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die een oolde Nedersaksische faobel in et stads- en/of streekfries vertaelen kan/wil.  
Et gaot om de faobel ‘et Doempien’, ‘het Winterkoninkje’ of ‘the Wren’. 

’t Bin mar een peer riegels en ze staon een peer bladzieden veerderop. 
 

Wie help oons even uut de braand? 
 



9DQ�GH�UHGDNWLH 
 
 
 

Daegs veur de Gemientraodsverkiezings hawwe nog bedaenksels dawwe et Gemientehuus 
wel es even flink op zien kop zetten zollen mit oons stemadvies. Daegs d’ r nao, en now een 
peer weken laeter hielendal, stoan we weer mit beide bienen op ‘e grond en daenken we 
eerder: ze dronken een glas, ze deden een plas, en alles bleef zoas et was of … zol d’ r now 
warkelik es wat veraanderen? Misschien mierken we allemaole ok mar wat en hewwe et nog 
niet iens zo slecht mittenneer. 

 
 
In dit nommer ommedaenken veur de 50ste Freudenthal-Pries, een schriefwedstried mit 

3.000 euro an priezegeld en oons eigen schriefwedstried mit wat bescheidener priezen die 
uutriekt wodden bi’ j oons dissien op de Berkoper mark van 26 juli. Een schriefwedstried daor 
Jan en alleman an mitdoen kan in et Nederlaans, et Fries of et Stellingwarfs en die now es niet 
deur een mankennige jury beoordield wodt mar daor iederiene punten angeven kan. Iene grote 
peblieksjury dan ok. D’ r bin een vracht boeken en boekies beschikber veur de priezen.  

 
 
Veerder bin d’ r nog een stokmennig reakties op en een vraoge van de Lowlands-Liest. In 

meie bestaot dit Nedersaksisch taelkundig internetforum elf jaor en as kedogien willen ze et 
liefste nog een peer vertaelings hebben van een oold Nedersaksische faobel ‘Et Doempien’  
(Het Winterkoninkje, The Wren). Ze zollen hatstikke bliede wezen mit een peer vertaelings in 
et stads- en/of streekfries. Et Nedersaksisch origineel en een Nederlaanse vertaeling staon een 
peer bladzieden veerderop. Aj’  liever een Stellingwarfse of Friese vertaeling as veurbeeld 
hebben dan kuwwe dat ok wel even regelen. Now, en dan moet zoe’ n ‘Stêds- of Streekfryske 
oersetting’  toch haost gien muuite wezen liekt oons. 

 
 
Uut de riegel ‘Winterreize’  disse keer et vierde vas in een vri’ je vertaeling, een taeltuun 

over et woord ‘slim’  en vanzels ok weer alderhaande schrieveri’ je van disse en gene. Kotte 
verhaelen, lange verhaelen, geaemel, gebaes, gejouwd, geklootveeg, gemael, gemeier, gemier, 
gemierk, getiepel en getjaantel mar ok hiele aorige en alderdeegst zinnige zaeken zoas 
bi’ jglieks oons kommentaor op de taelige kaante van ni’ je Keunst- en Kultuurnota van de 
beide Stellingwarver Gemienten. 
 
 
 
 
Al mit al meer as twienendattig bladzieden Stellingwarfs… 
 
 
 
Mit een vrundelike groet van, 
Stichting Stellingwerfs Eigen 
Frank en Piet 
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Op ��DSULO geft Erica Plomp-den Uil in Makkinge een kursus over et +HEUHHXZVH�DOIDEHW 
(veur meer infermaosie kiek onder: Passebericht). 
 
Op ��DSULO bin d’ r twie gezonde Hollaanse maegies te gaaste bi’ j Henk & Frank in et 
pergramme Huus & Hiem dat disse keer bi’ j RWC uut Noordwoolde komt en ok deur Odrie 
uutzunnen wodt. 
 
Veur ���DSULO je wark insturen veur de ‘Fryske Skriuwerskalinder 2007’ . Et thema van die 
kelinder is ‘As nimmen sjocht’  mar wat aanders mag ok wel. 
 
Op vri’ jdag ���DSULO je keunstwarkstokken even naor Appelsche brengen veur de 
tentoonstelling van et IVN. Die tentoonstelling is van ���DSULO�WRW����PHLH in et 
bezukerscentrum van et Drents-Friese Woold in Appelsche. 
 
Op zaoterdag ���DSULO is et µ:RXGNODQN�IHVWLYDO¶ in Sporthal ‘De Duker’  te Noordwoolde. 
Kaorten bin in de veurverkoop. Let ok op de adverteensies in ‘Aanpakken’  en affiches. 
 
Op ���DSULO is ‘It Grut Frysk Diktee 2006’ . 
 
Op ���PHLH wodt in Grand Rapids (Amerike) veur de vuuftigste keer een )ULHVH�
�NDUNH�GLHQVW holen.  
”In 'With the Baggage of the Fatherland' �GLVVHUWDWLH�YDQ�$QQHPLHNH�*DOHPD��*URQLQJHQ������ staat een groep 
van bijna 10.000 landverhuizers centraal, die in de periode 1880-1914 uit de noordelijke kleistreek van Friesland 
vertrok. De Friezen in steden als Chicago, Paterson en Grand Rapids, vonden werk in de zijde- en 
meubelindustrie, meestal als fabrieksarbeiders.” 
 
Van ���-XQL�����������-XQL����� findt in Viöl bi Husum (Schleswig-Holstein) de 11. Düütsch-
Amerikanisch-Plattdüütsch Konferenz statt. 40 Plattschnackers meerstendeels ut Iowa willt 
anreisen. Man kann sick ook anmelden. Dat Programm kann upropen worden: 
http://www.plattdeutscher-verein-vioel.de 
 
Veur ���MXQL et gedicht opsturen veur de Dörpsgedichtewedstried van Stellingwerfs Eigen 
(zie veerderop). 
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In et verleden bin ik zo es mit wat prejekten doende west. Iene daorvan wol ik mar even ni'j 
leven inblaozen. Ik heb me wat beugen over gevelstienen: van die grieze stienen in huzen 
waor as een jaortal in graveerd is of naemen of een ofbeelding argens van. 
Graeg zol ik deurkriegen welke gevelstienen d'r in Stellingwarf 2RVWDHQGH�binnen. 
Et meugen ok stienen wezen die uut een huus kommen binnen en argens in een schure 
liggen of zo. Et gaot mi'j juust om oolde stienen. 
Dat, as d'r goenend  binnen die mi'j an infermaosie helpen kunnen op dit vlak: graeg !! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dan nog dit: Vroeger haj’  allemaole sukerzakkies van café’ s, hotels, uutgaonsgelegen-
heden en meer van dat soorte van zaeken. Ik verzaemel alle sukerzakkies van Stellingwarf 
Oostaende. Hi’ j iene of meer liggen en die wil ie wel kwiet of ruilen? Een e-mail en wi’ j 
doen zaeken. 
 
Jan Koops: stellingwarf@planet.nl   (Veerderop nog een vraoge van Jan Koops) 
 



'UL¶MHNRQW
 
 
 
Er zijn gemeenteraadsverkiezingen ge-
weest. Hoe dit voor West- en Oostaende 
uitgepakt is, is hiervandaan moeilijk te be-
kijken. Wel staat vast dat bijna landelijk de 
PvdA als dè grote winnaar uit de bus 
kwam. Maar niet in Goes; een heel eind 
hier vandaan in Zeeland. Daar hebben de 
kleinere partijen de koppen zonder weten 
van de PvdA bij elkaar gestoken en een co-
alitie gevormd. Hiermee is de PvdA daar 
buiten spel gezet. Wat zullen die boos 
geweest zijn… .. 
 
Op zondag 26 maart 2006 is met groot suc-
ces (er waren zo’ n 200 belangstellenden) 
de Stellingwarf cantate nog één keer in de 
rooms-katholieke kerk in Heerenveen op-
gevoerd. Het zal wel de allerlaatste zijn, 
want wat ik er van hoorde, is het al bijzon-
der dat de cantate überhaupt nog een keer 
opgevoerd wordt. De drie keren dat de 
cantate opgevoerd is: 22, 26 en 29 septem-
ber 2001. 
Het bloed kruipt vaak waar het niet gaan 
kan en ik zie het nog wel eens gebeuren dat 
de Stellingwarf cantate nòg wel eens weer 
opgevoerd wordt. Als de organisatie slim is 
doen ze dit weer in dezelfde kerk, want de 
akoestiek is daar heel bijzonder. 
 
Eerder schrijf ik: De meest bekende Stel-
lingwarver schriever Johan Veenstra is aan 
het begin van januari zestig jaar geworden 
en dat zou je hem met alle krullen in het 
haar niet geven. Verjaardagsgasten hebben 
hem “opgezadeld”  met een kerel in de auto 
die verbazingwekkend goed het pad weet. 
Die “kerel”  wijst nu meneer de weg in ’ t 
Stellingwarfs en hij is erg ingenomen met 
deze verrassing. De Stellingwarver stemme 
is natuurlijk verkrijgbaar. Stuur een e-mail 
adres naar info@johan-veenstra.nl en u 

bekomt een vermelding waar deze te 
downloaden (naar de computer halen) is. 
 
Een moslim vrouw moet toch toegelaten 
worden tot de opleiding van onderwijs-
assistent, omdat ze vanwege haar religie 
geen mannen boven de twaalf jaar een 
hand mag geven. Weer zoiets wat totaal 
doorgeschoten is. Diegene woont in Neder-
land en moet zich aanpassen aan onze re-
geltjes en niet andersom. Zoiemand maar 
naar het land gaan waar ze vandaan komt. 
Dáár zijn zulke regeltjes “gewoon”  en 
hoeft het land zich niet aan te passen. 
 
Soms denk ik wel eens dat de politie niets 
anders te doen heeft dan makkelijke slacht-
offers te bekeuren. Zoals twee 16-jarige 
meiden die met een fietsbel voetballen. Of 
zijn er in Joure en omgeving geen terroris-
ten en ander geboefte? Terroristische drei-
ging is momenteel een “hot”  item. Iedereen 
krijgt een brochure in de brievenbus en als 
de overheid zoiets doet wat een heleboel 
onnodig geld kost, moet je het maar weer 
weten. 
Laat de politie maar eens meer achter ter-
roristen en boeven aangaan dan twee mei-
den te bekeuren. Maar tsja ik begrijp het 
wel. Zulke meiden zijn makkelijke slacht-
offers en terroristen en boeven sputteren 
meestal veel meer tegen en daar heeft de 
politie tegenwoordig een hekel aan. Niet 
teveel de confrontatie aangaan (want het 
kan eens gevaarlijk worden) maar lekker 
ontspannend in een auto zittend een krantje 
lezend en mensen op snelheid bekeuren. 
Makkelijker kun je het niet “verdienen” . Je 
vermijdt de confrontatie en je komt uiterst 
ontspannen de dag door… … . 
 
'H�ZURWWHU
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Wie o wie (of vraoge even een kunde) vertaelt dit oolde Nedersaksische faobeltien even in de 
verschillende Stads- en/of streekdialecten van Fryslân? D’ r is slim verlet van een versie in de 
stadsfriese dialecten van: Leeuwarden, Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek en 
Stavoren. En et zol nog vule mooier wezen as d’ r ok nog een mp3-bestaand mit geluud bi’ j 
kan. Et zol toch hatstikke mooi wezen awwe dit in meie an ‘die jonges van Lowlands’  as 
verjaor-dagskedogien toesturen kunnen. Ja, een Stellingwarver vertaeling (van Johan Veenstra) 
hebben ze al. Kiek veur de hiele :UHQ-story op: http://www.lowlands-l.net/anniversary  
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Het winterkoninkje had zijn nest in de 
wagenschuur. Eens waren de ouders allebei uit 
vliegen – ze wilden wat te eten voor hun jongen 
halen – en lieten de kleintjes helemaal alleen 
achter.  
Na een tijdje komt het vader-winterkoninkje 
weer thuis.  
„Wat is er hier gebeurd?”  zegt hij. „Wie heeft 
jullie wat gedaan, kinderen? Jullie zijn helemaal 
in de war!”  
„Ach, Vader,”  zeggen ze, „er kwam hier net 
zo’ n grote boeman voorbij. Die zag er zo boos 
en eng uit! Die staarde met zijn grote ogen in 
ons nest. Dat heeft ons zo bang gemaakt!”  
„Zo,”  zegt de vader, „waar is hij gebleven?”  
„Nou,”  zeggen ze, „hij is daarheen gegaan.”  
„Wacht maar!”  zegt de vader, „ik ga hem 
achterna. Stil maar, kinderen! Ik zal hem 
krijgen.”  
Dan vliegt hij er achteraan. 
Als hij de hoek om komt, loopt daar een leeuw. 
Maar het winterkoninkje is niet bang. Hij strijkt 
neer op de leeuw z’ n rug en begint op hem te 
schelden. „Wat heb jij bij mijn huis te zoeken,”  
zegt hij, „en mijn kindjes bang te maken?!”  
De leeuw trekt zich er niets van aan en loopt 
gewoon door. 
Dan gaat hij nog veel heviger tekeer, het kleine 
opdondertje. „Jij hebt daar niks te maken, zeg ik 
je! En als je nog eens terugkomt,”  zegt hij, „dan 
zul je wel eens zien! Ik doe het niet graag,”  zegt 
hij, en daarbij tilt hij zijn ene beentje op, „maar 
dan trap ik je zo je rug in!”  
Daarop vliegt hij weer terug naar zijn nest. 
„Zo, kinderen,”  zegt hij, „die heb ik dat wel 
afgeleerd. Die komt nooit meer terug.”  
 
 
9HUWDOLQJ��+HQN�:ROI��*URQLQJHQ�
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De Tunkrüper hett sin Neß in ’ t Wagenschur 
hatt. Nu sünd de Ol’ n beid’  mal utflagen weß – 
se hebbt vor ehr Jung’ n wat to leben hal’ n wullt 
– un hebbt de Lütten ganz alleen laten. 
Na’ n Titlang kümmt de Ol wedder to Hus. 
„Wat ’ s hier passeert?“  secht he. „Wer hett ju 
wat daan, Kinner? Ji sünd je ganz 
verschüchtert.“  
„Och, Vadder“ , seggt se, „hier köm eben so’ n 
groten Bumann verbi – hu, wo seeg he bös un 
schruteri ut! – de glup mit sin groten Ogen na 
uns’  Neß herin. Dar hebbt wi uns so vör 
verfeert.“  
„So“ , secht de Ol“ , woneb’ n is he denn 
afbleben? 
„Ja“ , seggt se, „he is dar herümmer gahn.“  
„Tööf!“  secht de Ol, „den will ik na – weest ju 
man still, Kinner –, den will ik kriegen.“  
Darmit flücht he je na. 
As he üm de Eck kümmt, do ist de Löw dat, de 
geiht dar helank. 
De Tunkrüper is aver ne verfrarn. He sett sik up 
den Löb’ n sin’ n Rüch hen un fangt ’ n Schell’ n 
an. „Wat heß du bi min Hus to doon“ , secht he, 
„un min lütten Kinner to verfeern?“  
De Löw kehrt sik dar gar ne an un geiht sin’ n 
Gang. 
Do ward he noch duller schimpen, de 
Tunkrüper. „Du heß dar gar niks verlarn, will ik 
di man segg’ n! Un kümms du wedder“ , secht 
he, „denn schaß man mal sehn! Ik mag ’ t man 
ne doon“ , secht he – un darmit bört he sin’ n 
een’ n Been in Enn –, „süß pedd ik di foorts den 
Rüch in!“  
Darup flücht he wedder trüch na sin Neß hen. 
„So, Kinner“ , secht he, „den heff ik dat aflehrt, 
de kümmt ne wedder.“   
 
(W�RULJLQHHO��$XWHXU��:LOKHOP�:LVVHU�
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Op zundagmorgen 5/3 scheuf een promotieteam van et Drentse ‘2H]H�9RON’  een uurtien an 
bi’ j Hendrik Betten in de radiostudio van Odrie veur et (saemen mit RWC) pergramme 
Huus en Hiem. Oeze Volk is een Drents taelblad en bestaot dit jaor vuuftig jaor! Et hiele 
jaor deur hebben ze extra aktiviteiten en et ‘grote feest’  wodt holen in september van dit 
jaor. Meer infermaosie kuj’  vienen op www.oezevolk.nl 
 

"Stellingwerfs-Eigen"?? :DW�PDJ�GDW�ZROO�ZHHQ"  
"An de liende"?? Mit bunte Billers? Reklaam' föör een niej't Waschpulver??  
Toeerst wüss' ick dat naarm's hen to steeken.  
Nu' weet ick dat all beeter. 
 
Dat sünd Neddersaksen! Drenthe, Stellingwaarf- door waard meist jüst so praat as bij mii to 
Huus. Dat kummt van Minschen, de noch een Heimat hevvt- ne alleen van ehr Spraak. Dat 
sünd Minschen, 'n bitje wiider off van de Grootstadt. De weet noch üm her vergoon', oule 
Tiiden, de weet ook noch, woans jem ehr Naaber wahnt un' woans he mit Naam' heet. 
 
Spinners, de vöör dat moderne Leeven uutkniepen wöllt? Amend ne- pragmaat'sch, mit twey 
Been opp de Eerd. Man- nich' alleen opp dennen Asphalt; se weet noch, woans sick Klei 
ünner de Fööt anföölt un' wat dat Waoter jümmer dennen Baarg hendaal löppt. Se weet ook 
noch, wat dat Koorn alleen door wassen deiht, woneem et uut-sait worren is. Un wat 'n heel 
Bült toveel över't miljö snackt waard... 
 
Dat sün' Minschen as Piet Bergsma, de Pieper siin' Hoff köfft hett un' nu all opp siin 
Oulendeel sitt, or de jung' Jan Hoogland van de Füerweer or de beiden Döchters van Peter 
de Vries, de mit miin eigen Söön in'nen Kinnergoorden weern un' de in'ne Ferien mennig 
maal ehr "holland'sche" Oma besööken dauht. Altohoup Nobers, to dey ick "Du" seggen 
dou. 
 
Stellingwarfers? Nu' weet ick 't: dat sünd ook Minsken, tou dey ick "Du" seggen kann! 
 
Allerbest Grötjes uut Hadeln un' Kehdingen 
 
-RKDQQHV��-RQQ\��0HLERKP 

In de LC van 11/3 an de linkerkaante een inzunnen stok van de Burgemeester van Et Vene 
over de berichtgeving in de LC: “ Daarbij passen geen koppen als: ‘Riante wachtgelden voor 
weggestemde wethouders’  (LC 9/3). Die kop en de tekst is goedkope populistische prietpraat, die het 
aan de borreltafel lekker doet.” �
 
Een peer kolommen naor de rechterkaante op dezelde bladziede in een stokkien ‘Achter de 
kolommen’  van heufdredakteur Mulder over diezelde berichtgeving de riegel: “ Enig bewijs 
van tendentieuze berichtgeving hebben wij in elk geval nog niet gezien.”  
 
Tsja, now d’ r is vanzels wel een betien verschil tussen ‘tendentieus’  en ‘goedkoop 
populistische prietpraat’  mar as een burgemeester d’ r op reageert dan …  
�
9DQ�'DOH��
WHQ GHQ WL HXV (bn.)     

�
 een bepaalde bedoeling hebbend en uitdrukkend, waardoor aan de waarheid  

        tekortgedaan wordt    = >  ������� �	��
��  

SULHW SUDDW (de ~  (m .) )  
�

 onbeduidend gepraat  = >  �
������ ������������
����������	�   
�
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In de LC van 11/3 et koppien: “ ‘1HJHU]RHQ’  is racistische uitdrukking.”  
In een bepaold verbaand kuj’  je daor - mar hiel in de veerte trouwens - nog wel wat bi’ j 
veurstellen mar ik hope toch niet da’ k bi’ j de bakker niet meer vraogen mag om een deusien 
van die verschrikkelik lekkere negerzoenen. Een tuut van een echte neger – now ja, 
negerinne dan – liekt mi’ j trouwens ok wel wat toe. Misschien ok wel lieke lekker! As 
‘negerzoen’  now niet meer mag, dan moet et mar ‘negerinnetuut’  wodden, ha’ k zo docht. 
�

In de Automatiseringsgids van 10/3: “ Zo tellen onderzoekers niet de IRXWHQ die in een 
bepaald computerprogramma zitten maar de fouten die er door de makers zijn uitgehaald.  
De aanname is dan niet meer ‘hoe meer er uit is gehaald, des te beter is het programma nu’ , 
maar andersom: ‘fouten gevonden in het verleden zeggen alles over te verwachten ellende in 
de toekomst’ . 
 
�UHG���(W�LV�PDU�WH�KRSHQ�GDW�GH�*HPLHQWH�UDRGVOHGHQ��GH�$XWRPDWLVHULQJVJLGV�QLHW�OH]HQ«�
 

De Duutsers beweren dat ze op ’ t heden de YORJVWH�NRPSXWHU van Europe staon hebben. Et 
ding zol een kracht hebben van 46 miljard berekenings (teraflops) de seconde. Dat is 
ongeveer etzelde as daj’  15.000 gewone PC op je buro staon hebben zollen. In Nederlaand is 
de vlogste komputer 27,5 teraflops. In Amerike (et zal bi’ j et leger of de Nasa wezen) is alles 
vanzels nog vule groter en vule vlogger en jaowel, 280,6 teraflops! 
 
�UHG���1RZ�MD��KRH�KDGGHU�GLH�GLQJHQ�ZDUNHQ�GHV�WH�NDOPHU�NXQ�ZL¶M�HW�ZDW�DQ�GRHQ«�
�

8WUHFKWVH�GHXSEHORIWH veur een pat in et Latien en veur een pat in et Oold-Saksisch an 't 
aende van de achtste ieuw: 
 
3 3ULHVWHU��% %HNHHUOLQJ�QDRU�HW�NULVWHOLNH�JHOHXI�
 
P.: Zweer ie de duvels of?  
B.: Ik zweer de duvels of. 
P.: Zweer ie alle duvelsdiensten of?  
B.: Ik zweer alle duvelsdiensten of. 
P.: Zweer ie alle wark van de duvel of?  
B.: Ik zweer alle wark en woorden van de duvel of.  
      Ik zweer Donar en Wodan en Saxnoth en al heur kwaodwillige mitgezellen of. 
P.: Geleuf ie in God, de almachtige vader? 
B.: Ik geleuf in God, de almachtige vader. 
P.: Geleuf ie in Christus, God zien zeune? 
B.: Ik geleuf in Christus, God zien zeune. 
P.: Geleuf ie in de Heilige Geest? 
B.: Ik geleuf in de Heilige Geest. 
 

Over et vertaelen van de biebel: Een protte meensken daenken dat et ZLHVKHGHQ binnen 
omreden ze in de biebel staon, mar vertaelers weten dat: de wiesheden in de biebel staon 
omreden et wiesheden binnen. 
 
Biebelvertaelers bin vremden mar toch bi’ j alleman bekend. 
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Negatieve EHODVWLQJKHIILQJ 
 
Vandaege-de-dag moe’ n neffens de geleerden de oolde keernen zoas Wolvege bi’ jglieks, de 
ni’ je gebouwen de hoogte in. Dit hebben ze uutvunnen omreden de ruumte die d’ r nog is veur 
wonen - en die in Nederlaand an de krappe kaante is - zo zunig meugelik bruukt wodden moet. 
Daor is wat veur te zeggen vanzels. Altied mar meer van die platte witte anbouwpoekels in 
bestemmingsplannen past niet in disse gemiente. Mar ie zien algedurig meer gebouwen die 
oons wat te hoge wodden. Kiek now es naor dat ni’ je gemientehuus. De burgers die d’ r 
ommetoe wonen moeten eins in de gelegenhied steld wodden om hoogtebelasting heffen te 
kunnen. Al naor gelang de nekke stiever wodt van et kieken naor boven om een glimp van 
oonze ni’ je Rabsake opvangen te kunnen moet et terief hoger wodden. Dat hoolt in dat de 
meensken die d’ r et dichtstebi’ j wonen et hoogste terief  berekenen kunnen. De anhef van 
disse belasting moet dan vanzels wezen: Anslag Viagra-bouw Westaende (AVbW). 
 
�UHG���LV�RN�ZHO�ZDW�YHXU�2RVWDHQGH�

1L¶M�VRRUW�JODV�
 
Neffens oonze glas-speciaolist komt d’ r bi’ jkotten een ni’ j soort iselaosieglas op de mark. 
Zo’ k veensterglas kan sekuur riggestreren hoelange as een baentiesman naor buten zit of staot 
te kieken en hoelange as hi’ j echt veur de gemiente an et kieken, daenken en doen (wark?) is. 

/LHYH�5LWD�
 
De eerste peer jaor van oons trouwen doe gong et nog wel mar de laeste tied... Ie begriepen al waor a’k 
op an wil vanzels. Krek, om beddegaonderstied henne. Hej’ ok wat goeie tips veur me? 
9HUJHHWPHQLHWMH�
 
Lieve Vergeetmenietje.  
Dit is iene van de meerst veurkommende kwaolen die 'k de hieltied op mien buro viene. En ja, 
deur de jaoren henne he'k al wat tips bi'jenneer gadderd. Kiek mar es as d'r wat veur je bi'j zit.  
(a) D'r mag gienertied een spiegel in de slaopkaemer hangen! Liefde kuj' dan wel op je boek  
     schrieven. Etzelde gelt veur een tillevisie. Een tv-scharm het ommes dezelde warking as  
     een spiegel. Een spiegel is de toegangsdeure veur de vierde dimeensie.  
(b) De slaopkaemer mag gienertied boven de keuken, douche of et husien timmerd wezen.  
(c) D'r mag gieniene hoeke van bi'jglieks een hoeke van een kaaste naor et bedde toe wiezen.  
(d) Je voeten meugen niet naor de deure wiezen aj' 'gewoon' op bedde liggen en et bedde mag  
      ok niet tegenover de deure wezen.  
(e) Ie meugen niet op bedde liggen onder balkens of onder een schief dak.  
(f) In je slaopkaemer mag gien elektronica zoas een mobieltien wezen, en daorom mag d'r ok  
     gienertied een tillevisie of wekkerradio in de slaopkaemer te vienen wezen.  
(g) D'r mag in de slaopkaemer ok gien waeter of wasbak wezen.  
(h) Et bedde mag niet opdield wezen in twie metrassen en een waeterbedde is ok niet veur  
      iederiene goed. Eins is een waeterbedde alliend goed aj' in een hooltjaor geboren binnen.  
 
Now bin 'k al haost halverwegen et abc en kan nog wel even deurgaon mar doe hier eerst je 
veurdiel mar es mit. Laoj' nog es van je heuren hoe as 't gaon en kommen is? 
 
5LWD�
�
�UHG���GLW�OLHNW�GH�ZDUNHOLNH�UHGHQ�ZHO�ZDRURP�DZZH�RQGHUKDDQG�WH�PLQ�NLHQGHU�NULHJHQ��
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Op http://www.lowlands-l.net is een klofte meensken verspreided over de hiele wereld die 
heur drok doende holen mit de oolde en ni’ je taelen en dialecten van de lege lanen. Veurig 
jaor beston de klub 10 jaor en bin ze uutaende zet mit een vertaeling van ‘The Wren’  (‘Et 
doempien’ ; Nl.: ‘Het Winterkoninkje’ ). Disse oolde faobel willen ze graeg in zovule meugelik 
taelen en dialecten een vertaeling hebben liekewel op schrift as veural ok mit spraoke (mp3-
bestaand). Dit jaor in meie bestaon ze dan elf jaor en et mooiste kedo zol wezen as d’ r nog 
vule meer van die vertaelings anbeuden wodden zollen. Een Stellinwarver vertaeling hebben 
ze al mar veerder is d’ r nog genoeg te doen. Even op heur webstee kieken, je anmelden en 
vertaelings insturen. Begin mar es op disse bladziede in ’ t Stellingwarfs:  
http://www.lowlands-l.net/stellingwarfs.php  
 

Bi’ j de belastingdienst kondigen ze altied roem in ‘t veuren an op wat bedriefstakke ze et 
ankem jaor bot letten zullen. De Friezen doen ok zoks: ze stellen eerst een ‘staveringshifker’  
beschikber, zetten dan een stok tekst in de kraante (LC 17/3) en vraogen an ’ t volk om an te 
geven hoevule fouten as d’ r in dat stok tekst zitten. Aj’  dan ok nog goed optellen kunnen dan 
maj’  mitdoen an ‘It Grut Frysk Diktee 2006’  op 26 april. 
2SORVVLQJ�RSVWXUHQ�YHXU���DSULO��
 

Goeie, beste lu, en bedankt veur "An de liende"! 
 
Wat goed dat ie wat veur et Stellingwarfse en dus ook wat veur de hiele Nedersaksische taol 
maeken! "An de liende" is een hiel prachtige biedrag, ook veur ons "Platduutse" in en uut et 
"Prusische" deel van et oolde Saksenlaand goed te lezen. Goed ook dat ie af en toe euver de 
"paol" (en in mien geval euver de groten "viever") kieken. 
  
Zo deurgaon, Frank en Piet! 
Wie moeten tezaomenhoolden! 
Komplimenten en groeten van een "Prusisch"-Austraolisch-Amerikaonische Nedersakser! 
  
Reinhard "Ron" Hahn 
Seattle en San Francisco, Vereinigde Staoten 
Stichter, redacteur en beheerder, Lowlands-L  http://www.lowlands-l.net/ 
Verjaordagspagina:  http://www.lowlands-l.net/anniversary/ 
 

Wie belang het bi’ j de ni’ je QRWD�.XQVW��HQ�&XOWXXU van de Gemienten Oost- en Westaende 
kan die grif even bi’ j iene van de beide Gemientehuzen anhaelen.  
Mit een vraoge naor info@stellingwerfs-eigen.nl kriej’  een elektrische versie vlot in je 
aemelbusse.
 
/HHV�RRQV�NRPPHQWDRU�RS�GLVVH�QRWD�RS�EODG]LHGH�����

Geregeld kieken we even op de webstee van et 6217 om te kieken as et onder deel III 
brengen al wat opschöt mar et blift daor aorig stillegies. En wie now de echte veurzitter is, is 
oons ok niet hielendal dudelik: 
 
Naam     Functie    
Dhr. A. ten Oever   Voorzitter  ??? 
Dhr. J.Haveman     
Drs. K.A.H. Westerdijk     
Dr. H.Bloemhoff     
Dhr. G.J.Leferink     
Dhr. B. Lohuis   pongholder    
Dhr. J.A.E.Metz   secretaoris    
Dhr. H.J.Dik    veurzitter  ??? 
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Niet-officiële passeniels-adverteensie (i.m.) 
 
In verbaand mit et votlopen naor de Gemiente-poletiek zuukt de stichting Stellingwarver 
Schrieversronte (sSr) riekaans een QL¶MH�EHVWXXUVYHXU]LWWHU. Omreden de sSr - neffens de 
ni’ je nota Kunst en Kultuur - van now of an zo goed as rechtstreeks onder de Gemiente vaalt 
en et onder diel III van et Europese Handvest valen niet meer zo van belang aacht is d’ r veur 
de ni’ je veurzitter niet al te vule te doen. Hi’ j (man/vrouw, jong/oold, blank/kleurd, e.z.v.) 
hoeft dan ok niet vule te weten of te kunnen en moet veural niet mit ni’ je idenen anzetten 
kommen. We waachten jim belangstelling veur disse baene even of en hopen dan in de 
jaorvergeerdering van ankem meie(?) een besluut nemen te kunnen. 

Ston d’ r veurige weke 11/3 nog in de kraante LC dat et woord ‘Negerzoen’  eins niet meer 
bruukt wodden moch veur die verschrikkelik lekkere schoemkoekies vanwegens et racistische 
kerakter van et woord. Staot d’ r vandaege 23/3 in diezelde kraante dat de maeker van die 
lekkere koekies (fa. Buys) de naeme al veraanderd het in ‘Buys Zoenen’ . Ze hebben dat daon 
op andringen van de stichting Eer en Herstel Betaling Slachtoffers van Slavernij in Suriname’  
omreden de naeme ‘negerzoen’  een belediging wezen zol veur alle zwatte meensken. 

(HQ�YUDRJH��
 
D’ r staot bi’ j mi’ j een hiele riegel boeken van de Schrieversronte in de kaaste. Ik heb mi’ j 
veurneumen en gadder ze allemaole bi’ jmekeer inklusief alle herdrokken. No bin’ k een aende 
op weg, maar kompleet bin’ k nog niet. Dat as d’ r meensken binnen die een boekien hebben en 
dat eventueel wel ruilen willen tegen etzelde boek mar van een aandere drok, geef evempies 
een mailtien en wi’ j kommen d’ r wel uut. Ruilen tegen een aander Stellingwarfs boek kan 
netuurlik ok. Geef wel evempies an welke drok van welk boek aj’  ruilen willen. 
 
Et gaot mi’ j onder eren om drokken van Piepmoes, Een vlinder van zulver, Van mien kaant 
bekeken, Wille op ‘e brille, Pake, Wiend in et riet, Naachs goelen de honnen, Lamert en 
Lutske, Lamert Lutske en Doerak. 
 
Ok he’ k nogal hiel wat dubbele eksemplaoren. Over ienige tied komt d’ r een webstee in de 
locht waor die boeken an de man brocht wodden. Heufdzaekelik boeken die bij de 
Schrieversronte uutverkocht binnen kommen dan veur et voetlocht – konkureren kan altied 
nog. Dus d’ r hoeft niet ruild te wodden tegen etzelde boek – ie kun ok angeven welk 
Stellingwarver boek aj’  d’ r graeg veur weeromme hebben willen. Niet alles is in de anbieding 
mar ie kun nooit weten. 
 
Jan Koops: stellingwarf@planet.nl  



,Q�HW�QL¶MV��XXW�HW�QL¶MV�
 
 
* Uut de Stellingwarfse kraante(n) van 1/3: Martha Hoekstra leut Foppe in Op ‘e 
schostienmaantel eindelik echt vri’ j op een spoorwegovergaank. 
 
* Uut de LC van 2/3: Wat een naeme al niet doen kan. In Oostaende konnen boeren eins niet 
akkoord gaon mit een deur de Gemiente bedochte 'zone' van zoe’ n duzend meter veur 
hydrologische ingrepen. "Awwe et now 'aandachtsgebied' in plak van ‘zone’  numen dan is de 
stiekel uut de voete" zee wethoolder Bouma. 
�UHG���WRFK�PRRL�GDW�EDHQWLHVPDQQHQ�HHQ�LHQYRROGLJH�RSORVVLQJ�YLHQHQ�NXQQHQ�YHXU�OHYHQVJURWH�SHUEOHPHQ��
 
* In de LC van 3/3: “ Taal is net zo goed bepalend voor de identiteit en eigenheid van een 
gemeenschap als een levensbeschouwelijke overtuiging”  zee dippeteerde Bertus Mulder. 
 
* In de LC van 7/3 Klunderde Karst Berkenbosch wat over manluden, vrouwluden en et 
verlengen en et bekotten van de levensverwaachting deur wel of juust niet te trouwen. 
 
* Uut de Stellingwarfse kraante(n) van 8/3: Sjoukje Oosterloo vertelde over de snelle 
bediening in de winkel en heur vekaansiefoto’ s die haost votraekt weren. 
 
* Uut de LC van 13/3: “ Interfries woordenboek op komst.”  In dat woordeboek wodt ‘oons’  
Nederlaanse Fries naost et Noord-Duutse Fries en et Sealtersk-Fries legd. Et boek zal mit een 
maond of drieje beschikber kommen en komt uut de penne van de Duutser Pascal Anton. 
 
* Van de F-side uut de LC van 13/3 in stokkien ‘Boekenijs’ : “ Foar Doar is gjin drompel te 
heech.”  Uut et overige van et verhael vaalt op te maeken dat ze toch eins hiel 
‘leechdrumpelig’  wezen willen. 
 
* In de LC van 14/3 Klunderde Johan Veenstra over zien ofgeunst en jeloersighied op een 
Adonis van vuuftien jaor die bh’ s en reetveters van vrouwlu naor de kop slingerd kreeg. 
 
* In de Stellingwarver kraanten van 15/3 lat KaVeWe in Op ‘e schostienmaantel et 
laampelocht van Frens zien buselanteern bi’ j Jansje in heur kelder en in heur laeste husien van 
zes plaankies schienen. 
 
* Uut de LC van 16/3: Dippeteerde Bertus Mulder wil dat de EU een truuk bedaenkt om de 
taelpoletiek van de lanen vergelieken te kunnen. Hierdeur moet et meugelik wodden om te 
kieken as lanen heur verplichtings over minderhiedstaelen wel naokommen. 
�UHG���:L¶M�KHEEHQ�G¶U�JLHQ�WUXXN�YHXU�QHXGLJ�RP�WH�ZHWHQ�KRH�DV�HW�G¶U�KLHURPPHWRH�YHXU�VWDRW� 
 
* Op 19/3 was et ure Huus en Hiem van Odrie ien groot reklameblok veur de Stellingwarver 
Schrieversronte. Eerst Jan Schoonewille van de Fochtel, doe Henk Bloemhoff in (eerder 
opneumen?) de rebriek ‘Van praot komt praot’  en anslutend Bloemhoff nog es mar dan meer 
in verbaand mit de vraoge as et Stellingwarfs (Nedersaksisch) toch nog es onder diel III van et 
Handvest te valen kommen zol. En wat de boekekraante d’ r mit te maeken hadde… ? 
�UHG���ZH�]XOOHQ�HW�QRJ�HYHQ�DQ]LHQ�PDU�]RYXOH�V6U�UHNODPHERVVFKRSSHQ�LQ�LHQ�XXUWLHQ�UDGLR�ZHHUKRROW�RRQV�G¶U�
KDRVW�YDQ�RP�QRJ�ODQJHU�QDRU�GDW�SHUJUDPPH�YDQ�2GULH�WH�OXXVWHUHQ��=XQGH«�
 



* Uut de LC van 21/3: Karst Berkenbosch ‘Klunderde’  burgemeester Van Klaveren deur zien 
veurtiermeri’ je over de treineloop deur oons Stellingwarfse keliezen laanschop van Gerard 
naor Jomanda van Klaveren. 
 
* Alles is maar relatief want in de LC van 22/3: “ De politie van Drenthe heeft in Meppel een 
grote wapenvondst gedaan in een klein schuurtje.”  
 
* Uut de LC van 22/3: Dippeteerde Bertus Mulder is ansteld om es naor de regerings van de 
verschillende Europese lanen te kieken hoe as ze ommegaon mit de minderhiedstaelen. Zo zol 
Nederlaand niet genoeg doen om et Fries te ondersteunen. 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 22/3: Sjoukje Oosterloo gaf oons as boerinne een 
deurkiekien deur et schaopekraomkaemerraempien (!). Hoe et mit et laeste schaop en de 
laomer oflopen is lat ze krek niet even weten. Of zol dat een ram west hebben… ? 
 
* Uut de LC van 23/3: “ Stellingwerfs is veel grappiger dan Fries”  zegt een wiesneusien van 
de legere schoele in Berkoop waorin veerder et wegvalen van et ure Heemkunde nog es an de 
odder komt. Omreden de Schrieversronte gien ‘lesbrieven’  meer maekt, maekt schoelemeester 
Nijboer die now zels mar. 
�UHG���0RFK�-HONH�GLW�OH]HQ�GDQ�ELHGHQ�ZH�DQ�RP�G¶U�HV�RYHU�WH�SUDRWHQ�DZZH�KLP�GDRU�RN�EHKXOS]HP�EL¶M�ZH]HQ�
NXQQHQ��
 
* Uut de LC van 25/3: “ Britannica kraakt Wikipedia rapport.”  Een schoffien leden het et 
wetenschoplike blad Nature schreven dat de on-line Wikipedia http://nl.wikipedia.org/ haost 
liekegoed is as de Encyclopedia Britannica. Britannica spi’ jt now mal goed over dat reppot. 
Op http://www.britannica.com/ is et 20 bladzieden dikke bescheid ‘Britannica Response’  naor 
je toe te haelen (downloaden). 
�UHG���:HWHQVFKRSSHUV�KROHQ�KHXU]HOV�RN�JUDHJ�LQ�VWDDQG�HQ�]XOOHQ�HW�HQWKRXVLDVPH�YDQ�DPPHWHXUV�ZHO�DOWLHG�GH�
JURQG�LQERUHQ�EOLHYHQ��
 
* Uut de LC van 28/3: Johan Veenstra ston in zien ‘Klunderen’  stille bi’ j hoe et tien jaor 
leden begon mit de verbreuken baand mit zien moeder.  
 
* Uut de NOS van 29/3: Duutse leerlingen uut Aurich kwammen naor Oosterwoolde om heur 
Nederlaans te oefenen. 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 29/3: Op ‘e schostienmaantel droomde Harmen 
Houtman zien vri’ jersdromen op de hoolten Brogge tegenover zien huus. 
 
* In de Stellingwerf ston een slim ni’ jsgierig inzunnen stok over de ni’ je Keunst- en 
Kultuurnota. Ok ommedaenken veur ‘Internet en Co’  want die zorgden veur een protte wille. 
Dat d’ r een protte belangstelling was veur de Stellingwarf Cantate hawwe ok al uut aandere 
hoeken verneumen. 
 
 



3DVVHEHULFKW�
�
�

��DSULO�YDQ������������ uur geef ik een cursus over het hebreeuwse alfabet. Elke 
herbeeuwse letter heeft een eigen getalswaarde en vertegenwoordigt een eigen wereld. 
Het afgelopen jaar zijn twee nieuwe boeken verschenen waarin de geschilderde letters 
door een kunstenaar worden uitgebeeld. Het ene boek heet :LMVKHLG� LQ�NOHXU� Daarin 
staat het werk van de theoloog Ruud Bartema centraal. Het ander boek heet (ONH�OHWWHU�
WHOW��Hierin staan de schilderijen van de priester Simon de Ruiter. Samen willen we aan 
de hand van reproducties de mystieke betekenis zoeken en een spirituele reis maken. 
Er worden ook handvaten aangereikt om thuis mee verder te gaan. De kosten zijn ¼�
25,- incl. consumpties en stencils. Het aantal deelnemers is maximaal 8. Bij grote 
belangstelling wordt overdag een tweede groep gestart. 
 
Voor opgave en informatie:  
 
(ULFD�3ORPS�GHQ�8LMO���
%�WHUKHLGHYHOG����
�����7%�0DNNLQJD�
WHO������������������
H�PDLO�GH�SDVWRULMH#KHWQHW�QO�

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Een oolde 6WHOOLQJZDIVH�ZLHVKLHG 
 
Staot d’ r een man te roepen an de iene kaant van de Lende tegen iene an de ginnekaante:  
“ Hoe kom ik an de aandere kaante? “    
Zegt die van de overkaante: “ Mar man, daor bin ie al “ .   
 

.ULVWHOLN�JUDSSLHQ  
 
Op 'e kristelike legere schoele was an de odder, hoe as de kiender et Kastfeest beleefd 
hadden. Juffer vraogt an Hennie - van huusuut Griffermeerd - wat as zi'j bi'jglieks op 
kastaovend thuus daon hebben. Hennie vertelt dat ze morgens naor de karke west binnen, 
middags mit heur vrundinnegies speuld het en aovens de pakkies onder de kastboom 
uutpakken moch. 
Geert - van huusuut Nederlaans Hervormd - zegt dat ze aovens mittenneer naor et Kastfeest 
in de karke west binnen en doe naor pake en beppe gongen waor as hi'j een protte pakkies 
kregen hadde.  
Jehannes - van Kattelieke oolden - geft etzelde bescheid. Eerst naor de naachtmis en 
aandermorgens al op ‘e tied naor ‘opa en oma’  veur de kedogies. 
Dan vraogt juffer et ok an Sampie - van huusuut Joods - en die vertelt dat ze morgens al op 
‘e tied naor de synagoge west binnen en dat zien vader doe middags de Rolls Royce 
veurreden het. Ze gongen eerst naor zien febriek van kienderspeulgoed toe om een posien 
naor de grote hoge lege stellings te kieken en bin doe deurreden naor heur vekaansie-adres. 
 
$UQR�%RV�
 



'H�QL¶MH�.HXQVW��HQ�.XOWXXUQRWD�
 

Halverwege de oflopen meertmaond vul de ni’ je Keunst- en Kultuurnota as ‘n maandewark 
van de beide Stellingwarfse Gemienten op ‘e deurmatte. Buten et feit dawwe zels mitpraot 
hebben in et veurwark van disse nota weren we aanders ok al slim ni’ jsgierig naor et 
risseltaot. Hoewel ze de mond wél vol hebben over jeugd bi’ jglieks gien iene letter over 
keunst veur of deur gehandicapte of keunstuterings van aanders minderbedeelden onder oons! 
Hoewel et hier en daor in de nota ok wel over meziek en aandere (podium) keunsten gaot 
beparken we oons hier in dit kommentaor now veerder mar tot de ‘taelige’  kaante van de nota.  

 
Nao et poletieke proefbelonnegien van de Gemienten van veurig jaor hebben ze mekeer 

now dan aendelik - wawwe al lange wussen - de ‘iewige liefde en trouw’  toezegd. Et 
trouwboekien mit de verdeling van de centeraosie (budgetoverienkomst) zal bi’ jkotten nog 
even invuld wodden. De Gemienten zullen as opdrachtgever (kloeke moeke) de sSr 
veurzeggen wat zi’ j doen moeten en de sSr (jammerend kiend van roem dattig) zal jaorliks 
verantwoorden moeten as ze daon het wat ze toezegd hebben. Daormit bin de mitwarkers van 
de sSr dan ok dudelik as (een verlengstokkien van) baentiesmannen (m/v) daelezet. Et het al 
vaeke eerder blieken daon dat et grote kiend (sSr) liever veur de zekerhied an de haand van 
moeke Gemiente lopt as dat ze ok nog mar een hiel klein betien eigen (kreatieve) inbreng 
hebben willen. Nee, hielendal versloffen en vaaste roesten in de ambtelike meule en 
saemenwarking mit de vaeks al lieke stoffige biebeltheken. En veural ok: nog meer VVV-
folderties vertaelen vanzels! Zoe’ n groot kiend verdient toch eins hielendal gien steun? En 
hoe zit et mit et ‘wedden op ien (oold) peerd’  van de Gemienten? 

 
Waor de naeme van Stellingwerfs Eigen nuumd wodt in et stok, wodt ok dudelik de deure 

hadde dichtesmeten. Dat is een keuze vanzels mar neffens oons ok wat een kotzichtige en 
domme keuze. Was et niet beter west om die deure toch wat op een kiere staon te laoten? Een 
nog jonge en ambitieuze klub had vanzels toch een hiel aorige bi’ jdrege leveren kund. Al was 
et alliend mar in et uutdregen van oonze tael. Wat ze now daon hebben is alliend mar meer 
haat en nijd kweken. Deur et dichtesmieten van de (subsidie) deuren is ok drekt de weg naor 
de Perveensie toe veur oons een ‘gesloten toegang’ . Deur de kiere in de deure had et tetaol 
risseltaot grif meer opsmeten. Liekewel de Gemiente as de Schrieversronte het et altied mar 
over “ saemenwarken”  en “ we moe’ n d’ r nog mar es over praoten”  en zoks. In de heurzitting 
veurig jaor is dat ok nog es an de odder west. We hebben d’ r gienertied weer wat op heurd.  

 
Now de Gemienten in disse nota dudelik angeven dat ze nog mar iéne laeste ‘ultieme’  

poging mithelpen willen om et Stellingwarfs onder diel III van et Europese Handvest veur 
minderhiedstaelen te kriegen stelt de Schrieversronte him daor dan bliekber ok vierkaant 
aachter. As de Gemiente d’ r dan ok nog mit te koop lopt dat ze zels hielendal gien vertrouwen 
hebben dat et Stellingwarfs onder diel III komt te valen, dan brekt oons de klompe. Wi’ j bin 
dan ok bange dat Henk Bloemhoff onderhaand een roepende in de woestijn wodt en dat Pieter 
Jonker mit zien sSr an een dood peerd lopt te trekken. Zunde…  

 
Kot en goed: veur wat et Stellingwarfs angaot het oonze streektael in disse Keunst- en 

Kultuurnota zo goed as ofdaon. Ze moet alliend nog even kremeerd, diepe invreuren of 
begreuven wodden…  

 
%HVWXXU�YDQ�GH�VWLFKWLQJ�6WHOOLQJZHUIV�(LJHQ�
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Karin Damhuis woont al haost weer 27 jaor mit een protte nocht en wille in Stellingwarf-

Westaende en ze vuult heur daor hielendal thuus. Ze is daor trouwd, het heur beide kiender 
daor grootbrocht, haelde de neudige diploma’s en is doe an heur ‘dadde poppien’  begonnen, 
jaowel, Makelaardij De Eekhoorn. Zi'j dot dat now al haost vier jaor mit een waarme liefde 
veur et vak mar veural ok vanwegens et goeie gevuulte in de omgang mit meensken. Dus gien 
bla, bla, mar praoten in begriepelike tael. Dit alles mittenneer maekt, dat de drumpel om bi'j 
Karin binnen te stappen slim lege is; ie vulen je d'r al hiele vlogge op je gemak. 

 
D'r wodt op 't heden hiel wat of rabbeld over wonen. In kraanten, alderhaande blaeden en 

op 'e tillevisie, mar ok op verjaordagsfesies. Wonen is ok niet zo mar wat, want hoe aj' wonen, 
bepaold veur een groot pat ok aj' je argens thuus vulen. Mar de woonbehoefte veraandert wel 
es…  Kiender wodden groter en dus wodt je huus te klein of kiender wodden nog groter en 
gaon et huus uut waordeur et huus eins weer te groot is mit z'n twienen. 

 
Aj' d'r veur kiezen om deur een verbouwing je huus an je weensken an te passen, dan kan 

Karin jow huus op een vakkundige wieze taxeren, zodaj' weten wat je meugelikheden binnen. 
Ok aj' een taksaosierepot neudig hebben veur de centeraosie veur bi'jglieks et kopen van een 
aander huus, dan komt Karin Damhuis graeg even bi'j jow langes. Karin het vanzels alle 
neudigde pepieren om jow an een - overal aksepteerd - taksaosierepot te helpen. 

 
As een uutgebreide taksaosie eins krek een stap te veer gaot, dan kuj' bi'j Makelaardij De 

Eekhoorn ok - en vergees - terechte veur een vri'jblievende weerdebepaoling. 
 
Neffens et Ekonomisch Instituut Bouwnijverhied nemt dit jaor de oplevering van ni'je 

huzen in et noordelik pat van Nederlaand mit zoe'n 4% toe. In Stellingwarf-Westaende is dat 
now al goed te vernemen, d'r bin in de oflopen tied weer hiel wat kavels vri'jkommen. 
Makelaardij De Eekhoorn kan jow daor ok butengewoon bi'j helpen. Hebben jow een bouw-
kavel én een goed idee veur wat je huus angaot, kom dan mar es langes en kiek es hoe wi'j 
jow helpen kunnen om hiel betaelber ni'j te bouwen. 

 
Et mag as vanzels hieten, dat iederiene die ni'j bouwen gaot, bi'j Karin an et goeie adres is 

as et huus waor aj' now in wonen verkocht wodden moet. Deur een hiel bried en intensief 
netwark wodt een in de verkope neumen huus vlogge en in verschillende media onder de 
andacht brocht van potentiële kopers deur et hiele laand henne. De meugelikheden die et 
Internet bödt wodden vanzels ok hiel goed bruukt. Karin hoolt heur eigen webstee de hieltied 
piekfijn bi'j zodat die altied aktueel is. Kiek mar es op www.uwmakelaardij.nl  

 
Veur meer infermaosie over taksaosies, hiepeteken, ankoop, verkope of ni'jbouw bin jow 

dan ok van hatte welkom bi'j Makelaardij De Eekhoorn, Heufdstraote Oost 24 in Wolvege. De 
koffie staot (haost) altied klaor! Of bel naor tillefoonnommer 0561-611516 veur een 
ofspraoke. Karin warkt mit hiele soepele warktieden en komt lieke makkelik ók op zaoterdag 
of op 'n aovend bi'j jow langes om van alles even deur te praoten. 

 
 
 
 

Hej’  ok een bedrief die wel es - RPPHQRFKW - in de kiekerd staon of ‘An de liende hangen’  wil… ? 
 
Aj’  wat aorigs, appats of gewoon wat mooi Stellingwarfs te melden hebben dan maek mar een mooi 
stokkien en stuur et op naor info@stellingwerfs-eigen.nl 
 



7DHOWXXQ�
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Vuuf wat minder bekende woorden uut et Stellingwarfs Woordeboek: 
 
addervere    = bepaalde plant: varen, vooral: gewone eikvaren  
aemeri’je    = amerij, kort ogenblik ��UHG���GLW�ZRRUG�NRPW�RRUVSURQNHOLN�YDQ�
$YH�0DULD
� 
aendigste        = laatst, verst in een rij  
aepedril          = eigenwijze persoon, vooral gezegd van een meisje 
aepemussien  = alpinopetje 
 
 
Et woord ‘VOLP’ : 
 
:DW�LFN�LQQV�IUDDJHQ�PXWW��BVOLP�YXQQHQB�XQ
�BVOLP�JHVFKLNWB���WR
Q�HHUVWH�DV�GDW�GXLWVH�

VFKOLPP
��VHJJW�ZLL�RRN�BVOLPB��XQ
�GDW�WZH\GH�
VOLP
�DV��ZHOO�VXLWHG����JRRG�WR�EUXXNHQ�"""�
'DW�NHQQW�ZLL�OLLNHUV�QLFK�LQ�XQV�VSUDDN��
-RKDQQHV��-RQQ\��0HLERKP 
 
VOLP I  = 1. erg, ernstig, slecht, rampspoedig 2. moeilijk, lastig 
                          3. (vaak als Nederlands ervaren) schrander, scherp van verstand, gewiekst 
VOLP II   = zeer, in hoge mate niet goed of goed 
 
:DW�YHXUEHHOGHQ��
Ik vien et niet slim    = Ik vind het niet erg. 
Ie vienen et niet slim?   = Jij vindt het niet ernstig? 
Jow vienen et niet slim?   = U vindt het niet slecht? 
Zi’ j vienen et slim muuilik  = Zij vinden het erg moeilijk. 
Dat ding is slim zwaor   = Dat ding is erg zwaar. 
Ik vien et slim geschikt   = Ik vind het heel goed passend. 
Hi’ j is hatstikke slim   = Hij is heel erg slim. 
Ik vien him wel slim    = Ik vind hem wel gewiekst 
Et past mi’ j hiel slim   = Het komt mij wel goed uit. 
Ik bin slim schrokken   = Ik ben erg geschrokken. 
Ik bin slim dronkend    = Ik ben erg bezopen. 
Ik bin slim ziek   = Ik ben erg ziek. 
Hi’ j is mi’ j te slim of   = Hij is mij te slim af. 
Et grös gruuit slim   = Het gras groeit hard / snel. 
Et zet slim vot    = Het gaat snel. 
Et is slim vule    = Het is erg veel. 
Et is slim zunig    = Het is erg weinig. 
Now krieg ik slimme heufdzeerte = Nu krijg ik erge hoofdpijn. 
 
Et is veural in de betekenis II die oons nog al es op et verkeerde bien zet. Et is in dat geval 
dan vaeke ok niet aanders as uut de kontekst op te maeken as et now hiel goed of krek as hiel 
min of hiel verkeerd bedoeld wodt. 
 
 
$DQGHUH�PDRQG�ZHHU�HHQ�SHHU�VOLP�QL¶MVJLHULJH�ZRRUGHQ�XXW�HW�6WHOOLQJZDUIV�+DDQG�:RRUGH�
ERHN�YDQ�+HQN�%ORHPKRII��
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in de tuun van de ivoren toren in Berkoop 
komt vaaste een bottien: dit gebouw is te koop 
de sSr zit daor now nog, mar nog mar hiel even 
dommiet gaon ze as baentiesman deur et leven 
 
ze bin van doel om now naor Oosterwoolde 
en kiek, hi’j wol niet altied deur de koolde 
en daorom is Pieter krekleden al verhuusd 
dat het hi’j vanzels eerder al es bepluusd 
 
mar hoe komt et now mit al et vertaelen 
VVV-folderties, riempies, kotte verhaelen 
zo biesterbaorlik vlogge gong et al niet 
douk baentiesman, die kennen ’warken’ niet 
 
now ja, van negen tot viere d’r wezen 
en dit even deur en dat nog even lezen 
we moe’n d’r mar niet tevule op stennen 
want ze zullen daor wel hiel vlogge wennen 
 
as baentiesman nog ienkeer en dan het et mooi west 
gien Stellinwarfs onder diel III van ’t haandvest 
behalven Henk lat onderhaand alleman ’t ofweten 
tsja, dan is ’ t gevolg: we kun et wel vergeten 
 
in de tuun van de ivoren toren in Berkoop 
komt vaaste een bottien: dit gebouw is te koop 
de sSr zit daor now nog, mar nog mar hiel even 
dommiet gaon ze as baentiesman deur et leven 
 
SLHW�EXOW�
 

��VWH�)UHXGHQWKDO�3ULMV�YRRU�1HGHUVDNVLVFKH�OLWHUDWXXU��
�
De jury hoopt originele werken te lezen, werken die buitengewone creativiteit en denken 
bewijzen. Dit is een prijs die vooruitgang in taal en literatuur aan te moedigen zal.  
Er zijn andere prijzen voor traditioneler stijlen en onderwerpen. De jury hoopt met proza of 
toneelstukken tot 25 bladzijden of 3-5 gedichten per voorlegging imponeerd te worden. 
Jullie moeten zeven kopieën (een voor elk van zeven juryleden) met een codewoord in 
plaats van naam voorleggen. Naam en adress moeten zich in een bijgevoegd verzegeld 
envelop met het zelfde codewoord op de buitenzijde bevinden. 
 
De tijdslimiet is 31 mei 2006. 
De prijs: 3.000 Euro. 
Hieronder vinden jullie een link voor verder informatie en waarheen jullie voorleggingen 
moeten sturen. Ik hoop dat vele van jullie deelnemen zullen, en ik wens jullie succes. 
http://www.freudenthal-gesellschaft.de 
 
5HLQKDUG�5RQ�
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/LPPHULN�
�
Un feuls te wilde Blesdieker 
skeurde sien brook an un spieker 
Sien wief skreeuwde: "Jan! 
Kiek dat kömp d’ r now fan! 
Sodoonde wordt wie nooit rieker!" 
 
:ROWHU�.ULVW�

*UXQQLJHU�VSUHXN�
�
Voel woater mout je nait votsmieten 
as je gain schoon hebben. 
�
/HQXV�

+DLNX�
 
Mit een koolde wiend 
witte meeuwen in de stad 
de hiele winter 
�
5RHO\�

+DLNX�
 
Dit kleine meenskien 
zien haanties griepen d’ r naor 
de grote wereld 
 
5RHO\�

)RQJHQ�
 
d'r is gien uutweg 
d'r bin alliend mar deuren 
kaemer in en uut 
�
7LHQHNH�0XQVWHUPDQ 

-H�HHUVWH�
 
je eerste maegien 
je eerste tutien 
je eerste pottien vri'jen 
je eerste poppien 
 
de eerste van alle dingen 
ie zullen ze nooit vergeten 
en toch komt d’ r iens de tied 
dan bi'j al die gedaachten kwiet. 
 
3LHW�%XOW�

Hou voaker da je in de putte ruiern 
hou slimmer hai stinkt 
 
As 'n schoap te mak is  
wod e van alle lammer zogen 
 
/HQXV�

+DLNX�
�
drie maonden te koold 
hoezo bruuikaaste-effekt 
zo schöt et niet op 
  
IUHQN�
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De Stellingwarver schriever was vandemorgen alweer vroeg opstaon. Op et terras lag de 
leasepoes alweer op ‘e loer naor de kleine bonte spechte die elke dag op de riegel aepeneuten 
of kwam. De terrasstoelen stonnen alweer keurig in et gelid. Laot now de zoemer mar 
kommen.  

 
Et was gisteraovend weer laete wodden in Opende. Mar de Tomtom hadde him mit zien 

strenge, gebiedende stemme (en in et Stellingwarfs) weer veilig thuus brocht. Wol dat 
verrekte ding mi’ j van Et Vene of toch over Wolvege rieden laoten. Mar dat verpof ik. Ik gao 
altieten deur de Mildamster Poolder. En dat he’ k now ok daon. Die Tom kan me de pot op. 

 
Hi’ j hoopte dat et veerder een rustige weke wodden zol, d.w.z. zonder begraffenissen. Een 

begraffenis is vanzels mooi, mar elke dag begint te vervelen. Vri’ jdag kon hi’ j gelokkig weer 
naor Twente toe, zien favoriete streek. Alliend jammer dat ze zien verhael dat deur speult niet 
opnemen wollen in de literaire reisgids. Now dan mar niet heur. Zels weten. Mar dan laeter ok 
niet liggen te mierken vanzels.  

 
Hi’ j kreeg een idee veur een column. Hi’ j keek naor de staepel boeken die hi’ j nog lezen 

wol. Jan zol vanaovend kommen te eten. Zuurkoolschottel zol et wodden. Gehak, een laogien 
eerpels, een laogien zuurkool, dreugde appelties en daorover raspte keze. Heerlik. De ovend 
zol et wark doen. Ik zwere bi’ j een ovend. Ik bin gien man veur de magnetron. En bi’ j een 
wollen hemd mit lange mouwen veur in de winter.  

 
Buurman Piet komt vandaege om de rozepolle te snuuien. Daor hebben ze een huilbaby.  
 
Welke verteltechniek zol hi’ j vandaege bruken. Gisteren was et de uutvergroting west. Hi’ j 

prakkezeerde nog even en zag nog krek hoe de iekhoorn deur een boom in de karkebos 
sprong. De flashback docht hi’ j, de flashback die zol et vandaege wodden. De flashback die 
laot je nooit in de steek. Hi’ j is d’ r altieten aj’  om him verlegen binnen. De uutvergroting is 
vanzels ok goed, mar die verveelt wel es. Altied mar weer datzelde trukien. Nee, geef mi’ j de 
flashback mar.  
 
 
/HR�%UDQWH�
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In de veurige “ An de liende”  las ik et stokkien over Jouke en Triensje Schippers van de  

Drie Tolhekken. Dat weren oonze buren doe ik nog een schoelemaegien was. Wi’ j woonden 
op Welgelegen an de vaort.  

 
Ik speulde en leup ok naor schoele mit de ooldste dochter Tinie, die as laeter veroongelokt 

is. Mien breur Henk trok vule op mit Harm Jacob, die twie weren altied mit ‘n beidend. Jouke 
en Triensje hadden ok een grote St. Bernard hond. De schoelejongen die daor vanof Makkin-
ge altied langes fietsten naor de Mulo, sarden die hond altied. Daor is hi’ j schienber slim 
kwaod van wodden want doe Henk op een dag uut schoeleweg kwam om mit Harm Jacob te 
speulen is die grote hond him naor de strotte vleugen. Ik hebbe et nog goed in mien onthoold 
want ik kwam doe ik uut schoele naor huus fietste, vrouw Schippers integen op de Solex mit 
oonze Henk aachterop. Henk zien hiele heufd was in schotteldoeken wikkeld. Doe ik in huus 
kwam heb ik mien relaos vot an heit en mem verteld. Doe is mien heit op ’ e fiets d’ r 
aachteran gaon naor dokter Jongebreur in Oosterwoolde, dat was de huusdokter van Jouke en 
Triensje. Heit vertelde laeter: “ Ik was nog mar bi’ j de Goolden Klokke (dit is now een 
snackbar)  doe heurde ik oons Henk al raozen.”  De dokter het Henk zien hiele hals dichte 
ni’ jd en dat gong doedertied nog zonder verdoving. Jaorenlaank het hi’ j nog groeden om zien 
gezichte had, mar doe de baord d’ r deur kwam was dit veur Henk een uutreddinge. Jaoren en 
jaoren het hi’ j een baord had mar zo langzem an was d’ r niks meer van te zien en is de baord 
d’ r weer of gaon. Gelok het hi’ j had dat hi’ j een kerel was, want ondaanks die groeden is hi’ j 
toch an ‘t wief kommen.  

 
Bi’ j ‘t zoemer wee’ k me nog te herinneren, woonde de femilie Schippers in de stookhutte, 

want et huus was bi’ j ‘t veurjaor schoonmaekt en dat mos schone blieven tot an de haast. Dan 
wodde d’ r weer verkast naor ‘t woonhuus en kwam de kachel weer an. Iedere keer as ik naor 
mien vader gao kom ik langs oonze oolde huus mar dat van Jouke en Triensje staot d’ r niet 
meer. De mooie grote sparrebomen die veur oons huus stonnen bin d’ r ok of. Zunde!  Ok de 
tramreels liggen d’ r niet meer. Awwe naor pake en beppe in Appelsch gongen stapten we in 
de tram bi’ j Van Rozen waor as now de grasdreugeri’ je is. De tram ree aachter de boerderi’ je 
van Jouke en Triensje langes op Oosterwoolde an. Wi’ j laggen as kiender wel mit et oor op ’ e 
reels om te heuren as de tram al in antocht was. An de bomen die daor staon bleven binnen 
kuj’  nog zien waor as de reels langes lopen hebben.  

 
Dit bin herinnerings an mien jeugd en an veul dingen die d’ r now niet meer binnen. 

Veurbi’ j. 
 
6MRXNMH�2RVWHUORR�
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Et is al mennig jaor leden - in de tied van de super-8 filmeri’je - dat oons heit et veur ien 
keer es niet hielendal begreep. Dat kwam zo.  

 
In de meitied van 1971 zol oons heit op ’n dag an ’t koolplaanten zetten. Ok al weren we 

nog mar mit oons drienend in huus, d’r wodde jaorliks een tuun bi’jholen veur een hiel 
weeshuus. Nao een dag of drieje van spitten, schoffelen en harken was ’t zoveer. Tegen een 
bujje regen zollen de eerste plaanten zet wodden. Doe oons heit mit zien kissien koolplaan-
ties naor de tuun toe leup haelde ik mien Yashica S8 filmkamera mit zoemlens uut de 
deuze en toffelde een aentien aachter him an. Zonder dat de beste man et deur hadde 
filmde ik et mement dat de eerste riegel plaanten de grond in gong. Ie kennen dat vaaste 
wel, mit een stokkien een klein gattien in de grond prippen, plaantien d’r in zetten en dan 
even mit de snute van klompe de grond weer wat androkken. Nao dat de eerste riegel zet 
was en oons heit him ommedri’jde veur nog zeuven riegels, ha’k veerder ok nog wat 
algemiene indrokken vaastelegd om de film vol te schieten. Nao een goeie weke kree’k et 
rollegien weerommestuurd van de ontwikkelcentraole en aovens bin ’k doe drekt an ’t 
monteren sleugen. Mit nog wat materiaol van oons heit da’k eerder al es maekt hadde, zoas 
de risselvaosies veur de tuun, ha’k een filmpien van een menuut of twie, drieje innenneer 
dri’jd.  

 
De aanderedaegs - et zal aovend west hebben - zette ik de projektor in huus op ’e 

eterstaofel en hong een wit beddelaeken mit een stok of vuuf drokspiekerties strak tegen de 
mure van de kaemer. De veurstelling kon beginnen... 

Nao de eerste ohhh’s en ahhh’s an et begin van de veurstelling zaggen we oons heit even 
laeter ok de koolplaanties in de grond zetten. Dat was mooi, zee oons moeke nog, mar oons 
heit wodde opiens slim stille want doe alleman zag hoe mooi recht en strak hi’ j de plaanten 
zet hadde, dri'jde hi'j him op 'e film omme en haelde doe diezelde riegel plaanten ok iene 
veur iene weer uut de grond! Ie kennen dat wel, even mit de tippe van de klompe wat 
veurzichtig tegen et plaantien anschoppen, et gattien gaot dan vanzels eupen. Oons heit 
pakte et plaantien uut et gattien, dee die weer in zien kissien en maekte et gattien weer 
dichte mit et pripstokkien. Van een eerdere veurstelling hadde hi'j al es verneumen da'k 
etzelde stokkien nog wel es zien laoten kon, dat hi'j vreug drekt: ma'k dat laeste stokkien 
nog es zien? De man kon zien ogen niet geleuven. Hi'j wus toch zeker dat hi'j ze d'r niet 
weer uuthaeld hadde en: gao mar mit naor de tuun, dan kuj' zels zien dat ze d'r nog in 
staon, zee hi’ j nog. Naor et kieken van de rest van de film is doe zuver niks meer van 
terechte kommen want d'r wodde een schoft slim deurenneerhenne praot en oons heit leup 
op 't laeste kwaod de kaemer uut. Wi'j hullen mar vol dat et wel waor wezen mos omreden 
et op 'e film vaastelegd was en hi'j mar volholen dat hi'j toch niet gek wodden was...  

 
Mit alle meugelikheden van een filmkamera van vandaege-de-dag kuj' nog vule meer 

meraokelderi’ je uuthaelen vanzels mar een stokkien opnemen en dat d'r laeter op 'e kop en 
aachtersteveur in knippen, sliepen en plakken was doe nog een hiel kerwei. Mar wel slim 
de muuite weerd! 
 
3LHW�%XOW��
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In et straotien aachter Fokke van Ale ston een oolderwets kefé 
Ze hadden volledige vergunning mar ze hadden daor gien plee 
As ze uut ‘e broek mossen gongen ze aachteromme bi’ j boer Hut 
Tot groot schandaol van de buurt pisten ze daor tegen et schut 
 
Boer Hut was et zat en zee tegen zien vrouw Lucie 
Niet te geleuven toch Lucie, een kefé zonder husie 
T’  aovend in ’ t duuster maek ik een aende an dat gepis 
As d’ r iene komt  kriegt ie een waksiekouw, da’ s niet mis 
 
Ik gao aachter de strewelling zitten mit een aende hoolt 
En as d’ r iene komt te pissen, maek ik ‘m persoonlik koold 
Verempeld, boer Hut was niet benauwd, dat zo zegd zo daon 
Zat hi’ j aovens te waachten en ’ t was ok nog volle maon 
 
Een schoffien zat ie al te klumen in de koolde en de mist 
Et leup al tegen negen ure en d’ r hadde nog gieniene pist 
Boer Hut wodde algedurig kwaoier mit malle gedaachten in zien kop 
Al was hi’ j een rempend baozien, hi’ j gaf et niet zomar op 
 
Pardoes kwam d’ r iene deur de mist en hi’ j ging veerdig staon 
Hi’ j kon et haost niet zien, d’ r hong krek een wolke veur de maon 
Et kon de boer niet verblotekonten wie et was of wie d’ r kwam 
Want wie d’ r zol gaon pissen kreeg d’ r iene op zien kleine man 
 
Veurzichtig kreup de boer naor veuren en keek allat in ’ t rond 
Mar doe hi’ j naoderan kwam, zag hi’ j een grote blote kont 
Now mos et niet malder wodden en hi’ j bastte haost utenneer 
Kommen ze hier ok al schieten in plak van pissen mit de jongeheer 
 
In zien kwaodens kwam hi’ j nog wat dichterbi’ j staon 
Hi’ j dee et hoolt omhogens en wol haost toeslaon 
Doe kwam de maone veur et locht en hi’ j zag uut een ooghoek 
De vrouw van de borgemeister, half naekend uut de broek 
 
Allemachtig, dat was even schrikken, de boer wol d’ r vandeur 
Hi’ j gong zo hadde dat hi’ j zien ni’ je gele klompen verleur 
Mar de vrouw van de borgemeister hadde et al heurd 
Ze schrok heur een hoetien, et plassien was inienend gebeurd 
 
Ze trok heur broekien over de billen en begon te gillen uut alle macht 
Aj’  niet beter wussen zoj’  daenken dat ze daor was verkracht 
De deure van et kefé vleug eupen en alleman kwam d’ r op an 
Waor was die schurk bleven, waor is die henne, die man  
 
 



Boer Hut bleef hadde lopen tot hi’ j bi’ j et locht van de maon 
Een aentien wiederop op zien laand een hujopper zag staon 
Daor is ie inkreupen, gelokkig was et lekker zaacht 
En is ie in slaop valen veur de rest van de naacht 
 
Morgens is ie zien klompen gaon zuken, et was nog mooi op ‘e tied 
Overal en nargens het ie zocht mar hi’ j was ze wel kwiet 
Toch bleef ie mar zuken en keek overal in et rond 
Want de klompen weren et bewies van die vrouw in de blote kont 
 
Hi’ j mos veur ni’ je klompen naor ’ t dörp en wat zag hi’ j daor, och gut 
Zien poter raekte klompen hongen bi’ j de borgemeister an ’ t schut 
Tulpen en begonia’ s in de iene, in de aandere een geranium en een vlier 
Ze hongen mooi naost mekeer, niet meer veur ’ t lopen mar now veur de sier 
 
Ie kun wel raoden wat boer Hut zeker had daon 
As hi’ j de vouw van de borgemeister niet aachter de gedienen had zien staon 
En nog jaoren laeter keek et rempend baosien, boer Hut 
As hi’ j daor langes kwam naor zien klompen an ’ t schut 
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Ik hebbe eins wat een perbleem en dat is krek as mit die beide vrouwluden die wat 
doof wodden en mit die kerels in de kelder. Ik wor ok al wat oolder dat et kan best es  
zo wezen dat mien verstaand ok wat aachteruut gaot.  
Ik zit dan ok wat mit disse vraoge:  
 
- een tanedokter is d'r veur mien tanen. Hi'j kan ze, daor waor neudig is rippereren en 
   gezond maeken 
- een veedokter is d'r veur et vee. Hi'j kan daor waor neudig et vee weer gezond 
   maeken 
- een ogedokter is d'r veur je ogen. Hi'j kan je ogen op scharpte holen en zo neudig wat  
   bi'jhelpen 
- een longedokter is d'r veur je longen. Hi'j kan je ... 
 
Mar hoe zit et now eins mit mien huusdokter. Moet hi'j mien veensterbaank rippereren 
of is huusdokter een aander woord veur makelaar? 
 
+DQV�+DV]LQN�
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Krek as Komrij, de opperpoeper et zeggen zol: ik gao now even uut mien aachterste 
hoesten, goed bakken, scheten laoten, grote bosschop doen, uut Daarmstadt komt een 
aemel dat d'r een grote wost op komst is, meneer de Bruin kopjes geeft, naor villa 
bruinzicht gaon of naor et blieke joongien mit zien brillegien ofwel de deuze, een brune 
trui breien, te bakken of te bouten. Meneer poepjes en vrouw wiend maeken een bliende 
ziend. Ik bin ansleuten bi'j et genootschop veur stenneri'j en schieteri'j, klisteren en 
purgeren, konstipatie en koliek, petromanen en coprofagen, kotomme ik gao een brune 
beer verzoepen. 
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Oons moeke heur jongste breur, ome Appie 
Was een verneuker eerste klas,  
Hi’ j hul alleman veur ’ t lappie 
Mar dat vernammen jow laeter pas 
Ome Appie die warkte in een grote slageri’ j 
Awwe van schoele kwammen gingen we daor veurbi’ j 
Hi’ j zee dan tegen oons: trek ’ s an mien vinger 
En geef ‘m dan een slinger 
Dan ziej’  bliksem en heur ie donder 
En dat komt dan allemaole van onder 
En awwe dan trokken leut hi’ j een hadde scheet 
Hi’ j die trok, wodde uutlacht waj’  niet gauw vergeet 
Mit die vinger van ome Appie is et slecht vergaon 
In de gehakmeulen het hi’ j ‘m verleuren 
Scheten laoten het Appie zien hiele leven daon 
Mar zien vinger uutstikken zol niet weer gebeuren 
Dat trekke nooit bi’ j iene an de vinger 
En geef him ok gien slinger 
Want veur daj’ t  weten bi’ j’ m kwiet 
En moej’  mit een stompien deur de tied. 
 
:DOJYRHJHO�
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Doe 'k nog een poppien was, was mien moeke altied hiel groots op mi'j a'k de flesse 
hielendal leeg dronk.  
Now 'k groot bin en de flesse leeg drink zegt alleman: wat een zoeper is die vent! 
 
Doe 'k klein was en wel es een boertien laoten mos, zee mien moeke altied: grote vent heur!  
Now 'k groot bin en wel es een boertien laoten moet, zegt alleman: wat een bulkert is die 
vent, hi'j liekt wel een schaop! 
 
+DQV�+DV]LQN�
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Een beer, een leeuw en een kiepe zitten wat op te scheppen in de bos. 
De beer zegt: as ik grom dan trilt en beeft et hiele bos. 
De leeuw zegt: en as ik brul dan trilt de grond wel 10 kilemeter veerderop. 
De kiepe zegt: as ik ién keer hoest dan dot de hiele wereld et in de broek. 
  
QQ�

Tael is niet uutvunnen om te miereneuken mar om mittenneer praoten te kunnen 
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F: ’ t Is vanaovend steernhelder 
H: Watte? Zitten d’ r kerels in de kelder? 
 
F: Ach man. 
H:  Watte? Acht man? 
 
F: Acht man, et is niet te geleuven! Et is wat mit die doven. 
H: Watte? Kommen ze naor boven? 
 
F: Ik zol willen dat die doven wat beter konnen heuren. 
H: Watte? Bin ze in verschillende kleuren? 
 
F: Ie moe’ n zoe’ n batteri’ jgien in je oor kopen. 
H: Watte? Jazeker kan ik nog wel hadde lopen. 
 
F: Wat heb ik wat mit jow te stellen 
H: Watte? Ja jong, lao’ we de pelisie bellen. 
 
F: Now laot ik de moed hielemaole zakken. 
H: Watte? Nee, we kriegen ze misschien wel niet te pakken. 
 
F: Dat gezeur van jow is me gien stuver weerd. 
H: Watte? Wie komt d’ r an; jow breur op een peerd? 
 
F: Now, ik gao naor binnen. 
H: Watte? Kommen die kerels tot bezinnen? 
 
F: Ik bin bliede dat ik nog wel goed heur. 
H: Watte? Ja, hi’ j het wel lange wark, jow breur. 
 
F: As ik jow zuster was dan kreeg ie een klap an de kop. 
H: Watte? As et niet hadde veraanderd, bel ik zels de pelisie wel op. 
 
F: Now Haans, we holen d’ r mit op, aanders raeken we over tied. 
H: Wat jow zeggen Freerk, ik bin al een posien mien geheurapperaot kwiet. 
 

(W�JURWH�JHOG"�
 
Wereldleiders, die een groot andiel in een grote Amerikaanse farmaceutische fabriek hebben, 
en er veur heur privévermogen alle baot bi'j hebben dat d'r een zonuumde wereldwiede 
pandemie uutbrekt, doen an volksverlakkeri’ je. Et is alliend goed veur de ekenomie en heur 
eigen pottemenee dat et in grote veurraoden liggende sera op zoe'n maniere verspreided wodt. 
Ik wor hier niet goed van en geleuf d'r ok niks van. 
Die minister Veerman het schienber ok andielen van die fabriek. Ie mossen die man es zien  
op ‘e foto in de kraante mit die dollartekens in de ogen mit die aarme kiepe van him op zien 
schoot en die veearts d'r bi'j mit zien spuitien in de haand. 
Ie kun de kiepen toch ok wel wat deur et voer doen! Oplichters bin et!!  
Zo, dat mos d'r even uut, et ruumt op en et geft stof tot naodaenken. 
  
ZDOJYRHJHO�
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De stichting Stellingwerfs Eigen vraogt je om een gedicht over een Stellingwarfs plak te 
maeken. De gedichten meugen in et Nederlaans, in et Fries of in - oonze grote veurkeur 
vanzels - et Stellingwarfs instuurd wodden. Et beoordielen doe’ we niet zels en wodt niet daon 
deur een anwezen jury mar lao’ we over an alle lezers van dit blad. Hoe et allemaole krek 
warkt wodt hieronder uutstokt. Veur vraogen een aemel naor info@stellingwerfs-eigen.nl  
 
a) Et gedicht moet gaon over een dörp of waeter in Stellingwarf neffens et liesien veerderop. 
b) Insturen kan van now of an tot op zien uterst 26 juni 2006. 
c) Alle gedichten wodden dan op 1 juli An de liende hongen zonder de naeme van de  
    schriever (m/v). 
d) Iederiene die dit blad onder ogen krigt kan tot zundag 9 juli mitstemmen veur de  
    uutslag. 
e) De uutslag wodt in een extra bericht tussen 11 en 15 juli as aemelbericht verstuurd.  
    De uutslag mit de winnende gedichten en de puntetelling wodden in et blad van 1 augustus 
    An de liende hongen. 
f) De priezen kun alliend ofhaeld wodden op de Berkoper mark op 26 juli bi’ j et dissien van  
    de stichting Stellingwerfs Eigen (sSe). 
g) Bi’ j een geliekes tal stemmen op ien gedicht lao’ we de computer (random) beslissen. 
h) Waor de regels niet in veurzien wodt een beslissing neumen deur et bestuur van de sSe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wi’ j weensken iederiene liekevule sukses en hopen op een schriefriek begin van de zoemer. 

'H�SULH]HQ�
 
De 1ste pries mag 10 verschillende boeken uut oons St. Eigen assortiment uutzuken van 
oons dissien op de Berkoper mark, de 2de pries 9 boeken, de 3de pries 8 boeken en zo 
veerder, zolange d’ r veurraod is. Priezen die veur et sluten van de mark niet ophaeld 
wodden vervalen. De verschillende schrievers van de boeken bin d’ r die dag ok en aj’  niet 
al te laete kommen dan willen ze d’ r graeg een handtekening in zetten. 
 
Veur meensken die van veer kommen moeten en de reize om wat reden niet maeken  
kunnen/willen kun vanzels ok gewoon veur de ere en de publikaosie mitdoen. 
 

'H�MXU\�
 
De jury woont ‘all over the world’ . Alle instuurde gedichten wodden anoniem (zonder 
kenmarken van de schriever (m/v)) ‘An de liende’  hongen. Dat kan drekt al in et meie-
nommer (dan komt et d’ r tetaol drie keer in) of in et juni-nommer (dan komt et d’ r twie 
keer in). In et juli-nommer wodden zeker alle gedichten (nog de hieltied zonder naeme) 
opneumen. Tot op zien uterst 9 juli kan iederiene dan mit een aemeladres stemmen 
uutbrengen. Ien aemeladres kan mar iene stem an elk gedicht geven, wel een stem an meer 
verschillende gedichten. Wie de meerste stemmen krigt het wunnen mar dat zal je gien ni’ j 
doen. Ni’ je aemeladressen wodden opneumen in et An de liende bestaand. 
 



:DRU�PRHW�HW�RYHU�JDRQ"�
 
Hiernaost staot een liest mit alle naemen van 
plakken die bruukt wodden meugen veur et 
gedicht. As de naeme zels niet in et warkstok  
bruukt wodt dan moet die d’ r even tussen 
haokies bi’ jzet wodden, zodat alleman wet 
waor et over gaot. 
 
 
 
.ZDOLWHLW�
 
Laot et dudelik wezen dawwe niet zitten te  
waachten op viezighied en vunzigheden mar 
een gedicht hoeft niet an bepaolde eisen van 
kwaliteit te voldoen. De jury is niet mankennig 
mar bin meensken krek as jow en ikke. En de 
stemmen die van wereldwied weg kommen 
laoten de waore kwaliteit vanzels wel boven- 
drieven. 
 
 
 
%DQJH�YHXU�VFKULHIIRXWHQ�
 
Hoeft beslist niet. Zolange et veur iederiene 
leesber is en et deur de tevule fouten gien 
aandere tael wodden is dan kan et allemaole. 
Aj’  willen dat de roegste schrieffouten d’ r even  
uuthaeld wodden dan moej’  daor even omme  
vraogen. Uut oonszels veraanderen wi’ j d’ r  
gien iene letter in. 
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Oosterwolde   = Oosterwoolde 
Haulerwijk   = Haulerwiek 
Waskemeer  = Waskemeer 
Haule    = De Haule 
Donkerbroek   = Donkerbroek 
Fochteloo   = De Fochtel 
Ravenswoud   = Raevenswoold 
Appelscha   = Appelsche 
Langedijke   = Langedieke 
Makkinga   = Makkinge 
Nijeberkoop   = Ni'jberkoop 
Elsoo    = Else 
Oldeberkoop   = Berkoop 
Oud-Appelscha  = Oold-Appelsche 
Tronde   = Tronde 
 
Wolvega   = Wolvege 
Zandhuizen   = Zaandhuzen 
Boyl    = Buil 
De Hoeve   = De Hoeve 
Oosterstreek   = De Oosterstreek 
Noordwolde   = Noordwoolde 
Noordwolde-Zuid  = Noordwoolde-Zuud 
Vinkinga   = Vinkege 
Steggerda   = Steggerde 
Peperga   = Peperge 
De Blesse   = De Blesse 
Blesdijke   = Blesdieke 
Oldeholtpade   = Hooltpae 
Nijeholtpade   = Ni'jhooltpae 
Ter Idzard   = Der Izzerd 
Oudeholtwolde  = Hooltwoolde 
Nieuweholtwolde  = Ni'jhooltwoolde 
Nijelamer   = Ni'jlaemer 
Oldelamer   = Ooldelaemer 
Sonnega   = Sunnege 
Oudetrijne   = Ooldetriene 
Nijetrijne   = Ni'jtriene 
Scherpenzeel   = Scharpenzeel 
Spanga   = Spange 
Slijkenborg   = Sliekenborg 
Langelille   = De Langelille 
Munnikeburen  = Munnikeburen 
Rijsberkampen  = Riesberkaampen 
De Meenthe   = De Miente 
 
Tjonger  = Kuunder 
Linde   = Lende 
Scheene  = Scheene 
 

%URQ��6WHOOLQJZDUIV�:RRUGHERHN�



,QVSLUDRVLH�
 
Ik zat aachter de keukentaofel – keukentaofel is een symbool – en schrief et volgende even op 
en gao daor wat over naodaenken.  
 
)RFKWHOHU�VOXXV�
�
(W�ZDHWHU�VWURRPW�KLHU��
'DW�GRW�HW�DOWLHG��
+LHU�VWDR�LN�VWLOOH��
'DW�GRH�LN�LHGHUH�NHHU��
�
+LHU�JDI�LN�KHXU�PLHQ�HHUVWH�WXWLHQ��
'DW�GHH�PLHQ�EORHG�YHXU�DOWLHG�YHXU�KHXU�VWURPHQ��
+LHU�YXO�]L¶M�RYHUERRUG��
'DW�GRW�PL¶M�HONH�NHHU�ZHHU�SLHQH��
�
,N�ELQ�YHHUGHU�ILHWVW�GHXU�HW�OHYHQ��
0DU�YXXO�QRJ�GDHJHOLNV�KHXU�JHPLV��
 

Als u, lezer, dit leest dan kunnen er allerlei gedachtes naar boven komen. De regels zijn 
wel tamelijk duidelijk, maar het gedicht of elk vers is dat niet voldoende. Het is nog helemaal 
niet of net niet af. Maar wat wil je ook als het je eerste versie vanachter de keukenla is. Hier 
moet nog veel aan worden gedokterd!! Sleutelen maar…  

 
Een andere reeks gedachten is: het gaat maar over één enkele ervaring en De Fochtel als 

streekdorp wordt er niet echt helderder door. Moet dat dan? Of is één enkel voorval op één 
plek en ervaren door één man ook voldoende om Fochteloo wat te doen oplichten? 

 
Een derde reeks gedachten: deze regels – meer zijn het niet – zijn opgesteld vanuit de 

beleving van een anoniem gebleven man. Natuurlijk denk je dan wel eens: “ maar die en die is 
zoiets ook overkomen.”  Schrijf dat dan mooi poëtisch op! Een gedicht mag heel subjectief 
zijn, maar ook heel objectief.  

 
Wat roept Oldeholtpade bij u op en welk beeld heeft Waskemeer voor u? Zet dat dan 

centraal in het gedicht. Ook een historische gebeurtenis, een stelletje perenbomen langs de 
dorpsstraat, een winkelstraat met zijn boekhandel of dorpscafé, een groene kikker of een 
zwempartijtje in vaart of bad kunnen uitgangspunt zijn. Een gedicht maken biedt de maker 
DOOH ruimte om met iets of iemand te beginnen en de regels mogen rijmen middenin of aan het 
eind. De verzen kunnen evenlang maar hoeven dat niet te zijn. 

 
Ik sluit af met een paar nu ter zake doende opmerkingen. Al het bovenstaande was maar 

belangrijke eigen fantasie! Ik vind wel, dat elke lezer het gedicht moet kunnen vatten en dat 
elke dichter zijn eigen weg hierin mag gaan. Droevige gebeurtenissen of historische feiten, 
een huis of boerderij, een vrolijke noot of een blijde vertelling, een 1 aprilgrap of een 
oudejaarsavondstreek kunnen een gedicht doen opborrelen. Wel – dat is de poëziewedstrijdeis 
– moet duidelijk gaan over een Stellingwerfs dorp, streek of water. De invalshoek, de vorm en 
de bewoording kiest de dichter zelf. Accoord? Akkoord! 
�
�
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• Dat hoogmoed vaeke vuur de val komt. 
• Dit de Nederlaanse manluden schaetsploeg op de olympische speulen in Turijn, 

letterlik overkwam. 
• Dat de Nederlaanse tael gelokkig verplicht is op de schoelen. 
• Dat jow veerder mit de Engelse tael kommen in de wereld, as mit een streektael. 
• Dat et je verdiepen in een streektael een mooie bezighied is. 
• Dat misschien daoromme, ok de biebel now eindelik zo geve meugelik in et 

Stellingwarfs vertaeld word. 
• Dat respectlozen zich in et begin ofvreugen wat dit veur nut hebben zol. 
• Dat de Stellingwarfse cultuur deur disse vertaeling positief in de schienwarpers komt te 

staon. 
• Dat een onveurstelber tal dieren jaorliks op disse wereld et lotien legt om et meensdom 

te gerieven. 
• Dat de dieren in de vri’je netuur nog et beste of binnen. 
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Hiep krokussien hoi 
Hiep sni’jklokkien hoi 

’t Is meitied. 
 

Hiep raemen eupen hoi 
Hiep wasgoed buten hoi 

’t Is meitied. 
 

De kriebels kriegen 
et huus moet an kaant 

’t Is meitied. 
 

De duffelse naor de stomeri’je 
kotte rokkies uut de motteballen 

’t Is meitied. 
 

De eerste laomer op ’e greide 
Et eerste eigien van de kiviet 

’t Is meitied. 
 

Mar et duurt vaeks niet zo lange 
dan ziej’ de kivieten gaon 
de laomer wodden schaop 

kotte rokkies in de motteballen 
de duffelse komt uut de kaaste 
et huus dat is genoeg an kaant 

niks kriebels in je boek 
et wasgoed hang ie boven 

en de raemen, och laot ok mar 
 

Weer waachten op ’e meitied. 
Zo is ’t al jaoren gaon. 
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Aanderemaond et meerst bekende gedicht uut disse riegel: De Liendeboom (Der Lindenbaum). 

(UVWDUUXQJ��
 
Ich such’ im Schnee vergebens 
Nach ihrer Tritte Spur, 
Wo sie an meinem Arme 
Durchstrich die grüne Flur.  
 
Ich will den Boden küssen, 
Durchdringen Eis und Schnee 
Mit meinen heißen Tränen, 
Bis ich die Erde seh'.  
 
Wo find' ich eine Blüte, 
Wo find' ich grünes Gras? 
Die Blumen sind erstorben, 
Der Rasen sieht so blaß.  
 
Soll denn kein Angedenken 
Ich nehmen mit von hier? 
Wenn meine Schmerzen schweigen, 
Wer sagt mir dann von ihr?  
 
Mein Herz ist wie erstorben, 
Kalt starrt ihr Bild darin; 
Schmilzt je das Herz mir wieder, 
Fließt auch ihr Bild dahin! 
 

9HUVWDUULQJ 
 
Ik zuke vergees in de sni'j 
naor heur voetstappen, 
waor zi'j an mien aarm 
over de grune greide trok. 
 
Ik wil de grond wel tuten, 
dwas deur sni'j en ies 
mit mien hiete traonen, 
tot da'k de eerde zie. 
 
Waor vien ik een blossem, 
waor vien ik gruun grös? 
De bloemen bin dood, 
et grös licht d'r schraol henne. 
 
Za'k dan gien heugenschop 
mitnemen van hiere? 
As mien hatzeerte over is, 
wie zal mi'j dan over heur vertellen? 
 
Mien hatte vuult dan wel doods an, 
koold ligt heur gezichte daorin vaaste; 
mar as et hatte veerder smult, 
dan bin ‘k heur beeld ok kwiet! 
 

�0D¶N�MLP�HHQ�F\FOXV�YDQ�]ZDRUPRHGLJH�JHGLFKWHQ�KHXUHQ�ODRWHQ"�
,N�YLHQ�]H�PRRLHU�DV�DOOH�DDQGHUHQ�HQ�ELQ�G
U�ZLV�YDQ�GDW�MLP�]H�RN�KLHO�DRULJ�YLHQHQ�]XOOHQ���
 

Iene van de hoogtepunten uut de 
meziekliteratuur die deur de jaoren et  
meerste indrok maekt het is de cyclus  

van 24 gedichten  
�

:LQWHUUHLVH�
 

van Wilhelm Müller (1794-1827) 
op meziek van Franz Schubert (1797-1828) 

 
 

Veurige maonden hawwe de eersten van de 24 
gedichten. Disse keer et vierde vas. 
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Et blift een muuizem kerwei. 
 
+DEDNXN������
 
Uut de NBV: 
3:13 Om uw eigen volk te redden trekt u uit,  

u komt tot redding van uw gezalfde.  
Het dak van de wetteloze slaat u stuk,  
u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. - VHOD - 

 
Uut de Fryske Bibel: 
3:13 Jo komme fanwegen om jo folk te helpen,  

om jo salvling te helpen. 
Jo slagge it dak fan 'e goddeleaze syn hûs stikken  
en lizze de fûnementen bleat oan 'e lêste stien ta. - Sela - 

 
Uut de Stellingwarver Biebel (in de maek): 
3:13 Om jow eigen volk te redden trekken jow d’r op uut, 

jow kommen om jow gezalfde te redden. 
Et dak van de wetteloze slaon jow stokkend, 
jow leggen de follementen bloot tot de laeste stien. - VHOD - 

 
 
In et Fries klinkt et niet mooi mar zok praot past al hielendal niet in ’ t Stellingwarfs. 
In ’ t Afrikaans dan misschien? 
 
Uut de Afrikaanse Biebel: 
3:13 U trek uit tot redding van u volk,  

tot redding van u Gesalfde.  
U verbrysel die kop van die huis van die goddelose  
en ontbloot die fondament tot by die nek. - Sela -  

 
 
 
De oflopen maond meert hewwe naost Habakuk ok nog drok doende west mit de boeken Deu-
teronomium en Klaagliederen. 
 
 
Tot de aandere maond mar weer. 
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Wi’ j’  reageren op disse stelling of wi’ j aanders wat An de liende hangen… ? Dat kan in ’ t 
Nederlaans, et Fries of – bi’ j veurkeur – in ’ t Stellingwarfs. Veur de aorighied mag et vanzels 
ok nog wel es wat een aander taeltien wezen. Et gebruuk van niet-Stellingwarfse bi’ jdregen 
wodt trouwens wel een betien in de haand holen. Opsturen naor: info@stellingwerfs-eigen.nl 

 
Et archief van dit maondblad kuj’  vienen op www.stellingwerfs-eigen.nl  
 
Aj’  dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’  nog iene die ’ t misschien 

ok (graeg) lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl 
 

Et is de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven het (een appatte tekening of foto mag 
ok), dat opsturen kan (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied en 
zonder korrektie() plaetst wodt. Altied, wil in dit geval zeggen, ja altied, behalven as et 
bi’ jglieks vluken, schellen, raozen, tieren of dat soorte van rarighied zoas dat in de daegelikse 
ommegang mit mekeer ok niet gebrukelik is. Mar et moet - an de aandere kaante - wel wat 
lieden kunnen…  Een betien reklame (bi’ jglieks je eigenmaekte sjem anpriezen of je bedrief 
gewoon es in de kiekerd zetten) kan ok mar et moet vanzels niet alliend een adverteensieblad 
wodden.  
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Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opsturen kan. Et ienige 

wat de redaktie d’ r an dot is et in- en anneneer plakken, wat deengies in rebrieken bi’ j mekeer 
zetten, et iedere maond as aemel rondsturen en et as archief op internet beweren en daor ok 
beschikber maeken om een nommer naor je toe haelen te kunnen (downloaden) as een doke-
ment in Word- en PDF-fermaot. De voertael is Stellingwarfs (vanzels) mar Fries, een stokkien 
Nederlaans of een aandere - veur oons -  leesber taeltien mag ok wel een keer. As et mar wel 
raekvlakken het mit wat d’ r op tael- of kultuurgebied leeft in Stellingwarf. 

 
3$6�23: Iederiene stuurt veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gelt liekewel 

inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie/uutgever nemt hier 
gienertied verantwoording veur mar schoeft die deur naor de instuurder. De grootte van een 
dokement het binnen roeme greenzen, gien beparking. 

 
 

Mittenneer en veurenneer 
 

* Aende * 
 


