat bollen. Ok wel in stokken van 33 cm. (knippels). Die knippels 
wodden mit twie banen opbunnen tot een bossien. Een stok of 10-11 van 
zokke bossies was een span. De bollen en de spannen gongen naor de stad. 
Daor wodden ze dan kleinder maekt en uutvent as branige. 
De iek die Iosmaekt was, wodden ok bossies van maekt. Naost de scheller 
stonnen vier knippels in de grond, zowat 30 doem hoge. Daor wodde de 
losmaekte iek tussen legd en as et staepeltien an boven toe (een betien rond) 
vol was dan wodde et baantien d'r omme sleugen. De iek bleef in de bos 
staon om te dreugen. lek mos dreuge ofleverd wodden (Riekmaans 
-Stienwiek). 
le hadden et staepeltien tussen de knippels eerder "vol" aj' ronde schelle 
hadden, dat is wel te begriepen. 
As et wat goed schellen wol, was et ok weer een slag om ronde schelle te 
maeken. Len goeie scheller kon dat. Die gaf mit de klophaemer een peer 
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tikken krek op et goeie stee, gooide et hooltien omme, op 'e ere kaant ok 
een peer keer kioppen en dan sleug hi'j mit iene kiap de bolle not de schelle! 
As et slimme best schel!en wol lokte dat meerstal we!, mar as et es even 
minder wol vergriemden ze bier soms zovule tied mit, dat et nog langer 
duurde as eers veurdat et staepeltien iek rond was! 
Mar et was ok zo, aj' d'r goed de slag van hadden om de bollen d'r in ien 
keer uut te slaon, dan ston ie te boek as een beste vakman en daor stelde ie 
een ere in! 
Veur dit iekschellen kwammen hier vacke de Geldersen mit hew hiele 
huttien en muttien: vrouw, kiender, geite, potte- en panneboel en al zowat 
henne. Ze "woonden" dan zo lange bi'j een boer op 'e dele of zo. 

Zô kuj mit de billewaegen reizen: 

stappen, lopen, draeven, out 'n vierend, suiselen (omme), biezen, 
bongelen, douwelen (omme), goezen, flitteren (omme), dweinselen, tugen, 
slepen, sjouwen, sjokken, straampelen, stroffelen, schosselen, knoffelen, 
treden, hokseboksen, tikken, zakkebanen (op/of), hottebillen, rittelen, 
beinselen (omme), bokselen, hinken, hinkeldepinkelen, sjatsen, ritte!en, 
kreupelen, heukelen, trappen, slierken, glisteren, diedelen (omme), hinkelen, 
baanderen. 



Jan Hut 

Een oolde historie nut disse kontreinen. 

Et was in 'tjaor 1802. 
Et winterde al op 'e tied. Half november stonnen de jongen al te trappen op 
sloties en grOppen. En slierkten ze al over de dellen in 't laand. D'r was ok 
al sni'j valen, natte kwalster nut et noordoosten. En doe daor een peer 
naachten yost over henne gaon weren, doe was et eerste ieslaogien in ien 
keer bedurven. 

Zo hadde 't now al een weke of vufe ommekwakkeld en 't was now al 
een hiel aende in december, een dag of wat veur Kasttied. Een dikke grieze 
locht, een sehraole poesterd uut et noordoosten en sni'j. Glen gezellige 
doonzige vlokken, mar van dat naalderige scharpe goed, dat lene in 't 
gezichte snit. Mit de wiend d'r aachter bleven d'r hier en daor zuver al 
dunegies liggen. Et was zo koold as roet en et was clan ok hielemaole niet 
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zoe'n wonder, daj' gien kop butendeure zaggen. Et yolk was binnen, buten 
was d'r veur gieniene wat te verhapstokken in disse tied. 
Et was nog mar krap an vier ure, mar et grote locht was al zowat hielemaole 
vot. 
Toch was d'r flog yolk bi'j de diek. 

Van de kaant van Stienwiek, viak bi'j de Friese greens kwam een kerel 
anlopen de grote weg langes, richting De Blesse. Dat was op himzels niet zo 
biezunder, mar wat wet biezunder was, dat was dat de kerel een joongien 
bi'j de haand hadde. Een knechien van een jaor of tiene, dat d'r de grootste 
muuite mit hadde om mit te kommen. Hi'j stroffelde now en dan haost over 
de bevreuren knorren en hi'j mos zien kotte poties hoge optillen om clear de 
sni'jdunen aachter de Knienebargen te kommen. De man en et joongien 
zaggen d'r beide koold en ontiederig uut en dat was aenlik ok glen wonder, 
want zi'j hadden gieniene van de beidekieren an veur dit winterweer. 
"Kom Andries," zee de man, doe et joongien uutglee en op 'e kni'jen vul, 
"je mot doorzettejonge, we motte nog onderdak vinde voor de nacht." 
"1k kan haast niet racer vader, kunne we niet effe ruste?" 
"Rñste... hen je helemaal? Kom, vooruit... dóórlope!" grauwde de man en 
hi'j trok et kereltien overaende. 

An de tongval koj' dudelik heuren, dat dit gien meensken van disse 
kaante weren. 
Et joongien was een spietig mannegien, smal gezichien, spits neusien, holle 
ogies. 
Et ventien zag d'r slim min nut, hi'j hadde niet yule om bi'j te zetten. De 
man hadde ok een maeger en bliek gezichte, mar wat opvul, dat weren de 
loebesachtige ogea. Die deugden niet, dat koj' op tien tree ofstaand wet zien. 
Zien halfiange toefterige haor was at een betien gries en midden op 'e plasse 
was hi'j at kael. Groot was de kerel beslist niet, eerder haost wat klein van 
stok en hi'j trok een betien mit et rechterbien. Zo te zien hadde hi'j daor 
trouwens niet yule hinder van, want & mos hi'j et joongien zowat 
hielemaole mittrekken, hi'j stapte kiebig op deur de sni'j-boel. 
In de rechterhaand had hi'j een kuierstok en an de meniere waor as hi'j die 
op beet hadde koj' zien, dat die rechterhaand ok niet hielemaole deugde. 
Die leek wel wat lammig en iene van de vingers daor miste een stokkien of 

"Kijk vader, kunne we daar filet effe been gaan?" vreug et joongien, doe 
ze bi'j een buns langes kwammen, waor as de meensken krek et locht 
opstakken. De man bleef staon, scheut aachter de stiekeihege naost et buns 
en loerde dent de rate. Krek veurdat de blienen an de binnenkaante dichte 
dri'jd wodden, zag hi'j dat et een harbarge was, waor ze hier veur stonnen, 
een taveerne zoas ze in die daegen zeden. Hi'j kwam aachter de hege weg, 
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leup naor de veurkaante van 't huus, drokte de bovendeure eupen, stak et 
heufd naor binnen en reup: "Is er yolk in? 

"Een ooldachtig vrouwgien, een jaor of vuuftig, kwam naor veuren. Ze 
schrok even weeromme, doe ze daor een vremde ontiederige kerel over de 
onderdeure hangen zag. Mar mit vul heur 't oge ok op et schriele koppien 
van et joongien, dat krek over et onderdeurtien henne kiekea kon. Dat 
gezichien keek heur zo smekend an, dat de schrik vot-op-slag van heur of 
vul. En ze ston de man te reden. 

"Kunne we bier vannacht misschien overblijve? 't Is voor de jonge zie, die 
kan niet wijer. We kunne wel in de schuur hoor, as ter maar een plukkie 
hooi of strooi leit." 
"Ei jaowel je, dat kan wel, kom d'r mar gauw in," zee et vrouwgien en ze 
dee de onderdeure los. "Wat is 't min weer niet," kwebbelde ze wieder, 
"mien man zee ni'jsies krek nog, een boer zol mit dit weer zien bond d'r niet 
uutjaegen." 
Vader en zeune stapten d'r in en trokken de deuren aachter heur diehte. Et 
vrouwgien scheuf de schottels d'r weer op. 

"Jim kommen bier ok niet weg zeker he, zo naor de spraoke te 
oordielen?" vreug ze doe zè weer naor de heerdstee leup, wadr ze et vuur 
opraekelde. 
"Nee, wij komme uit Holland. Bodegrave daar hoor ik. Maar ik ben overal 
thuis hoor, in de hele wereld. Maar wijs ons maar gauw waar we slape 
kunne, want we benne hondsmoei. Het was een hele kuier van Meppel af en 
't pad was bar slecht met al die sneeuw. 
En morgenochtend moete weal vroeg weer wijer op." 
"Ja, dat kan we!, mar dan moej'm toch zeker eerst wel wat eten hebben. le 
lussen toch wel een lekker p!akkien stoete mien joongien?" Medeliedzem 
keek ze op et bienbieterige mannegien daele. Ze gong naor de kaaste, pakte 
daor een stoete uut, zette die tegen et lief, snee d'r een plakke of en streek 
daor een schrabbegien smoolt op. Dat scheuf ze et joongien toe. Et kereltien 
greep d'r drekt naor en hi'j hapte d'r graeg in. Mar hi'j zat d'r eerst wel wat 
nuver op omme te haffelen, want hi'j was zó koold, dat hi'j haost niet iens 
kauwen kon. 

Ok de man at mit smaek een p!akke stoete op. En doe zette de 
kasteleiaske ok nog twie bodden roggenbri'j op 'e taofel en daor geut ze een 
dikke scheut waarme schaopemelk over. 
"Dan za'k jim now even zien laoten waor aj'm slaopen kunaen vannaacht," 
zee de vrouw. 
"Kom mar mit, d'r ligt huj zat, jim kun d'r wel lekker diepe onder kroepen, 
dan hej'm 'tgrifnietkoold." 
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Et duurde niet lange of d'r was ruste in dit buns in De Blesse, veur zowel 
as aachter. En d'r was niks, dat d'r op wees, dat in disse naacht in disse 
harbarge - de harbarge van Otte Collé en Joukien Dalsma in De Blesse - et 
begin lag van een dramatische gebeurtenis, die et hiele Stellingwarver Iaand 
en een hiel stok van Overkuunder d'rbi'j hielemaole op 'e giebe brengen 
zol... 
Want de man mit et lamme haantien, die bier in De Blesse in et huj te 
slaopen lag, dat was iene van de gemienste spitsboeven, diej' in disse 
kontreinen tegen kommen konnen. 
Et was Jehannes Ebels van Bodegreven! 

Eremorgens om een ore of achte, 't was nog duuster butendeure, stapten 
Ebets en zien zeuntien al weer op. Ze trokken op Wolvege an en doe, 
schooiend en gnobbend, naor 't oosten. I-Iooltpae, Ni'jhooltpae en Berkoop, 
waor ze naachs weer in een schure sleupen. Nog een dag laeter sjokten ze 
over Twietel naor Makkinge en doe belaanden ze overkuunder in de 
Schoterlaanse Kompeni'je. Daor kregen ze onderdak in de butte van Molle 
Aorends en zien wief Zwaansje. Die butte van Molle en Zwaan, daor kon 
seins iederiene terechte. Mit alles! Bi'j Molle en Zwaan in de Kompeni'je 
daor kwam nooit iene van onpasse. Ok een Hollaander niet. 
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In et rovershol 

Op 'e laete aovend van de eerste kastdag 1802 zatten in de Jubbegester 
Kompeni'je vier kerels bi'j et aarmoedige lochien van een stompien keerze 
drok te praoten. 
Ze zatten in iene van die hutten zowat hielemaole onder de grond, waor as 
doedestieds haost dehiele overkuunderse Kompeni'je not beston. 

In de hutte waor as die kerels zatten koj' de Iocht haost snieden, zo stank 
et d'r. 

Et wodde je zuver zute op 'e tonge! En een bende dat et d'r was, benauwd, 
d'r was in glen weken wat opruumd. In de kepotte vuurpot laggen een peer 
half verkoolde smoezen te roken en te smoken. Bi'j de deure lag een bulte 
kiompen en in de midden ston een schieve, vermoegde rondtaofel. 
Daoromme henne een not et lood zakte baank en een stok of war stoelen, 
waor toeften buzen onderuut stakken. In de eerden waand, op ooghoogte 
zowat, zatten een prottien gatten en daor was alderhaande rommel 
insteuken. Een haemer, een knieptange, een grote beitel, een roesterig 
heerspit en een bossien zwevelstokken. 
Een aentien veerder aachteruut zatten nag een stokmennig hoolten pennen 



in de waand en daor hong ok van alles an: een peer aolevellen, een 
stokkende visfoeke, een grote sehooierszak on een raepeuliekannegien. Even 
hoger zat een iezeren penne in de waand on daor hong een oold pistol an. 
Aachter een raffelige lappen zeildoek in een hoeke lag een rommelzooi 
beddegoed as een honnenust. Op een peer rimmen boven mekeer op hoolten 
pennon in de waand ston wat gerei en ark, dat veur een huasholing neudig 
is. Hielemaole aachteran in de hutte, een aentien onder et onderste rim, zat 
een groter gat in de waand. le konnen It haost niet zien, want daor aaehter 
in de butte kwam zowat hielemaole gien locht. Dit gat was zo groot, dat een 
meenske d'r zowat languut in liggen kon. Dit was de geheime uutgang out 
dit hot, die een aende veerder in de onderwal van een dreuge sloot 
uutkwam. As de nood an de man kwam, dan kon d'r dear disse vlochtpiepe 
wel iene nut et hol ontkommen. 

Hi'j zag d'r roeg nut mit een dikke pruke rossig haor on een smerige 
tiezige baord. 
Onder die pruke haor loerden een peer fletse gloeperige ogen nut een tronie 
mit een onversehillige trek d'r op. Dit was Jan Hendriks, mar iederiene 
nuumde him Jan Hut. En at leek hi'j wel haost oolder as veertig, hi'j was 
nog mar achtentwintig! 
Drie van zien kernuiten zatten hier bi'j him in de butte. Naost him zat Alle 
Haarms. 
Alle was ok een vent van om de dattig en die zag d'r nog niet ions zo hiel 
reer uut. Mar aj'm good ankeken, dan koj' toch wel zien dat hi'j niet 
hielemaole kouster was. 
En naost Alle zat Mathijs Freriks. De jonge Mathijs nuumden ze him altied, 
want hi'j was nog mar twintig jaor oold. Mathijs hadde rere wilde ogen in It 
heufd. Hi'j keek meerstal bi'j iene daele, mar as hi'j jees ankeek dan begon 
It je te prikken onder et haor. An de ere kaant van de taofel, tegen Jan Hut 
over, daor zat Reinder Karsten. Reinder was een jaor of wat oolder as de 
eren, die leup al tegen de veertig. FIi'j was een grote gofferd mit hanen as 
broodplaanken en zo stark as een beer. Grote Reinder nuumden ze him. 

"Kom Alle," zee Jan Hut, "wi'j mossen mar es iene de nekke broken, 
donktje ok niet?" 
En hi'j wees mit de doem onder de taofel. Alle viutte onderuut en een tel 
laeter ston d'r een stienen krukien op 'e taofel. Alle dee nog een greep en 
doe hadde hi'j een stok of wat reumers te pakken ok. Et weren gezonde 
kostgangers bi'j It stienen krukien, allemaole, mar veural de jonge Mathijs 
was nog at dustig. En hi'j zwetste zeuven zakken vol. Grote verhaelen stak 
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hi'j of en hi'j leug dat hi'j bastte. Mar dat wussen de eren al lange en dat 
vunnen ze hielemaole niet slim. Konnen ze temeensen nog es lachen! 

"Stille!" reup Jan Hut inienend, "hool je stille Mathijs... Iuuster... d'r 
kommen goenend an. Alle, vot mit 't spul, as de bliksem!" Alle dee twie 
grote grepen en doe weren kruke en glassies in ien keer van de eerdbojem 
verciwenen. Op't zelde mement wodde d'r an de deure morreld. 
Jan sprong overaende en gong schieve veur de deure staon. "How!" raosde 
hi'j, "how, niet wieder leje... Wie bi'j'fl" "Rustig maar," kionk et van de 
buterkaante, "goed vollek hoor. Een ouwe bekende, die best welkom weze 
zal." 
"Verrek," raosde Jan Hut, "die stemme ken 1k wel jongen. Alle zet et spul 
mar weer op 'e taofel, disse man laoten wi'j niet butendeure staon!" 
De schieve deure knaarpte eupen en wie hompelde daor de hutte in? De 
Bodegrever Jehannes Ebels! Mit een hoop gehouw op 'e schoolders wodde 
Jehannes d'r tussen haeld en Alle zette d'r een reumertien bi'j op 'e taofel. 
"Kerel, man, Jehannes Ebels, et is wet twiejaor leden dawwejow hier zien 
hebben in de Kompeni'je, waor hej' toch zeten zo lange?" 
"Gezete, juist dat zeg je goed, gezéte heb 1k, in 't blokhuis in Zwolle. Ze 
hebbe me gegrepe bij een inbrakie in Staphorst. 'k Heb et niet slecht gehad 
hoor, in Zwolle, maar voor de geseling ben 1k toch maar gemaakt dat ik 
wegkwam." 
"le kun d'r altied veur weg kniepen, ie bin allied gelokkig," zochtte Jan Hut, 
"mar ikke niet, ik kriege allied et voile possien as ze me griepen. De laeste 
keer he'k verdomme een braandmark kregen, hierzo, kick an de hnkerkaant 
veur op 'e kop." 
Hi'j streek een toefte haor op 'e kaante en doe koj' dudelik een grote roje 
groete zitten zien. "Dat het die eksteur van Et Vene me flikt, die Gorter. 
Da's well zoe'n allemachtige kwaoje lieder! Mar 't is now oflopen, ik laote 
me now drekt niet zomar wéér griepen. 1k hebbe now de boel mooi veur 
meker man, moej' es even kieken Jehannes." En zo wies as een petries 
wees Jan de vlochtpiepe an onder et onderste rim. 
"Da's vernuftig gevonde en mooi gemaakt Jan," zee de Hoilaander, "werkt 
bet goed?" 
"Dat za'k je zien laoten. Mathijs kom hier es," kommedeerde Jan Hut, "laot 
ie Jehannes Ebels es even zien hoe knap as wi'j hier de boel veur mekeer 
hebben. Kroep d'r es deur." 
Mathijs lent him op 'e kni'jen zakken en deuk as een snoek de gang in... vot 
was hi'j. 
"Verdorie jonges, dat iijkt me de moeite waard," zee de Holiaander 
bewonderend, "dat pijpie kon nog wel es goud waard worde. Marc..." gong 



hi'j op hiel aandere loan wieder, "jullie benne eigenlijk wel een beetje gek 
he, dat je in deze tijd van It jaar hier antler de grand as molle zit weg te 
kruipe. Zo in de laatste donkere dage van It jaar dan slape aLle mense vast en 
Lang. En dan moete wij juist wakker weze, nietwaar? Daarom ben 1k 
vanavond ookjuistbijjulliegekomme." 
"As ik dat grate verhael van jow goed begrepen hebbe, Jehannes Ebels, dan 
kon et wel es wezen, daj' wat op It age hadden, donkt mi'j zo," gnees Jan 
Hut, "klopt dat maot?" 
"Je heb me precies goed begrepe," Lachte de Hollaander, "heel precies. Er 
Iigt een mooi karweitje op ons te wachte. En er is geen enkel gevaar bij, je 
kan het bij wijze van spreke zo vinde." 
"Mooi, zweer dan mar op maot, wat is It en waor is 't?" galmde grote 
Reinder. 
"Is It gien meraokel jongen," zee Jan Hut, "die verrekte Hollaander wet 
allied krek een betien meer as oons, za'k stikken as It met zo is. Die 
Jehannes da's een goeien iene, daor hebben wi'j wel an. Wi'j konnen d'r 
alvast wet iene op nemen, donkt me. Kom Alle, juts d'r nog mar es iene in 
mienjonge. le proven zeker ok even mit, met Jehannes?" 
"Je had me es voorbij moete parte, man 1k lus er wel soep van," grinnikte 
de Hollaander. 
"Now, dan mos Mathijs d'r ok mar bij kommen," zee Alle, "dan kun we 
heuren wat as Jehannes van doel is." 
"Verhip, waor blift Mathijs aenlik, hi'j hadde toch at lange weeromme 
wezen kund," zee Jan. Hi'j pakte et stompien keerze en hul dat een aentien 
in de vlochtpiepe. "Mathijs... bij' daor nog Mathijs?!" reup hi'j... Gien 
aosem. Nog es: "Mathijs!!"... Weer gien bescheid. 
"Now, Laot him dan mar verrekken, die halve wieze. As hi'j in de piepe 
stikken bleven is, dan zal hi'j wel dood wezen en eers is hi'j al wiedwaor 
henne. Die vent daor kuj' nooit gien touw an vaaste kneupen, daor kuj' 
nooit gien peil op trekken. Kom Alle, schink oons nog mar een sLokkien in, 
d'r mag oons now iene meer beuren." Jan zette de keerze weer op 'e taofel 
en gieniene maekte him veerder nog zorgen over dejonge Mathijs. 

"Wel vrinde," began de Hollaander," ik ben gistere door Makkinga 
gekomme en daar heb 1k wat pruimtabak gekocht. 1k heb in her winkeLtje es 
effe goed rondgekeke en It leek me toe, dat die winkelluidjes er goed warm 
bij zate. It Ouwe wijf was een tikkeLtje mank en de man leek me ook al 
aardig op jare. Het is een and huisie en It  staat mooi apart. Me liefje wat wil 
je nog meer?" 
"A'k dat zo heure, dan liekt et niet zo reer, vent vier man liekt et me een 
hiel makkelik kerweigien toe. En ie dochten, dat d'r goed wat te haelen was, 



Jehannes?" 
"Daar kan je van verzekerd weze, anders zou 1k er jullie toch zeker niet mee 
aan boord kome, wet," zee Ebels. 

nam Jan et gesprek weer over, "flee maot, daor hej' ge!iek an. En 
wanneer zol et dan wezen moeten?" 
"Morge drekt maar, zukke dinge daar meet je nooit gras over late groeie," 
drong de Hol!aander an. 
"Ja, mar wi'j weren van doel om morgen de kaant van Ootdeboorn op te 
gaon," beprakkezeerde Jan. "Ae now, dan kuwwe dat laeter wel es doen je, 
we gooien gewoon et roer een aentien omme en dan gaon we morgen de 
Stellingwarven in," kwam Alle d'r tussen. 
"Ja, dat is aenlik ok zo Alle, Ooldeboorn daor kun we dan laeter nog wel es 
kieken. Now alla, dan gaon we morgen naor Makkinge. Lao' we es kieken 
hoe we dat anpakken moeten. Kom eerst allemaole mar es mit de hoe! op 'e 
taofel, dan kun we zien, wat we nogbrek binnen." 

Alle haelde twie stokkies waskeerze en een hoolten fluitien nut de buse en 
die legde hi'j op 'e taofel. Jehannes Iegde d'r een tinnen lepelstaele naost en 
een stok touw. "1k hebbe een schrobbezaege," zee Reinder en hi'j haelde een 
schie nut de buse, waor die zaege in zat. Die schie hadde Reinder zels maekt 
van een fladde schaopeleer. le zollen haost niet geloven kunnen, dat zokke 
groffe kloeren as die van Reinder zoe'n mooi stokkien tiepeiwark maeken 
konnen, want de schie sleut om de schrobbezaege as een busse. 

"Da's een mooi dinkien veur as we d'r ion keer in binnen," zee Jan tegen 
Reinder, "mar veur et zwaore butenwark !iekt disse mi'j beter toe." En hi'j 
pakte de grote beitel nut et gat in de waand. "Die he'k wel vaeker bruukt 
veur zoksoorte kerweigies." 
"Nou, hier komme we een heel eind mee, zorg dat je deze spulle bij je hebt 
morge," regelde Jehannes Ebels, "en waar en wanneer komme we same, hoe 
laat?" 
"Now, lao' we kieken," zee Jan, "Makkinge he, dan kun we 't beste mar 
over de Prikkedam naor de ere kaante. En awwe dan es om een ure of tiene 
bi'j de schoele weren in Makkinge, dan weren we een kertier laeter ok te 
plak,zol'tniet?" 
"De school... die weet ik niet te vinde," zee Jehannes, "maar ik weet wel de 
taveerne "t Houton Hamertje", een stukkie naar de kant van Oldeberkoop 
op, kunne we mekaar daar niet treffe?" 
Dat vunnen de eren ok best, dan mar om tien ure bl'j"de Hoo!ten Haemer". 
En zo praotten ze dus of 
"Lao' we nog es even kieken jongen," zee Jan, "bin we nog niet verlegen 
om dit of dat? 1k hebbe wel tondel in de deuze, mar die is zeiknat. lene van 
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jim, die de boel beter veur mekeer het?" 
"Ja, ikke wel, ik hebbe vasse tondel," zee Alle, "die he'k vanmorgen krek 
braand. Zo dreuge as hoppe, as hi'j de vonke roekt, dan braant hi'j at. En ik 
hebbe ok een ni'j plaetien staol in de vuurslag, len klein tikkien en daor is 
vonke ok." 
"Mooi Alle, zo moet et wezen, neem dat morgen ok mar mit, mien jonge," 
gal Jan Hut een komplementien. "Dan zal ik nog een korape mitnemen en 
een peer zwevelstokken, die kan ik nog wel een betien opdreugen en dan bin 
we d'r docht 1k wel klaor veur, now?" 
"Zou ik wet denke," vun de Hollaander, "en zulle we dan non maar afbreie 
jonges? Als je wijf er niks op tege heeft, dan wou ik hier wel blijven 
vannacht, hoe lijkt dat Jan Hendriks?" 
"Mien wief zeden je... ha..ha man ik hebbe gien wief op 't ogenblik, ik bin 
onbesturven wedeman. Al van augustus of, zo lange zit mien wief al in et 
blokhuus in Liwwadden." 
"In 't blokhuis ... je wijf in 't blokhuis? Wat is er dan gebeurd?" vreug Ebels. 
"Now, gebeurd aenlik niks," zee Jan, "mar zi'j hadde een peer zulveren 
gespen vunnen in 't Oranjewoold, dichte bi'j et Jaegershusien. Now en doe 
hebben ze hear anholen en oppakt. Twie jaor blokhuus het ze kregen. Ja, 
dat is wat! Twie jaor veur een peer gespen, die ze vunnen hadde, gewoon 
vunnen! Marja, dat wollen de heren van 't gerechte nietgeloven vanzels." 
"Nee vanzels niet," kankerde Alle, "die verrekte heren van 't gerechte 
geloven oons soortmeenskenja nooit." 
"Twee jaar blokhuis voor een past gevonde gespe... nee... dat heeft schik 
noch rooi," van Jehannes Ebels ok. 
"Et blokhuus, daor heb ik et eers niet op staon maot, dat griezelt mi'j toe," 
bromde grote Reinder, "1k hebbe liever dat zeje banen. Dat hebben ze mi'j 
al twie keer daon. De laeste keer vuuf jaor. Vuuf jaor moch ik niet weer in 
de Kompeni'je kommen. le zollen je doodlachen... mit vuuf daegen wa'k al 
weeromme. En mit naachtbidden kon 'k best an de kost kommen. Mar et 
blokhuus, nee... daor bin 'k zo benauwd veur as de pest!" 
"Nou manne, zülle we nou maar, het is middernacht geweest," zee Jehannes 
Ebels. 
"Verrek!" raosde Jan Hut inienend wild, "zuwwe d'r now drekt op of 
gaon?!" "Now drekt?" stak Alle ok de kop op, "jajonge, dat was misschien 
krek wat! Midden in de naacht d'r op los... Ja, 1k gao mit! Mar dan moe'k et 
eerst wel even tegen 't wiefzeggen." 
"Och donder op mit je wief," blafte Reinder, "wat verrekt jow dat wief 
man. 1k hebbe mienend vanmorgen ok de deure uutbeinseld. Altied dat 
gejank an de hassens!" 



Mar de Hollaander kalmeerde de boel. Hi'j zag d'r hielemaole niks in om d'r 
midden in de naacht in de koolde op nut te trekken. Hi'j bepraotte de 
wildemannen krek zo lange, dat de ofspraoke gewoon op ereaovens bleef, 
om tien ure bi'j"et Hoolten Haemertien". Ze nammen nog een slokkien 
veur 't ofwennen en doe zochten Alle en Reinder heur eigen hutte op. 
JehannesEbels stak bi'j Jan Hut de bienen onder de vodden. 



In "de Hoolten Haemer" 

Eredaegs, aovens om een ure of negen, naaide et d'r in de taveerne "de 
Hoolten Haemer" ommeraek een gat nut. Dat kwam, d'r was daegs op 
Egypte en daoromme henne een driefjacht west op 'e vos. Ze hadden him te 
pakken kregen ok. Dat was vanzels niet zoe'n wonder, want d'r lag ommes 
een dikke Iaoge spoorsni'j. En now was hier in "de Hoolten Haemer" onder 
de aovend de verkoping west van de vos. Dat verkopen van de vos, dat was 
gien puttien van vuuf of tien menuten. Dat kuj' krek begriepen! 
Om de verkoping zo lange meugelik duren te laoten, wodde de vos eerst in 
onderdielen verkocht en dan wodden laeter die onderdielen weer kumeleerd 
en dan wodde de vos in zien gehiel verkocht. D'r wodde vanzels een stevige 
borrel bi'j schonken en daoromme hadde gieniene seins haost om de 
verkoping viot verlopen te laoten. Ur gong makkelik een peer ure mit 
henne. 

En zo kwam et dan, dat d'r die aovend in "et Hoolten Haemertien" nog 
wat roerig yolk zat. 
Nao de verkoping van de vos was d'r een man of wat plakken bleven. Een 
peer jaegers en ok nog een stok of wat drievers - boerezeunen nut Berkoop - 
zatten tegen mekeer op te zwetsen. 
Starke verhaelen kwammen d'r op 'e lappen over vossen zo groot as 
schaopen en zo liep as meensken. Mar at wodde et d'r nOg zo dikke oplegd, 
de verhaelen gongen d'r lekker in. Krek zo Iekker as de branewien! 
Twie manluden in "de Hoolten Haemer" deden niet mit an de roerighied. 
Die zatten aachter in de harbarge bi'j een taofeltien appat. Doe de grote 
statklokke in de tapkaemer tiene sleug, kwammen de beide mannen 
overaende en wollen de deure nut. Et weren Alle en Reinder. Ze weren at 
viak bi'j de buterdeure, doe iene van de jaegers van zien stoel of sprong en 
veur heur staon gong. Et was een felle jongkerel en al koj' wel zien dat hi'j 
draank had hadde, hi'j was nog goed allat. 

"Wat now mannen," zee hi'j, "wollen jim now al vot? Wees wiezer je, 
kom d'r bi'j zitten, dan kriej'm een slokkien van mi'j." 
Alle en Reinder hadden hier niet op rekend en ze perbeerden naor de deure 
te schosselen. "Nee maot, now mar niet, wi'j moe'n nog wieder zie en d'r 
wodt op oons waacht," perbeerde Alle. Mar de jaeger gong niet an de kaant. 
Hi'j greep de klinke van de deure beet en hi'j keek de beide mannen scharp 
in 't gezichte. 
"Hei jongen!" reup hi'j inienend tegen zien maoten, "hei, kom hier es henne, 
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bekiek disse kerels ok es even. 1k love vast da'k die iene wel es vaeker zien 
hebbe. En die stemme he'k ok eerder heurd, da's nog niet iens Lange leden. 
Die he'k op een aovend aachternao zeten. Disse vent is een schaopedief!" 
Dejaeger gong viak veur Alle staon. 
"Daor bi'j' mis mit," zee grote Reinder, "mien maot is gien schaopedief. En 
laot oons now mar votgaon, want d'r staon goenend op oons te waachten." 
Mar de jaeger hadde et hielemao!e op Alle veurzien. Hi'j dee een peer tree 
op 'e kaant, greep zien snaphaene en richtte die recht op Alle! 
Op dat mement wodde d'r inienend allemachtig hadde op 'e glaezen bookt 
en tegen de deure trapt en buten begonnen een peer meensken hiel reer te 
raozen ... ! 

De jaeger lent zien geweer zakken en sprong naor de deure. Hi'j greep de 
klinke, gooide de deure eupen en raosde tegen zien maoten: "Kom mit, dat 
is verkeerd yolk.. d'r aachteran!" Stoelen kwakten ondersteboven, glassies 
rammelden, kiompen wodden anscheuten en daor gieselde et hiele spul de 
deure uut... 
Doe de iene nao de aander een posien laeter de harbarge weer in 
krummelde zonder dat iene wat zien hadde, doe zaggen ze, dat de beide 
kerels, waor as 't mit begonnen was, d'r ok vandeur weren. Ze hoetelden de 
kastelein uut, want die hadde d'r veur zorgen moeten, dat die beide d'r niet 
uutkniepen kund hadden! Mar de man trok him van dat gesehel niet yule 
an. 
Hi'j hadde disse manluden wel es vaeker heurd as ze een peer druppies 
aachter de knopen hadden. 

War was d'r dan aenlik butendeure gebeurd? 
Jan Hut en Jehannes Ebels, die zo tegen een ore of tiene bi'j"de Hoolten 
Haemer" ankommen weren, hadden eerst evenpies deur een peer kierties 
van de blienen toerd veur dat ze de harbarge in gongen. Zo zaggen ze, dat 
Alle en Reinder een betien in de knieperd kwammen te zitten mit die jaeger. 
Ze maekten heur eerst niet zo ongerust, want grote Reinder was maans 
genoeg om him hier uut te redden en as 'I d'r kneep, dan kon Alle ok wel 
iene an. Mar doe de jaeger zien geweer greep, doe weren Jan en Jehannes 
benauwd wodden en doe hadden zi'j butendeure dat lewaai maekt. Doe de 
jaegers en de drievers de deure uutstoeven kwammen, weren Jan en 
Jehannes stief onder tegen de harbargemure an liggen gaon. Doe hadden ze 
rustig ofwaacht dat Alle en Reinder butendeure kwammen. 
Jan Hut en Jehannes Ebels hadden heur al hielemaole klaormaekt veur de 
tocht naor Makkinge. Ze hadden dikke lappen goed om de kiompen 
bunnen, dan knaarpte de sni'j niet bi'j 't lopen. Jehannes gooide Alle en 
Reinder ok een peer vodden toe. Die pakten de kiompen ok in en doe 
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verdwenen de vier kerels as geesten in de naacht in de richting van 
Makkinge. 
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De mislokking 

Even over elven staon de inbrekers veur de winkel in Makkinge. 
"Nou," fluusterde de Bodegrever, "mooi plekkie h, geen enkel gevaar bij, 
zienjullie wel?" 
Veurzichtig leupen ze om et huus henne en bij de aaehterdeure bleven ze 
staon. Ze weren van doel om een gat in et dak te maeken om d'r in te 
kommen, mar doe ze es goed keken, leek et heur beter toe om mar een gat 
in de zaandstienen aachtermure te breken. 
Jan Hut wrikte mit zien grote beitel haandig een peer stiender uut de mure, 
haost zonder daj' d'r wat van heuren konnen. En doe d'r ien keer goed begin 
was konnen ze mit de blote hanen et gat makkelik groter maeken. 

De eerste die et huus binnenkreup was de Hollaander. Hi'j streek an de 
binnenkaant hiel veurzichtig de grundels van de deure en zee: "Zachies 
jonges, geen !awaai. Hier moete nog twee bijkomme, Jan en Reinder maar, 
dan kan Altebuite de wacht houwe. Heb jeje fluitje bij je Alle?" 
"Ja," fluusterde Alle weeromme en hi'j nam zien post bij de aachterdeure 
in. Jan Hut pakte een stompien keerze en zette dat in de uutholde korappe. 
Bi'j et schiemerlochien van disse dievelanteern schosselden de drie inbrekers 
veurzichtig deur et huus naor veuren. 
"Geen enkel geluid make, dan kunne we ze in de slaap vastbinde," zee Ebels 
haost onheurber. "Hier staot een kassien," fluusterde Jan en hi'j lochtte even 
bij, "moe'n we daor met even in kieken?" "Nee Jan, eerst naar yore, dat 
kassie kunne we op de terugreis wel meeneme," bedisselde Ebels. "Kijk," 
gong hi'j veerder, "dat daar dat lijkt me de slaapkamer toe... verroest, op 
slot. Geef me de beite! es." 

Krek doe hi'j goed en wel Jan zien beitel onder de slaopkaemerdeure raomd 
hadde, begon d'r in de slaopkaemer inienend iene al!emachtig hadde te 
raozen. De inbrekers schrokken heur zowat dood! Et was dan ok wel een 
verschrikkelik geraos, krek as d'r een hiele koppel meensken nut de wedde 
dee! 
"Mis jongen, mis... hier bin yule meer as twieje... wi'j moe'n vot! Kom mit... 
d'r van deur!" gaf Jan Hut et sein. Hats over de kop steuven de inbrekers et 
huus nut en pas een hiel aende veerder bij een boom an de kaant van de 
weg bleven ze staon. 
"Verdomme, die deure was krapan eupen doe dat yolk begon te raozen," 
stotterde Jan Hut. "Het kan nooit bestaan dat er meer mense geweest zijn, er 
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kunne nooit meer dan twee geweest zijn," hiemde de Hollaander heftig. Mar 
hi'j was ok met staon bleven! 
Reinder wol drekt weeromme. "Wi'j hadden d'r nooit vandeur gaon moeten 
veur dat gejammer, ja bliksem," zee hi'j. "As Jehannes even deurraomd 
hadde mit die deure, dan was hi'j eupen west, now en dan hadde ik wel mit 
die raosbekken ofrekend, laot je dat zegd wezen!" 
Mar veural de Hollaander wol d'r niks van weten om weeromme te gaon. 
"Veels te veel kabaal, veels te gevaarlik al dat lawaai. Niet doen manne, met 
terug gaan. Late ligge dit karwei. Kom mee, we moete make dat we hier 
weg kome. 1k heb nog wel wat anders op me lijsie, ik weet nog wel wat 
waar we beter naar toe kunne gaan ."En doe ze een betien bekommen weren 
van de schrik, doe vertelde Jehannes Ebels over de harbarge in De Blesse, 
waor hi'j slaopen hadde. Hi'j hadde de boel daor goed bekieken kund, zee 
hi'j, en daor was glen iiikeld geveer. Daor konnen ze een slag slaon, waor as 
ze een hielepoze mit onderde kappe wezen zollen. 
Ni'jsgierig hadden de eren luusterd naor Ebels zien verhael en now leek et 
heur ok mar beter toe as dat rotwinkeltien hier in Makkinge! Reinder 
bezweur, dat ze d'r met weer uutkniepen mossen. As d'r weer wat sehieve 
gong, dan zoi hi'j wel zorgen dat et weer terechte zet wodde ... ! 
Doe zakkebaanden ze of in de richting van de Kompeni'je. Mit lege hanen 
dat gebeurde niet vaeke! Jan Hut zee met yule. Hi'j hadde de smoor In, want 
zien grote beitel, zien moole breekiezer zat nog onder de slaopkaemerdeure 
in Makkinge. ZO hadde weren ze d'r uutnaaid, doe dat geraos begon! 

Onderwegens praotten ze of, dat ze votdrekt de ere naacht mar naor De 
Blesse mossen. Aovens om half aehte zollen ze bi'j mekeer kommen bi'j de 
dikke boom. Dat was een plak, dat ze allemaole wel wussen, want daor 
troffen ze mekeer seins wel vaeker as ze an disse kaant in de Stellingwarven 
op 'e strenp weren. 
De dikke boom dat was een hiele dikke oolde ekkelboom. Die ston vlak bi'j 
de Koedammen over de Lende tussen Ni'jhooltpae en Veengao. 
Weer in de Kompeni'je gloepten ze heur butte in zonder yule levend te 
maeken, want gieniene hadde d'r wat mit te maeken, dat zi'j midden in de 
naacht thuus kwammen. De Hollaander bleef weer bi'j Jan Hut uutvanhuus. 

Eredaegs gongen de mannen gewoon de streek op te schooien. 
De Hollaander suiselde allienig deur Berkoop en doe bi'j de Scheene langes 
in de richting van Wolvege. Jan Hut en Alle gongen tegere. ZI'j gongen ok 
deur Berkoop, mar doe een ere kaant nut. Zi'j gongen deur et tolhekke bi'j 
de Lende op Noordwoolde an. 
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Reinder zette de kaant van Dc Kniepe nut en dan de zaandweg over Schoot 
en Ni'jhooltwoolde langes en zo op Ni'jhooltpae an. In Schoot trof hi'j de 
jonge Mathijs, die daor ok leup te schooien. Reinder zee, dat Mathijs wel 
mit him gaon kon, want mit een beidend haj' ok es wat te praoten, now. 
Mathijs wol best en ze gongen tegere wieder. Reinder hadde Mathijs 
trouwens niet alliend vraogd veur de gezellighied. Hi'j dochte bi'j himzels, 
dat zoe'n knaop as Mathijs toekem naacht in De Blesse as vuufde man wel 
es mooi van passe kommen kon. 
Ze stakken even an bi'j de harbarge "De Ooievaar" en daor snaaide Mathijs 
een krukien jenever aachter de tapkaaste weg. Onderwegens pruufden ze 
daor now en dan es even nut, dat zodoende konnen ze best de waarmte 
holen. 
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De grote slag 

Jehannes Ebels was de eerste, die aovens bi'j de dikke boom aachter 
Ni'jhooltpae persent was. Doe kwammen Jan Hut en Alle anschoeven, die 
over de Miente gaon weren. De leste was Reinder mit de jonge Mathijs bi'j 
him. 

"Verrek Mathijs, waor kom ie weg," zee Jan Hut, "ik dochte, ie zullen nog 
wet in de vlochtpiepe van mien butte zitten, ik doehte daj' dood weren." 
"Ja, dat kuj' krek natsen," lachte Mathijs, "ik in zoe'n piepien stikken 
blieven zeker. Now wo'k je toch wiezer hebben Jan Hendriks. 1k scheut d'r 
zomar deur man, zonder muuite. Mar doe'k d'r uut kwam, doe dochie 'k, 1k 
gao mar naor huus, want ik was zo doezerig in de kop as wat. Now en doe 
trof ik Reinder vanmiddag en doe bin 'k mar mitgaon. Hej'm wat op 't oge 
Jan? Reinder wol niks loslaoten, mar aj'm van doel binnen om wat an te 
pakken, dan wo'k verrekte graeg mitdoen. Hoe zol dat lieken, Jan?" 
"Ja joongien, da's best bent," zee Jan Hut, "ie heuren toch ok zoe'n betien 
bi'j oonze ploeg, is 't niet zo?" 
"En dan kan ik je we! in 't kort vertelle wat er te gebeure staat Mathijs," 
nam Jehannes Ebels et woord over. "Kijk, in Dc Blesse staat een taveerne. 
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Daar wone een paar oude luidjes in. 1k heb er kort gelede in 't hooi geslape 
en alles goed opgenomen, dat 1k weet er alles van. En daar gaan we hene 
Mathijs, want daar is goed wat te hale." 
"As d'r mar glen kleinjongen in huus binnen, want da's allied aflemachtig 
lastig," zee Mathijs. 
"Gelijk heb je," zochtte Ebels, "goed lastig ook. 'k Hebbe zeif ook een jonge 
en daar heb 1k ook bergen last mee. Hij houdt altijd maar zedeprekies over 
goed en kwaad. Waar hij 't vandaan haalt mag de duvel were." 
"Waor is diejonge now dan?" vreug Mathijs. 
"Dat weet ik niet, 1k heb hem bij Molle en Zwaan gelate. Maar die zulle 
hem d'r wel op ult gestuurd hebbe om wat te verdiene, want voor niks gaat 
de zon op. Maar 't zal ze wel tegenvalle, want in 't yak is die jonge geen 
halve duit waard," was Ebels zien beseheid. 

Onder de bedrieven weren de bandieten in de buurte van De Blesse 
kommen en aachter een rietbulte bi'j de trekgatten hullen ze even piepschoft. 
't Was goed half tiene. Grote Reinder wodde aaor de harbarge toestuurd. 
Hi'j mos om twie dikkop jenever vraogen, dan kon hi'j intied mooi even 
poolshoogte nemen, hoe as de zaeken d'r bi'j stonnen in en om de taveerne. 
De Hollaander stokte Reinder not waor as hi'j percies wezen mos en doe 
zette Reinder of. Intied dat ze waachtten totdat Reinder weeromme kwam, 
snuuide Jan Hut wat tussen de rietbulten omme om es te kieken as hier 
misschien ok nog een stok ark omme dreef, dat ze bruken konnen. Alle 
krummelde aachter him an. Inienend bled Jan staon en luusterde scharp. 
"Wat is d'r an, heur ie wat?" fluusterde Alle. 
"Ja maot... stil es... krek as d'r iene kreunt... kom hier es staon... luuster ok 
es... daor onder 'tnet..." 
"Verrek ja, ik heure 't ok... dat liekt wel een meenske," zee Alle 
stomverbaosd, "hoe kan dat now, hier in de wildernis?" 
Jan en Alle gooiden een stokmeanig bossen net op 'e kaant en ... wat zaggen 
ze? Op een rondgeer bultien lag daor een klein spietigjoongien! Hielemaole 
verkluumd, gien kleur meer in 't gezichte. Een peer grote ogen keken Jan en 
Alle doodsbenauwd an. 
"Allemachtig... Mathijs, Jehannes... kom hier es... moej' hier es kieken, wat 
hier leit!" reup Jan de eren. Doe Jehannes Ebels et joongien zag, doe schrok 
hi'j zo, dat hi'j wodde zo wit as een laeken! "Hemeltje... da's mijn jonge... 
da's... da's... Andries.J" staemerde hi'j. 
"0 vader... beat u dat... o gelukkig..." kreunde et mannegien. 
"Ja, ik ben het," zee Jehannes Ebels mit een hadde stemme, "maar hoe kom 
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jij hier en wat mot jij hier?" 
"Is dat jow joongien Jehannes?" vreug Jan veraldereerd, "hoe kan dat, waor 
komt die weg?" 
"Nou, dat vraag ik hem toch net!" grauwde de Hollaander. 
"Een betien rustig Jehannes," zee Alle en hi'j keek Ebels mit kwaoje ogen 
an, "dit joongien is d'r min an toe, dat ziej' ok wel now. le moe'n een 
betien kaim an doen!" Mathijs ston ok naor et mannegien te kieken. En al 
hadde Mathijs dan een hekel an kleinjongen, dit was him zeker toch te reer. 
Hi'j lent him op 'e kni'jen zakken, haelde et krukien out "de Ooievaar" not 
de buse en geut et joongien een viuttien jenever tussen de witte lippies. 
"Zo," zee Mathijs, "daor zal hi'j wel waarm van wodden docht ik." "1k 
hebbe nog wel een stokkien brood veur him," zee Alle, die et slim andeerde 
om et kereltien. "1k begriepe jow niet Jehannes Ebels, ik zol zo niet 
kunnen," zee hi'j traoge. En hi'j keek de Hollaander weer hiel nuver an. 
"Nee dat zal waar weze, maar jij kent 'm ook niet zoals ik. Hij deugt niet 
voor ons yak, dat heb ik je toch al gezegd!" snauwde Ebels. En tegen zien 
zeuntien: "Hoe wist jij, dat wij hier zoude kome?" 
"Daar wist ik niks van, ik hen vandaag de boer op geweest om te bedele... 
en vanavond kon ik geen onderdak vinden en daarom ben ik her onder her 
rietgekropen. Maar ik ben zo verschrikkelijk koud," bibberde et mannegien. 
"Waar benje gisternacht geweest?" gong Ebels deur mit zien verheur. 
"In Oldeberkoop, in de schuur van "de Roskam" waar wij samen ook 
geweest zijn op de heenreis naar Friesland," zochtte etjoongien. 
Weej' wawwe doen mossen," zee Jan Hut, "we mossen him naor die meule 
toe brengen daore. Een prottien net en roegte mit, dan leit hi'j temeensen 
waarmer as hiere." En mit pakte Jan et ventien op 'e aarms. Even laeter 
legde hi'j him daele in de waetermeule op een laoge net en ze stopten him 
dikke onder de roegte. Alle gooide zien schooierszak d'r nog bij over en ok 
nog wat kleren, die in die zak zatten. Die hadde hi'j onder schiemeraovend 
op 'e Miente van een wasliende plokt. 
"Zo mien jonge, dat liekt d'r op he," zee Alle, "zo hg ie lekker waarm he." 

zee et ventien mit een trillend kinnegien, "maar ik wou graag dat 
vader bij me bleef" "1k hier bij je bhijve, je higt toch goed zo? Ben je nou 
nog niet tevrede?" mopperde Ebels. 
"Heur... d'r Ihuit iene... Reinder kon d'r wel es weer wezen," zee Mathijs. 
"Now kovot dan," kommedeerde Jan Hut, "dan gaon we now an 't wark. 
We kun hier veerder toch niks out de wege zetten." Et joongien jeuzelde 
nog wat om zien vader, mar Jehannes Ebels keek niet meer op of omme. 
Mit een hadde trek op 't gezichte stroesde hi'j de meule uut! 

"Verdomme, ik zat him al te kniepen," zee Reinder, doe ze bij him 
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opdeuken, "ik zag gien meenske meer, ik dochte daj'm d'r vandeur gaon 
weren, dat d'r onraod was of zo." 
"Nee, niks an de knikker, mar wi'j hebben wel een nuver gevallegien had 
hiere," zee Jan Hut. 
"Praat er maar niet meer over, je schiet er toch niks mee op," snauwde de 
Flollaander. En tegen Reinder: "Heb je de drank gekrege en hoe stood de 
zaak er daar bij?" 
"Alles dik in odder," vertelde Reinder, "de oolde kerel lag in 't nust en 
beppe leup ok al in 't naachtjak. 1k hebbe in de tapkaemer west en doe kon 
'k zo de kaemer in kieken." 
"Mooi," zee Jan Hut, "dan moe'n we eerst mar even ientien pruven donkt 
me. le hebben twie dikkop ophaeld, now Reinder?" 
Jehannes Ebels was onrustig. 
"Luister es manne," zee hi'j, "we moete het eigenlijk zo zien in te kiede, dat 
we die beide oudjes geen leed doen als dat niet nodig is." 
"Dat moe'n we mar es zien," zee Jan Hut stroef, "da's krek zoas 't vaalt. 
Mar wi'j gaon d'r vanaovend niet weer vandeur... gieniene... nargens veur... 
zO is 't wet!" 
Veurdat ze d'r op los gongen, hullen ze eerst nog even inspeksie as ze alle 
ark wel bi'j heur hadden. Alle hul zien vuurslag en zien f!uitien omhogens 
en hi'j hadde een peer ni'je waskeerzen mitneumen. Reinder haelde zien 
schrobbezaege in de mooie schie not de binderbuse en Jehannes hadde zien 
tinnen lepelstaele en et aende touw. Jan had een ni'j breekiezer bi'j him, een 
grote gutse mit een hecht van wet dattig doem. En de holle korappe en een 
stokmennig zwevelstokken. Mathijs hadde nargens op rekend, mar die 
hadde zien beste kammeraod bi'j him: een groot knieft! Now en dan hadden 
ze allemaole heur kroepieken knuppel bi'j heur en de grote schooierszak, 
waor as de buit in mos. Alle zien schooierszak bewees op dit ogenblik een 
ere dienst, mar Alle dochte, dat hi'j in de harbarge wel et ien of et aander 
vienen zol, waor as hi'j zien pat in stoppen kon. 

Et was at haost elf ore doe ze bi'j 't harbargien weren. De Iocht was 
hielemaole schone jacht en al was d'r glen maone, ze konnen bi'j et Iocht 
van de steerns ok genoeg zien. Ft vreur ok weer en dat kwam goed out, 
want dan bleven d'r hielemaole gien sporen aachter. 
"Als we maar geen sneeuw krijge, kijk de kim is zwart... dan make we 
sporen op de thuisreis," zee de Hollaander bezorgd. 
"Zwat ... ? lé bin zwat maot," kreeg hi'j van Alle te heuren, die min vergeten 
kon, dat Ebels zo onmeenselik had west hadde tegen zien zeuntien. 
"Hool je stille ieje," wees Jan Hut Alle terechte, "niet liggen te klieren onder 
mekeer. Kom Reinder, we pakken nog een hassebassien en dan gaon we an 
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't wark." 
Bi'j de aaehterdeure van de harbarge bleven ze staon. Jan stuurde Mathijs 

naor de veurdeure. "Alle zien fluitien mitnemen," zee hi'j, "en as d'r onraod 
is dan fluit ie. Mar niet te hadde, dat hej' wel in de gaten zeker he." 
"Komt in de riebe!," zee Mathijs en gong naor de veurkaante van 't huus. 
Dat ston vlak an de weg, dus 't was wel goed dat daor iene de waacht hal. 
"1k zal wel weer voorop as we een opening gemaakt hebben," beud de 
Hollaander an. 
"En ik zal wel zorgen dat d'r locht komt," zee Alle. 
"Akkoord en dan gien haezekeunsies weer zoas gisternaacht. Staon blieven, 
wat d'r ok gebeurt!" zee Jan Hut zo gremietig, dat et niet mis te verstaon 
was. 
Doe raomde Reinder de grote gutse van Jan in de mure. Mar die zat beter in 
mekeer as et muurtien van et Makkingester winkeltien. Jan hulp Reinder d'r 
bi'j, mar ze hadden wel haost een kertier wark om d'r iene stien nut te 
kriegen. 
"Niks weerd zo," hiemde Jan, "dit duart vans te lange. Perbeer de deure 
es!" 
Reinder zette zien rogge tegen de aachterdeure en daor zat minder beslot in. 
Doe hi'j even goed toezette vleug de deure nut de knieren en ze konnen zo 
et schuurtien in stappen. Doe ze d'r in weren seheuf Reinder de deure zo 
goed en zo kwaod as dat gong weer wat dichte, want dat leek him veiliger! 
Alle sleeg vuur, blaosde even en doe gloeide de tondel in zien vuurslag fel 
op. Hi'j stak d'r iene van Jan zien zwevelstokken in en die begon zowat 
drekt sissend te branen. Mit die branende zwevelstok wodde een keerze 
ansteuken, die wodde in de holle korappe zet... klaor was 't weer. D'r was 
locht! "Kijk, daar heb ik verlede week een nachtje ge..." fluusterde Jehannes 
Ebels, doe ze dent et schuurtien bi'j 't huj langes scharrelden. Mar veurdat 
de Hollaander uutpraot was sprong Alle wel twie tree aachteraut. Al wodde 
hi'j dent een wapse steuken! "Onraod!" zee hi'j mit hiese stemme, "daor leit 
ienein'thuj!" 
Ze bleven stokstief staon. 
"Niet weeromme, staon blieven!" siste Jan Hut, "Geef hier es die keerze!" 
Hi'j lochtte bi'j en doe zaggen ze 't allemaole dudelik: daor lag een kerel te 
slaopen! 
"Wat nu... wat doen we nu?" vreug de Hollaander doodzenewachtig. 
"Niks, we doen niks," besliste Jan, "we laoten him liggen waor hi'j leit, hi'j 
slapt ja as een marmotte. Alle kan hier wel blieven en as die vent wakker 
wodt, dan geft hi'j him mar een klap mit de knuppel op 'e hassens!" 
Alle stak zien knuppel as een feestvlagge omhogens as teken, dat hi'j goed 
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begrepen hadde wat d'r van him verwaacht wodde."Now veuruut Jehannes, 
ie veurop, ie hebben her vaeker west... opschieten!" kommedeerde Jan Hut. 
Op 'e ti'jen sloepten ze de kaemer in en ja, daor laggen de beide oolde 
meensken in de bedstee. Ze sleupen. 
"Mathijs moet kommen," zee Jan Hut. Reinder lent Mathijs d'r in dent de 
veurdeure en doe scheufhi'j de grundels d'r weer op. 
"Pak an!" gaf Jan et bevel doe Mathijs d'r bi'j kommen was. 
Mathijs en Reinder grepen de beide oolde meensken en bunnen heur hanen 
en bienen vaaste. Jehannes Ebels ston mit de keerze veur 't bedde om bi'j te 
lochten. Et vrommes vocht weeromme as een katte en ze begon te raozen 
ok. Mar doe gaf Reinder heur een kiap mit de voeste op 'e kop en doe was 
ze stille. Mathijs en Reinder sprongen boven op bedde, Jehannes rekte heur 
et touw an en daor bunnen ze de oolde meensken mit vaaste. De man 
jeuzelde nog wat van medelieden en leven speren en zo, mar de bandieten 
en veural Mathijs weren op een geveerlike temperataur kommen. Doe de 
oolde vrouw weer wat begon te mierken drokten ze heur mit et heufd onder 
et haeverkleien kussen. 
"As dat niet helpt dan smoor ik dat oolde kring!" raosde Mathijs mit een 
vertrokken gezichte. Hi'j greep et oolde meenske bi'j de bienen en sleepte 
heur zo de bedstee nut en de stienen vloer over. Doe ze op 'e grond lag 
gooide hi'j een deken over heur henne, dat ze niks meet zien kon. Jehannes 
Ebels drokte Mathijs op 'e kaant en nam de bewaeking van de vrouw over. 
Doe begon Mathijs mit Jan en Reinder de kaasten eupen te breken. 
Wat ze bruken konnen - en dat was zowat alles! - stopten ze in de grote 
schooierszakken. Doe ze et grote kammenet losbreuken, weren in een goeze 
allezakken vol! 
De ofmattelde vrouw wrotte heur heufd onder de deken weg en doe ze zag, 
wat d'r in heur huus gebeurde, kreunde ze: "Och here god... moet dat zO... 
speer oons toch..." 
"Hoot heur stille, slao heur eers mar dood, trap ze mar dood!" raosde 
Mathijs, die dwas deur alles henne raekt was. Mar Jehannes Ebels 
trakteerde de zaeken aanders. 
"Hou je maar rustig vrouw, wees maar gerust hoot, er zal je verder geen 
teed gesehieden, daar zal 1k voor zorge," fluusterde hi'j heur toe. 
Doe alle zakken vol weren toogde Reinder een grote karf nut de turfhoek in 
de schure en die wodde ok vol laeded. Mathijs zol him well sjouwen, dan 
kon Alle zien schooierszak wet kriegen. 
"En dat daor dan," zee Reinder en hi'j wees op een groot pak, dat in de 
kaemer tegen et schut ston, "zuwwe dat ok mitnemen?" 
"Nee, Iaot mar liggen, da's vast van die keret die in 't huj leit. Da's grif een 
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lappiespoep, laot die zien rommeltien mar holen," zee Jan. 
Ze mossen zuver even uutrusten van or gewraom on gescheur en dat deden 
ze dan mar in de tapkaemer veur de tapkaaste. Jan Hut gong d'r aachter 
staon en hi'j tapte as een vol!eerde kastelein. Veur onderwegens stakken ze 
ok nog mar een peer halfvorre!ties in de buse. 
"Now, bin we klaor?" vreug Jan, doe ze een peer slokkies had hadden. Mit 
de hanen in de zied ston hi'j to kieken naor et wark wat ze hier maekt 
hadden. 
"Ja, we hebben zat," was et bescheid on Reinder zee d'r aachteran: "We 
kun temeensen wel opholen, want we kun doodgewoon niet meer bargen." 
"En ok niet meer togen," zee Mathijs, die veur de zwaore karf op 'e 
schoolder de goeie holing zochte. En dat vul niet toe mit dat grote lompe 
ding. 

Op 'e weerommereize deur de schure zaggen ze, dat Alle zien knuppel 
niet bruukt hadde. De lappiespoep in 't huj sleup nog as een osse. Hi'j hadde 
van de hide reboelie niks verneumen. Johannes Ebels was de laeste, die de 
kaemer nut gong. Hi'j praotte nog even fluusterend tegen de vrouw en hi'j 
zee wel een keer of drieje: "Er zal verder niks gebeure hoor, jullie benne nu 
wel veilig." 
Doe ze good en wel butendeure stonnen zee Jan Hut: "How bliksem, we 
hebben de wieme nog vergeten!" Mit Reinder gong hi'j et buns nog een keer 
in en ze trokken een halve ziede spek en een troste wosten naor beneden. Ze 
konnen dit spul haost niet ions meer in de zakken kwiet wodden. 

Belast en belaeden gong et now op huus an. Ze wollen mar over de 
Miente en Berkoop naor de Kompeni'je. Dat was wet niet et kotste pad, mar 
wel beter as over de Koedammen. En mit die zwaore zakken op 'e huud 
mossen ze daor good rekening mit ho!en. Temeer omdat Johannes Ebels 
ge!iek kregen hadde: et begon te sni'jen... 
Op 'e esse van Peperge bleven ze even staon om drekt mar een anslag to 
doen op et spek en de wost, want ze hadden ommeraek honger kregen van 
zwaore wark. En omdat ze nog een taoi aende veur de boeg hadden, 
mochten ze wel good intaeden! 
Hoe taoi as et kerwei was, dat doe gauw genoeg b!ieken. Ze weren nog mar 
good on we! Steggerde veurbi'j of Johannes Ebels zakte deur de kni'jen 
onder zien vracht. 
"1k kan niet meer... ik kan die zak niet meer drage..." jemelde hi'j. "Wat een 
s!oppentaoi, war hej' now an zoe'n juttepere," loeterde grote Reinder. En 
hi'j bongelde de zak van de Hollaander d'r bi'j over de rogge! 
Ebels hadde et muuilik. Zonder et gewichte van de zak op 'e nekke hadde 
hi'j d'r nog wel haost an dat hi'j mitkommen kon. Mar hi'j redde or op en zo 
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kwam de ploeg, hiemend en poestend in de Kompeni'je. Ze hadden de tonge 
finaal op 't dadde knoopsgat en et zwiet leup heur tegen de rogge op. Ze 
scheuten bi'j Jan in de butte en daor ploften ze laankuut op 'e grond henne. 
Jan wol nog op een slokkien trakteren, mar daor hadden ze niet iens gien 
zin meer an. Muni as podden weren ze! 
"Moej' mi'j es kieken," zee Mathijs en hi'j gong Cr even bi'j staon mit een 
rood roggien, "ik bin hielemaole schieve gruuid deur die verrekte turfkörf. 
Zol dat wel weer terechte kommen?" Mar hi'j hadde gien sukses mit zien 
grappien, want gieniene hadde nog benul om to lachen. 

Doe ze een half uurtien laeter weer een betien tot heurzels kommen 
weren en de boel es even bepraoten konnen, doe dochte heur dat et et beste 
wezen zol om et grote goed votdrekt mar onder mekeer te verpatten. Et 
sieraodespul konnen ze dan laeter wel doen. Dat wollen ze mar onder 
mekeer verboelegoeden. En d'r weren ok nog tachtig guldens uut et 
kammenet kommen, die konnen ze dan ok wet nut mekeer zetten. 
"Dat boelegoed dat kan wel bi'j mi'j," zee Alle, "en kom dan overmorgen 
mar, da's krek mooi op ooldejaorsaovend, dan za'k zorgen da'k wat onder 
de stoppe hebbe ok." 
Dat vunnen ze allemaole geed en ze praotten of, dat et feest bi'j Alle mar 
om zeuven ure beginnen mos, dan hadden ze de hiele aovend nog veur 
heur... 
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De Blesse in rep en roer 

29 december 1802, twie ure in de naacht. 
Et sni'jde. Alles was doodstille in De Blesse. De bewoonders laggen diepe in 
de ruste en hadden nog gien weet van et rere geval, wat him een peer ure 
leden in heur dorpien ofspeuld hadde. 
Mar doe kwam de reuring! Want daor leup iene de weg langes... een 
vrouw... op blote bienen deur de sni'j... in 't naachtjak... 
Et was Joukien, de ongelokkige vrouw nut de harbarge. 

Ze straampelde naor bakker Berend Jaansen en daor sleeg ze op 'e deure. Ze 
reup uut alle macht: "Hellep... Koene... hellep!!" 

In et huus van de bakker heurden ze et lewaai en de bakker en Koene 
vleugen zo hadde as ze konnen, toegelieke naor de deure. 
"Moeder... grote god, wat is d'r toch, meenske hoe kom ie hier zO?!" vreug 
Koene, glad van de kaorte, doe hi'j zien moeke daor staon zag, hielemaole 
ontredderd en in een hopeloze toestaand. 
"Inbrekers! Wi'j bin besteulen... ze wollen oons vermoorden..J" jammerde 
de oolde vrouw, "oe Koene, vader is d'r min an toe, kom gauw mit, veurdat 
et hielemaole te Iaete is!" 
"Ja mar jow eerst," zee Koene en hi'j trok zien moeke et huus in. 
Allemachtig wat zag et meenske d'r um! De blote voeten blauw van de 
koolde, zo wit as een doek, et haor om et heufd as een wilde, de hanen nag 
vaaste bunnen, doodongerust over heur man, zo ston ze daor te goelen en te 
trillen. 
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De yrouw van de bakker, die d'r ok uutkommen was, perbeerde et touw 
los te kriegen waor Joukien heur hanen mit vaaste zatten. Mar dat kon ze 
niet klaorkriegen. Doe greep de bakker een mes en hi'j snêé heur los! 
"Oe god Koene... as vader 't mar niet zitten laoten het... ik hebbe hielendal 
gien geluud meer van him heurd," klaegde de vrouw. Ze perbeerden heur 
een betien Ic kalmeren en wat kleren an te trekken en doe begon Koene te 
vraogen. "Hoe laete was et, doe de inbrekers kwammen? Hoeveule weren 
d'r? Hoe praotten ze9... 

Doe Joukien wat kleren van de bakkersvrouw ankregen hadde, maekten 
ze zo gauw as ze konnen, dat ze weer bi'j de harbarge kwammen om te 
kieken hoe as 't mit de oolde man was. De deure ston nog eupen, dat ze 
konnen d'r zo in lopen. 
"Otte! Otte!" reup Joukien. Mar d'r kwam gien bescheid. 
Koene hadde locht maekt en doe zaggen ze et: de oolde man lag boven et 
goed op bedde, gries van de koolde, de hanen en de voeten vaastebunnen en 
zo goed as bewusteloos. 
Ze maekten him drekt los en ze perbeerden him zo gauw meugelik weer wat 
in de waarmte te kriegen. Ze legden veurzichtig een peer dekens over him 
henne en de bakker hulp Joukien de heerd ante stikken. 

Doe de boel hier weer een betien year mekeer was, gongen Koene en de 
bakker weer naor De Blesse. 
"Bier zal wel wat an gebeuren moeten, niet Koene," zee de bakker. 
"Now wis en donders, of hier wat an gebeuren moet!" zee Koene 
opsternaot, "d'r moet eenjacht kommen, ik gao d'r drekt aachteran!" 

Koene hiette voluut Koene Lutes Pit. Hi'j was een veurkiend nut Joukien 
heur eerste trouwen. Vroeger was hi'j bi'j de bakker west mar doe was hi'j 
in dienst konimen van de justitie, drie jaor leden now. Hi'j was executeur. 
Mar zo deur de dag nuumden ze him in De Blesse kotweg eksteur of 
Koen'eksteur. Hi'j lag nog bi'j zien moeder in de kost. As et drokke tieden 
weren bi'j de bakker, zoas mit Sunderklaos en om Ni'jjaor henne dan hulp 
Koene seins nog wel es in de bakkeri'je. En dan sleup hi'j d'r naachs ok, 
want dan konnen hi'j en de bakker morgens vroeg in de bakkeri'je drekt 
tegere beginnen. 
Yroeger in de aarmoedige tieden wodde d'r now en dan een "generale jacht" 
hullen, om oproeming te holen onder de grote protten laandlopers en 
schooiers, die mar wat ommezwurven. Zoe'n jacht ston onder leiding van 
een executeur en d'r deden vaeke vri'jwilligers an mit. 
Op ere plakken was et slimmer. Daor weren vaaste aarmejaegers ansteld 
van dörps- of van gemientewege. Die weren zwaor bewaopend en ze hadden 
lelke honnen bi'j heur. As ze goenend van die zwaarvers te pakken kregen, 
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dan wodden die vaeke eerst geseld en dan baand. Banen dat was votjaegen 
nut een bepaolde streke en verbieden om in zoe'n tied weeromme te 
kommen. 

"1k zal je wel even helpen om de mannen bi'j mekeer te kriegen," zee de 
bakker, "des te eerder kuj'm beginnen mit dejacht." 
Dat leek Koene geed toe en zo gongen ze mit 'n beidend een stokmennig 
huzen in De Blesse en Peperge bi'j langes, waor as ze wussen dat starke 
jonge kerels in huus weren. 
Et was vanzels nog pikdonker, dat ze mossen op 'e glaezen slaon om de 
meensken d'r nut te kriegen. 
"Op slag klaormaeken veur een jacht. Bi'j mekeer kommen bi'j Collé, daor 
bin vannaacht inbrekers west. Zo rap aj' kunnen, heur!" 

Nag gien half ure laeter ston d'r negen man present bi'j Collé. De mannen 
hadden gauw ien of aander waopen mitgrepen uut buns, een houwer, een 
pieke, een vorke of gewoon een knuppel. Doe ze bi'j Collé zaggen, wat daor 
gebeurd was, weren ze drekt in een goeie stemming veur dejacht! 
Koene hadde alles mitneumen wat bi'j zien eksteurschop heurde: een 
keuperen plaete mit et gemientewaopen op 'e host, een snaphaene, knevels 
en boeiens. Dc mannen weren vol keraosie. Mit alderhaande woeste plannen 
van wat ze wel niet allemaole doen zollen, as ze de inbrekers te pakken 
kregen, zwiepten ze mekeer hoe langer hoe meer op. 
Sent Jaopiks, aanders een doodgoeie vent, zee mit de voeste omhogens: "As 
we ze levendig in de hanen kriegen, dan wi'k mit mien eigen ogen zien hoe 
as ze radbraokt wodden en vierendeeld, die lieders." 
"1k zol ze nog liever zels an de hujvorke riegen," zweerde Henderk van 
Boelen, "en dat doe 'k ok! As we heur te pakken kriegen stik ik d'r zó in, 
kan me niks donderen!" 
"Ja jongen," zee Jelle Alberts, een betien schruten in disse woeste stemming, 
"mar as die rovers now in zoe'n hal zitten, onder de grond he, dan is 't 
vanzels goed geveerlik am ze daor an te pakken." 
"Och loop henne man," zee Koene, ok al hielemaole giesend, "ieje mit je 
geveerlik! 1k zal wel veurop heur! En wie volgt mi'j?!" 
Allemaole vanzels! Behalve Jelle dan, wol iederiene wel et eerste in de 
grond ofdaelen om de rovers te griepen as 't zoveer was! 
"Hei... kiek... we bin op 't goeie pad!" reup Koene een posien laeter, doe ze 
over de Peperge-esse leupen. Mit pakte hi'j een metwost op, die daor in de 
sni'j lag. "Kiek, hier hebben ze zeten, grif te vreten!" Verduld, doe ze goed 
keken konnen ze nogdudelik sporen zien in de sni'j... 
"lene van oonze wosten, dat zie 'k zo," zee Koene."Weej' zeker Koene, dat 
die wost bi'j jim wegkomt?" vreugen ze. 
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"Ja wis en werachtig," zee Koene, "ik hebbe zels mithulpen om ze te 
maeken!" 
De eksteur stak de wost as bewiesmateriaol in de buse! 

Zo hadde as de sni'j et toeleut bokselden ze doe weer wieder. 
Halverwegens Steggerde en Veengao kwammen ze bi'j een viersprong. 
"Wat doen we eksteur?" vreugen de mannen, "links of reehts of rechtuut, 
wat docht ie?" 
Ja, dat kon Koene vanze!s ok niet weten. Ze weren nog drok an 't 
overleggen, doe d'r iene ankwam. Et was een schooierswief. Stokkende 
kleren, Lange toeften haor onder een zwatte musse weg, een protte lappen 
om de voeten dri'jd, een schooierszak over de schoolder, daor kwam ze 
anpaaien dear desni'j. 
"How, waacht es even ieje," zee Koene doe et wief dichterbi'j kommen was, 
"wat moet ie hier, waor zul ie henne?" Et wief schrok doe ze de keuperen 
plaete op 'e bost van de eksteur in de gaten kreeg en ze keek benauwd naor 
de bewaopende manluden. Mar doe Koene zee, dat et niet om heur 
begonnen was, doe wol ze wel wat zeggen. 
"1k kon gien onderdak vienen gisteraovend," zee ze, "en doe bin 'k mar an 
lopen bleven, want ik duste niet butendeure te slaopen vanwegens de 
koolde." 
"Bin d'r jow ok een ploegien man!uden tegenkommen mit pak en zak op 'e 
bond?" vreug Koene. "Ja, een stok of vuve," verzekerde et wief. 
"Hoe zaggen ze d'r out en hoe praotten ze?" wol Koene weten. 
"Ze zeden niks en hoe ze d'r uutzaggen, daor kon 'k niks van zien in duuster 
en mit al die sni'j. En ze bin me ok hiel hadde veurbi'j vleugen," dee ze heur 
verhaeL. 
Omdat ze veerder niks van heur geweer wodden konnen, leuten ze et 
sehooierswief mar wieder gaon. De biezejaegers wussen now temeensen 
we!ke kaant as ze out mossen en daor gongen ze weer. Mar deur de sni'j 
konnen ze toch niet zo hadde opschieten as ze wel wo!Len. 

Doe ze zowat aachter Veengao belaand weren, was d'r onder de 
bedrieven zovu!e sni'j valen, dat ze niks meer zien konnen, wat ok mar in de 
veerste veerte op een pad leek. Ze raekten et hie!emaole biester. En doe 
besleuten ze om in de vredesnaeme dan mar weeromme te gaon. 
Ze vunnen et allemaole slim jammer, temeensen dat zéden ze... Mar zomar 
op 'e do!le roes wat ommedwaelen om de rovers op te zuken, dat hadde gien 
inke!de zin, von Koene. En daor weren ze 't allemaole wel over iens. 
Doe ze ommekeerden begon et in 't oosten al een betien griezig te wodden, 
dat zodoende dusten ze et pattien wel langes over de s!inge aachter 
Steggerde. Dat pad kwam bi'j De B!esse veur de petgatten out, vlak bi'j de 
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waetermeule. 
Doe de ploeg bi'j disse meule langes kwam, stapte Koene d'r even henne. Ic 
konnen ja nooit weten, docht de eksteur! Hi'j trok et deurtien Los en... doe 
schrok hi'j d'r zuver van, want in et vaeLe schiemerlocht zag hi'j dudelik een 
wittig koppien tot de roegte out stikken. 
Daor lag een kiend! 
"Wie bin ie en hoe kom ie hier?" vreug Koene. Et kereltien prevelde wel 
wat, mar Koene kon met verstaon wat as hi'j zee. Allienig et woortien 
'vader', dat kwam d'r verstaonber out. 
"Bi'j' je vader kwiet, mien jonge?" vreug Koene veerder. Een peer flauwe 
heufdknikkies weren ci beseheid. Doe reup Koene de eren d'r bi'j. 
"We kun dit knaopien her zo niet liggen Laoten," zee Jetle Alberts, "dan 
haelt hi'j et nooit. I-Ii'j mos bi'j de heerd. Misschien konnen we him wel bi'j 
de molder in huus brengen, hoe liekt je dat toe eksteur?" 
"Ja, da's goed jong," zee Koene, "hael mar een slee op mit een peer dekens 
en vraog dan mar even bi'j de molder as hi'j daor in huus kan. Zeg mar dat 
hi'j eers wel starven kan." 

Zo gebeurde et. Jeile kwam even latter mit een slee ansehoeven en de 
kleine Andries wodde bi'j de molders in huus brocht. Ze zollen goed vent 
him zorgen, zeden ze. Knelis van de meule en de vrouw hadden zels gien 
kiender. 't Weren beste meensken. 
Over de schooierszak en de vremde kieren, die bi'j et joongien in de meule 
vunnen weren, ontston hiel wat praoteri'je. De meersten doehten, dat de 
jonge wel es meet weten kon van de roversbende. Zi'j dochten, dat hi'j 
missehien wel niks zeggen wól! 
Koene was van doel om et joongien middags, as hi'j wat in de waarmte 
kommen was en as hi'j wat te eten had hadde en te drinken, bi'jde molders 
nog es goed onder verheur te nemen. 

Dc hiele Blesse wus onder de bedrieven now wel wat as 4'r naachs bi'j 
Collé gebeurd was en et halve dOrp was uut!open. Een hi& koppel ston 
veur de harbarge. De iene wus et al starker te verhae!en as dc aander. Mar 
doe ze geweer wodden, dat de jaeht van Koen'ekstéur en zien mannen  niks 
opleverd hadde en dat d'r dos veurlopig gien sensaosies meet it verwaachten 
weren, doe krummelden de meensken weer op huus an en et wodde weer 
rustig in De B!esse. 
Middags kwammen de heren van 't gerechte van West-Ste!Lingwarf out 
Wolvege in De B!esse om een onderzuuk in te stellen. Vuuf heren weren d'r: 
commissaoris J.R. Scheltinga, Kiark C. Bloemhoff en de assistenten Meine 
Jaans, Foppe Pieters en Imke van Riesen. 
Koene ston de heren vent 't huus op te waachten. Hi'j lent heur eerst even in 
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de kaemer kieken om zien te laoten hoe as daor ommeramaaid was en doe 
zochten de heren een plakkien in de tapkaemer om Joukien een verheur of 
te nemen. Deur de riegel wodden de meensken verheurd in et rechthuus in 
Wolvege, mar, zo berichtten de heren et Hof in Liwwadden: "Wij hebben 
Jacobje Dalsma aan huis geexamineerd wegens hare zwakheid van liehaam 
en ontsteltenis van de aan haar gepleegde geweldenarijen". 
De commissaoris stelde Joukien de vraogen en Bloemhoff schreef alles op. 
Uutvoerig vreug de commissaoris naor de man, die nao ofloop nog even mit 
heur praot hadde om heur een betien op heur gemak te stellen. En ok naor 
de kerel, die in 't huj liggen hadde te staopen en die zien pak deur de 
inbrekers niet mitneumen was. Dat vnn de commissaoris een betien nuver. 
"Waoromme hej' die koopman niet wakker maekt of him om hulpe 
reupen?" wodde Joukien vraogd. 
"Och meneer, doe die inbrekers doende weren kon 'k niet roepen en doe ze 
vot weren, wa'k zO veraldereerd, da'k nargens an docht hebbe. 1k bin drekt 
naor mien zeune vlocht." 
Et hiele verheur, zoas Bloemhoff dat opschreven hadde, wodde dent iene 
van de assistenten naor Liwwadden brocht. Mit de bi'jvoeging "dat Otto 
Nicolaas Collé niet verhoord kon worden, omdat hij stervende was"... 
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Ooldejaor 1802 in de Kompeni'je 

Overmorgen aovens om zeuven ure in de hutte van Alle Haarms. 
Dat was de ofspraoke west, waor as Jan Hut en zien maoten in de vroege 
morgen van de 29e december mit nut mekeer gaon weren. Jehannes Ebels 
was niet bi'j Jan Hut bleven aovens, mar hi'j was naor de hutte van Jan 
Melis gaon. Daor sleup hi'j wel es vaeker as hi'j in de Kompeni'je was. 
"Ze moete ons een paar dagen niet bij mekaar zien," hadde de Hollaander 
anraoden, doe ze nut mekeer gaon weren. En dat hadden de Kompeni'jsters 
ok bliksems goed in de gaten! 

Doe Alle eremiddags om een ure of viere even de hutte uutstapte om es in 
weer te kieken, doe kwam krek iene van de schooiers uut de buurte thuus 

van zien daegelikse schooierstocht. 
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"Wat een reel geval in Dc Blesse niet," zee hi'j, "hej' d'r ok wat van heurd 
Atle?" 
"Wet nee jong, ik bin een dag of wat niet butendeure west, ik was niks te 
viogge. Wat is d'r dan gebeurd je?" vreug Al!e die slim beni'jd teek. 
"Och man, in De Blesse is een grate roversbende doende west, een man of 
tiene, zeden ze. D'r bin twie meensken vermoord, een man en een vrouw. 
De hiele huusboedel moet stokkend houwd wezen en atles finaal teeg 
steulen." 
"Twie meensken dood..A" Daor scheut et ABe reer van in de kni'jen! 

Een nurtien !aeter, doe 't hielendal duuster was, sloepte Alle bi'j Jan Hut 
binnen om et grote ni'js te vertellen. 
"Weej' et a!," zee hi'j een betien schruten, "de man en de vrouw in De 
Blesse bin allebeide dood." 
"Wei nee man, hoe zol ik dat weten moeten, ik bin de hutte nog niet out 
west," zee Jan onverschi!lig. 
"Now 't is waor hear, 't is mi'j krek verte!d. Et is mi'j reer genoeg Jan, dat 
et zo gaon is," zee A1!e. En even laeter: "1k hebbe d'r niet vale aorighied an, 
dat die verboe!egoeding morgenaovend bi'j mi'j wezen zal. Zo! 't niet beter 
bi'j Jan Me!is kunnen, daor is de Ho!laander ok en die het et goold en 
zu!verwark toch ok mitneumen." 
"le hebben 't aorig te pakken now, woj' benauwd soms?" beet Jan Hut him 
toe, "loop henne vent, d'r kri'jt gien haene naor. Mar dan moe'n we niet 
beginnen te keutelen, dan moe'n we bertao!blieven!" 
"Daenk d'r omme Jan, hiel Fries!aand wet at wat d'r gebeurd is, we hebben 
niet yule ruumte meer," we A!le zorge!ik. 
"Och wat kan mi'j dat sche!en man," zee Jan onverschi!!ig. "Wat mi'j yule 
meet schelen kan, dat is die verrekte Hol!aander mit zien lamme haantien. 
Die is gien kloten meet weerd, die kon j'ommes zowat niet lens meer 
mitkommen. Die moet zo gauw meuge!ik vot!" 
"1k love dat hi'j dat ok van doel is," zee Atle, "as hi'j zien pat binnen het en 
as zien zeuntien de reize doen kan, dan wol hi'j weer op Ho!laand an, he'k 
begrepen." 
"Die jonge van him? Die dot gien reize weer. Die heb ik opti!d in de 
waetermeu!e in De Blesse, die dot glen reize naor Hol!aand weer," zee Jan 
Hut. 
"Now Jan, wat doen we morgenaovend, zol 't niet bl'j Jan Me!is kunnen, 
dat ha'k aorig liever maot," kwam A!!e weer onder de stok op. 
"Ja, wat doen we?... As we naor Jan Me!is gaon, dan bin d'r at weer een 
peer, die et geweer wodden. En die Lammegien is at zoe'n rattelsehute," was 
Jan zien bezwaor. 
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"Die hoolt heur wel stifle jong. Jan Melis bet zels vans te yule op zien 
karistok. Die kraomt et d'T niet nut, want dan raekt Jan zels ok an de galge. 
En dat wet Lammegien bliksems goed," hal Alle vol. 
"Och man, jank toch niet over de galge," schrok Jan Hut, "in gien honderd 
jaor kriegen ze mi'j daor an, wat docht ie well" 
"Et kan mit honderd daegen ok, pas ie mar op mit je onverschillige kop," 
waorschouwde Alle. 
"As 't dan toch reer moet, dan mar mit honderd are om mien pat," zee Jan 
botweg. 
"Jan joongien, heb d'r de gek niet mit, et kan nog slim genoeg wodden," 
perbeerde Alle nog es. En... hi'j wun et! 
"Och hool de bek toch te zemelen!" grauwde Jan. "Donder dan mar op, vot 
dan mar, zeg dan mar tegen de eren, dawwe morgenaovend bi'j Jan Melis 
kommen. En zeg mar tegen Jan zels, dat Lam een lekker stokkien 
schaopevleis veur oons klaormaekt. Zi'j zullen nog wel wat in 't zoolt 
hebben wi'k loven!" 1-I6, he, dochte Alle, dat he'k dan toch klaorkregen. 
1-Ii'j zette eerst mar op grote Reinder an om te zeggen dat de plannen 
veraanderd weren. Reinder hadde zien wief wet et naoste verteld van de 
naachtelike streuptocht, mar et aldernaoste niet: dat d'r moord in 't spul was, 
dat was ze niet, dat heurde ze now van Alle. Ze gong d'r allemachtig over te 
keer tegen Reinder. Trouwens, Alle kreeg zien pat van de bujje ok wel op 'e 
kop! De manluden hadden alle muuite om et vrommes tot bederen te 
brengen, want ze wol de hiele buurt d'r bi'j roepen! Mit moordeners wol ze 
hielemaole gien gedoente hebben, hielemaole niet, al was 't heur eigen kerel 
ok! 
Mar Reinder gong vanzels niet ommeliggen. Glashad verzwetste hi'j zien 
wief: 
"1k bin d'r niet lens bi'j west vannaacht meenske, ik bin de mannen op 'e 
weg integen kommen. 1k hebbe gien moord op mien geweten heur, ik bin 
krek zo onschuldig as wat. Vraog Alle mar nao." 
Alle nikte zoe'n betien en doe hul Reinder zien wief heur veerder stille. 
Reinder zee tegen Alle, dat hi) Ooldejaorsaovend om zeuven are bi'j Jan 
Melis wezen zol. "Da's een mooie aovend maot," van Reinder, "gien 
meenske het d'r ja arge in, as wi'j op zoe'n laeste aovend van 't jaor even bi'j 
Jan Melis en die over de vloer kommen." 

Doe mos Alle zien, dathi'j dejonge Mathijs van. 
Dat zol niet mitvalen, want as Mathijs wat uutvreten hadde, dan verdween 
hi'j seins altied een peer daegen van de wereld. Hi'j maekte dan een hol in 
de grond en thor bled hi'j dan krek zo lange in zitten as hi'j wat te eten 
hadde. As ze him vunnen in zien hol, dan steuf hi'j d'r nut as een hat en dan 
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maekte hi'j Iaeter op een eec plak weer een ni'j hot. Alle trof Mathijs dan ok 
niet in de hutte van zien oolden en daor wussen ze ok niet waor as hi'j was. 

Dar doe gone Alle mar naor Jan Melis, want daor was de Hollaander ok. 
Jehannes Ebels zat mit et heuld veurover beugen bi'j de heerdstee van 
plaggen. 
"I-Ii'j is dronkend, tact him mar stifle zitten je," fluusterde Lammegien, et 
wief van Jan Melis. En doe Alle zien bossehop daon hadde, zee ze: "Ja best, 
Jim kun morgenaovend hier wet kommen. Jan is d'r niet en die komt 
morgen ok niet thuus daenk', want hi'j zol naor de Westhoek te 
ni'jjaorwinnen en zo, mar dat hindert niks heur." 
Ze hut even op en doe schosselde ze stief op Alle an. 
"le konnen hier vànaovend ok wet even kommen Alle," zee ze vlaikend en 
ze lonkte Alle mit sehieve ogen an, "ie zullen 't goed bi'j me hebben. Jan is 
niet thuus en die dronkende Hollaander schoeven we wel aaehter in de 
hutte..." 
"Now Lammegien, dat wee'k niet, dat tiekt me niet goed toe," doehte Alle, 
"ik zoi mar waachten totdat Jan weer thuuskwam a'k jow was." En doe 
maekte Alle as een goeze, dat hi'j bi'j Lam de hutte nut kwaml Hi'j vun 
himzels wet wat kienderachtig, mar doe hi'J butendeure was, mos hi'j eerst 
even neuzesnuten en et zwiet olvegen! 

Ooldejaorsaovend koj' wet zien dat d'r yolk verwaacht wodde in de hutte 
van Jan Melis en Lammegien. Et vuur braande helder en op 'e taofel ston 
een grote stienen kruke mit een protte glassies. Jehannes Ebels zat op 'e 
grond tegen de waand te soezen. 
"Hoe is 't mit Jehannes?" vreug Lammegien, doe et tegen zeuven ure leup, 
"is hi'j at wat opknapt? le weten wet dat de eren hier doukies ok kommen 
now?" 
"Ja, ik hen wat opgeknapt hoor en ik vind et best dat ze hier kome, dan 
hoef ik er tenminste niet meer uit," zee de Hollaander, die d'r trouwens nog 
niks te fleurig uutzag. 
Goed zeuven ure was et hiele koor binnen. 
Mathijs kwam et !aeste, want die was eerst naor de hutte van Alle west, zoas 
ze ofpraot hadden. Alle zien wief hadde zegd dat hi'j bi'j Jan Melissen 
wezen mos. 

Doe Lammegien flog een ni'je keerze ansteuken hadde en veur iederiene, 
A veur heurzels, een belle branewien insehonken hadde, doe kon 
onderdehaand et boelgoed beginnen. 
"Leg et spul mar op 'e taofel Jehannes," zee Jan Hut, "dan kun we 
beginnen, des te eerder bin we klaor. Wie dot de verkopingjongenT' 
"Now, Jehannes Ebels mar niet?" vunnen de eren. Dat de Hollaander gong 
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an 't aende van de taofel zitten. Hi'j begon mit et verpatten van de tachtig 
guldens. FIi'j schudde de buul op 'e taofel leeg en doe scheuf hi'j heur elk 
eerst tiene, doe vuve en doe nog lene gulden toe. 
"Na, hoe bestaot et!" zee Mathijs stomverbaosd, "et komt krek nut, wi'j 
kriegen a!lemao!e krek lieke yule. Dat hej' mooi daon Jehannes Ebels, dat 
zo'kje niet naodoen!" 
"Dan gaan we non met de verkoop beginne, eerst maar de beste stukken," 
zee de Hollaander. "Wie biedt voor dit hor!oge?" Jan Hut bleef d'r an staon 
veur veertien-en-een-halve gulden. 
Alle kreeg een peer grote zu!veren gespen veur vuuftien gulden. Reinder 
koebte een peer goolden oorknoppen en een goo!den speltien veur een 
tientien en een karkeboek veur twie kwatties. 
"Dat is veur mien wief," zee Reinder. Mathijs hadde bi'j disse rommel glen 
belang. 
"Aj't opvreten konnen, dan beud ik we!," zee hi'j, "mar wat hej' hier now 
an man." 
Lammegien kreeg een peer tinnen lepels en de roodbonte doek mit franjes, 
waor alles in zeten hadde. Die deden ze heur kedo! 
Doe de hoel an de kaant was, kreeg Lammegien et nog drok mit insehinken, 
want et manvo!k raekte weer ommeraek op dreef op disse leste aovend van 
'tjaor. 
"Veuruut Lam," zwetste Jan Hut, "schink in jonk, et pot vanaovend van cit 
grote hoop en ie lussen ze zels ok we! now!" 
"Dat za'k je zien laoten Jan Hut," lachte Lammegien deur heur grote gele 
tanen henne. En ze kiepte in ien keer een reumer vol branewien aachterover! 
Et wodde hoe langer hoe roerder in de hutte. A!liend de Hollaander begon 
weer weg te soezen. 1-Ii'j lent et heufd veurover hangen en zo zakte hi'j in de 
s!aop. Et vul gieniene aen!ik op, want doe Jan Hut op een gegeven mement 
op zien ni'je anweenst keek, zag hi'j dat et al middernaacht west was. Hi'j 
gong staon zo geed en zo kwaod as dat nog gong en hiel plechtig zee hi'j: 
"1k weenske Jim al!emao!e veul heil en zegen in et ni'je jaor!" "Ok zo... Van 
't ze!de... Okgelokkig ni'jjaor.J' raosden de eren deur mekeer. 
"En dawwe ze nog lange !ussen meugen!" schatterde Mathijs mit zien lege 
glassien omhogens. Tot !aete in de naacht bleven ze bi'j Lam an de gang en 
in 't !aeste was d'r gieniene meer, die as nog fesoen!ik staon kon. Ze 
zweerden en ze zwetsten om et hadste en thor kwam Lammegien de kerels 
wel halfweg bi'j! Reinder kon al die draank nog et beste titlen, mar hi'j 
begon toch ok at mooi deur te s!aon. Him dochte, dat ze in dit ni'je jaor mar 
es een a!lemachtige grote slag s!aon mossen. Et beste leek him een groot 
kesteel, dan weren ze veur heur hiele !evend onder de kappe. Mathijs leek 
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zoe'n kesteel ok geweldig toe, hoe groter hoe liever en Lammegien zol d'r 
wel veur zorgen, dat heur kerel ok mit dee, as 'tan et kesteel toe was, zee ze. 

Zachiesan zakte et lewaai wat of, want de draank begon hoe langer hoe 
meer te warken en de iene nao de aandere zakte onderuat op 't stee waor 
hi'j zat... 
Gieniene van 't stel hadde in de gaten, dat disse oo!dejaorsnaacht veur heur 
rere gevo!gen hebben zo!. Gieniene hadde d'r wat van verneumen, dat 
goenend heur ofluusterd hadden ... ! 
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Ooldejaor 1802 in De Blesse. 

"Hej'm eta! heurd... Otte Collé is vannaacht wegraekt!" 
Ooldejaorsdag gong dit ni'jgien as een !opend vuurtien deur De Blesse. Eerst 
in de buurt, laeter ok butenuut. En doe morgens om tien ure de k!okke 
begon te luden, doe wus iederiene et. Mar vremd, doe et ver!uden klaor was, 

doe begon de klokke een kertiertien laeter inienend weed De meensken 
keken mekeer verbaosd an en vreugen: "Wie zol d'r nog meer wegraekt 
wezen, wie wodt d'r now verluded?" 
"Joukien misschien wel," zee d'r iene. 
Mar de k!okke gal zels opheldering, want et !uden duurde now mar twie 
keer een kertier. Dat betekende, dat et iene was, die as nog niet 'groot' was. 
Wie kon dat now wezen...?" 
In et muldershuus was dit gien vraoge meer: de k!eine Andries hadde et niet 
haeld! De koolde was him zeker an 't hatte toe kommen, want gien waarm 
drinken en gien dikke dekens en gien g!undige heerd hadden de waarmte 
weeromme brengen kund in zien uutmargelde hutien. 
De meensken in De Blesse praotten reer over et kereltien. Et mos wel haost 
dat hi'j medeplichtig was, dochte heur. Hi'j hadde ommes een grote 
schooierszak bi'j him en clan die kleren, die hi'j over had hadde... dat deugde 
toch niet! Hi'j hadde grif mit opzet niks zeggen wild, doe ze him vunnen 
hadden! 

De muldersvrouw hadde heur van dit gegoons in 't dOrp niks antrokken. 
Ze regelde een gewone begraffenis veur et joongien en ze hadden him ok op 
heur eigen kosten verluden laoten. 
Verseheiden vunnen heur niet wies. Et kon ja best wezen, dat die jonge bi'j 
de inbrekers heurd hadde. 
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Hieltied weer kwam de vraoge op in De Blesse: "Weten ze al wie et daon 
hebben?" "Weten niet, mar et schooierswief in Steggerde hadde ze wel zien, 
d'r weren vuve, zeden Koene-en-die," wus d'r iene te verte!!en. 
"Ja mar veerder weten ze ok niks heur," zee een vrommes, "want mien man 
het gister de hiele dag mit west et veld in om sporen. Hi'j is vandemorgen in 
de vroegte thuuskommen, mar ze hebben gien inkeld spoortien vunnen. De 
gerechtsdienders not Schoter!aand weren d'r ok al op not west, mar die 
hadden ok niks vunnen. Dat zee Koen'eksteuT temeensen." 
"Dat zal ok wel niet, want dat dievevolk is zo liep as de pest, moej' 
rekenen." 
"Jaaa... mar een moord komt altied not, al zullen de raeven et ok 
uutbrengen!" 
Ok erednegs, op Ni'jjaorsdag ston d'r in De Blesse nog een koppeltien 
meensken bi'j de weg te praoten. D'r was dan ok wel hiel wat te 
verhapstokken: de inbraoke en de mislokte jacht van Koen'eksteur en zien 
mannen en et nuvere geval van dat joongien in de waetermeule en de beide 
starfgeval!en... een meenske wus ja haost niet waor as hi'j' t eerste of et 
laeste over praoten mos! 

Doe kwam d'r van de Peperge-kaant een vrommes anlopen. Ze hadde 
best de sokken d'r in. Gieniene kende heur, mar ze dochten, dat et wel een 
ni'jjaorwinster wezen zol. 
"Wet d'r ok iene van Jim Collé te wonen?" vreug de vrouw bi'j et ploegien 
yolk waor ze even bi'j staon b!eef. 
"Moej' bi'j Collé wezen?" wodde d'r weeromme vraogd. Ja zo slim scheutig 
weren cit B!essegers vanzels drekt niet mit in!ichtings. Ze wollen ze!s eerst 
wel es wat weten! Mar doe ze zaggen, dat de vrouw niet van doel was om 
staon blieven te praoten, doe zee d'r iene: "Daor ginderd waor as dat 
uuthangbod boven de deure hangt, daor moej' wezen. Mar Collé ze!s is d'r 
niet meer heur, die is gister krek wegraekt." 
"Vo!!ek!" klonk et even laeter over de onderdeure van de harbarge van 
Co!!ë. 
Verdrietlik s!ofte vrouw Co!lé naor de deure. "Wat is d'r an?' vreug ze. 
"1k kenne jow wel niet vrouw, mar ik bin bier kommen, omda'k je wat 
biezunders te vertdllen hadde," was et onbegriepelike bescheid. 
"Now, kom d'r dan mar even in, mar ie kommen in een starthuus heur," 
zochtte vrouw Co!lê. 
En doe begon de vremde vrouw: "Bin d'r een dag of wat veur cit inbraoke 
ok een kerel mit een lamme haand en een joongien bi'j jim an de deure 
west?" 
"Ja," zee Joukien, "die hebben in 't schuurtien s!aopen. Hoe weet ie dat?" 
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"1k hebbe zels heurd dat die kerel et verteld het, doe die zat te zwetsen mit 
zien dronkende gat," zee de vrouw. "Mien naeme is Grietsje Durks, ik wone 
bi'j Gosse Oenes in de Kornpeni'je over de Kuunder. En ik love, dat ik wel 
wete, wie as bier bi'j jim deboel zo op 'e kop zet hebben." 
"Weet ie wie as 't binnen?L. Meenske, ik zol je d'r graeg veur belonen 
willen, aj' et oons vertellen wollen, mar ik hebbe niks meer, ik bin doodarm, 
ze hebben alles mitneumen, die smeerlappen!" 
"1k hoeve van jow gien beloning," zee de vrouw, "want een meneer nut 
Berkoop het 500 gulden uutloofd veur wie as d'r veur zorgen kon, dat de 
bandieten inrekend wodden." 
"Waacht even, dan za'k mien zeune even roepen, die is in de kaarnhoeke 
doende. FIi'j is eksteur zie," zee vrouw Collé zenewachtig, "waacht mar 
even." Ze dee de tussendeure eupen en ze reup: "Koene!... Koene... wi'j' bier 
es even kommen, d'r is iene!" 

Koene kwam d'r in en doe zien moeke him verteld hadde hoe en wat, doe 
haelde hi'j zien boekien nut de buse om op te sebrieven wat as de vremde 
vrouw te vertellen hadde. 
"1k wete," zee ze, "dat een kerel mit een lamme haand mit een joongien bi'j 
him, aovens laete bi'j Molle en Zwaansje kommen is, Molle Aorends an de 
Ni'je Weg in Jubbege. Ja, ik wone daor vlak in de buurte zie. Now en 
gisteraovend zat diezelde kerel bi'j Lammegien van Jan Melis in de butte 
mit een man of viere bi'j oons nut de Kompeni'je. Hi'j hadde alderhaande 
dure dingen bi'j him en doe was hi'j drok an et haandelen. Hi'j verkochte 
een gelozie en goolden knopen en zulveren gespen en nog yule meer. Ok een 
karkeboek. En daor ston wat in, in dat karkeboek en dat las hi'j veur. Now 
en daor heb ik van verstaon: De Blesse en Collé. Dat zodoende bin 'k bier 
kommen." 
"Oons karkeboek," zee Koene, "oons femilieboek!" 
"Grif," zee vrouw Collé, "en daor wa'k nog wel zo wies mit, want daor 
stonnen de naemen in van mien aachterpake en aachterbeppe en van mien 
pake en beppe en van mien va en moe en van oonszels en van oonze 
kiender." 
"Now, dat karkeboek, dat wodde verkocht veur twie kwatties," vertelde 
Grietsje veerder, "en et gelozie veur veertien-en-een-halve gulden en de 
goolden kneupen veur een tientien loo'k." 
"Hoe weten jow dit allemaole zo percies vrouw?" vreug Koene en hi'j keek 
heur strak in 't geziehte. 
"1k heb et zels heurd eksteur," gaf ze bescheid, "Ooldejaorsaovend om een 
ure of zeuven, achte. In de hutte van Jan Melis hebben ik en Gosse de hiele 
boelofluusterd." 
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"En wie hebben dat goold en zulver kocht?" vreug Koene. 
"Die manluden bi'j oons nut de Kompeni'je," zee Griet, "Jan Hut en grote 
Reinder en Alle Haarms en do jonge Mathijs was d'r ok bi'j. Die kerel mit 
die lamme viarke, die ken 1k niet, mar dat is gien Kompeni'jster." 
"Die Kompeni'jster knaopen, daor he'k alle viere wet es van heurd loo'k, 
dat bin met zokke besten, now?" zee Koene. 
"Och gao weg man," rattelde Grietsje wieder, "et bin grote bandieten. Ze 
warken nooit, ze schooien en stelen alles bi'j mekeer." 
"Mooi," zee Koene, "ik hebbe alles opschreven. Aj' even waachten, dan za'k 
inc even verstrupen en dan mossen we mar tegere naor Wolvege." 
"Naor Wolvege, wat daor te doen?" vreug Grietsje. 
"Naor 't gerechte," zee Koene, "en dan zal daenk' vandaege nog wet iene 
naor Et Vene of naor Liwwadden moeten mit et ni'js wat jow verteld 
hebben. Jo rnoe'n d'r mit gieniene aanders over praoten hour, et moot 
geheim bheven, want eers kan et gerechte de boel met goed onderzuken. 
Enne... dan gaot jim vanzels die vuufhonderd gulden van die meneer um 
Berkoop ok an de neuze veurbi'j." 
"Daor hoej' met ongerust over te wezen eksteur," zee Grietsje, "as 't wezen 
moot, dan bin'k zo dichte as eon pot!" 
Doe Koene klaor was nam Grietsje ofscheid van vrouw Collé. Die 
bedaankte heur hattelik veur at de inlichtings, die ze op 'e bodden brocht 
hadde. 
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Haost nog meer rouwe in De Blesse! 

Een dag of zesse laeter was d'r at weer vremde drokte in De Blesse. Et 
was de dag van de begraffenis van Otte Collé. Year de bakkeri'je van 
Berend Jaansen ston een koppeltien meensken drok te praoten. Twie d'r van 
weren vremden. Iene van die beide dee een groot verhael. 

"Et hadde niet vale scheeld, of we hadden nog meer slecht ni'js in De Blesse 
brocht," zee hi'j mit grote gebaoren. "Hoe dat zo je7" vreugen de 
on,staanders. 
"Now," gong de vremde wieder, "wi'j bin vanmorgen op 'e tied nut Drielst 
weggaon mit de beide dochters van Collé, die as daor wonen. Die hadden 
berieht had, wat d'r bi'j heur thuus gebeurd was en die wollen vanzels naor 
buns toe naor de begraffenis. Wi'j hadden de vrouwluden op een slee. Sake, 
mien maot, op 'e scheuvels d'r year mit een touw om de huud en ikke d'r 
aachter om te sturen. D'r lag wel aorig knap ies in tot an et Tjeukemeer toe, 
mar doe wodde et minder. Wi'j scharrelden an de kaant van et meer langes, 
mar we konnen min opschieten. Et weren allemaole sni'jknorren en 
bevreuren schollen an de kaant. En doe inienend... daor haft gedonder... de 
slee zakte d'r deutl 1k vuulde him votglieden en ik sprong as de bliksem an 
de kaant. Sake bleef ok dreuge, mar die zat vaaste, want die hadde et touw 
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nog om de huud. Now, tao'k Jim vertellen, dat we de vrouwluden d'r haost 
niet weer uutkriegen konnen, want dat rotterige sni'j-ies brokkelde hieltied 
of as beschuut. Mar op 't Iaeste mit oonze jasse en mit et sleetouw doe 
kregen we heur d'r loch nut." 
"Now en doe... hoe is et oflopen?" vreugen d'r wel een stok of drieje 
toegelieke. 
"We weren gelokkig al mooi dichte bi'j Vierhuzen op disse kaant van 
meer en daor bin we doe naor een boerkeri'je gaon en daor hebben de 
vrouw!uden dreuge kieren kregen. Doe bin we votdrekt weer veerder gaon 
om niet te lacte bi'j 't starfhuus te kommen," besleut de man zien verhael. 
Hi'j was nog mar krek uutverteld of... him, barn... bin, barn... daor galrnde 
de karkklokke over De Blesse. 
"0, de klokke ludet, de liekstoete komt d'r an," zeden de Blessegers en ze 
gongen an de kaant van de weg staon. De beide Drielsters ok. Zo zaggen ze 
de droeve stoete veurbi'j trekken, de !iekweg dae!e op't karkhof an. 

Diezelde middag wodde de k!okke weer bided... veur Andries. Die zien 
kissien slon op een slegien en daor weren mar twie meensken bi'j. De 
niulder trok de s!ee en de muldersvrouw leap d'r aachter. 
Doe ze tegere weeromme kwammen en dent De Blesse leupen, doe was d'r 
gieniene butendeure. Mar de mu!dersvrouw vuu!de, dat d'r wel naor heur 
keken wodde. Ze begreep we!, dat ze et niet goed daon hadde in de ogen 
van et dörp! Ze vuu!de de oficeuring en doe begon ze ze!s ok te twiefelen. 
"As dit joongien loch es bi'j de moordeners heurd het Knelis, as de 
meensken toch es ge!iek hadden... Hebben we dit dan wel goed darn? Wat 
zol doomnee d'r van zeggen?" 

zee de mulder, "dat weet 1k vanzels ok niet. Mar et was jow zin, et 
andeerde jow slim om et joongien. Mar wi'j hebben oons ze!s niet anbeuden. 
Ze hebben him oons brocht en daor hebben wi'j oons niet tegen verzet." 
"As et kereltien zels mar onsthu!dig is, dan kan et mi'j a!!emaole nog niet 
zovule schelen. Et was toch nog mar ecu kiend en zoe'n aarm verwcerloosd 
seumpertien," zee de muldersvrouw diepe in de prakkezaosies. 
"Juust, een ongetokkig kiend," zee heur man. "En wat de meensken d'r ok 
van zeggen, iene zal d'r wezen, die et goed vint, dat wi'j dit stumpertien niet 
ofstoten hebben." 
Doe was de mu!dersvrouw gerust. 

131 



Nooit nieujaer - so vol gevaer 

Hoe ston et d'rbi'j mit de mannen in de Kompeni'je, die ooldejaorsaovend 
in de hutte van Jan Melis de "arfenis" van Otte Collé nut Dc Blesse 
verboetegoeded hadden? 
Diepe in de naacht, et was aenlik at morgen, doe de koolde deur de hutte 
begon te kroepen - want et vuur was vanzets al lange uutgaon - doe weren 
ze wakker wodden, overaende krummeld en op heur eigen hutten 
anscharreld. Daor hadden ze heur drekt weer op bedde roegeten laoten. 

Ni'jjaorsdag laete wodden ze weer een betien meenske, mar noffelik 
vuulden ze heur vanzels nog lange niet. Ze bleven wat in heur eigen hutte 
ommedangelen, mar tegen de aovend trokken ze weer op mekeer an. Bi'j 
Jan Hut. Mathijs was d'r niet en Alte was ok flog niet op 'e lappen kommen. 
Grote Reinder, die et thuus niet langer uutholen kon, omdat zien wief him 
de hieltied uuthoetelde om zien gezoep, hadde Jehannes Ebels ophaeld. Die 
hadde flog een halfvorreltien overhullen van de inbraoke en dat nammen ze 
mit veur een ni'jjaorsslokkien bi'j Jan in de hutte. Daor hadden ze 
temeensen gien getammeteer van vrouwluden om de kop! 
Doe ze weer een stok of wat had hadden, doe fleurden ze weer wat op. 
Jehannes Ebels kreeg ok weer praoties. Reinder hadde nog wat gegoons 
aachter in 't heufd zitten van gisteraovend van dat grote kesteel. En daor 
begon hi'j now weer over te zaniken. 
"Waor zuwwe op an, wat leek jow et beste toe Jehannes?" vreug hi). "Kiek 
es, wi'j kun wel in 't Oranjewoold terechte en wel in Berkoop en Langweer 
en Beetsterzwaog. Daor staon overal grote slotten mit rieke stinkers. Wi'j 
hoeven mar te kiezen, man!" 
"0 ja..." zee de }Iollaander, "we hebbe maar te kieze, zeg je he? Maar hoe 
wou je er in kome? Voorin of achterin, door de muur of door de deur, door 
het dak of onder de fonnementen door? 1k heb al deze wege wel eens 
bewandeld hoor, maar zal ik iou eens wat zeggen? Zo'n slot he, waar jij over 
praat, dat is net van ijzer, thar kom je nooit in! Dat hoef je niet eens te 
probere!" 
"Dat wee'k nog wel es niet," dee Jan Hut een duit in 't zakkien, "want as 
iene van oons now es perbeerde om d'r overdag in te kommen, dan kon die 
aovensja wel argens een deurtien eupen doen om de eren d'r in te laoten..." 
"1k won jou wijzer hebbe Jan Hut," gong Ebels hier tegen in. "Je weet net 
zo goed als ik dat her één van ons nooit lukke zal om ongezien binnen te 
komen. Ze hebben daar allemaal honden en bedienden en gewere zijn er 
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ook. Nee manne, wij kunne beter een keer vaker gaan en dan bij bet soort 
mensen, waar we nou ook ons geluk hebbe gehad." 
"le durven met meer, ie wodden een labbekak!" verweet Jan Hut de 
Hollaander. 
"Krek maot!" gooide Reinder d'r nog wat boven op, "krek, hi'j schit al in de 
broek as wij over zoe'n groot kerwei práóten!" 
"Daar ben je mis mee Rein," gong de Hollaander ok bier tegen in, "ik ben 
niet bang, dat weet je ook we! beter. Maar weten jullie we!, dat ene rijke 
meneer nit Oldeberkoop vijfhonderd gulden op onze kop gezet heeftfl" 
"Ach man, wat dondert oons dat now, a! weren't d'r vuufduzend!" grauwde 
Jan onverschillig. 
"Dat dondert we! wat Jan Hut en goed ook. Want geloof maar, dater nou 
een massa mense naar de inbrekers van De Blesse gaan speure!" troefde 
Ebels weeromme. Daor weren ze even stille van...! Reinder was de eerste, 
die de toestaand begon in te zien, die d'r wat van zee temeensen: "Verrek, 
daor kon Jehannes wel es getiek an hebben. Zokken as Jan Melis en Lam 
he, wat zollen die doen as ze in de smiezen kregen, dat ze vuufhonderd 
gulden verdienen konnen? Want dat is gien kattemiege vanzels." 
Jan zee bier niks op en even zatten ze alle drieje zonder woorden in de 
prakkezaosies. Jehannes Ebels hae!de zien tebaksdeuze nut de buse en mit 
de draodnaegel, die daor in zat as piepepluzer, begon hi'j an de binderkaante 
op et keuperen lid van de deuze te krassen. Ze slegen daor eerst gien acht 
op, mar doe vreug Jan Hut: "Wat bekras ie daor Jehannes?" 
"Ja, laot es kieken," zee Reinder. Jehannes gaf heur de tebaksdeuze. D'r 
stonnen een peer woorden, mar ja, lezen hadden Jan en Reinder nooit leerd. 
"Wat staot daor now Jehannes?" vreug Reinder ni'jsgierig. 
"Wat daar staat," zee de Hollaander, "dat betekent doodgewoon, dat Lam 
van Jan Melis onder alle omstandigheden mot zwijge!" 
"Wat stunt d'r dan perciesje, lees et es veur," zee Jan Hut. 
"Hier staat," zee Jehannes Ebels en hi'j spelde heur woortien veur woortien 
veur: 
"Nooit nieu Jaer so vol gevaer". 
"Al!emachtig Jehannes, ie bin zuver een geleerde, ie kun ja dichten ie zollen 
't hemd d'r veur !iehten!" prees Reinder mit grote verbaozing. 
"Now, ik zie dat geveer met heur," zee Jan, "ik wedde dat d'r niks van komt 
as wij de bek mar dichte holen." 
"Maar het gevaar is er Jan, je kan het leze in mijn tabaksdoos," zee 
Jehannes en plechtig stak hi'j de deuze weer in de buse. "En jonges," gong 
hi'j deur, "wij moeten in ieder geval zorge, dat we arm blijve. Niemand 
moet wat in de gate krijge. We moete morgen weer gewoon gaan bedele." 
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"Dat bin 'k wel mit je iens," zee Jan Hut, "daor hej' geliek an, met drekt de 
viagge op 'e toren zetten, we moe'n aarm blieven." 
Heur grote zorge was now toch we! Lam van Jan Melis, want as die wat 
glieden lent, dan hongen ze! Daoromme nam Jehannes Ebe!s op him om 
Lammegien et zwiegen op te !eggen. Mit rieke be!often, mar as dat met wo!, 
dan mit scharpe dreigementen! 
En ere morgens zwurven ze mit heur schooierszakken en heur kroepieken 
knuppe!s weer a!!e kaanten nut, krek as d'r niks gebeurd was. De 
Hol!aander trok naor De Wilgen, Jan Hut gong Utingeradiel in en grote 
Reinder zette op et waeter!aand an in Doniawerstal. Reinder sleup naachs 
op et overzet in Boornzwaog bi'j een oolde man in et schuurtien. Saander 
Saanders hiette die. Reinder nam hier de boel es goed op. le konnen nooit 
weten hoe as dat nog es van passe kommen kon, want Saander Saanders 
was al in de tachtig! 
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De stroppe wodt dichte trokken! 

Op 'e aovend van de vierde jannewaori zatten ze in de Kompeni'je bi'j 
Jan in de hutte al weer te praoten over ni'je streuptoehten. Weer mit een 
driejend, Jan en Reinder en Jehannes. Alle hadden ze nog niet weer troffen 
en Mathijs, die was vanzels weer een tietien van de eerdbojem verdwenen 
zoas gewoonlik. Dat die weren d'r weer niet bi'j. 
Et schooien bi'j de huzen langes now een peer daegen, hadde heur mm 
voldaon. Dat kwam vanzels deurdat in heur aachterheufd de gedaachte 
mitspeulde, dat ze now aenlik niet meer hOêfden te schooien. Ze weren now 
ommes niet zo straotaarm meer. Ze hadden ommes in De Blesse een mooie 
aep binnen haeld! Mar ja, et mêtr is nooit vol moej' mar rekenen. In elk 
geval, ze zatten now drok te overteggen, waor as ze bi'jkotten op an mossen 
orn weer een inbraoke te doen, want dat smeet aorig meer op as dat getoffel 
en geschooi bi'j de huzen langes. Reinder kwam op 'e bodden mit et overzet 
in Boornzwaog, waor as hi'j slaopen hadde bi'j Saander Saanders. Mit zoe'n 
oolde kerel van tachtig jaor zat daor nooit yule geveer in, dochte him. Mar 
de eren vunnen, dat ze een plak uutzuken mossen waor as mêér zat. 
"Bi'j die oolde Saander is vanzels wet wát te hae!en, mar niet genoeg jong," 
zee Jan. 
Jehannes Ebes bekeek de zaeken ok es even van een aandere kaant. 
"Kijk eens," zee hi'j, "wij hebbe nou allemaal wel wat kostbare spullen 
gekrege nietwaar, maar nou moete we een meniere zien te vinde am die 
dingetjes te gelde te make, anders sehiete we er nog niks mee op. Dat vind 
ik belangrijker dan nieuwe dingen hale." 
Daor hadden Jan en Reinder aentik nog hielemaole niet an prakkezeerd, 
mar ja, zi'j mossen de Hollaander wel geliek geven. Die goolden en zulveren 
knopies en knoppies en gespies daor haj' op himzels niks an. Die mossen 
verkocht wodden! Mar waorefl Dat was de grote vraoge. Want ze hadden 
Mel goed in de smiezen, dat ze in heur onsjoege schooierskloffien niet zomar 
naor een goo!dsmid of een zulverwinkel stappen hoefden en zeggen: wat 
geefie hierveur? 
"Now ja," zochte Reinder, "daor moe'n we laeter dan nog mar es over 
praoten. We kun oons de kop wel gek prakkezeren, mar we kommen d'r 
now toch niet nut. Lao' we 't now mar wat geze!lig maeken je. Jan het nog 
wel wat onder de korke, docht ik en dan mossen we mar even een 
spullegien doen. Wat zoj'm hiervan zeggen?" En Reinder haelde een peer 
dobbelstiender out de buse. Mit goolden stippies d'r op! 
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"Wat mooie steentjes Rein, hoe konije daaraan?" vreug de Hollaander. 
"Ja, hoe koj' daor an... hoe komt een aarm meenske an fuzen!" gnees 
Reinder. "Die he'k es vunnen je, in Akkrum. Zomar an de kaant van de 
zaandweg. To zollen toch zeggen, hoe kommen zokke mooie dinkies zomar 
an do kaant van do weg, niet." Do Hollaander nikte begriepend en vreug 
niet veerder an. Jan schonk een slokkien in en doe kon et dobbelen 
beginnen. Ze speulden goed foeleinig, mit et mes op 'e taofel, zeden ze zels. 
En dat wodde nog heftiger, doe Jan nag een peer keer insehonk. 
Jan Hut gooide op een gegeven mement een viere en een drieje en doe ice 
de Bodegrever spottend: "Vier en drie dat is zeuven en zeuven da's een gaig 
vol, Jan." Mar Jan Hut gnees mar wat. Hi'j schrok niet meer zo van et 
woord galge, as doe die keer mit Alto. En doe Reinder viak daorop twie 
zessen op 'e taofel smeet, doe brulde Jan: "Twie keer zesse is twaelven, en 
twaelven wat is dat dan Jehannes?" 
"Dat?" ace de Hollaander dreuge, "dat is vijf meet, nietwaar?" 
Reinder mas bier zo ailemachtig amme lachen, dat hi'j houwde himzels van 
poere wile op 'e kni'jen dat et ktetste. "How es even jongen," zee hi'j, "ik 
hebbe ok nag wat. le bin zo geleerd now, Jehannes Ebets, mar weet ie dan 
we!, waoromme as d'r vet in de melk zit?" 
Do "geleerde" Hollaander hadde niks in de gaten zeker, want hiel rustig zee 
hi'j: "Ja natuur!ijk we!, want melk dat is voer voor jonge beeste nietwaar, 

"Neel" brulde Reinder, "och here nee, ie zitten d'r glad naast! Za'k et es 
zeggen? Now, eers piepen de utters zo bi'j et me! ken!" Reinder bedee him 
zowat van et lachen om et sneuje gezichte van do Hollaander, die him d'r zo 
lekker inluzen laaten hadde... 
En zo gong et d'r weer om weg in do hutte van Jan Hendriks, lachen en 
angaon, al zol d'r nooit een aende an de to! kommen. Maaarrr... zo was et 
beslist niet! 
Want in Et Vene en in Wolvege hadden ze niet stille zeten. 
Et gerechte in disse beide plakken hadde van et Hot van Justitie in 
Liwwadden strenge odders kregen am eon "generale dievejacht" to holen in 
do Jubbegester Kampeni'je. Dit mos dan gebeuren in saemenwarking mit 
iene uut de Kompeni'je en we! mit Gosse Oenes. Hoe in daor bi'j kommen 
weren begreep Gosse zets niet goed, want hi'j was beslist niet schone op 'e 
huud. Mar et gerechte van Schoter!aand hadde Gosse Oenes uut de 
Kompeni'je benuumd in dienst van de justitie! Daor wussen ze ok we!, daj' 
streupers et beste vangen kunnen mit streupers, maej' rekenen. Dat et 
gerechte et goed bekeken hadde, dat dee a! gauw blieken, want Gosse was 
ecu liepe gloeperd, die hiel wat ofluusterde en -boerde. 
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Diezelde deensdag bi'jveurbee!d, hadde hi'j flog mit Jan en Reinder staon te 
praoten bi'j Jan veur de hutte. En die beide manluden hadden in de veerste 
veerte niet in de gaten, dat Gosse wormstikkerig was! 

En Griet van Gosse die dee ok wel wat op. Die lorkte now en dan es bi'j 
de buurvrouwen en daor heurde ze ok wel es wat, dat de muuite weerd was 
om an Gosse te verte!len. Zodoende was Gosse al schielik zoveer, dat et him 
toe!eek, dat de hoel wel nut de tieze hae!d wodden kon. Op een rnorgen 
gong hi'j op 'e tied naor Et Vene naor et gerechte en daor !egde hi'j zien 
kaorten eupen. De oren flapperden heur an et heufd, doe ze heurden, wat 
Gosse a!lemao!e bi'j mekeer snuuid hadde. Doe hi'j uutverte!d was, wodden 
d'r votops!ag p!annen uutprakkezeerd om de bandieten in de vingers te 
kriegen. Ze mossen d'r manmachtig op los, dat hadden ze in Et Vene wel in 
de gaten! 
De assistent Duiker wodde naor Wo!vege stuurd mit een uutwarkt plan, hoe 
as ze vanuut Ste!!ingwarf en Schoter!aand toegelieke en mit mekeer de boel 
anpakken mossen. 
Midde!punt van de aksie zol in elk geval de hutte van Gosse Oenes wezen. 
En dezelde aovend mos et nog gebeuren, dat d'r wodde wel haost aachter 
zet! 

Uut Wo!vege wodde d'r bericht naor De Blesse stuurd, naor Koene Pit, 
dat hi'j him mit zien mannen weer k!aormaeken mos veur een jacht. Daor 
en daor mossen ze langes en zo en zo !aete mossen ze daor en thor in de 
Kompeni'je wezen. Et was allemaote krek uutstokt. Koene foeterde wel 
even, dat et zo hadde gaon mos en hi'j haost gien tied genoeg hadde om zien 
mannen bi'j mekeer te kriegen, mar hi'j gong d'r toch drekt aachter an. En 
eerder as hi'j docht hadde ston d'r zeuven man k!aor in De B!esse. 
Aovens tegen een ure of achte kwam Koene mit zien ploeg in de 
Kompeni'je. Ze hadden stevig anbokseld en al sni'jde et dan niet meer, et 
pad was nog !ange niet best west, dat ze weren aorig aachter de poesterd. 
Doe ze daor in de Kompeni'je kwammen, konnen ze heur aen!ik niet 
begriepen, dat bier now meensken woonden om heur henne. Al!es wat d'r 
zo gewoon van de hutten te zien was, en dat was al niet vu!e, dat lag now 
onder de sni'j, dus ie zaggen hie!emaole niks! Et was krek as de netuur 
mithe!pen wol om de dieven veur de mannen van et gerechte te verbargen! 
Now, daor weren ze dan in de Kompeni'je, mar daor weren ze nog niet mit 
bi'j Gosse Oenes zien hutte. Hoe ze die vienen mossen, daor hadden ze 
hie!emao!e gien oordiel over. Koene zels ok niet. Temeer niet, omdat et in et 
geheim gebeuren mos. Doe kwam et toeval heur te hulpe, want daor kwam 
een joongien andraeven bi'j iene van de hutten weg. Doe hi'j al die 
manluden zag, doe schrok hi'j ommeraek en hi'j zol d'r as een goeze 
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vandeur. 
Mar Koene kreeg him bi'j de vodden en zee mit een hadde stemme: "Waor 
bin iebange veur mienjonge, wi'j doenjow toch niks mitt" 
"1k hebbe niks daon... laot mi'j toch los!"jammerde dejonge. 
"Dat doen we ok wel, mar dan moej' oons eerst vertellen waor as Gosse 
Oenes woont," zee Koene. "0... dat wee'k we!, Gosse die woont daor," zee 
de jonge on hi'j zwaaide mit een haand. "Daor? Waor is daor? Breng oons 
d'r mar even henne, dat liekt mi'j 'yule borer toe," zee Koene. Zo kwammen 
ze bi'j de hutte van Gosse Oenes. 
Ze slegen op 'e deure en doe die eupen gong, doe zaggen ze een vrommes 
staon. Et was Grietsje Durks, waor as Gosse mit huusde. Koene kende hour 
al, want zi'j was bi'j hour thuus west in De Blesse, viak nao de inbraoke. 
"Jongejonge, war een yolk vanaovend, as die d'r allemaole mar in kunnen," 
taclite ze. 
"Ae jaowel je," zee Koene, "d'r gaon een protte makke schaopen in een 
hokke, is 't niet zo. En wi'j hoeven met to zitten heur." 
"Now dan was 't ok niet best, dan mochten d'r wel vuve op iene stool, want 
wi'j hebben d'r mar drieje," lachte Grier. 

De gerechtsmannen van Et Vene weren d'r at. Et weren d'r zesse: eksteur 
Goiter on de assistenten De Haan, Duiker en Puns mit Henderk Roeles en 
Geert Sietzes. 
Eksteur Gorter kwam dear zien wark wel yule vaeker in de Kompeni'je, dat 
hi'j wus wet hoe et Kompeni'jster volkien hier ommehausde. En vanaovend 
hadde hi'j nag even mit Gosse Oenes een stokmennig dingen bepraot, dat 
zodoende was hi'j at wel aorig krek, waor as ze op an mossen. Vent al!e 
zekerhied staurde hi'j Gosse d'r nog even op uut mit iene van de Veenster 
assistenten oni noges sekuur te kieken hoe as de zaeke d'r bi'j stan. 
Et duurde niet ions zo hiet Lange, doe de beide mannen weeromme 
kwammen mit et bericht, dat et d'r bi'j Jan But een rere koers uitnaaide mit 
Jan en grote Reinder en Lamhaantien. 
"Daor moe'n we mar op an eksteur," zee Gosse, "daor vienen we grifwat!" 

Do bewaopende mannen stoepten bi'j Gosse de deure nut en zo good on 
zo kwaod as dat gong wodde Jan zien hutte omsingeld. 
Goiter en Koene gongen d'r mit een beidend op of. Goiter gong viak veur 
de deure staon, Koene bleef een peer tree aachter. Beide hadden ze de 
snaphaene klaor! Garter gaf een trap tegen de deure en raosde: "Doe die 
deure es Los!" 
De due mannen in de butte schrokken hour in ion keer zowat nochteren. 
Mar ze maekten gien van drienend anstalten om de deure eupen to doen. 
Dat was trouwens ok niet neudig, want drekt nao or bevel van eupen doen, 
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raomde Gorter nog een keer tegen de deure en doe vleug die d'r in ien keer 
finaal uut! En daor stonnen de beide eksteurs op 'e drumpel, de snaphaenen 
veuruut ... ! 
Grote Reinder hadde et eerste zien positieven weer bi'j mekeer. Hi'j greep de 
branende keerze van de taofel en saaide die de indringers naor de kop. Op 
etzelde mement was et in de hutte vanzels stikdonker. Daor perbeerde 
Reinder van te profiteren. Mit zien starke ropperd vleug hi'j d'r recht op in 
en verduld, hi'j kwam d'r deur, hi'j raekte butendeure. Mar daor leup hi'j 
him vaaste in de omsingeling. Twie man grepen him bi'j de huud en iene 
van die beide was... Gosse Oenes Reinder was deur et wilde hence, doe hi'j 
zag, dat iene van de mannen, die him de hanen op 'e rogge vaaste bunnen, 
een Kompeni'jster was. Hi'j sehul en v!uukte, dat et zeer dee an de oren. Hi'j 
lipte et uut, zO haegels was hi'j! 
"Al weer toskomme, Gosse Oenes, dan za'k jow vienen, dan krie'k je we!, 
smerige verraoder! Gemiene sodemieter aj' binnen. Onthool wat al je 
zegge: al weer toskomme dan is 't eerste wa'k doe jow hatstikke dood 
maeken! 1k sniede je de strotte uut !i!like zeuvenstuversman en dan slao'k je 
de hassens in...!" 
In de hutte hadde Gorter zo gauw meugelik weer loeht maekt en... daor zat 
Jan Hut nog hiel gemoedereerd op 't ze!de stee, krek as hi'j nargens gien 
euvelmoed in hadde. 
"Wat is d'r toch an eksteur," zee Jan gekanstikkend, "het Reinder wat 
uuthaeld soms?" 
Mar Gorter lent him deur Jan zien praoties niet van de wieze brengen en hi'j 
legde him zonder veerdere smoesies de boeiens an. Jan verzette him 
hie!emaole niet, doodgemoedereerd leut hi'j de eksteur betiemen. 
"Waor is de thdde man?" vreug Koene. 
"As hi'j hier niet is, dan zal hi'j wel argens aanders wezen, zol et niet," zee 
Jan bertaotweg. 
De beide eksteurs zochten de hie!e hutte deur, mar de dadde man vunnen ze 
niet! 
Want doe Reinder mit de keerze gooid hadde en de hutte duuster wodden 
was, doe was de Bodegrever van zien stoel ofsprongen en de v!ochtpiepe 
inseheuten. Hi'j kreup d'r deur tot de uutgang in de dreuge s!oot an toe. Mar 
hi'j duste d'r niet uut te kommen, want hiel dude!ik zag hi'j an de ere kaant 
van de sloot drie mannen van de omsinge!ing staon. Doe heurde hi'j in de 
hutte iene raozen: "Oppassen butendeure... d'r zit een v!oehtgat in de hutte... 
daor zit grif iene in!" 
Mis is 't, dochte EbS. Hi'j steuf de piepe uut en broesde tussen de wachters 
deur. De sni'j giesSde as een wo!ke omhogens! lene zag him en raosde: 
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"Daorgaothi'j! Daorgaothi'j!" 
Ze biesden him aachternao, mar de Hollaander was al viak bi'j de bos. 
"Als ik het bos maar eerst to pakke he],.." docht Ebels en hi'j leup op zien 
alderuterste. 
"Staon blieven!" kionk et aachter him, "staon blieven, eers schieten we!" 
Mar de Hollaander trok him daor niks van an en steal deur. Et was him grif 
wel lokt om to ontkommen, as d'r viak veur de bos met een gruppe zeten 
hadde, slichtvol sni'j. Daor trapte hi'j in en hi'j sleeg over de kop as een 
anscheuten haeze. Now en doe was hi'j verkocht vanzels. 
En zo zat even laeter de dadde man ok in de boeiens. 

Dour de koolde jannewaorinaacht trok de hiele optoeht van jaegers en 
boeven naor Et Vene en daor wodden de drie bandieten opsleuten on onder 
bewaeking steld. De beide assistenten Henderk Roelens en Geert Sietzes 
wodden anwezen om op de boeven to passen. 
De gevangenis in Et Vene ston doe nog an de Meulewiek. Et was een oold 
hokke en aenlik hielemaole niet berekend op et soorte mannen as Jan Hut 
on grote Reinder! Daoromme bleven echte boeven ok nooit lange in Et 
Vene. Zo gauw as de verheuren ofneumen weren, wodden ze drekt naor 
Liwwadden overbrocht. 
Jan Hut, die him nargens wat van an trok zo 't leek, gong drekt rustig in 't 
stro liggen te slaopen on ok Johannes Ebels legde et heufd daele. Mar 
Reinder niet! Die schul en rachte nog een hiele poze dear op een gemien 
soorte Kompeni'jsters en hi'j stokte de beide bewaekers hiel percies nut, hoe 
as hi'j !aeter, as hi'j weer los was, die luzebos van een Gosse Oenes to grazen 
nemen zol! 

Morgens om tien ore zatten op 'e rechtkaemer in Et Vene de drost en de 
heren van et gerechte k!aor om de boeven to verheuren. Drost was M. van 
Heloma, schriever I. Semler. 
As commissaorissen zatten Joost Comello en Knelis de Lange aachter de 
lange taofel. 
W. Molles en S. Gorter mossen de verheuren ondertekenen as loco-
schrievers. Die zatten appat an een taolel. 

Op 'e Dracht en bi'j de Meu!ewiek in Et Vene ston een hiele protte 
ni'jsgierig yolk. D'r hadden zokke griezelige verhaelen de ronte daon over de 
moord in De Blesse en de jacht in de Kompeni'je, dat de meensken wollen 
die schurken wel es mit hour eigen ogen zien. En ze wussen in Et Vene we!, 
dat boeven allied zo gauw meuge!ik van de gevangenis naor de rechtkaemer 
brocht wodden veur verheur. 
Daor kwammen ze an. Eksteur Getter on Duiker mit Johannes Ebels, zwaor 
in de boeiens, tussen hour in. Prins !eup d'r aachter, de snaphaene under de 
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aarm! 
"Wat al een oolde kerel," zee d'r iene. 
"le zollen him hielemaole niet veur een moordener ankieken," vun een 
aander. 
"Ik zol him temeensen wel andurven," zee Jan Klaozes, die de schelnaeme 
"aanderhalve" hadde. En die naeme paste goed, want Jan Klaozes was een 
buffel van een kerel, wel aanderhalf keer zovule maans as een gewoon 
meenske. 
"Now ja Jan, mar ie bin iederiene ok niet," wodde d'r zegd, "bij jow zullen 
dieven en inbrekers de poten wel wegholen!" 
"Waor zollen de eren now wezen?" vreug iene van de meensken an de 
kaant. 
"Die kommen doukies, ze brengen heur iene veur iene," wus een aander. 
"Is dit now een roverheufdman?" vreug eenjoongien. 
"Ja dat kuj' krek begriepen," kreeg hi'j to heuren, "de heufdman dat is Jan 
Hut en dat is een hiel aandere kerel, mienjonge.." 

In de rechtkaemer volgde now et verheur, de "examinatie" zo as dat doe 
nuumd wodde en daor moch gien pebliek bi'j. Eerst kwam Jehannes Ebels 
veur. En, waor gien meenske ok mar an docht hadde: op de eerste de beste 
vraoge bekende de Hollaander votinienend. Alles! Van doe hi'j mit zien 
zeuntien Frieslaand in kommen was tot an zien arrestaosie toe, biechtte hij 
van dag tot dag, ja van ure tot ure, alles op. "De Hoolten Haemer", 
Makkinge, De Blesse... alles! En zoas hij vertelde wat d'r in De Blesse 
gebeurd was, klopte dat percies mit et getugenis van wede%-rouw Colle. 
"Je had je zoontje bij je, toen je Friesland binnenkwam, nietwaar?" vreug 
Van Heloma. 
"Ja," zee Jehannes Ebels, "Andries was bij me." 
"Waar is dejongen nu?" 
"Dat weet ik niet. Hij zal wel zwerve denk ik. Ik heb hem in De Blesse voor 
het laatst gezien." 
"Ja... voor het laatst!" donderde de drost. "Aan de dood van Colle ben je 
medeplichtig maar van je zoon benje de moordenaar!" 
"0 god... is Andries dood... hij heeft me nog gewaarschuwd..." mompelde 
Ebels en hi'j lent zien heufd veurover zakken. Zo wodde hi'j deur de 
gerechtsdienders votbrocht... 
Doe verscheen Jan Hut veur de balie. Onverschillig en ieskoold, haost 
bertaol gaf hi'j bescheid op wat him vraogd wodde. 
"Naam?" 
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"Jan Hendriks." 

"Achtentwintig" 
"Geboorteptaats?" 
"Ooldehoorn." 
"Getrouwd?" 
"Ja." 
"Hebje in de Kerstdagen de man van Bodegraven inje but geherbergd?" 
"Ja." 
"Waarbenje de laatste dagen van het oudejaargeweest?" 
"Thuus." 
"Wat is thuis?" 
"Mien hutte." 
"Benje er niet uit geweest?" 

"Waarom niet?" 
"1k was op 'ties donderd en doe ha'k de kni'je verstoekt." 
"Hebje ook gesproken met Alle Harms?" 

"Met Reinder Karsten dan?" 

"Ook niet met Mathijs Freriks dan zeker?" 

"Benje ook in de hut van Jan Melisgeweest?" 
"Nee in glen jaor. Wi'j hebben spul had." 
Op alle vraogen, die him veerder nog steld wodden, over wat hi'j dan daon 
hadde en of d'r goenend bi'j him in de butte west hadden, verschoelde Jan 
him hieltied mit een staolen gezichte aachter zien zere kni'je. Daor hadde 
hi'j niet mit lopen kund, dus hi'j hadde op 'e stoel zeten. En yolk hadde hi'j 
niet over de vloer had. "1k hebbe hielemaole niet perbeerd om d'r vandeur 
te gaon, doe as die meenskejaegers bi'j mi'j in de butte kwammen, want ik 
hebbe niks daon." 
Dit weren de laeste woorden, die Jan Hut mit een uutgestreken tronie tegen 
de heren van et gerechte zee. 
En doe kwam grote Reinder veur. 
Die raosde en zweerde bi'j hoge en bi'j lege, dat hi'j nargens war van of was. 
Van gien "Hoolten Haemer" en gien Makkinge of niks! En De Blesse?... 
Daor was hi'j van zien hiele levend nog nooit west! 
"Mar ik hebbe wet lene op et oge en dat zal nooit slim veer mis wezen," zee 
Reinder mit een gewichtig gezichte. 
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"En wie is dat?" wodde him vraogd. 
"Dat is Gosse Oenes nut de Konipeni'je! Die het oons anklaegd om d'r zels 
de kont veur weg te dri'jen, die ileder!" raosde Reinder. 
Doe him de verk!aoring van Jehannes Ebeis veurlezen wodde, waor as glen 
Gosse Oenes mar wel een Reinder Karsten in nuumd wodde, doe bulkte 
Reinder: "Jana... dat wi'k wel loven ja! Want zo om Ni'jjaor henne doe 
hebben Gosse en Jehannes tieden mit 'n beidend in Gosse zien hutte zeten te 
konkelefoezen. 1k zee nog tegen de vrouw, vrouw zee'k, wat zolien die beide 
kereis toch in 't vezier hebben. En doe zegt de vrouw tegen mi'j, Reinder 
zegt ze, 1k weet niet, mar dat kon wel es niet yule goeds wezen, zegt ze!" 
Reinder dochte, dat zien verhael sleut as een busse en hi'j was slim voldaon 
over himzels, omdat hi'j Gosse Oenes al een mooie hakke zet hadde. Hi'j 
hadde hielemaole niet in de gaten, dat zien mooie vertellegien geen stover 
weerd was. Want nut de bekentenisse van de Hollaander wus et gerechte 
ommes, dat Reinder op 'e aovend van de inbraoke jenever ophaeld hadde 
nut de harbarge in De Biesse! En as vrouw Collé d'r bi'j haeld wodden zol, 
dan zol die ja votdrekt zien, dat hi'j, Reinder, de man was, die jenever bi'j 
heur haeld hadde. In De Biesse! 
Dat kon Reinder zien traoge verstaand zo gauw niet verwarken, mar dat 
kwam vanzels ok, deurdat hi'J zien voile andacht op Gosse Oenes richt 
hadde. 

Doe de verheuren oflopen weren, wodden de boeven weeromme brocht 
naor de gevangenis. De pepieren mit de verk!aorings van de verheuren 
zolien eremorgens deur een speciaole assistent naor Liwwadden brocht 
wodden. Morgens om zes ure zol die vertrekken. 

Mar doe 't eremorgens acht ure was, doe was de man nóg niet vot! Out 
die tied zatten de leden van et gereeht al weer bi'j mekeer in de rechtkaemer. 
Want wat was d'r de oflopen naacht gebeurd? le konnen et heuren op 'e 
straote in Et Vene. 

Ta's ok wat niet... iene van de moordeners is d'r vannaacht vandeur gaon!" 
Now dan... welkeje?... Jan Hut?" 

"Nee, die ooide kerel mit zien lamme haantien." 
"Hoe kan dat now? Weren d'r dan gien wachters?" 
"Jaowel, wel twieje, mar ze zeggen, dat die kerel gisteraovend ziek wodden 
is. Hi'j wol niet eten en niet drinken. En daoromme hadden ze him appat 
legd en wat meer stro en dek geven. Et leek zó mm, dat hi'j wel doodgaon 
kon, zeden ze." 
Al veur achten weren de beide oppassers in de rechtkaemer op et mattien 
reupen. Et weren Henderk Roeles en Geert Sietzes, beide manluden van een 
goeie vuuftig jaor. Ze hongen een ellenlaank verhael op van wat d'r naachs 
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allemaole gebeurd was, mar et kwam hierop daele, dat ze gewoon in de 
slaop valen weren. Ze weren doodmuui west van de jacht in de Kompeni'je 
en doe hadden ze de ogen niet losholen kund. De drost wees heur streng op 
heur grote naolaotighied en de gevolgen zollen d'r wel niet omme liegen! 
Heur getugenissen zollen toegelieke mit die van de boeven naor Liwwadden 
stuurd wodden en dan mossen ze mar ofwaachten ... ! 
In et hiele departement wodde drok om de vlochteling zocht, mar hi'j 
wodde niet vunnen. 
Et ienige dat bekend wodde, dat was dat de Hollaander in de naacht van 
zien ontvlochting warsehienlik op et karkhof in Dc Blesse west hadde. 
Morgens weren daor voetstappen vunnen in de sni'j op et karkepad en bi'j 
de greven van Collé en Andries, zeden de meensken. Dezelde sporen mossen 
ok vunnen wezen op 'e weg van Wolvege en an de ere kaant van De Blesse, 
op 'e weg naor Stienwiek. Ze gongen d'r wel aachter an, mar de vlochteling 
konnen ze nargens weer vienen. 
Een hide poze laeter kwam d'r in Liwwadden bericht uut Woerden in 
Hollaand, dat daor een Jehannes Ebels oppakt was, die daor now in de 
gevangenis zat. Eksteur Gorter en assistent Prins nut Et Vene wodden 
anwezen om de large reize naor Woerden te maeken, om te kieken of die 
gevangene de gezochte vlochteling was, want zi'j kenden him. Mar de man, 
die daor in Woerden in de bak zat, was Lamhaantien niet. Doe de beide 
weeromme weren in Frieslaand, schreven ze in heur rappot: "... hij was niet 
de gezochte, want hij miste geen stukje van een zijner vingeren". 

De Justitie het laeter ok nog alle muuite daon om Jehannes Ebels weer in 
de vingers te kriegen, mar gien meenske her hier ooit weer tael of teken 
heurd van de Bodegrever Jehannes Ebels mit et lamme haantien. 
Et ontkommen laoten van de Hollaander kostte Henderk Roelens en Geert 
Sietzes heur baentien. Eerst kregen ze nog acht daegen waeter en brood in et 
blokhuus in Liwwadden en doe wodden ze ontsleugen... "weegens het laten 
loopen van een gevangene, genaamd Johannes Ebels..." 

Omdat ze d'r op et gerechte in Et Vene bi'j Jan Hut niks uutkriegen 
konnen - Jan dee op 't leste krek as hi'j doof was - wodde d'r besleuten om 
dan eerst mar of te warken mit Reinder Karsten. Reinder lag in de 
gevangenis nog hieltied omme te rachen op Gosse Oenes. En now ok al op 
die Hollaander. Die hadde eerst zien verklaoring bi'j mekeer leugen, neffens 
Reinder en doe was hi'j d'r uutknepen en now konnen zi'j d'r veur opdri'jen. 
Zok min yolk as Gosse Oenes en Lamhaantien, die mossen ze ophangen, 
want die bedurven et veur de goeie meensken op 'e wereld en in de 
Kompeni'je. Zo zwetste Reinder in de gevangenis de hide dag wat omme. 
Tegen Reinder Karsten ston et gerechte trouwens ok wat starker as tegen 
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Jan Hut, want in et getugenis van "Jacobje Daisma" ston, dat d'r aovens 
veur de inbraoke iene bi'j heur in de harbarge west hadde om jenever. Een 
grote kerel en heur dochte grif, dat ze die laeter bi'j de inbrekers zien hadde. 
Uut Et Vene wodde d'r bericht stuurd naor 't gerechte van West-
Steilingwarf in Wolvege, dat "Jacobje Daisma" uut De Blesse op et gerechte 
in Et Vene verschienen mos ... "om haarzelve te doen confronteren aan den 
in de verkiaring van Jehannes Ebels genoemden Reinder Karsten..." 
Wolvege stuurde de oproeping deur naor de man van de justitie in De 
Blesse. Now en dat was Koene Pit! Die mos d'r veur zorgen, dat "Jacobje 
Dalsma" op 't gerechte van Et Vene verscheen. Koene gong vanzels mit doe 
zien moeke naor Et Vene mos en in de gerechtskaemer ston hi'j dichte bi'j 
heur. 

Joukien was hiel zeker van heurzels, doe ze verklaorde, dat die grote 
kerel, die as hier veur heur ston, percies dezelde was, die aovens veur de 
inbraoke om een ure of tiene bi'j heur in de tap west was om twie dikkop 
jenever! 
Doe de drost Reinder vreug, wat hi'j hier wel op te zeggen hadde, doe keek 
hi'j Joukien an as een lelke hond, mar hi'j zee gien ja en gien nee. Et drong 
zeker al tot him deur, dat hier niet tegen op te liegen was. De drost vreug 
nog een keer an him, of et waor was wat disse vrouw hier verklaord hadde 
en of hi'j aovens in Dc Blesse in de harbarge west hadde ja of nee! Doe sleeg 
grote Reinder de ogen daele en hi'j lent de schoolders hangen. "Ja..." zee 
hi'j. Hi'j leek inienend niks racer op de grote zweerbuul van veur de tied. 
Now en dit "ja" was et eerste woord van de volledige bekentenisse van 
Reinder. 
Doe ze mit him klaor weren en de pepieren in odder, doe wodde hi'j 
votopslag naor et blokhuus in Liwwadden brocht. 
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Et vonnis van Jan Hut 

De eerste feberwaori kwam bij 't gerechte in El Vene bericht, dat Jan 
Hendriks Hut ok naor Liwwadden brocht wodden mos. Want op et 
Veenster gerechte konnen ze mit Jan glen streep wieder kommen. Dwas 
tegen de verklaorings van Jehannes Ebels en grote Reinder in, hut Jan mar 
attied glashad vol, dat hi'j nargens wat van of wus. Mit zien verstoekte kni'je 
hadde hi'j ommes nargens bij wezen kánd ..."en daor is 't mit uut!" En as ze 
dan toch weer deurvreugen, dan wodde Jan krek een stiems sehaop, dan dee 
hi'j niks meet, dan heurde hi'j niks meet, dan zee hi'j niks meet! 

In de boeiens, in een dichte waegen en mit twie gerechtsdienders d'r bij 
wodde Jan Hut op traansport stetd naor Liwwadden toe. Daor begonnen ze 
van veuren of an mit verheuren. En of Jan hier ok stief en strak voihul, dat 
hi'j mit et gedonder in Makkinge en in De Blesse gien flikker te maeken had 
hadde, ze vreugen hieltied mar weer. En dan kwammen de verklaorings van 
de Hollaander en grote Reinder mar weer op 'e tappen. D'r weren wet 
dingen, die ze him misschien al wel tien keer vraogd hadden. In 't laeste 
raekte Jan glad vertiesd in de strikvraogen en hi'j kon niet meet uut mekeer 
holen of hi'j now ja of nee zeggen mos. As hi'j dan niks meer zee, dan 
sleuten ze him weer op en dan kwammen ze een posien laeter om him weer 
op te haelen en dan begonnen ze weer opni'j, men aachter mekeer soms. En 
zonder dat Jan d'r zels wat van in de gaten hadde, warkte hi'j him d'r hoe 
langer hoe dieper in. Et aende van et tietien was, dat hi'j zo muurvaaste 
raekte, dat hi'j deur de kni'jen gong... Ok Jan Hut legde een vottedige 
bekentenisse of! 

Et vonnis, dat tegen him opmaekt wodde was een ellenlaank stok, waor 
alte grote en kleine biezunderheden in stonnen van wat d'r gebeurd was in 
Makkinge en in De Blesse en taeter mit de verboelegoeding in de 
Kompeni'je. Dudelik kwam d'r in uut, dat Jan Hut de heufdman van de 
inbrekersbende west was en dat bij daoromme ok beschouwd wodde as de 
heufdschuldige. En dit zat wel de reden west hebben, dat d'r mit Jan Hut 
drekt deurwarkt wodde, want dezetde dag kwam de uutspraoke al of: "De 
beklaagde heeft zich aizo schuldig gemaakt aan huisbraak verzelt met 
berooving van goederen en geweiddadige mishandelingen aan de petzoonen 
Jacobje Engberts Daisma en haare ovetledenen man Otto Nicolaas Cotté. 
Zoo is het, dat het Hof, op atles rijpelijk getet, bij dezen condemneert, dat 
Jan Hendriks Hut bij den scherprechter aan de galge gehangen, geworgd en 
atzoo van het leven ter dood gebtacht zat worden". 
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Vuuf feberwaori 1803 mos dit vonnis voltrokken wodden, zo hadde et 
Hof veroddeneerd. Dit was as een goeze in hiel Frieslaand bekend wodden 
en op de vuufde feberwaori stroomden d'r een protte ni'jsgierige meensken 
naor Liwwadden, die dit zien woflen. 
D'r weren ok nog al wat Blessegers die d'r henne trokken. Mit twie peerden 
veur een eupen waegen gongen Koene Pit en zien moeke, bakker Berend 
Jaansen mit de vrouw en nog een peer eren veur dag en veur dauw al op 
weg naor Liwwadden. 
De grote zaandweg naor et noorden was deur de smulterige kwalstersni'j op 
sommige steden iene grote modderproeze. Z6 min was et, dat de peerden d'r 
now en dan tegen hangen mossen om de waegen d'r deur te kriegen. Tegen 
de middag pas weren ze in Liwwadden. Et leste aende hadden ze naost de 
waegen lopen, want de peerden weren zo bekof, dat ze de aachterpoten 
haost niet meer an de veurpoten toekriegen konnen! 
Om ien ure zol et vonnis voltrokken wodden. 
Om twaelf ure ston et galgeveld al zwat van de meensken! 
Goed ien ure, daor kwam Jan Hut an, in de boeiens mit een stok of zes 
bewaopende bewaekers d'r omme henne. Hi'j hadde morgens al ofscheid 
neumen van de vrouw, die ok in et blokhuus zat en doe hadde hi'j ok zien 
galgemaol bruukt. 
Mit et heufd veurover zakt knoffelde Jan tegen et trappien van et schevot 
op. Hi'j keek met op of omme en et was krek as hi'j d'r hielemaole niks van 
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vernam, dat d'r meer as duzend meensken naor him stonnen te kieken. 
"1k bin klaor," zee hi'j, zo zaachies, dat haost gieniene et heuren kon. Doe 
legde de beul him de lusse om de nekke. Een doomnee zee nog wat tegen 
him. Doe gaf de beul onverwaachs een drokker tegen een plaanke en daor 
bongelde Jan Hut tussen de hemel en eerde... 
Een peer menuten en doe was et oflopen. 
D'r weren verscheiden, die disse wriede vertoning haost niet anzien konnen. 
Mar de wedevrouw Collé en Keene Pit sleugen de ogen niet daele. Die 
weren voldaon over de gerechtighied, die heur man en stiefvader hier 
andaon wodde. 
Et dooie liehem van Jan Hut bleef de hide dag an de galge hangen. 
"Anderen ten exempel" hiette dat. Pas aovens bi'j duuster wodde et liek van 
de galge haeld en aachteran op et Ooldehoofster karkhof begreven. 
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De veerderejacht. 

Deur de verklaorings van Jehannes Ebels en grote Reinder in Et Vene en 
deur de bekentenisse van Jan Hut in Liwwadden wussen ze, dat Alle 
I-harms en Mathijs Freriks ok bi'j de Kompeni'jster inbrekersbende heurden. 
Mar at wussen ze dan wel wie et weren, at weren de naemen wel bekend en 
at wussen ze ok wel hoe as die beide kerels d'r nut zaggen, daor hadden ze 
heur nog niet mit in de vingers. Of beter: in de boeiens! 
De justitie lent et d'r vanze!s niet bi'j zitten. Gosse Oenes wodde nog es 
opfieterd, dat die leup him et gat nut de haoke om wat van Alle en Mathijs 
geweer te wodden. Daor kwam nog bi'j, dat de vuufhonderd gulden, die de 
Berkoper meneer uutloofd hadde, him ok lekker in de ogen spiegelden. 
Zoe'n protte geld! En ie hoefden d'r niet iens veur te warken! 
Gosse ston geed op scharp, hi'j praotte mit de iene, hi'j vreug een aander, 
hi'j luusterde hieren hi'j loerde daor. 

En mit een dag of wat docht hi'j, dat hi'j wet zovule geweer wodden was, 
dat d'r een goeie kaans was om dejonge Mathijs in de hanen te kriegen. Hi'J 
zee dit op et gerechte in Et Vene en daor wodde doe besleuten tot "weder 
een generalejacht". 
Op Mathijs Freriks. In de naacht van acht op negen feberwaori zol et 
wezen. 
Gorter nut Schoter!aand en Koene Pit nut West-Stellingwarf kwammen 
weer an et heufd te staon van een klofte bewaopende mannen. Gorter hadde 
zes assistenten van de justitie opkommedeerd, Keene Pit mos d'r weer mit 
vri'jwilligers op los. Zeuven kreeg hi'j bi'j mekeer. De hutte van Gosse 
Oenes zol weer as uutgangspunt bruukt wodden. 
Doe de mannen daor kwammen vullen ze midden in luilekkerlaand! 
Gosse hadde een peer daegen leden, drekt nao et ophangen van Jan Hut, at 
twiehonderdvuuftig gulden beurd. Dat was de helte van de premie, die Mr. 
Jan Albert Willinge Prins nut Berkoop uutloofd hadde veur et vangen van 
Jan Hut en zien kernuiten. De ere helte zol uutbetaeld wodden as de rest 
van de bende ok opruuld was. 
Twiehondervuuftig gulden was een allemachtige protte geld in die daegen! 
En doe de biezejaegers nut Schoterlaand en West-Stellingwarf aovens in de 
hutte van Gosse en Griet kwammen, doe was et daor nog wel krek zoe'n 
rommeltien as de veurige keer, mar... et leek wel brulloft! Ze kregen daor 
een onthael man, as kwammen zebi'j een riekeburger! 
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Ja, Grier wus hiel best wat Iekker was en hoe aj' geld rulen laoten mossen! 
As de beide eksteurs niet oppast hadden, dan zollen d'r verseheiden 
assistenten en vri'jwilligers zo lange pruufd hebben van de branewien mit 
sjerp, waor as Griet hieltied mit rondgong, dat ze veur de jacht onbruukber 
west weren. 

Goed negen ure keek Gorter es butendeure. Doe hi'j d'r weer in kwam 
zee hi'j: "Mi'j donkt we mossen mar los. le moe'n mar veurop Gosse, want 
ie weten waor as we op an moeten." 
De mannen vunnen, dat ze nog best even tied doen konnen... zó laete was 
ja nog niet! 
Mar Gorter bun deur, want hi'j zag d'r een bok van steigeren as ze her nog 
langer bleven. 
Dat de jassen wodden dichte kneupt, de mussen over de oren trokken en 
daor gongen ze. 
Doe ze aaehter de bos weg kwammen en de heide op leupen, belaanden ze 
zo inieaend in de dikke mist. Dat wodde d'r niet beter op! Op 'e grote 
overkuunderse heide vul et al niet mit om bi'j helder weer et pad te vienen, 
Iaot staon now de hiele boel in een dikke grieze deken inpakt was. 
"We moe'n eerst mar even de wiendrichting bepaolen," zee Gorter. 
"Mar d'r is hielemaole gien wiend eksteur," zee iene van de vri'jwilligers. 
"Wisse wel," zee Gorter, "slao mar es vuur en stik mar es een zwevelstok 
an." 
Dit gebeurde en doe zaggea ze, dat et viammegien naor de kaant Ilapperde 
waor as ze weg kwammen en de slierten mist dreven die kaant ok um. 
"Zo mannen, al et goed veur de geest hebbe, dan zit de wiend in et 
zuudwesten," zee Gorter. "En wi'j moe'n op de Katlieker heide wezen. Daor 
lopt een striepe bos deur de heide, zegt Gosse en daor vlakbi'j, daor moet de 
jonge Mathijs een hol hebben. Daor moe'n we dus op an. Al Gosse goed 
begrepen hebbe, dan leit die bosstriepe zowat krek zudewest van de 
Ni'jhoornster karke. As we now zo doen, dawwe eerst recht op Ni'jhoorn an 
gaon en dan veerder recht in de wiend op, dan raeken we grif gien groot 
aende nut de koers." 
Zo, dat wussen ze dan allegere en daor sjokten ze henne. Ze leupen zuver 
haost op et gevuu!te want ze konnea niet iens ziea waor as ze de bienen 
henne zetten. 
Doe ze zowat een are ommestraampeld hadden, weren d'r al inkelden die 
wollen dat ze mar thuus bleven weren. Gosse ok! Et zat him hielemaole niet 
lekker. Hi'j wus niet iens krek meer waor as ze zatten, hi'j hadde nargens 
gien hoo!vaaste an mit die mist. 
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"Zollen we de goeie kaant nog wel opgaon eksteur?" vreug hi'j. 
"Man, dat moet ik jow vraogen," troefde Gorter weeromme, "ie bin ja wel 
duzend keer disse heide over gaon hej' toch zegd, niet!" 
"Ja, verhip, mar ik kan now ommes niks zien. 1k were niet iens of we 
Ni'jhoorn al hebben," zee Gosse, hielemaole in de verlegenhied. 
"Wi'j moe'n weeromme eksteur, wi'j kommen d'r noolt!" zee iene van de 
vri'jwilligers. 
"Wie zee dat?" vreug Gorter. "Ikke eksteur, Jochem Pieters van Peperge," 
was et beseheid. 
"Now Jochem, dat liekt me goed toe," zee Gorter, "vertel ie dan mar es 
welke kaant as weeromme is, dan weer ik temeensen welke kaant as veurdñt 
is." 
Daor hadde Jochem niks van weeromme vanze!s, dat hi'j sjokte mar weer 
mit. 
Gorter kon Jochem Pieters en ok Gosse makkelik oftroeven, want hi'j hadde 
de goeie richting nog wel te pakken. Et dee him dan ok niet lens ni'je, dat ze 
op een gegeven mement via bi'j et karkien van Ni'jhoorn te lane 
kwammen. Ze leupen zuver recht tegen de hoge beukenhege op, die om et 
karkhofston! 
Mit een branende zweveistok wodde nog es sekuur naor de wiendrichting 
keken en doe gong et weer wieder, now recht in de wiend op. Nog wel 
haost een ure scharreiden ze op 'e heide omme, straampeiend en stroffelend, 
foeterend en viukend. 
Mar doe inienend... "How!" reup Gosse, "how, kiek... daore. Ja verdomd... 
daor hej' de bos! Wi'J bin d'r! Aiiemachtig, we bin d'r recht op an lopen in 
de mist! Hoe is 't meugelik!" Now kwam Gosse drok in aktie, want hi'j was 
inienend weer hieiemaoie in de kunde. 
"Kiek eksteur," zee hi'j en hi'j leup een aentien dwas over, "kiek, daor zit 
een heidehoogte ziej' we!, een voet of tiene hoge. Now, daor moet Mathijs in 
zitten. Mar et is niet makkeiik te vienen, want Mathijs trekt altied de 
plaggen weer veur 't hol as hi'j d'r in zit en dan is 't niet groter as een 
knienepiepien." 
De eksteurs stelden heur mannen op om de heidehoogte henne. Doe 
begonnen ze te loeren en te vulen om et gattien van et hol te vienen. En 
intied trok de mist op, nog een peer slierties en doe was 't steernheider. 
Krek as de duvel d'r mit speuide: Jochem, de man out Peperge, die 
halverwegens weeromme wild hadde, die vun et ho!! 
"Eksteur," fluusterde hi'j, "eksteur... kom hier es... vuul hier es... hier liggen 
een peer losse plaggen... zol dit et wezen?" 
Gorter kwam d'r bi'j en trok de losse plaggen an de kaant. Dudelik was d'r 
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now een roem hol te zien. Mar niks van een meenske. 
"Wie duukt d'r in?" vreug de eksteur, "ieje Jochem?" 
"Ja eksteur... kiek ik zol wel durven heur, mar 1k hebbe een vrouw en 
kiender in Peperge zie, dat 1k dochte, dat et beter was as d'r iene van de 
jongknaopen veurop gong." 
Mar et was al niet meer neudig, dat d'r iene et hol in gong, want d'r kwam 
iene uut! En hoe! As een wiendeldaore vleug d'r iene et hol uut en die smeet 
mit hanen vol zaand en stokken plagge om him henne, dat ze allemaole de 
mond en de ogen vol hadden. De meersten zaggen niks meer en doe sprong 
de holbewoner de heide open as een hat biesde hi'j d'r vandeur. 
Veurdat iene war doen kon, was hi'j in de bos verdwenen ... ! Gosse ston te 
stampen! "Had him dan grepen, verdomme, jim stonnen d'r ommes boven 
op!" raosde hi'j tegen de eren. 
Gorter kalmeerde him een betien en doe kreeg Gosse toch ok wel in de 
gaten, dat gieniene d'r aenlik war an doen kund hadde, zo giesend viogge 
hadde alles him ofspeuld. Toch wol Gosse nog aachter Mathijs an, mar 
Gorter kwam d'r weer tussen. "Dat hoeven we niet te perberen, Gosse," zee 
hi'j, "want we kriegen him nooit. Mathijs kan wel in len stok deurbiezen an 
Dokkum toe zonder dat hi'j aachter de poesterd raekt." Ok dat mos Gosse 
toegeven, mar hi'j kon et min verkroppen en hi'j wol nog niet hielemaole 
loslaoten. 
"Awwe dan es naor de Kompeni'je weeromme gongen, dan hebben we 
misschien nog een kaansien," zee hi'j, "want Mathijs moet toch argens 
henne en misschien vienen we him dan wel bi'j zien yolk in de hutte of zo." 
"Mar et zol ok wel es wezen kunnen, dat hi'j hier weer op an komt, as hi'j 
wet, dat wi'j vot binnen,' dochte Koene Pit. "Mi'j donkt, dawwe dit hol wel 
even in de gaten holen mossen." 
Dat was Gorter mit him iens en daoromme zee hi'j tegen Koene, dat die mar 
drie van zien Blesseger vri'jwilligers anwiezen mos om bi'j et hol te blieven. 
Ze mossen goed votkroepen vanzels, want ie konnen nooit weten, Mathijs 
was een rere! 
De eren trokken weer op 'e Kompeni'je an. 
Ze leupen d'r drok over te zwetsen, hoe as ze d'r aenlik mit an hadden 
moeten, om Mathijs te griepen. Ze wussen et now allemaole wel vanzels, de 
iene nog beter as de aander. Mar ja, ze weren d'r hielemaole niet op 
verdocht west, dat die vent mit zaand en plaggen smieten zol. 

Mar eers... !Op et zaandpad tussen Ni'jhoorn en Ooldehoorn kwammen ze 
een peer kerels tegen. Et weren naachtbidders zo te zien, want ze hadden een 
grote zak op 'e rogge. Die mannen stakken een groot verhael of, dat ze jonge 
Mathijs ni'jsies tegen kommen weren en ze hadden mit him praot ok. 
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"Niks zeggen jongen," hadde Mathijs zegd, "de biezejaegers zitten mi'j 
aachter de schobben mar ze kriegen mi'j nooit!" 
"0 nee he, now dat zuwwe dan flog es zien!" knaskoesde Koene Pit. 
Eksteur Gorter hadde disse beide kerels es wat beter bekeken. Hi'j kende 
heur we!. Et weren Klaos Haentien out de Kompeni'je en Halbe Gaukes. 
Halbe heurde thuus in Boornbergum of daor bi'j omme, mar hi'j was zowat 
altied in de Jubbegester Kompeni'je te vienen. Et weren glen beste broeders, 
beruchte naachtbidders die onder verdaenking stonnen van schaopestelen. 
Mar Goner dee wieselik krek as zien neuze bloedde. Hi'j dochte bi'j himzels: 
a'k krek doe a'k heur niet kenne en ik biede heur een goeie beloning as ze 
mitgaon om Mathijs op te zuken, dan doen ze et, zokke minne patjakkers 
bin et wel. Gorter stokte de mannen nut wat ze van doel weren en hi'j beud 
heur vuuf schelling as ze mit gongen en vuve ekstra, as de jacht wat 
oplevereb zol. Et dee blieken, dat Gorter disse kerels goed scheuten hadde, 
want ze hapten vot-op-stag toe. Ventral Klaos Haentien begon drekt te 
gatslikken, doe as hi'j geld reuk. "Ja wisse eksteur, wi'j gaon mit heur en 
graeg ok," zee hi'j mit een uutstreken gezichte, "want dat gesteel en geroof 
van Mathijs en die, dat liekt vanzets nargens op. Daor moej' eerlike jongen 
zoas mi'j en Halbe niet mit ankommen. Wi'j willen et gerechte best helpen 
heur. Kom mar mit, want ik wil loven, da'k wel zowat wete waor as Mathijs 
zit. We hoeven niet naor de Kompeni'je donkt me, mar we moe'n even 
zudeliker wezen. 1k wil loven, dawwe op Schurege an moeten. Daor zit 
Antien Haarms, een zuster van Alle. Ze is wedevrouw en ze zit alliend op 
een pollegien in Schurege. 1k kenne Antien wel en ik love, dat Mathijs daor 
zo now en dan ok wel es over de heerd komt. Daor kon hi'j now ok best es 
op anzet wezen." 
Now, dan mar op Schurege an. 

Morgens om een ure of viere kwammen de biezejaegers bi'j de klinte van 
Antien Haarms. 
Et huus wodde omsingeld en de mannen kregen heur instrukties. Koene 
zocht eerst et schaopehokke even dent en Gorter inspekteerde een 
plaggebulte op 't hiem. Mar daor was niks te vienen. Doe klopten ze op 'e 
g!aezen en op 't zelde mement heurden ze een protte gebulder in hunts. 
"Eupen de deure!" raosde Gorter, "en gauw een betien of we bruken 
geweld!" 
"Wat is d'r toch... och here wat een levend... wat is d'r toch an...?" 
jammerde Antien. Ze hadde de deure eupen daon en daor ston ze in et 
gaankien, in et naachtjak waor de raffels bi'j hongen. Ze hul de hanen tegen 
deoren. 
"Huuszuking... last van dejustitie!" blafte Goner. 
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"Mar mien breur is hier niet," goelde Antien, "die het hier wel in gien jaor 
west." 
"Mar missehien is hier wel een aander," zee Gorter, "maek eerst mar es 
locht." 
Ze zoehten et hiele huus deur, in de kelder, op 'C hilde, onder de 
beddesteden en iene was d'r bi'j, die de brille van 't husien optilde om daor 
es onder te kieken! Mar nargens vunnen ze wat, dat op een meenske leek! 
Tech weren d'r twie bedden beslaopen, dat was dudelik te zien. Antien but 
spiekerhad vol, dat d'r buten heurzels gieniene op slaopen hadde. Doe 
wussen ze in elk geval, dat et vrommes leug en daoromme zee Gorter: 
"Veerder zuken mannen, want dit wief liegt dat ze bast. Kom op, naor de 
schure!" 
In de schure zochten de mannen ok alle hoekies en eggies deur, mar bier 
was ok niks te vienen. Gorter kon hier mit de pette niet bi'j en hi'j wodde 
gremietig. "Hi'j moet d'r wezen en we moe'n him vienen. Hael alle huj 
ondersteboven!" kommedeerde hi'j. 
Een half uurtien laeter lag at et huj half op 'e dele half butendeure. De 
mannen zwietten as karrepeerden. En doe dee blieken, dat Gorter et wel 
weer goed bekeken hadde. Want, hielemaole onderan aachter 't huj, tegen 
de butermure, daor lag... Alle Haarms! 
Hoe die daor kwam? 
Now, nao de reboelie in de Kompeni'je, doe Jan Hut en grote Reinder en de 
Hollaander grepen weren, doe was Alle zo benauwd wodden, dat hi'j duste 
niet in zien eigen hutte te blieven. Daoromme was hi'j onderdeuken bi'j zien 
zuster Antien op Schurege. Bi'j Antien in de schure zat nog een klaampien 
huj en daor hadde Alle tegen de buterkaant een gat in dold. Daor kon hi'j 
him hielemaole in wegzakken taoten as de knieperd an boord kwam. Daegs 
kwam hi'j nooit O 'C lappen, alliend aovens in duuster leup bi'j d'r wet es 
even out. In et eerste kon hi'j hielemaole niet slaopen as hi'j naachs op 
bedde lag. Now d'r nog hielemaole gien onraod west was, was zien stimste 
ongerusthied een betien beteerd, dat hi'j dee now al es een haezeslaopien. 
Mar doe d'r op 'e glaezen slegen wodde, was hi'j vot op slag wakker west en 
as een goeze was hi'j et bedde uutscheuten en de schure in. Daor hadde hi'j 
him aachter et huj zakken laoten, hielemaole an onderen toe! 
Hi'j hadde d'r nooit op rekend, dat de biezejaegers him hier vienen zolten. 
En at hielemaole niet, doe hi'j in de gaten kreeg, dat ze gien honnen bi'j heur 
hadden. Mar ja, die eksteur van Et Vene, die Gorter, dat was een kwaoje 
lieder, dat hadde Jan Hut ok at es zegd. 
En die vun him well 
Antien ston nog in et veurhuus te lippen en at hadde ze de justitiemannen 
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dan veurleugen, ze leuten hear toch mar in de vri'jhied, veurlopig 
temeensen. Mar et kon best wezen dat ze flog es weeromme kwammen, 
zeden ze, en dan gong ze wèl mit! Want liegen tegen de mannen van de wet, 
daor koj' veur geseld wodden! 

Gorter en zien assistenten nammen Alle mit naor Et Vene om him in de 
gevangenis onder bewaeking stellen te laoten. Koene en zien vier mannen 
leupen mit de Veensters op, an Mildam toe. Daor zollen ze waachten op de 
ere drie Blessegers, die nog op 'e Katlieker heide bi'j Mathijs zien hol zatten. 
Gosse Oenes zol daor henne om de manluden te waorschouwen en heur op 
'e zaandweg naor Mildam te brengen. Zo kreeg Koene zien ploeg weer 
kompleet en over Schoot gongen ze op huus an. 
Middags om goed twaelf ure stapte Koene dan eindelik weer bi'j zien eigen 
thuus over de drumpel. De "generale jacht" hadde yule meer as de klokke 
rond duurd en Koene was an ien stok dear in aktie west. FIi'j hadde een 
gevuulte, as weren him de bienen an de kni'jen toe ofsleten. 1-Ii'j kreup drekt 
op bedde en as een blok vul hi'j in de slaop. 

Et gerechte in Et Vene hadde mit Alle niet yule wark, want Alle hadde 
him at hielemaole overgeven. Zonder omwegen en uutvlochten gaf hi'j 
bescheid op alles wat him vraogd wodde en doe dat vergeleken wodde mit 
de verklaorings van de eren, doe klopte et allegere. De heren van et gerechte 
hadden al gauw begrepen, dat Alle niet de minste van de bende west was. 
In Makkinge en in De Blesse hadde hi'j aenlik niks aanders daon as de 
wacht holen. Meer as medeplichtighied konnen ze him niet in de schoenen 
schoeven. Mar de leden van de bende van Jan Hut wodden allemaole over 
dezelde kam scheerd en Alle Haarms zien vonnis was krek zo onverbiddelik 
as dat van de aanderen. Alle belaande ok in et blokhuus in Liwwadden! 
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Dejonge Mathijs 

Drie daegen naodat Alle tegen de laampe lopen was, kwam de koster van 
Katliek zundagsmorgens de karke in om de boel k!aor te zetten veur de 
preek. Doe hi'j de karkedeure eupen dee, doe verbeelde hi'j him, dat hi) 
boven op 'e kraeke wat heurde. Rotten zeker, docht hi'j. Mar doe hi'j 
veerder de karke in leup, doe zag hi'j, dat d'r hier lene uutvanhuus west was. 
D'r laggen een peer spekzwaoren en een bonke en ok een pette. Dit was de 
verk!aoring van de steleri'je een peer naachten in de buurt van de Kattieker 
Driehoek. Bi'j twie huzen was et ke!derraempien insleugen en hadde iene in 
de kelder ommesnuuid. Mar d'r was niks eers votraekt as wat slaachtgoed 
uut de vleispot. 

Een dag of wat latter, in de naacht van maendag op deensdag wodde d'r 
bi'j Henderk van Siebrens in Schoot een peerd van de stal haeld en et 
verstruperspak van de boer uut de kaarnhoek was ok vot. Mit een oolde 
hoed! then meenske in Katliek of Schoot hadde wat heard of zien van disse 
steleri'je. Et wodde vanzels allemaole op 'e rekening van de jonge Mathijs 
scheuven, die zien "onderdak" op 'e Katlieker heide ommes kwietraekt was 
en now daor in de omkrieten wel wat ommezwaarven zot, dochten de 
meensken. 
Disse verhaelen over de jonge Mathijs v!eugen as strovuurties dear 
Schoterlaand en West-Ste!!ingwarf. De meensken smulden d'r van en ie kun 
wel begriepen, dat et zo hier en daor wet es wat andikt wodde ok! 

Een goeie weke heurden ze doe niks meer van Mathijs en ze dochten a!, 
dat hi'j op Henderk Siebrens zien peerd veurgoed uut Fries!aand verdwenen 
was. Mar doe kwam hi'j zo inienend weer opduken in Beetsterzwaog. En 
wie leap hi'j daor tegen et lief? K!aos Haentien en Halbe! Die deden krek as 
Mathijs hear grootste kammeraod was. Dat ze him een tietien leden veur 
tien schel!ing in de hanen van de justisie speulen wild hadden, daor praotten 
ze wieselik niet over. Een peer naachten trokken ze d'r doe mit 'n drienend 
op uut te naachtbidden. 

Op een aovend, doe Klaos Haentien wat eers in de musse hadde, gongen 
Halbe en Mathijs d'r mit een beidend op uut. Ze belaanden in Lippenhuzen 
bi'j de pasteri'je van doomnee Lieftinck. De doomnee en zien yolk weren 
niet thuus, et hie!e huus was duuster. Dat was veur de beide naachtbidders 
genoeg om et kelderraempien d'r uut te s!aon en zo naor binnen te v!utten. 
Mar onder de bedrieven, dat zi'j in de pasteri'je an 't ommesnuuien weren, 
kwam de maegd van de doomnee thuus mit de vri'jer! Ze kwammen de 
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inbrekers lillik over et mad en die naaiden de aachterdeure out. De meid 
begon drekt moord en braand te raozen en de vri'jer ok. Zo steuven ze 
aachter de dieven an. Dent dat Iewaai kwam d'r hoe langer hoe meer yolk 
aachter an. En et was Iochte maone, dat ze konnen de vlochters aorig in et 
oge holen. Die vleugen de kaant van Terwispel op, mar daor leupen ze 
vaaste veur et briede waeter van et Langerak. Ze bleven d'r niet veur staon, 
mar ze waogden de sprong, want ze dochten: an de ere kaant bin we veilig! 
Mar dat brak heur smerig bi'j de hanen of. 
Halbe raekte in et koolde waeter bevongen en verzeup. Mathijs kwam wel 
an de ere kaant, mar doe was hi'j deur de koolde zo stief as een plaanke. 
Hi'j kon de bienen haost niet meer veur mekeer uut kriegen en hi'j vul 
hieltied daele. In 't laeste bleef hi'j liggen, zowat hielendal buten westen. 
Zo kregen ze dos bi'j Terwispel de jonge Mathijs te pakken. Et liek van 
Halbe wodde eredaegs mit een baggelbak ophaeld en in een tur&hure 
henne gooid. Mathijs wodde opsleuten in de toren van Lippenhuzen. 
Middags wodde hi'j overbrocht naor Et Vene en daor in de gevangenis 
opburgen. 
Now en doe was de kring rond! In nog gien drie weken tied was d'r mit de 
hiele inbrekersbende ofweefd. Atlienig de Hollaander, die was nog tezuke. 

Veur et gereehte zee Mathijs zowat niks. Hi'j hadde alles vergeten wat d'r 
de laeste daegen van et veurige jaor gebeurd was, zee hi'j, zuver niks mocht 
him nog heugen. Hi'j vun et zels ok wel wat nuver, mar ja, wat koj' d'r now 
an doen aj' min ontholen konnen! De helte van de tied luusterde Mathijs 
niet iens as ze him wat vreugen. Dan keek hi'j et raem not butendeure of 
naor een pepiertien dat op 'e grond valen was. Dan was et krek as hi'j mit 
hiel wat aanders doende was. Ze perbeerden et goed mit him, mar een 
bekentenisse kregen ze d'r bi'j Mathijs niet out. Dat hutp him vanzels 
allemaole niks, want out de verklaorings van de aandere viere was wel 
zovule mit zekerhied bekend, dat d'r veur Mathijs gien zalve meer an te 
strieken was. Bekentenisse of glen bekentenisse, ok tegen Mathijs wodde et 
vonnis opmaekt. In iene middag wodde et ofwarkt! 
Mathijs Freriks, de jonge Mathijs, nog mar twintig jaor oold, volgde grote 
Reinder en Alle Haarms naor Liwwadden en op 22 feberwaori volgden ze 
mit 'n drienend de weg van Jan Hut. lie weg naor et galgeveld en et sehevot 
OP... 
En krek as bi'j Jan Hut was d'r ok bi'j de terechtestelling van disse drie 
mannen weer een hiele protte yolk in Liwwadden. Ok weer goenend nut De 
Blesse. 
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Veur de volledighied moe'n we nog even vertellen, dat Gosse Oenes en 
Grietsje Durks de ere twiehonderdvuuftig gulden van meneer Willinge out 
Berkoop ok uutbetaeld kregen. Mar Gosse en Griet scheuten d'r niet yule 
mit op, want ze jachten et geld d'r krek zo hadde weer deur as ze et kregen 
hadden. Griet kochte a!derhaande snipsnaoren en ze atten en veural dronken 
d'r van as vosten! Doe de vuufhonderd gulden op weren, weren ze hielendal 
op 'e giebe raekt, want zoe'n weelderig leventien wil een meenske wet an 
vanzels. Dat doe Gosse en Griet d'r deur weren en weeromme mossen naor 
et gewone aarmoedige leventien, doe raekten ze glad van et rechte pad of. 
Gosse wodde grepen, doe hi'j op een naacht in Mildam een schaop nut et 
!aand steul. Et was eksteur Gorter mit zien assistenten, die him over et mad 
kwam. Gorter keek wel wat reer, doe hi'j de man in de boeiens slaon mos, 
waor as hi'j een tiedlang leden zo goed mit saemenwarkt hadde. Mar wet 
was wet vun Gorter en Gosse wodde opburgen in et b!okhuus in 
Liwwadden. Doe hadde Griet mar anpapt mit een aandere kere!, iene nut 
Oo!dehoorn. Mar Griet was ok bedurven deur de weelderige daegen, dat zi'j 
perbeerde d'r ok wat bi'j te snaaien. Ze leup tegen de !aampe, doe ze in Et 
Vene een zulveren branewienkop verkopen wol, die ze bi'j die kerel in 
Ooldehoom aachterover drokt hadde. 
Doe belaande Griet ok in et blokhuus in Liwwadden. 

Op de 22ste feberwaori van et jaor 1803, doe Reinder en A!!e en Mathijs 
A ophongen weren, was d'r dus een aende kommen an de boevestreken van 
Jan Hut en zien bende. Veurgoed! 
Mar al was Jan Hut dan dood, daor was hi'j nog lange met mit vergeten. 
Nog jaoren nao de tied vertelden de oo!den heur kiender over Jan Hut en 
zien bende en hoe bange as de meensken in die tied west hadden veur de 
boeman not de Kompeni'je. En de kiender vertelden et weer an hew kiender 
en die weer an heuren. En de verhae!en over Jan Hut wodden in de loop 
van de jaoren hoe larger hoe grieze!iger en d'r kwammen hoe !anger hoe 
meer. 
Nog jaoren !ang zongen de schooiers, die mit de fodde!pot bi'j de huzen 
langes kwammen, et lied over Jan Hut. Dat was maekt deur Jan Lint en et 
was zo: 
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"HET VERSCHRIKKELIKE DRAMA TEBLESSE of te wel 
HETKWAAD LOONTZIJNMEESTER. 

Het verschrikkelike drama te Blesse 
of to wel 
Het kwaad loont zijn meester 
Komt vrienden, luistert naar dit lied 
Hetgeen ik U verhaal, 
Is in dorp Bless' onlangs gesehied. 
't Is gruwelijk, duizendmaal! 

Al in het dorpje, dat 'k U noem, 
Daar woond' een ouderpaar. 
0, gun mij, dat 'k hun goedheid roem, 
Met kwaad beloond, zoo naar! 

Die luidjes waren end en stram 
De oude man was zwak, 
Toen bij hen eens een vreemd'ling kwam 
Die daar vroeg onderdak. 
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Zoals ik zei, hij kwam er in 
En zat er 's avonds aan, 
Aan tafel van dat geed gezin. 
'k Ben met hun leed begaan. 

Dc vreemdeling, hij zag goed rood, 
Dacht bij zichzelf, zie zoo! 
Al slaap 'k vannacht hier op de grond 
En op wat vunzig stroo, 

'k Kom later, oudjes, nog eens weer, 
Dan wordt de zaak met malsch, 
Dan zal 't wat worden, oude heer! 
Zoo sprak en lacht' hij valsch. 

H 

De Kompany in Schoterland 
Daar vind je menig hol, 
Daar is vaak d'ondeugd en de schand 
Verborgen als een mol. 

Daar ging de vreemdeling ook heen 
En vend een geed onthaal. 
En daar, in 't duister zo ik meen, 
Beraamde men 't schandaal. 

De vreemd', Johannes is zijn naam 
En Ebels is zijn van. 
0! eeuwig rust' op hem de blaam 
En op zijn vriend Hut Jan! 

Die vrienden dan met nog een paar, 
Zij spraken het daar at, 
Om te bestelen 't oude paar, 
Zeg, vindt ge dat niet la!? 
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III 

"t Was in her middernachtlijk uur; 
De lucht was guur en ku, 
Toen brak men door de stenen muur 
En alles bleef nog stil. 

Nu was men in het achterhuis, 
Een hunner hield de wacht; 
Dc and'ren gaan, stil als een muis 
De kamer in, heel zacht. 

De oude man, die lag op bed; 
Zijn vrouw, zij lag erbij; 
Men brak toen open 't kabinet 
En nam het geld maarvrij. 

De vrouw werd wakker van 't geraas 
En schreeuwde toen van moord, 
Maar een der dieven, 't was de baas, 
Zei: "t Isje laatste woord!" 

Men sleurde haar toen op de grond, 
Bij debenen van her bed 
En gooide haar wat op de mond, 
Een kussen of zo wat. 

De oude man, hij kreeg een trap 
Al op zijn zwakke borst; 
Men pakte alles in, zeer rap 
En nam zelfs spek en worst. 

De vrouw brak nit toen in geween, 
En kwam in groot gevaar, 
Toen men haar bond en riep meteen: 
"Smoor d' ouwe duwel maar." 
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Des and'ren morgens, war misbaar 
Heel Blesse op de been: 
Ja, iedereen die vond het naar 
En treurde om Collee, 

De oude man was no a! dood 
Van de mishandeling; 
De oude vrouw, op voeten bloot 
En door de sneeuw 's nachts ging, 

Al naar het huis van Koene Pit, 
Haar zoon nit voor'gen echt. 
Daar stood zij teen, heel in het wit, 
Slechts met een hemd bedekt. 

De zoon was droef en kwaad meteen 
Van zulk een stoute daad; 
Hij ging dra naar '1 gerechte been 
En dit wist no wel raad. 

Men ging al aanstonds op dejacht, 
En duurde het wat lang, 
Eens in een zek'ren duistre nacht 
Toen werd hurl harte bang. 

Het harte van de moordenaars; 
Want eensklaps was het: "HALT! 
Wij zijn hier de gerechtsdienaars, 
Gij zijt no in de val!" 

Men voerde hen naar Heerenveen, 
Al in een duisterhuis, 
Maar Jannes Ebels, zo ik meen, 
Slim als een oude muis, 

Die vluehtte in de duistre nacht; 
Men zag hem nimmer weer, 
Doch d' andren bleven in de macht, 
Zij stalen ook nooit weer. 

163 



't Gerecht verwees hen tot den dood; 
De strop, die werd bun deel, 
Voor een bedrijf, zoboos en snood, 
Was dit ook niet te veel. 

Zij stierven met gelatenheid, 
Zoals een zondaar sterft, 
Verstokt in d' ongerechtigheid, 
Die 't Hemelrijk niet erft 

Alleen Jan Hut was aangedaan, 
Hij riep nog aan zijn vrouw, 
Maar geen was met zijn lot begaan, 
Hij kreeg bet gauwbenauwd. 

Hij spartelde wat been en weer 
En toen was 't met hem uit; 
Hij hoorde, zag en sprak niet meer, 
Dc loze, boze guit. 

o vrienden, die dit liedje zingt, 
Dcnkt aan dit groot drama 
En als men U tot kwaaddoen dringt, 
Zeg dan toch nooit vanja! 

De grote God in 't Hemelrijk 
Ziet op de brave neer, 
Verzorgt hem hierzeer mildelijk 
En namaals nog veel meer. 

Maar die hier goddeloos steeds leeft, 
Wordt door God niet bemind, 
Dat ieder dan naar 't goede streeft,-
Ikhebgezegd: Jan Lint. 
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Woordelist bi'jmekeer gadderd 
deur J. W. Nijholt 

It' 

bonnen 
een batse 
boekziek 
betiemen 
linker bilk (iene over de) 
rooie bremerties en haenepisse 
bestrieken 
om de bulten (hi'j springt) 
bessegaoren 
een braanseltien 

een bek as een biele 

10 

- vee drinken geven 
- een holte scheppe 
- begin van binnenrot 
- zien gang gaon 

een overwunneling 
- eerpels en waeteren roggenbri'j 
- ofdekken (et vuur) 

voert niks nut 
ri'jg-gaoren 

- een bassien an 
b.v. een anbraande eerpel 

- scharpe bek (roeg); 
vaeke van vrouwluden 

een doeste - een laoge (smerigte op't heufd, 
oold grös op't laand) 

druusken - zwetsen 
een dulegien - een koelegien 
dulen - verkeerde plaanten in een bos net 

(grote zegge) 

E 

een eide 	 - Ned. eg 

F 

fien 	 - slim geleuvig 
fiespelen 	 - fniemelen 



et is een gries 
et griest me toe 
een gliede(rs)plaanke 
uut een groot gat blaozen 
glad op'ehuud 

UI 

haoken en eusies 
een hottien 
een hippertien 
hael an krieg meer 
vlocht op 'e husse 
huus weren 

ik zal je wat hoesten 
de hozen op 'e slompe 
argens het hi'j een hontien 
zien gieselen 

- hielslim 
ik griezele d'r van 

- in 't husien 
- opzweren 
- nettles in 't pak 

- haokenenogen 
- een klein posien 
- een fienachtig maegien 
- nooitgenoeg 
- boel belangstelling 
- de huusholing van iene 

tiedeilk overnemen 
- dat doe 'k met 
- ofzakt 

argens dust hi'j met henne 

J 

iel op 'e vingers van 't centetellen 
inschunen (iene wat) 
een kwaod legeltien 

K 

kattemelk 
kieperende vingers 
een knippertien 
een krappe 
veur knobes 
op 'e kassemasse 
kaekel indepot 
pieteromklippe 
hi'j staot kot veur de waegen 
knarp in de kni'jen  

- een gierige stinkerd 
- opruien (iene) 
- pittig klein kiend 

- zit in een onriepe haezelneute 
- tintelende vingers 
- een duttien 
- een hoolten ofsluter 
- opbiechten (ok: examen) 
- op 'e schoolders 
- vrouw die telange staon het te kietsen 
- pietereuliebussien 
- de kop is him glen elle laank 

rimmetiekerig 
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zo zoer as kreuze - hatstikke zoer 
een keite vent - een kaante kerel 
een ketteneide - Ned. kettingeg 
de kiepen van 't rikke - de steken van de breinaalde 
een keutelhaaie - een knoeihannes 
krodde - ontuug in de tuun en op 'e bouw 

(Ned. melde) 

L 

lek as een temse - lek as een zi'je 
een laoban - een lompe gofferd 
turf loegen - opstaepelen 
iene een loege ofzien - Ned. te grazen nemen 
zo doof as een lotte - stokdoof 
hi'j zit te luischieten te lange op 't husien 
laanterig - dunne (sop) niet fit (meenske) 
de lippe op't dadde knoopsgat - saggerijnig 

III 

et mujt me 	 - et begroot me 
maltaepel(ig) 	 - balsturig 
mondtargen 	 - lekker maeken (begerig maeken) 

N 

een nuunder 	 - een schelpe 

E1J 

een rere omkool - een nuveren iene 
om toch met - as nikszeggend antwoord 

(Ned. daarom met) 
zi'j wodtgeregeld ofrepeld - gaot mit iederiene op bedde 
hoe oold bi'j'? - krek zo oold as mien hanen, 

mar met as mien tanen, mien neuz' 
en, mien oren bin gelieke 
mit mi'j geboren 
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mit 'n pronker koj' wieder 
as mit 'n slonter 
mit 'I pak lopen - mit lappies lopen - textiel venten 
pofferige rediezen - Ned. voze 
proezen - fienmaeken 
een proesien - een prakkien 
in de pogge - betien rond in de rogge 
de papegaai van 't stokkien 
scheuten - trouwen moeten 
een kaele plasse - kael boven op't heufd 
een poddevilder - een stomp mes 
een piepegaol - een lichte kroje 
et peerdepattien - een middeiste spoor op een pad 

(laeter op een grintweg, klinkers) 

ri'j op 'e buse - rejaal 
een riesien bokkens - een bossien 
reuring op 'e Wart - drokte 
ral - iedel en overdreven 
redouw maeken - kebaol (vaeke van kiender) 
roegindebek - hadde tael bruken 

sloerenlaoten - verweerlozen 
een smartlappe - een schaefwonde 
striekgeld (lopen) - biedersgeld 

(op biedersgeld nut wezen) 
sliekgeld vervenersbelasting 
een hiele spekkoper - iene die goed wat kregen het (ok geld) 
een stoeke - een staepel turf (opstoeken) 
een snarre (gien) - een vinnig meenskien 
een boel stri'jinge neudig hebben - een protte geld neudig hebben 
een spien(d)egien - kassien onder de veensterbaank 
een stik in de buse - een klein meenskien 
smoolt - stiefspekvet 

W. 



een sniffeltien een dun flintertien (of: flistertien) 
wie? - schaopekeutel drie! 
thee mit een sliepstien - dikke klonte 
sloffebonen - tuunbonen 
zi'j het stijgbeugels in 't naachtjak - gaot graeg mit 'n man op bedde 
een gelozieketten mit singnetten - versiering 
schuken - aj'joktehebben 

(trekken mit de schoolders; 
peerd tegen een hekke) 

T 

tate - moedermelk 
een oolde tate oold wief 
in de tieze - in de warre 
een teutebelle - een kletswief 
een tutien - een fietsbanevetiel 
tillen hoge in de locht onweren 
de locht tilt in 't westen - klaort op 
et tilt over 't laand - et trillen van de locht bi'j grote hitte 
trillen - een boot mit 'n lange boom 

deur 't waeter sclioeven 
hi'j kan 't niet tugen - hi'j krigt zien pat niet 
de toete - een pluustertien (op 'e vloer) 
gauw op 'e tippe - gauw kwaod 

U 

uutrepelen 	 - slootswal intrappen deur 't vee 
de wal is uutrepeld - 
de sloot is inrepeld 

V 

voege - le niet eerlik; 2e niet netties 
vikkien - vessebusien (ok: bovenstejassebusien) 
vuurmotters bin beddepissers - (waorschouwing veur kiender) 
verraegen van de dust - slimme dustig wezen 
een vleer om de kop - een dri'j om de oren 
een vleer op 'e rute - een vege 
een vaalbrogge - een waankele staepel 
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W 

een waegentoopsjonk - een hiete bliksem 
wielkerig - reenfelig (appel of pere) 
le hebben worms - ie bin een zeurpoede 
een geweerde kerel - een gewoepste vent 
et peerd weldert him - gaot over de rogge 
bi'j 't waliegien langes - met hielendal eerlik 
ccii wanne - een grote kookpot 

z 

zaandschieten 	 - mit een schoppe nut een diep gat 
omhogens gooien (op 'e waegen) 

in de zae zitten 	 - zovule eten hebben daj' een hiele poze 
laeter nog niks weer lussen 
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Overzicht van et tenielwark 
van J.W. Nijholt 

Veur de tenielverieninge "Keunst naor Kracht" out Wolvege bewarkte 
Nijholt: "Dolle Mina's" (C. Hoekstra-Kloosterhuis), "Wat niet is kan 
kommen" (J. de Vries), "lene van de 365" (J. Breamly), "Tennis het et 
zitten Iaoten" (Wim Bischot), "Et wiefien out de kompjoeter" (Z. 
Eggegoor), "Niet om et spul mar om de knikkers" (Max Andrea), "Anton in 
de aanval", "Een meens is glen eerappel" (F. Drost), "Op 'e snaoren of", 
"Et spul het luzen", "Doe verstoekte 1k mien voete" (H. van Wijngaarden), 
"De loper lag Los" (J. Blaaser Sr.), 'Pen tiezenust", "Beloofd is beloofd" (1 
Hemmink-Kamp). Et laeste stok wodde tegere mit Pieter Jonker 
bewarkt.Veur de tenieLverieninge "Stok veur stok" uut Steggerde bewarkte 
hi'j"Et testement van Gerremul", "Napoleon", "Petret van pake" (E. 
Posthuma), "Niks veraanderliker as een meens" (P.J. Zonruiter).Veerder 
bewarkte NijhoLt twie ienakters veur de Stellingwarver Dag: "Meneer de 
direkteur" (J. Bosker)en "Eenschievestap" (G. Nielen). 
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Verantwoording 

Dc volgende verhaelen hebben in "De Stellingwarf" staon: "Bekhof" (14 
augustus 1975), "Et ontstaon van de Lende" (31 juli 1975 en 7 augustus 
1975), "De oolde Driewegsluus" (24 juli 1975), "Et vool mit de bri'Jpot om 
'e hals" (15 juli 1976), "De wilde gaanzen kommen weer" (25 oktober 
1973) en et verhael van Jan Hut is ok in "De Stellingwarf" plaetst in 
ofleverings. 
Et volgende verscheen eerdcr in "De Ovend": "Een riegeltien Stellingwarver 
dierenaemen" (2e Jr. no. 5, pag. 16), "Een stokmennig gezegden" (2e jr. no. 
2, pag. 3), "Een stokmennig gezegden en uutdrokkings" (2e Jr. no. 4, pag. 
27), "1k had him en hi'J had mi'J" (le Jr. no. 2, pag. 16-18), 
"Levenswending" (3e Jr. no. 6, pag. 4), "Stellingwarver voegelnaemen" (2e 
Jr. no. 3, pag. 9), "Stellingwarver plaantenaemen" (3e Jr. no. 2, pag. 6), 
"Verrek mit Jim Daf" (lejr. no. 4, pag. 7-8), "Wat veur weer kriegen we?" 
(2e Jr. no. 1, pag. 20-22), "De kiewiet" (4e Jr. no. 2, pag. 29-30), 
"Peerdemark in Berkoop" (Sc Jr. no. 3, pag. 21-24), "Een riempien nut 
Ni'Jlaemer" (8eJr., pag. 79), "Kroddezaod" (10e jr., pag. 109), "Stap mar in 
mevrouw" (1 leJr., pag. 37-38), "Et ontstaon van de Kuunder" (1 IeJr., pag. 
68-71). 
Niet eerder publiceerd bin: "Liesterbeugelen", "Kerakter en kultuur van de 
Stellingwarver", "Een zwaore bevalling", "Henderk", "Pech", "Pieter en 
Nellegien in een aandere rolle", "Sloden", "Dc mollevanger", "Et recept", 
"De foddelpot", "Bosken", "Woordelist". 
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