
De uitleen is in handen van Marijke Achthoven en 
is mogelijk tijdens vergaderingen en na telefoni
sche afspraak (89856) bij haar thuis. 

De Fiets 

Martien van der Veen hete ie. Een hie diende as 
boerenknecht bie Bart Meier in buutendiek, zo rond 
1930. Hie kwam van over de Eem, argens achter Nie-
kark of zo vandaon. 
Het tfas un gruuwelijk eigenwies heerschap die 
alles alleen kon, wist en veural, had. 
houw had je in die tied al wel wat fietsen, nie 
zo bar veul as teugeswoordigs natuurlijk. Mar 
Martien had ur een en nog un barre gijffe ok. 
Dat stak tuurlijk ook hier en daer knap en dat 
werd nog arger omdat ie savus nao ut broodete bie 
mooi weerdaer buutediek ging rieje. 
De boereminse die bie mekaor zo in de mennegaote 
zatte op de diek, die zagge dur oge uut. Zo ok bie 
de tol en vuer de 'Lindeboom' waor altied wat 
jongeluu stinge. 
Op un aovund stinge 'Dikke Thijs', Jan Orins, Jan 
Kloeners en nog 'n paor mooie manne bie mekaor. 
En ze dochtte zo us dat het zaggies an wel us tied 
was om hum us te pakke te nemen. Al heel rad komt 
Martien ur an fietse. Hie ree un paor keer vuerbie 
en houdt op lest op bie de jongens. 
Ze ginge zo zeutjes an om Martien staon en ginge 
um bar staon prieze met zun fiets omstu buert. 
'Barre mooie fiets Martien, mooie zwarte hand-
vatte. En wa's da wer un ding?', en wiest op un 
klein dingetje vuer op de stang. 
'Oh', zeid Martien: 'das om te versnelle'. 
En hie ging vuerdoen hoe ut most. 'Naor vuere is 
hard, in ut midde is gewoon en naor achter is 
zaggies teuge de barg op'. 
'Wat vuer barg Martien? De hooibarg? . 
'Nee', zeid Martien: 'de Amersfoortse Barg!' 
Dat was vuer Eemnessers begrippe ai heul wat. 
Martien effe rondrieje, vuerdoen, un paor keer 
drijje. 
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Toen de tweede met un staole bek: «Toch un gijffe 
fiets, mooie lanterre. En dat daor, waor is dat 
ok weer vuer?' 
'Das om te versnelde,' zeid Martien weer,: 'Zo is 
hard, zo gewoon en zo zeutjes an teuge de barg op* 
En Martien weer heen en weer rieje en maor redder 
vuer doen hoe ut most. 
De darde: 'Sjonge zo fiet^T^ zeid Jan Kloeners--
_en gruuwelijk rond rad en zukke dunne speeke da 
je daor m e deur heen zak. En was dat ok wir zei 
je vortemee?' ' 

F n a L t V V T n e l l f : 6 n ° P e e n S had d i e ut âuer. Enmet un hard grondig «Barst vuer rning part" 
drijde ie zun fiets en ging op huis an. 

Dit iswaer gebuerd en ut werd ming verteld duer 
dan Prmse die er nog mennigrnaol om mot lach-. 
Un naore biekomstigheid is dat Martien van der 
Veen laoter bie ut hooilaoie op un schip in 'de 
zoemer, achter bie de sluus in de vert is 
verdronke. p, a+ ,, , 
— . Piet Wouters, Driest 6. 
Aktiviteitehï~ 
Dit jaar, hopelijk van de zomer zal het archeolo
gisch onderzoek kunnen starten, waarover u elders 
in dit blad kunt lezen. 
september '81 Lezing over 'Eemnessër bodem bracht 

Laren e.a^ op de hoogte'; 
september '81 Hiè^FünëïuTteüa een verkennings- " 

tocht over de Gooische stuwwallen 
(Tafelberghei); 

okt./nov. '81 Lezing over roerige tijden rond 150O 
december '81 ïeïïtööri¥tëTïïHg- betref f ende de  

Nicolaaskerk. 
2e Symposium 'over de MiddëTêêuwën " 

25 en 26 september 1981 wordt er in gebouw 'De Rij. 
ver' te Muiderberg een tweede symposium' gehouden 
over de Middeleeuwen. In 1978 werd het eerste ge
houden wat zeer succesvol was. 
Degenen, die hierover inlichtingen wensen kunnen 
daarvoor kontakt opnemen met ons sekretariaat. 
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