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Op zaterdag 1 november 2008 is er van 10.30 – 15.15 uur een Symposium over streektalen

in het Huis van de Groninger Cultuur in Groningen. Aanleiding voor dit syposium is de

verschijning van de Biebel, de in de Groninger streektaal vertaalde bijbel. De organisaties

die hieraan deelnemen zijn:

• Liudgerstichten

• Nederlands Bijbelgenootschap

• Katholieke Bijbelstichting

• Huis van de Groninger Cultuur

• Stichting Grunneger Toal en Stichting Groninger Kerken.

Sprekers zijn onder meer ds. Klaas Pieterman (Groningse Bijbel) en dr. Harrie Scholtmeijer

(dialectoloog). Dagvoorzitter is: dr. Jaap van Dorp (NBG)

Plaats: Huis van de Groninger Cultuur, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen (050-5992060)

Aanmelden: De heer E. Visser (Liudgerstichten), Galjoen 16, 9801 MZ Zuidhorn (059-

4503030); e-mail: e.visser41@hetnet.nl
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Van de redaktie

Naojaorsregens gieselen de Stellingwarven, stormachtige wiend blaost fietsers van heur vehi-

kel. De ‘R’ is weer in de maond en dat betekent dat et tied wodt om de kachel nao te kieken

en de levertraon veuran op et rim te zetten. En mossels eten, want zoas elke lekkerbek wet:

mossels moej’ eten as de ‘R’ in de maond is. Van september tot en mit april is et mossel-sei-

zoen, zeden ze vroeger. Mar dat is vandaege-de-dag niet meer zo omdat ze dat spul goed be-

weren kunnen in de koeling en wi’j kun ze ok al in juli eten.

De vrouw en ikke weren op vekaansie langes de Elbe an de oostkaante van Leipzig, saemen

mit vrunden. Hi’j is jaeger en mag daore op 1700 bunder jaegen op wilde zwienen en hatten.

Et koolzaod wodde mi’jd en mit 6 jaegers hebben ze 9 wilde zwienen scheuten. De jaegers

zatten onder et bloed doe ze thuuskwammen want de biggen en keilers wodden slaacht op et

plak waor as ze daelescheuten binnen. Et slaachtofval laoten ze liggen en de vitaole dielen

wodden votdaoliks in een zakkien daon. De karkassen wodden op een anhanger laeden en

veerder behaandelt in een slageri'je-an-huus. Et was weer smullen overdaore.

In Wittenberg hewwe de 95 stellingen van Luther d'r op naolezen die daor op een deure ston-

nen.

Et kollege van B&W van Weststellingwarf wil Huze Lindenoord verkopen, ston in et week-

blad Stellingwerf. Et kulturele besef van B&W is nooit hoge inschat deur de redaktie mar ze

speulen et toch hiel demokraotisch om toch de raod et leste woord te geven.

De geschiedenis van Stellingwarf het wel zovule te bieden dat zoe'n paand makkelik inricht

wodden kan as museum en aj' de kosten daorvan ommeslaon op de bevolking zol et jaorliks

mar vier euro de inwoner kosten. Goeie raod is duur is een kenspreuke die deur de raod van

disse gemiente serieus neumen wodden moet, ok neffens et repot dat opsteld is deur  promi-

nente verontruste inwoners.

Wi'j weensken de raod van Weststellingwarf een protte wieshied toe en een wies besluut.

As Wolvege al een ziel het zol et Huze Lindenoord wezen kunnen mar as dit paand, wat eins

van oons allmaole is, verkocht wodden zol dan moej' mar ofwaachten wat d'r gebeuren gaot.

Dan blift d'r nog mar iene ziel over: Grote Dorus, mar dan wel een dolende ziel.

Tot en mit 13 september kuj' zaoterdags een karke binnenstappen via et Tsjerkepaad 2008.

Tomke moet now ok Stellingwarfs praoten. Neffens geleerden is et hiel goed veur jonge kien-

der om ze meertaelig groot te brengen.

In Gietern staot de vleerpollewien al klaor veur de winter en ik guntere haost ok naor zoe'n

flesse. Zoe'n ien keer in de weke wat zwiemelig wodden liekt me wel wat mar dan wel sae-

men mit Femmy vanzels. Zol ze mi'j een keer nugen?

Et vertaelmesienegien het drokke tieden en ditkeer komt de katte op leerzen uut de hoge hoed.

Karel Deurloo en Nico ter Linden vuulden heur passeerd dat ze nooit vraogd binnen deur et

NBV om de Biebel mit te vertaelen en dat ku'j geweer wodden in de boekbespreking. Nog vu-

le meer verhaelen en de vaaste rebrieken waoj' je mit vernuveren kunnen.

Een protte leeswille mar weer.

Wi’j hopen alderdeegst op een lange naozoemer want et weer het oons niet vule moois geven

in de oflopen hoons- en kattedaegen.

FdV
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Kunstcafé…

‘7
e
 Kunstcafé een kleurrijke ervaring’

Expressief en kleurrijk werk van Harmen Flootman en Cees Lodder

Het 7
e
 kunstcafé op 16 en 17 augustus werd door beide kunstenaars geopend met een

reactie op elkaars werk. Vervolgens werd als kick-off een voorzet gegeven om de

aanwezigen uit te nodigen samen een kunstwerk te maken.

Beide schilders hebben overeenkomsten maar ieder heeft z’n eigen kenmerkende vorm van

expressie, waarbij Lodder meer gebruik maakt van kleurvlakken en Flootman meer van

lijnen. De zaterdagmiddag werd opgeluisterd met akoestische folk- en bluesmuziek door

leden van de duo’s “Hollewaai” en “Huys ter Duyn”.

De zondag stond in het teken van de Stichting Kunstwens.

Voor een aandachtig publiek vertelden de coördinator van de Stichting Kunstwens, Esther

Pieterse en kunstenares Anneke Eckhart op betrokken wijze over het vervullen van de

kunstwens van ernstig zieke kinderen.

Het 7
e
 kunstcafé kan als zeer geslaagd beschouwd worden. Eén van de bezoekers

omschreef de expositie alsvolgt: “verrassend en vernieuwend werk in de Stellingwerven”.

Kijk voor meer info op: http://www.trixdewaal.nl/kunstcafe/kunstcafe.html of
http://www.ooststellingwerf.nl/infotype/newspage/viewitem.asp?objectID=2849&pageID=483

                Het volgende Kunstcafé is op 20 en 21 september van 13.00 tot 18.00 uur.

Dan is het werk te zien van de cursisten van:

• Francien Gramsma: gemengde technieken, met als uitgangspunt poëzie of muziek en

aquarel à plein air,

• Jeltje Baas: van figuratief tot abstract, werken in olieverf, acryl en aquarel.

• Alice Buis: olieverf schilderen gericht op figuratief werk, speciale fijnschildertechniek

gerelateerd aan de Renaissance.
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Tsjerkepaad

Wie in de eigen omgeving eens door de weeks een kerk wil binnenstappen, kan dat sinds

kort ook op zaterdag via het Tsjerkepaad 2008. Meer dan 200 kerken in Friesland open:

• iedere zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur van 5 juli t/m 13 september

• kerken zijn herkenbaar aan de Tsjerkepaad vlag en een bord langs de weg

• voor het vierde achtereenvolgende jaar

• meer dan tweemaal zoveel kerken als in 2007

Kerken ingedeeld in regio’s (midden Friesland, ZW Friesland. NW Friesland, NO Fries-

land, ZO Friesland en Ameland, ongeveer gelijk aan de regio’s van het Fietsroute Netwerk

van de ANWB)  Via de website www.tsjerkepaad.nl leest welke kerken mee doen. In de

kerk van Makkinga en in de winkel ligt een folder.

Duo-expositie in de kerk van Makkinga

Op 6 september wordt een grote reünie gehouden in Makkinga. De geboorteplaats van

Siepie Cats-de Haan en Iebele de Haan. Zij zullen exposeren in de kerk van Makkinga.

Deze duo-expositie is gratis te bezoeken op:

• woensdag 3 september. Open van 10.00-17.00 uur.

• zaterdag  6 september. De hele dag open vanaf 10.00 uur.

Iebele is begonnen met olieverfschilderijen. Toen hij meer vrije tijd kreeg in 2000 ontston-

den de eerste penseel-/pentekeningen. Tot nu toe zijn 88 tekeningen gemaakt van dorpen

en steden in Friesland en (ver) daarbuiten.

Van Siepie zijn schilderijen te zien van Iebele pentekeningen.

Biebel ien t Grunnegers

Sikkom vatteg joar is ter aan vertoalen van Biebel ien t Grunnegers waarkt. Meer as fiefteg

vertoalers hebben pro Deo oet de brontoalen biebel overzet ien geef Grunnegers. n Ker-

waai dat zien weergoa wat omvang en duur aanbelangt iern pervinzie Grunnen nait kent en

doar elke Grunneger, geleuveg of nait, grootsk op wezen kin.

t Overzetten van biebel ien t Grunmnegers viendt zien oorsprong ien Grunneger Dainsten –

kerkdainsten ien streektoal. Om ien dizze dainsten te bruken ontston der vroag noar biebel-

teksten en laiden ien t Grunnegers. Van 1973 òf is ter onder permoters van Liudgerstichten

waarkt aan t overzetten van biebel: t biebelvertoalkerwaai. Vertoalers hebben der veur ko-

zen woorden en waarkwoordsvörms te bruken dij ien ale Grunneger kontrainen begrepen

worden kinnen. Oetgoave, doar zowel canonieke as deuterocanonieke bouken ienstoan,

kwam veurnkander ien soamenwaarken mit t Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholie-

ke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting.

De prezentoatsie is op zotterdag 25 oktober om 14.00 uur ien Martinikerk aan t Groot

Maart ien Stad. Noa t aanlangen is ter tied om onder wat eten en drinken mit nkander te

proaten ien t koor van kerk. Tiedens de Bijbel10daagse van het Nederlands Bijbelgenoot-

schap wordt aandacht geven aan t verschienen van biebel ien t Grunnegers. Op moandag

27 oktober wordt ter op n bult ploatsen ien Grunnegerlaand oet Biebel en NBV veurlezen.

Ie binnen op 25 en 27 oktober aalmoal van haarten welkom!
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Wussen jim dat…

• Berlusconi iene van de aldergehaaisten is. Hi’j het de wet in Italie zo anpast, dat hi’j

niet veur zien wangedrag te vervolgen is.

• Karadzic et over een aandere boeg gooide, die leut de baord staon en gaf him uut as

dokter. Et Balkan volk leut him eerst mar wat ommetiezen, ze hebben hem now

verkwaanseld. Ze willen daor ok graeg bi’j de EU. Et het een protte meensken de

kraege kost deur disse kronkels.

• Geveerlike gekken (volksmenners) de registers lostrekken om nog meer macht te

kriegen. Gewone meensken daordeur altied et bokkien binnen.

• De staotschuld in Amerike torenhoge oplopen is, en Bush daor gien perbleem mit het.

Obama vint et allemaole onverantwoord. Een gat van 490 miljard dollar in de

begroting, en een staotsschuld van 10.000 miljard dollar.

• We hier te laande now dezelde temperetuur hebben as in midden Frankriek. As bi’j

de winterdag de temperetuur ok nog flink in de hoogte gaot dan zal et gas nog wel

vule duurder wodden.

• D’r now goenend binnen die beweren dat geld en tied een illusie is, en dus niet

bestaot. Meensken hebben disse illusie zels bedocht. Je hebben d’r elke dag wel mit

te maeken, en as jow daor krap mit omme kommen dan wodt et er niet noffeliker op.

• Jow lillik et bokkien wodden kunnen as een besmette hoolttieke je langer as 24 ure an

de peinze hangen blift.

• Boeven die goed in de sloppe was zitten, wel es een aarmoedzaaier inhuren die dan

heur straf uutzit. Indentiteitsfraude bi’j de gevangenis kan dus ok in Nederlaand.

• Obama in Amerike nog niet in et zadel zit, mar hi’j wil de rieke euliemagnaten now

al bewegen om de alderaarmsten daor wat verlichting te geven. Wat een klus.

• Saakasjvili van Georgie mit vuur speulde. Dit volksmennertien kwam d’r wat laete

aachter dat jow grootmachten beter niet tegen mekere opzetten kunnen. En veural de

Russen niet duvels maeken moeten. Et het alweer een protte onschuldige meensken

de kraege kost. Huzen an fladden en grote horden volk op ‘e vlocht. Lao’we hopen

dat et  daor bi’j disse miskleun blift. Et is iens niet zo veer van oons of.

Henk de Vries
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Anansi (13)

Wieshiedsfaobel veur kiender van 8 tot 80...

Anansi en de zulveren balle (Hoe de maone an de hemel te staon kommen is)

Doe de tied de tied was, hadde Anansi zes zeunen. De ooldste zeune hiette Zie Geveer, de

twiede Maek Wegen. De naeme van de dadde zeune was Drink Revieren, en Wildstreuper die

van de vierde. De vuufde zeune hiette Gooi Stienen en Kussen was de jongste zeune. Et we-

ren beste kiender.

Op een dag was Anansi op reize, veer van huus. Langs de kaante van zien pad zag hi'j een

prachtige zulvergluuiende balle. "Die moe'k hebben om mit naor huus te nemen," zee hi'j te-

gen himzels. Hi'j wol de prachtige balle oppakken, mar die ruulde van de weg of en vul in de

revier. Anansi sprong d'r staondebiens aachteran en docht him griepen te kunnen. Op dat stuit

slokte een hiele grote vis Anansi in ien keer op.

Thuus onderdehaand sleut de ooldste zeune zien ogen, en omreden zien naeme Zie Geveer

was kon hi'j zien wat d'r mit zien vader gebeurde. "Vader is opslokt deur een vis!" reup hi'j.

"Et kost daegen om deur et oerwoud te gaon om daor te kommen! Hi'j is verleuren." Maek

Wegen zee: "Kom aachter mi'j an!" En daor begon hi'j een pad deur et bos te maeken. Ze

reisden hiel vlogge over et pad. Doe ze bi'j de revier kwammen, raosde Maek Wegen: "Mar

hoe vienen we vader now weeromme in de revier?" Drink Revieren nam een hiele grote slok.

Vot was de revier, alles wat d'r overbleef was een hiele grote vis op et dreuge. Drink Revieren

raosde et uut: "Hoe krie'we vader uut de vis?" Wildstreuper was d'r netuurlik ok. Hi'j leup

naor de vis en snee him van kop tot steert eupen. En doe was Anansi weer vri'j.

Daor ston hi'j mit de zulveren stien in zien haand. Opiens vleug d'r een valk op heur of en de

valk nam Anansi en de stien in zien bek mit en vleug omhogens. Gooi Stienen richtte en

gooide een groot stok rots naor de valk. De stien raekte de valk zo hadde dat hi'j Anansi los

leut. "Vader vaalt op de grond en gaot dood!" reup Gooi Stienen. Mar de jongste zeune, Kus-

sen, leup naor et plak waor Anansi daele kommen zol en zorgde d'r veur dat zien vader za-

chies daele kwam. Daor ston Anansi dan, en hi'j hul de zulveren gluuiballe veur him uut.

"Ik wil dit an de zeune die mi'j redded het geven. Mar wie van de zesse verdient him et

meerst? Zonder Zie Geveer hadde gieniene weten dat d'r wat gebeurd was. Zonder Maek We-

gen weren jim niet op tied bi'j mi'j kommen. Zonder Drink Revieren haj'm de vis gienertied

vunnen. Zonder Wildstreuper ha'k now nog in de boek van de vis zeten. Zonder Gooi Stienen

zo'k now deur de valk mitneumen wezen. En zonder Kussen wa'k now dood west. Ik vraoge

et an de hemelgod Nyankopon. Hi'j zal wel weten wat d'r daon wodden moet."

Anansi gong dan ok naor de god van de hemel. Nyankopon nam de balle en zee: "Ja ik weet

wat d'r daon wodden moet. Hi'j nam de balle en zette him hoge in de locht. Hi'j zette him zo

dat iederiene him altied zien kan, seins een klein stokkien mar ok pattietoeren hielemaole. De

balle is d'r nog altied. Hi'j zal d'r ok altied wezen. Hi'j is d'r t'aovend ok weer, kiek mar es...

Maekt deur deur: Rens de Vette

Vertaeld deur: Vertaelmesienegien
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Tomke...

Tomke...

Tomke mantsje altyd blier, Tomke joongien altied blied'

Tomke mei dyn krol yn 't hier, Tomke mit je krul in 't haor

mei dyn hûntsje sa bretaal, mit je hontien zo bertaol

harkje gau nei dit ferhaal.  luuster rap naor dit verhael.

Et projekt Tomke is in 1996 uut aende zet as een tael- en leesbevodderingsprojekt veur uk-

ken (zoe'n 2 tot 5 jaor) en heur opvoeders in Frieslaand 'Infermaosie veur groten en mate-

riaolen veur ukken'. D'r wodt geregeld (ienkeer jaors?) een ni'j boekien maekt, et wodt

deur Fryslân-TV ondersteund en d'r wo’n in biebeltheken en peuterspeulzaelen veurlees-

daegen holen. De boekies wo'n ommenocht uutdield an ukken, schoelen, biebeltheken,

peuterspeulzaelen. Et ligt vaeks ok wel bi'j de dokter en de tanedokter in de waachtkaemer.

Sund 2006 wodt d'r ok een Tomke-boekien maekt veur de Stellingwarven (en in et Bildts).

De koördinaosie van et Tomke-projekt is in hanen van de Afûk en de Bibliotheekservice

Fryslân. Veerder warken de volgende orgenisaosies d'r an mit:

- Cedin, Liwwadden

- It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse, Drachten

- St. Partoer CMO Fryslân, Liwwadden

- St. Frysktalige Berne Opfang, Liwwadden

- Wurkgroep Frysk en Logopedie, Liwwadden

- Omrop Fryslân, Liwwadden

- Thuiszorg Het Friese land, Liwwadden

- Thuiszorg De Friese Wouden, Drachten

- Thuiszorg Zuid-West-Friesland, Sneek

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte (sSr) uut Berkoop is (mit)verantwoordelik

veur de uutgifte in et Stellingwarfs.

We wodden deur de Tomke-warkgroep vraogd awwe es wat ommedaenken an Tomke ge-

ven wollen. Now dat wiwwe wat graeg doen vanzels. Now is et niet oonze gewoonte om

alliend mar mooi, mooi en prachtig te roepen of de zaek domweg wat of te kraeken. Nee,

we geven graeg een zo eerlik meugelike veurstelling en leven oons graeg een betien in in

et onderwarp. Ditkeer dan ok niet aanders, mar we beparken oons now (veur zoveul meu-

gelik) wel tot de Stellingwarfse uutgifte. Zels biwwe al wat uut de kleine kiender mar mit

et boekien in et Fries en Stellingwarfs (en de DVD in et Fries) van juni 2008 as veurbeeld

vreu'we an aanderen, hoe as die d'r tegenan kieken. We keken eerst es op de webstee van

de Schrieversronte awwe daor wat over Tomke vienen konnen.
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Webstee sSr:

Naodat vanof 2006 et boekien Tomke ok in et Stellingwarfs verschient en an alle Stel-

lingwarver ukken uutdield wodt, leek et de veurlees-orgenisaosie van Tomke mooi toe

as Stellingwarf ok mitdoen zol an die grote veurleesaktie. De Stellingwarver Schrie-

versronte reageerde netuurlik positief en een ni'je saemenwarking kwam op gang. Van

de vuuftien ukkespeulplakken in beide Stellingwarven deden d'r achte mit an de veur-

leesaktie van Tomke in et Stellingwarfs. De Tomke-veurleesaktie wodt al sund jaor en

dag in de eerste weke van juni holen in et Friestaelige pat van perveensie.

We stuurden Sietske Bloemhoff, direkteur van de sSr een liesien mit zomar wat vraogen

die bi'j oons opkwammen:

• Waor komt et idee weg en wat was doedestieds de aachterliggende gedaachte om

een Stellingwarfse vertaeling van de boekies van Tomke te maeken..?

• Wat vien ie zo goed, en wat vien ie evt. de wat mindere punties an de boekies (en

DVD's?) van Tomke..?

• Waoromme hej'm Sjoukje Oosterloo (en as ienigste?) vraogd veur de vertaeling in

et Stellingwarfs..?

• Wat is neffens jow de toevoegde weerde veur et Stellingwarfs om een Fries ukke-

boekien in et Stellingwarfs te hebben..?

• Biwwe in Stellingwarf zels niet maans genoeg om zoksoorte edukatief materiaol te

maeken wat dan (misschien) nog meer op oonze Stellingwarfse eigenhied anslöt..?

• Waoromme wo'n de vassies op de DVD's niet vertaeld en opni'j opneumen..?

• Wat is de (jaorlikse?) Stellingwarfse oplaoge..?

• Uut wat pottien kommen de centen veur dit Stellingwarfse projekt..?

• Doen jim ok onderzuuk (naovraoge) naor et effekt van dit projekt..?

• Wanneer is dit projekt uut aende zet en tot hoe lange lopt et deur..?

• Bin d'r in Stellingwarf ok ukkespeulplakken die niet mitdoen an dit projekt en wat is

in dat geval dan de reden..?

• Biwwe nog wat vergeten te vraogen, of wi'j' d'r zels nog wat over kwiet..?

We kregen van vrouw Bloemhoff een netties briefien over de TNT-post weeromme mit

de bosschop dat ze hier niet an mitwarken wol "... zolange de berichtgeving over de

Stellingwarver Schrieversronte en/of heur mitwarkers in 'An de liende' zo negatief blift

as dat now al tieden et geval is...".

Hatstikke jammer vanzels dat vrouw Bloemhoff in heur funktie as direkteur van disse

zwaor subsidieëerde instelling gien onderscheid maeken kan in et stellen van wel es wat

kritische vraogen, en alliend mar wat ropt over negatieve schrieveri'je. Van ’t meitied

het ze oons nog toezegd om wat daotums veur te stellen veur een ‘goed gesprek’ mar

daor hewwe ok niks weer op heurd. Mar goed dit het niks mit Tomke te maeken…



10

We vreugen de vertaelster Sjoukje Oosterloo wat zi'j van Tomke vint:

Sjoukje het sund veurig jaor now twie keer een Tomke-boekien vertaeld (-red-: et

eerste boekien in 2006 het Sietske Bl. vertaeld). Now vertaelt Sjoukje ok wel es wat uut

et Nederlaans en et is heur dan ok opvalen dat et vertaelen uut et Nederlaans meer

andacht vragt as vanuut et Fries omreden de Friese grammatika aorig dichterbi'j et

Stellingwrfs staot as de Nederlaanse. Et maekt heur trouwens niks uut as ze now veur

groten of veur (kleine) kiender vertaeld. Et is in beide gevallen gewoon zo, om in zo

geef meugelik Stellingwarfs te vertaelen wat d'r staot.

Op oonze vraoge as ze wel altied de laeste Friese versie hadde - omreden we hier en

daor wat verschillen zaggen tussen de dezelde uutgifte in et Fries en et Stellingwarfs -

was Sjoukje slim risseluut: ik vertael precies wa'k toestuurd krieg en bedaenke daor

niks bi'j en doe daor niks vanof. As d'r verschillegies tussen tussen de beide uutvoerings

binnen dan moet dat laeter deur de opmaek kommen (wezen).

Sjoukje dot et vertaelwark et liefste alliend en vint daj' eigennaemen niet vertaelen

moeten, Tomke wodt dan bi'jglieks ok gien Doempien. Zoks zol veur ukken alliend mar

verwarrend overkommen as de Stellingwarver ukken es naor de Friese Tomke op de

tillevisie kieken zollen. Sjoukje hoopt dat d'r vule uut Tomke veurlezen wodt veur de

ukken. Zodoende leggen we et follement veur kiender die opgruuien mit et praoten,

lezen en schrieven in geef Stellingwarfs.

*

We vreugen de ukkeleidster Riet Pander (psz Berkoop):

Juf Riet is Drentse van komof, verstaot et Stellingwarfs (en et Fries) wel mar bruukt et

zels eins niet. De verdieling naor moeketael in heur klassien ukken is roegweg 1/3

Nederlaans, 1/3 Fries en 1/3 Stellingwarfs. Ze vint et veural van belang om een kiend in

de eigen tael troosten te kunnen, mar veur et overige het ze - en neffens heur de kiender

ok - an et Nederlaans meer as genoeg.

Riet kent Tomke vanzels wel en vint et prachtige boekies. De verhaelties en de vassies

bin hiel mooi en neffens heur ok hiel geschikt veur de kiender waor zi'j mit van doen

het, mar alliend in een Nederlaanse uutvoering was heur ok goed genoeg west. De

boekies van Tomke bin een peer keer an de kiender uut heur ‘klasse’ mitgeven naor

huus en d'r is twie keer een goed Stellingwarfs praotende veurleesmoeke west om d'r

uut veur te lezen. Dat het ok hiel goed voldaon mar ze het de veurleesmoekes nog wel

mitgeven dat et nog mooier west hadde as die bi'j et veurlezen een soort van een

poppekassien, een groot bod of een flip-over bi'j heur had hadden om veural de andacht

van de kiender krek even beter vaasteholen te kunnen.

De boekies van Tomke bin prima, mar hoeven om heur niet speciaol in et Stellingwarfs

of et Fries. En eerlik is eerlik, d'r is op allerlei gebied al zovule leeranbod.

*

We vreugen Boukje Mulder van de biebeltheek van Wolvege:

Neffens Boukje het d'r dit jaor nog gien veurleesmiddag rond Tomke west, wel een

Nationaole veurleesdag. Ze hadde et boekien van juni van dit jaor nog niet zien mar de

biebeltheek het wel een speciaol Tomke-dossier dat deur de 'Bibliotheekservice Fryslân'

bi'jholen wodt. Ze krigt alliend positieve reakties "leuk", mar markt op dat ze verwaacht

dat d'r niet meer as zoe'n 5 percent Stellingwarfspraotende ukken/kiender bi'j heur in de

biebeltheek kommen. Ok nog es 5 percent Fries en de aandere 90 percent is Nederlaans.

Deurenneer vint vrouw Mulder et hatstikke 'leuke' boekies. Wat ze et meerste mist is de

struktuur en regelmaot in et verschienen van de Tomke-boekies (in et Stellingwarfs) en

de akties d'r omhenne. En et hoeft om heur niet zo neudig in et Stellingwarfs. Zels is ze

van huus uut Friespraoter en bruukt in de biebeltheek eins alliend et Nederlaans.
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We vreugen de ukken Esther en Joyce wat die van Tomke vienen:

In 2006 bin de eerste Stellingwarfse Tomke-boekies doedestieds uutrikt - deur

dippeteerde Bertus Mulder - an disse ukken Joyce en Esther. Esther en Joyce bin de

oflopen maond krek 5 jaor wodden en kregen destieds as eersten et in et Stellingwarfs

vertaelde Tomke-boekien 'Kom in mien husien'. Veurig jaor hebben ze op de OBS 'De

Stelling' in Makkinge ok et boekien 'Tomke en Romke op reize' kregen mar dit jaor

'Eerst dit... dan dat' (nog?) niet. Ze hadden d'r ok nog niet eerder een DVD van zien mar

stopten disse uut et juni-nommer vlot in de DVD-speuler thuus. De beide maegies

pakten ok vlot de boekies uut heur eigen grote boekekaaste en konnen Tomke en

Romke drekt anwiezen. Yana Yu en Kornelia wussen ze zo gauw even niet wie dat

weren. Ze bin op schoele krek begonnen mit et schrieven leren van de eerste (losse)

letters, dat et zéls lezen gaot dan ok nog niet zo best. Heur moeke - geef Stellingwarfs

praoter van huus uut - het de meerste verhaelties al een peer keer veurlezen en de

meerste kleurplaeties hebben de meiden ok hiel netties inkleurd. De beide maegies

pikken in huus een protte Stellingwarfs op mar et Nederlaans van et schoeleplein ligt

heur toch et makkelikst.

*

We vreugen de onderwieskundige, dr. Anne Bult wat hi'j van de Tomke-boekies vint:

Wat vuul ik as ik et Tomke-boekien bekiek en beluuster uut de hoeke van grote

meensken die et verhael maeken en et grut dat d'r naor luustert? De plaeties vertellen zo

ongeveer etzelde verhael as de woorden uut et boekien en as de spreekstemme op de

DVD. Dat is goed, mar ok weer niet hielemaole. Waoromme stikken de plaeties et

verhael niet nog een betien omhogens? Waoromme moeten beide zo op mekeer lieken?

En waoromme heur ik vusen te vule de vrouw die et veurlest, heur bugen naor de

kiender in heur stemgebruuk, klaank, melodie en ritme?

Et bin 'n stokmennig losse verhaelen mit zeker drie vaaste gaasten en ien of twie keer

een binnenkommer: een peliesieman bi'jglieks. Dat kan, mar ik daenk ok dat kiender

van disse leeftied (2, 3, 4 en 5 jaor) nog meer hulpen binnen - meer hulpen wodden om

groot te wodden - as d'r wat meer en aandersoortige verbienings in anbrocht weren.

Mien veurkeur gaot omwille van de kiender uut naor deurlopende verhaelen en minder

brokstokkies.

D'r kommen aorig wat gesprekken in dialoogvorm in veur. Fijn. Lekker direkt. Mar dan

moe'k wel vanof et begin weten wie wie is. Is Romke een hond of een keboolter of

een... en is Kornelia heur moeke, buurvrouw of een ooldere vreundinne? En waoromme

wodt de peliesieman now zo 'bassig' daelezet? Een te oold bield aj't mi'j vraogen; hi'j

kan toch ok wel gewoon doen?

Een nog wat algemienere opmarking in de vraogevorm: trekken de schrievers en

veurlezer de kiender wel genoeg omhogens, naor de volwassenen toe of doen ze dit

krek aandersomme: de groten maeken heur te vaeke en te vule klein. Wat kiender-

achtig. Kienderachtig doen is minder goed veur et opgruuiende kiend.

Mit de schriefwieze van et woord ofwask... wodt wat vremd ommegaon!! En ok -

bi'jglieks - een woord as 'omreden' uut de jaoren vuuftig zol ik niet gauw bruken veur

disse leeftied.
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Nao al disse Tomke-‘specialisten' is oonze miening niet meer zo van belang, mar jim

meugen best weten dawwe et gewoon mooie boekies vienen in een heldere - meerst

primaire - kleurstelling. Bi'j haost alleman heurden we trouwens wat 'brommen' over

een wat ondudelike struktuur en regelmaot. We vreugen oonszels ok even of

waoromme as de DVD niet in et Stellingwarfs vertaeld en opni'j opneumen is?

Ondersteuning van TV-Stellingwarf is (nog) niet zo makkelik mar de lekaole radio of

tekst-TV zit vaeks te springen om Stellingwarfse kultuur- en kienderpergrammes. Al

mit al hawwe veur vrouw Bloemhoff aachterof dan ok nog vule meer vraogen mar ja,

veur heur is d’r veurlopig genoeg aander wark an de winkel…

We kregen ok et 'Verslag van het jaar 2007' (in et Nederlaans) over dit Tomke-projekt

ter inzage en neteren daor zomar een peer losse wetensweerdigheden uut:

• de oplaoge veur et Stellingwarfs taelgebied is 2.000 stoks

• de oplaoge veur et Bidts taelgebied is 1.000 stoks

• in Lingen (Dld) het ok een prissentaosie west in een Duuts-Nederlaans-Vlaamse

bi'jienkomst

• et explotaosieoverzicht geft veur 2007 een begroting van 37.400 en een besteding

van 55.586 euro

• neffens de sutelkraante 'Twie pond 'n stuver' van de Stellingwarver sutelaktie 2007

koj' et Tomke-boekien doe ommenocht kriegen.

We vunnen ok een peer webstegies veur nog meer infermaosie over Tomke:

http://www.tomke.nl

http://www.fffestival.nl/Index.php?pageID=5

http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_39790.aspx

http://www.heitenmem.nl/Forum/viewtopic.php?t=766

http://smelt.punt.nl/index.php?r=1&id=224810&tbl_archief=0

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/gva/?menu=article&categoryID=64749&articleID=695987

Te slotte:

Op 5 november 2008 wodt d'r in Liwwadden een Tomke-symposium (in et Fries)

holen.

Piet Bult

PS
Op et alderlaeste mement kwam d’r nog wat anvulling binnenroegelen:

- Et is niet de bedoeling dat bi’j alle boekies ok een DVD mitgeven wodt veur de

   kiender thuus mar – zeg mar – per lekaosie een DVD bruukt wodden kan veur

   ondersteuning van et (veur)lezen uut Tomke.

- Juf Riet miende eerst van niet mar lat oons nog vlogge even weten dat de Tomke-

   boekies in juni dit jaor, wel rondpat binnen in de psz van Berkoop.
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Bolding vertelt (9)…

Goj, allemoale,

Wi'j bint al weer mooi deur de zomer hen e sukkeld, veul warmte en gien gebrek an

water. Zulf hek wat meuite mit die breuierige dagen. Geertien en ikke doen dan net zo as

die meinsen uut Zuud-Europa: noa de eerpels en de bri'j goan wi'j een paar uurties plat,

siesta numen ze dat geleuf ik.

Ja ongeleugen woar, ik kan dartig groaden onder nul beiter lieden dan der boaven. En die

uutersten hebbe wi'j hier de mieste joaren wel een poosien..

As et een beetien knap weer is mag ik geern op de fietse springen en zo wat dorpies bi'j

oens in de buurte an doen. Ik mutte dan dezelfde stroate gebruken as de luu die mit gat in

de auto zit. Now is er op die binnenweggies nooit veul drokte, mar 'tis wel uutkieken

heur, de mieste sjefeurs hebt niet veule mit fietsers op. Olde luu maakt vake bi'j mooi

weer een rittien woar ze meer kiekt wat noast de weg te zien is dan der op, krek of ze mit

peerd en wagen op stap waren

Veur de veiligheid hek altied een fel rood jassien an, zo dat ze mi'j goed zien kunt en ook

nog een helm op 'theufd. Doar hek wel lange tegen an hungen, 'khar joa al meer dan vief

en zestig joar zonder e daone, mar now weet ik al niet aans meer.

Veurig zomer hek nog mit e doane an een fietstocht veur een goed doel, een dikke

zeuventig kilomeiter in de buurte van de Niagara watervallen. Et was een mooie tocht en

ik hebbe er arg van geneuten. Dit soort tochten bint hier mar weinig en vake wied van

huus of.

Lestdaags stund hier in een plaatselik bladtien dat er iene hullen zul worden, een klein

uurtien van oens huus of. Ze schreven oaver een zestig kilomeiter of zo. Now dat leek

mi'j best wat, ook al zaten wi'j wat mit tropische warmte.

Now beste meinsen, ik hebbe et nog van in de botten. 't Mus net zo ween dat alles tegen

leup, de zunne braande der al op toen wi'j pas tegen elf ure op gaank kwaamen. Ik harre

al gauw deur dak een stuk older was dan die aandere dartig of zo die ook mit deden. Op

racefietsies steuven de miesten mi'j zo veurbi'j, een handtien vol gezette meinsen kunk

nog net zoon beetien bi'j blieven.

Eerst reden wi'j oaver een fesoenlikke weg, mar een stukkien was drok mit auto verkeer

van luu die mit vekansie gungen, caravans en zuks. Toen hebt ze oens oaver wat

grindweggies wieder laoten goan en we mussen ook nog een stuk heuilaand deur kruzen.

Jonge,jonge, wat hek e zwiet.

Ie mutten weten dat de weigen hier niet zo vlak bint as in Frieslaand, giet hoast altied op

en dale. Mien fietse hef wel een bulte versnellingen, mar ik mus nog verscheiden de

billewagen gebruken um oaver de heugten te komen.
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Mit lieverloa worde et snikhiete en ik muse wel of hoaken van dat kleine groepien woar

ik mit meuite bi'j e bleven was. Bi'j een paar olde bomen aan een stroompien hek de

fietse neer e zet en eem de de voeten op e frist. Een mannegien die mit een bussien

achter oens reed har al an e beuden mi'j varder mit te nemen mar daor wok niks van

heuren. Noa een uurtien of zo bink weer wieder e sukkeld, wat kunt zestig kilomeiters

toch laank ween! tLeste gung mi'j wel arg zoer of en ik ware slim bliede dal 't ende

zage.

De miesten zatten mit rooie verbraande koppen al achter een pilsien of aanders wat kold

spul en et biertien vul der mi'j ook gloepens lekker in. Ik musse nog wel eem gniezen

dat de bezzemwagen nog in et geweer mus komen um wat jonge nozems op te pikken.

Een volgende moal zak mi'j eerst wel een paar keer bedenken veur ik weer an zoon

tochien in de hitte mit zal doen. Geertien har mi'j al e woarschouwt: “Wat wi'j toch, ie

bint gien vief en twintig meer, ie zullen der joa wat van kriegen.”

Ik neme an dat de miesten die dit leizen Abraham al e ziene zult hebben. Hebbe ie dat

ook wel ies dai'j  bi'j tieden denken veule meer an te kunnen, dan in warkelikheid.

Veurige weke hak dat ook nog toen de maachies oaver waren en op mien rugge

peerdtien rieden wollen.

In een paar weken hebbe wi'j nog een feesien veur oenze veertigste, paar vrouwluu uut

Nijjevene bi'j Moppelt, olde kunde van oens, koompt nog veur oaver. Volgende moal

heur ie der denk ik nog wel van.

Disse moand is wel arg gauw veurbi'j e vleugen. Veur dak et in de gaten harre was er al

een aanmaning van die Stellingwarvers, nog altied een stuk beiter dan van de belasting.

Mar um kort te goan ik harre mien stukkien oaver de oorlogstied niet kloar en de tied

was te kort um er nog wat fesoenliks van te maken, dus meinsen volgende moand beiter

heur!

Jullie allemoale, goed goan van
Geertien en Henke

Identiteitskrisis...

In de verschillende Stellingwarfse kraanten van Boom-pers ston een mooi plaetien van

oonze boekekraom op de Berkoper Mark. Aachter de staepels Nederlaanse, Friese en

Stellingwarfse boeken ston pb in een striedveerdige verkoopholing. Et verhael bi'j et

plaetien gong liekwels over de oold-Stellingwarver en Verkade-albums verzaemeler

Anton Siedsma. Beide manluden verkeren now in een diepe identiteitskrisis deur disse

malle naemswisseling van Boom-pers en mossen heur onder behaandeling van een

zieleknieper stellen. Et is nog mar de vraoge as et iens weer hielemaole goed komt...
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De basisschool is weer begonnen…

De basisschool is weer begonnen!

Een hele school trok eens op reis. Het zou een lange reis worden. Op de eerste dag ston-

den alle kinderen klaar. Het zag er kleurrijk uit: een nieuwe boekentas, frisgewassen kle-

ren, glimmende schoenen, een goedgevulde pennenzak en vele zonnige gezichten. Tien

maanden zou de reis duren en op het einde van juni zouden ze weer aankomen. Drie trei-

nen stonden ongeduldig te wachten: voor elke klas één. In de eerste trein stapten de kin-

deren van het eerste en het tweede leerjaar in. Vooraan stond hun machinist.De kinderen

van drie en vier namen de tweede trein, bestuurd door hun machinist. De grootste, die

van vijf en zes hadden plaatsgenomen in de laatste trein. Hun machinist had de motoren

reeds aangezet. Iedereen was ingestapt. De deuren klapten dicht! Daar ging de trein! De

kinderen hingen door het raam en wuifden naar de ouders. Samen, de machinisten en de

kinderen, zouden ze trachten er een prachtige reis van te maken. Zou het hen lukken? De

kinderen hadden hun koffers volgeladen:

1ste lj. : koffers vol goede moed (+ pennenzak)

2de lj. : koffers vol vriendelijkheid (+ agenda)

3de lj. : koffers vol eerlijkheid en inzet (+ leesboek)

4de lj. : koffers vol behulpzaamheid (+ schriften)

5de lj. : koffers vol verdraagzaamheid (+ Frans boek)

6de lj. : koffers vol dankbaarheid (+ brooddoos)

Het was een heleboel. Teveel om op te noemen. Alles voor onderweg. Zou het hen luk-

ken? Wie zou de spoorbomen tijdig neerlaten? Wie zou het licht op groen zetten? Wie?

In de verte verdwenen de treinen voor een lange reis. Dit jaar mag ik ook mee op reis in

Makkinga en Elsloo. Ik ga godsdienst geven aan kinderen van groep 7 en 8.

Erica Plomp-den Uijl

pastor Streekgemeente Frieslands End

sprenkelen of sprinkelen…

sprenkelen,    zie: sprinkelen

sprinkelen, sprenkelen = bevochtigen door te sprenkelen

mar:

besprinkelen, zie: besprenkelen

besprenkelen, besprinkelen, bespraankelen = 1. met druppels bevochtigen

                                                                         2. veel alcohol drinken op een feest

ofsprenkelen = besprenkelen, door te sprenkelen enigszins afspoelen
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 Ik geleuf et, ikke niet…

Lao’we zo now en dan es een stokkien uut de vertaelde biebelteksten deur et brillegien

van een leek bekieken; hoe zuwwe trouwens ok aanders. De glaezen in dat brillegien

bin seins helder, ok wel es wat smerig en ok wel es dikke besleugen, haost tot matglas

wodden…

      -.-.-.-

Antwoorden of wat zeggen...

D'r bin een hiele protte veurbeelden te vienen waor et krek liekt as et Stellingwarfs op et

Hebreeuws liekt. Et Stellingwarfs kent et warkwoord 'antwoorden' wel mar et wodt niet

al te vaeke bruukt, krek as in et Hebreeuws in de Biebel. Et Stellingwarfs bruukt vule

liever et wat vrijere warkwoord 'zeggen' in plak van 'antwoorden'.

Liever: Hi'j zee ... en doe zee de aander, as: Hi'j zee en de aander antwoordde...

In de biebelteksten komt dit verschiensel hiel vaeke veur. Een antwoord heurt altied

konkreet bi'j een vraoge, wat zeggen op een vraoge kán een (dudelik) antwoord op die

vraoge wezen, kán een antwoord in 'bedekte termen' wezen mar kán alderdeegst ok een

soort van antwoord wezen die in eerste oogopslag nargens naor liekt.

In bi’jglieks Genesis 22 waor Aobraham mit zien zeuntien de barg op gaot om een -

speciaol - offer te brengen wíl Aobraham wel antwoord geven op de vraoge van zien

zeune Isaak mar kán dat eins niet. Hi'j zol dan ommes verklappen wat d'r even laeter

mit et joongien gebeuren zol. Hi'j moet vanzels wel - al was et mar uut fesoen - wat

weeromme zeggen tegen zien zeune. In zoe'n geval 'antwoordt' hi'j dan ok niet mar

'zegt' wat weeromme.

Ditzelde dot him ok hiel vaeke veur as bi'jglieks hogepriesters of schriftgeleerden wat

an Jezus vraogen. Meerstal geft hi'j dan gien rechtstreeks antwoord (dudelik bescheid)

op heur vraoge mar hi'j 'zegt' wel wat weeromme. Wat hi'j dan weeromme zegt is de

iene keer een streekrecht antwoord, dan es in de vorm van een synoniem of een aandere

keer in de vorm van een peraobel.

Antwoorden of wat weeromme zeggen, de iene keer haost etzelde, de aandere keer een

hiel verschil.

Ik geleuf et, ikke niet...
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Sap en wien

Sap en wien

Zwaor höngen de bloemen an de verwilderde vleerbos.As een schaarm van een

omgekeerde paraplu leuten ze alle weersomstandigheden over zich en gaon. De wit-

gele kleur was een teken dat ze volgreui-jd waren en angaven dat ze in die toestaand

het beste  eplôkt konden worden..

“Wi-j de kaemer wat opvrolijken, “ worde mi-j toe-ereupen. “Daor eb ie niks te lange

plezier van. Die bin al vuus te ver in de bleui-j”

Wat al te ver en, en niks te lange plezier van, dochte  ik bi-j mi-j zelf. Ie mossen ies

weten. wat ik hiermee wil doen.

“d’Ele zomer nog wel,” antwoordde  ik toen en gunge ondertussen verder om de

schaarmen van de bos te ontdoen.

“Wat doe ie hier dan mee?” De veurbi-jganger was skienbaor ni-jsgierig eworden

want bi-j et zien van een ömmer vol mit bloemen, en die er niet al te netties waren

inelegd, had de ni-jsgierigheid eprikkeld.

”Die zet ie ook niet op een vaas zo ik in eerste instantie dochte”.

“Dat eb ie dan goed edocht, dit wordt een frisdrank.” Mit dit antwoord  dochte ik de

ni-jskierigheid te hadden bevredigd. Maar niks d’r van. Er mos uutleg koemen.

Uutleg,  hoe ’t ien en ‘t aander  dan wel tot staand kon koemen, en hier worde  een

ogenblikkie  tied.veur vri-j emeuken.

”Now bedaankt eur en ik gao drekt an de gaank want bi-j ons stiet de vleerbos in vol

ornaat te pronken. Ik had now eerlijk ezegd ook nooit edocht da-k van die bloemen

wat kon maeken en wat ik dan ook nog op zol  drinken. Dat was dochte ik  alleen

maar te kriegen in de reformwinkels.Maar, ik laote joe het resultaot preuven.”

“Moe-j niet alle bloemen wegaelen” reup ik eur nog nao. Die bloemen worden

vruchten en die bessies. in ’t naojaor, bin goed veur wien.. Goed ontollen, Goed veur

wien.”

“Ik koeme dan nog wel ies weer” reup ze mi-j toe.

En dan is ’t naojaor. Er is genog  an de vleerbos blieven hangen  nao de bloemenblôk

eerder in ’t jaor. Dikke trossen vlierbesen ,barstensvol mit zwart sap. Zie staon op

knappen. Zie kieken mi-j uutneudigend  an.

’t Is asof ze willen zeggen: “Toe maar, plôk mi-j dan,” en zeker kan-k de verleiding

niet weerstaon, net as veurgaonde jaoren.

Veur mi-j zie-k al weer flessen vol mit donkerrooije, aubergienkleurige  wien op de

plaanke staon. Wien die ook zo biezunder mooi kleurt in een wienglaas Alleen al een

prônkstôk om er naor te kieken.

In dezelfde ömmer, waorin de bloemschaarmen  waren deponeert, hierin kriegen now

de besen een stee. Het ritueel kan begunnen. nao eerst de beneudigende  ingrediënten

bi-j de supermaark te em-m aelt. Suker, inmaekbraandewien, ja, braandewien,want

zonder dit kan ’t beslist niet wat worden. Het begun van alcoholverslaving is op gaank

ekeumen.



18

Het resultaat mag er wezen en veurdat dit in een flesse wordt eschunken, om te

bewaeren, moeten de wienkriebels flink de kop in worden edrukt.. De smaek is goed.

Die ef de keuring goed deurstaon.

Maar.. wil ik een aander de wien uut eigen kelder laoten  preuven mot er gien

gewoonte worden in-evoert deur veur het eten een glaasie te nemen zo er wel meer

volk dot     .

“Vlierbeswien? Eb ie vlierbeswien? O, maar dat is zo gezond. Daor moei-j iedre dag

een glaas van nemen,” is een welgemeend advies van iene die ’t kan weten en dizze

wetenschap wel ies aargens had in elezen.

“Wor ie hier dan ook zwiemelig van? “

 De veurbi-jganger die  in ‘t begun van ‘t jaor ook die lekkere frisse frisdraank had

emeuken van de vleerbosblossem, kwam toch  het recept vraogen over de bereiding

van super gezonde wien.

“Wor ie hier dan ook zwiemelig van?” herhaelde ze de vraoge die ze al eerder had

esteld en waorop ik gien antwoord had egeven.

“Zwiemelig?Och, wanneer alles mit maote wordt gebruukt dan krie-j van dit spul

gien miskoemen, hoe gezond het ook is Maar ja, d-iene is d-aandre niet,” is mien

antwoord.

 “Op de nuchtere maege, nee dat zo-k joe niet anraoden. Ie weten toch wel wat de

boer zee?”

“Alles mit maote” zee de boer en hi-j sleug zien vrouwe mit d’ellestok.

 Dat slaon ku-j wel aachterwege laoten, maar gebruuk alles mit maote.

En zo is ’t maar net. Alles mit maote.Want now is ’t zo, wanneer ik mit nij-jaor wil

proosten op de toekomst, het glas evuld mit  dat donkerrooije gezonde sappie, wien

van de vruchten van de vleerbos, dan  mot op dit moment beheersing wel worden in

evoerd. Een .gewoonte kan verslaving worden en daor moei-j veur wakker blieven

zodat de flesbak veurlopig vri-j blef van mien flessen waorop stiet:

Vlierbeswien 2008

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

Heuvels en toppen…

Neffens et Dikke Woordeboek kennen we in Stellingwarf

heuvels,

heuvelachtig,

heuvelig,

heuvellaand,

heuvellaandschop,

heuvelraand en

heuvelrogge.

We kun ok heuvelop en heuvelof, mar hoe hiet now et hoogste punt van een

heuvel...?
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Sprokien…

Luuster kiender, luuster…

De katte op leerzen

Een mulder leut an zien drie zeunen niet aanders nao as zien meule, zien ezel en zien

katte. De arfenis was vlogge verpat, de netaoris en de prokkereur kwammen d'r niet

iens an te passe, want die zollen ommes et schaemele arfgoed al daolik opslokt

hebben. De ooldste zeune kreeg de meule, de twiede de ezel en veur de jongste bleef

d'r niks aanders as de katte over.

De laeste was ontroostber dat hi'j zo zunig bedield was.

"Mien breurs," zee hi'j, "kun beheurlik heur brood verdienen as ze tegere doen gaon,

mar as ik de katte opeten hebbe en van zien vellegien een haandmoffe maeken laoten

hebbe, dan za'k van honger ommekommen."

De katte hadde disse woorden heurd, mar dee krek as hi'j niks vernam en zee op kalme

en bedaorde toon tegen him:

"Wees mar niet bedroefd, meester, jow hoeven mi'j alliend mar een poede te geven en

een peer leerzens veur mi'j maeken te laoten om d'rmit deur et kreupelhoolt te lopen,

en jow zullen zien dat jow d'r niet zo min ofkommen binnen as jow now daenken."

Hoewel de eigener van de katte d'r niet een protte weerde an hechtte, hadde hi'j him

toch pattietoeren staelties van lienighied uuthaelen zien om rotten en moezen te

vangen, waorbi'j hi'j an zien veurpoten hangen gong of him onder et mael verstopte en

krek dee as hi'j dood was. Dat hi'j d'r now toch niet hielemaole an twiefelde of et beest

him misschien in zien tamtaosie helpen kunnen zol.

Doe de katte kregen hadde wat hi'j vreug, trok hi'j mannig de leerzen an, hong de

poede om zien nekke, hul de koren mit de beide veurpoten vaaste en gong naor een

knienebarg waor et wemelde van knienen. Hi'j dee wat zemels en koolblatties in zien

poede, gong doe liggen krek as hi'j dood was en waachtte tot d'r ien of aander jong

knien, dat nog weinig onderviening van de misleidings van disse wereld hadde, in de

poede kroepen zol om op te eten wat daor in zat.

Amper lag hi'j daore of hi'j kreeg zien zin al. Een jong en onbezunnen knienegien

kreup in de poede, de katte trok vot-en-daolik de koren dichte, greep him vaaste en

sleug him zonder perdon dood.

Groots op zien buit gong hi'j naor de keuning en vreug om him te spreken. Ze leidden

him naor de kaemer van de Majesteit; bi'j et binnenlopen gong hi'j diepe deur de

kni'jen veur de keuning en zee: "Sire, hier is een wild knien da'k jow, in kommedaosie

van de Markies van Carabas (zo nuumde zien meester him altied) anbieden komme."
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"Zegge tegen jow meester, dat ik him daank en dat hi'j mi'j d’r een groot plezier mit

daon het." zee de keuning.

Op een aandere keer verstopte de katte him in een roggeveld en hul zien poede de

hieltied eupen en doe d'r twie petriezen in gaon weren, trok hi'j de koren dichte en vong

ze zo allebeide. Daornao gong hi'j ze weer bi'j de keuning anbieden, zoas hi'j et eerder

ok mit et knien daon hadde.

De keuning anveerdde de petriezen weer mit genoegen en leut him wat drinkgeld

geven. Twie of drie maonden gong de katte zo deur mit de keuning van tied tot tied

wildbraod uut de jachtbuit van zien meester an te bieden. Op een dag, doe hi'j wus dat

de keuning een rittien langs de revier maeken gaon zol, tegere mit zien dochter, die de

mooiste preensesse van de wereld was, zee hi'j tegen zien meester: "As jow mien raod

opvolgen willen, dan is jow fortuin maekt; jow hoeven niks aanders te doen as wat in de

revier badderen te gaon, op een plakkien dat ik je wiezen zal, en mi'j veerder mien gang

gaon te laoten."

De Markies van Carabas dee wat zien katte him raodde, zonder te weten waor et eins

goed veur was. Wiels hi'j daor an et badderen was, kwam de keuning veurbi'j en de

katte begon zo hadde as hi'j mar kon te roepen: "Help! Help! de Markies van Carabas

versoept!"

Op dat geroep steuk de keuning zien heufd uut et raempien van et rietuug en doe hi'j de

katte herkende die him zo vaeke jachtwild brocht hadde, gaf hi'j kommedaosie an zien

liefwaacht om zo vlogge meugelik de Markies van Carabas te hulpe te schieten.

Wiels ze de aarme markies uut de revier haelden, naoderde de katte de karos en zee

tegen de keuning dat d'r dieven kommen weren, wiels de markies an et badderen was,

en die hadden al zien kleraosie steulen, hoewel hi'j nog uut alle macht "Hool de dief"

reupen hadde. (Et slimme dier hadde de kleraosie onder een grote hoop stienen

verstopt). De keuning gaf vot-en-daolik an de knechten van zien kaasten mit kleraosie

kommedaosie om veur de Markies van Carabas iene van zien mooiste pakken haelen te

gaon. De keuning overlaedde him mit vrundelikheden. De prachtige kleren die hi'j krek

kregen hadde stonnen him poer best want hi'j was hatstikke knap vun de dochter van de

keuning en vun him hiel aorig. Amper hadde de Markies van Carabas heur twie of drie

keer eerbiedig mar toch wat teder ankeken, of ze was al tot over heur oren op him

verliefd. De keuning weenskte dat hi'j in zien koetse stapte en mit de rittien mitgong.

De katte, die slim bliede was doe hi'j vernam dat zien plan zo goed lokte, leup veuruut

en kwam bi'j een tal boeren die doende weren om een grösveld te mi'jen. Hi'j zee tegen

heur: "Beste meensken, jim moe'n doukies tegen de keuning zeggen dat et veld, waoj'm

in an 't mi'jen binnen, van de Markies van Carabas is, want aanders zuj'm allemaole in

stokkies hakt wodden."

Inderdaod vreug de keuning van wie et laand was, dat ze an et mi'jen weren.

"Van de Markies van Carabas," reupen ze allemaole toegelieke, want ze weren bange

wodden veur de bedreigings van de katte.
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"Jow hebben daor een mooi stok grond," zee de keuning tegen de Markies van

Carabas.

"Jow zien wel, Sire," zee de Markies, "dat et een stok laand is, dat ieder jaor hiel wat

opbrengt."

De katte, die de hieltied veuruut leup, zag doe een koppel boeren die an de oogst

doende weren en zee tegen heur: "Beste meensken, aj'm niet zeggen dat al dat graon

van de Markies van Carabas is, zuj'm allemaole in stokkies hakt wodden." De

keuning, die een posien naotied veurbi'jree, wol weten van wie al dat graon was, dat

hi'j daor zag:

"Dat is van de Markies van Carabas," zeden de boeren doe, en de keuning ston d'r

weer versteld van…, en de Markies ok. De katte, die veur de karos uutleup, zee de

hieltied etzelde tegen iederiene die hi'j tegenkwam en de keuning ston iedere keer

weer versteld over de uutgestrekte bezittings van de Markies van Carabas.

Bi'j slot van zaeke kwam de katte bi'j een prachtig kesteel, et eigendom van een reus,

die schatriek was, want al de laanderi'jen waor de keuning langes reden was, heurden

bi'j dat kesteel. De katte zorgde eerst dat hi'j te weten kwam wie die reus was en wat

hi'j zo al kon: doe vreug hi'j om mit him te praoten, en zee dat hi'j niet zo vlak langs et

kesteel veurbi'j gaon wol, zonder de ere te hebben him zien opwaachting te maeken.

De reus kreeg him zo hoffelik as een reus mar kan en leut him zitten gaon.

"D'r wodt beweerd," zee de katte, "dat jow de gaove hebben om jow veraanderen te

kunnen in verschillende dieren; bi'jglieks dat jow je in een leeuw of een olifant

veraanderen kunnen."

"Dat is waor," zee de reus bas, "en om et te bewiezen za'k mi'j in een leeuw

veraanderen."

De katte schrok zo arg doe hi'j opiens een leeuw veur him staon zag, dat hi'j vot-en-

daolik de dakgeute in klom, mar et gong muuizem en geveerlik, vanwegens zien

leerzen, die d’r niet toe deugden om d'r mit over de dakpannen te lopen.

Nao een schoft, doe hi'j zien hadde dat de reus weer zien eigen pestuur anneumen

hadde, kwam de katte naor beneden en bekende dat hi'j allemachtig bange west was.

"Ze hebben mi'j ok nog verzekerd," zee de katte, "mar ik kan et haost niet geleuven,

dat jow alderdeegst de keunst verstaon om jow in hiele kleine dieren te veraanderen,

bi'jglieks een rotte of een moes. Ik moet jow eerlik zeggen: dat liekt mi'j haost

onmeugelik."

"Onmeugelik?" bulderde de reus, "dat zuj' nog es zien!" En op etzelde mement

veraanderde hi'j him in een moes die over de vloer trippelde. De katte hadde et nog

mar krek zien, of hi'j sprong d'r op of en vrat him in iene grote hap op.

Onderwiels ree de keuning langs et prachtige kesteel van de reus en wol d'r wel es

binnen kieken. Doe de katte et rattelen van de vielen over de vaalbrogge heurde, leup

hi'j him integen en zee tegen de keuning:

"Ik hiet jow Majesteit welkom in et kesteel van de Markies van Carabas."
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"Wat! meneer de Markies," reup de keuning, "is dit kesteel ok al van jow? Zoe'n

mooie binnerplaetse en al die gebouwen d'r ommetoe zag ik nog niet eerder. As jow

mi'j toestaon, lao'we et dan es van binnen bekieken." De markies riekte de jonge

preensesse de haand en volgde de keuning die veurop leup. Ze kwammen in een grote

zael waor een heerlike maoltied klaor ston, die de reus klaorzetten laoten hadde veur

zien vrunden, die him die dag opzuken zollen, mar die now niet naor binnen dusten te

gaon omreden ze wussen dat de keuning d'r was.

De keuning was opteugen over de goeie eigenschoppen van de Markies van Carabas,

en zien dochter ok, want die ston al hielemaole in vuur en vlam veur him, en doe hi'j

de uutgestrekte laanderi'jen zag die de markies bezat zee hi'j tegen him, naodat hi'j

vuuf of zes glaezen wien opdronken hadde:

"Et hangt mar krek van jow of, meneer de Markies, om mien schoonzeune te

wodden."

De markies gong diepe deur de kni'jen en anveerdde de roem die de keuning him

bewees; en nog diezelde daegs trouwde hi'j mit de preensesse. De katte wodde een

veurnaem edelman en jaegde van now of an alliend nog mar veur zien plezier op

moezen.

Vertaeld deur: vertaelmesienegien

Uut de kraom

Jan vertelde zien pake dat ze een jonge dochter kregen hadden, dat ze d'r slim wies mit

weren en dat ze Jill hiette. “As veerder alles mar goed is”,  zee Pake…

Die ni'jmoodse naemen van vandaege-de-dag bin veur de oolderen onder oons seins

muuilik te begriepen. Eertieds was et Jan van Ant, Kees van Reitze of Pieter van Sent.

Of komt 't deurdat et seins muuilik te aachterhaelen van wie et iene is want ien op 'e

drie verbientenissen stranen.

Jill is een verkotting van de Ingelse naeme Gilian. As maegiesnaeme is Gilian ofleided

van Juliana mit as meugelike betekenis “de jeugdige” of letterlik “de eerste wollige

baordhaoren“.  Eertieds woonden ze ok wel bi'j oons op et dörp mar dan hietten ze

vaeke Julia,  Juul of Juultien. Ok was d'r iene die altied bi'j oons veur ‘t huus langes

fietste en die hadde de gewoonte om een peer keer te trappen en dan suulde ze een

posien. We nuumden heur dan ok: Juul-trap-suul.

Gilian as jongensnaeme is ofleided van Geal mit as betekenis “knecht van Jehannes “.

Bi'j oons hietten die vroeger gewoon Geale of Jules. Die jongerein van vandaege-de-

dag bin neffens mi'j van die mode-aachtervolgers die iens niet weten wat zokke

naemen betekenen en heur leiden laoten deur de tillevisie en van die ni'jmoodse

verengelste blaeden.

Ik viene dat Triensje, Aoltien, Jantien, Ybeltien en Franke, Jannus, Hendrik, Haarm en

Marinus hier vule beter passen en d'r komt een tied dat dit weer ni'jmoods wodt.

Walgvoegel
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Hokken…

Veurige weke zee Valentijn - oonze ooldste - dat hi'j hokken gong mit Lisa. Jonge, schrok ik,

zoj' dat now wel doen? Jim kennen mekeer mar amper een jaortien, dat is toch vusen te vlog-

ge, vanwaor die haost opiens? Mar hi'j haelde achteloos de schoolders wat op en vertelde dat

ze et saempies hielemaole zitten zaggen en heur d'r gloepend op verheugden. Ik was d'r niet

gerust op, hi'j was amper twintig en Lisa was krek begonnen an heur studie Fraans. Wat was

dat jongvolk van vandaege-de-dag toch onrustig in 't gat. Hi'j hadde een best thuus en alle

vri'jhied, wat bezielde zoe'n kiend now toch. Mar ja, as die wat in zien heufd hadde; ik wus d'r

onderdehaand alles van. Ik vernam dat Evert et d'r ok niet zo op staon hadde. Wat een onzin

bromde hi'j, en waor willen ze eins wonen gaon. Lisa vertelde dat Valentijn een kaemer in

Grunningen huurd hadde en daor was ruumte genoeg veur twieje.

De eerstvolgende zaoterdagmorgen heurde ik in alle vroegte Valentijn fluitende deur et huus

strunen op zuuk naor verschillend huusraod dat wi'j neffens him wel missen konnen. Hi'j

sleepte een staonde schiemerlaampe van de zoolder, een oold striekiezer, wat keukenkrokkies

waor de varve ofbladderde en meer van zo'k goed. Hi'j vun dat et broodreuster him ok wel

toekwam want die bruukten we toch niet meer. Ik zag et es een posien an en begon d'r gaon-

deweg zuver aorighied an te kriegen want veur ik et zels deur hadde was ik ok al doende mit

et eupentrekken van kaasten en laegies. Ik kwam verschillende frutselties tegen waorvan ik et

bestaon allange vergeten was en tot Val zien grote bliedschop vun ik een oolde stofzoeger die

hi'j bliede bi'j et aandere spul daelezette. Daor zatten ze now nog krek om verlegen, zee hi'j.

Zo hawwe onverwaachs een hiele genoeglike morgen tegere. De barg spullen in de bi'jkeuken

gruuide staorig en de zundagmorgen daornao was et dan zoveer. De bus wodde veurreden en

tegere tilden hi'j en Lisa de boel d'r in. Ik zag dat de bus al half vol ston mit meubelties en

spullegies van Lisa. Ik leup d'r wat as een moekekloek bi'j omme onderwiels verschillende

tips en goedbedoelde raod uutdielend, mar vernam al vlogge dat ze daor gien oren naor had-

den. Ze weren saemen slim iensgezind en in een bi'jkaans uutbundige stemming. Now ja,

docht ik vergoelikend et is netuurlik ok hatstikke mooi veur ze, een hiele ni'je situaosie en een

belangrieke stap naor zelsstaandighied. Et hadde ok zo zien veurdielen, overdocht ik flink. Et

zol wel lekker stillegies wodden in de tente want et was de laeste jaoren hektisch genoeg west

mit drie pubers over de vloer. Doe ze een uurtien laeter nao de koffie luud toeterende votre-

den stonnen Evert en ikke bi'j de dam om ze uut te zwaaien. Et was een koddig gezichte, twie

vrolike smoelwarken op de veurbaank mit de oolderwetse schiemerlamp van mien moeke tus-

sen heur beide in mit de kappe tegen de veurrute drokt en Valentijn die een flesse wien omho-

gens hul vanuut et autoraem en ondertied reup: disse maeken we t'aovend geliek burgemees-

ter.

Zo gaot et dus, docht ik wat ansleugen mar zag in een zwink dat Evert et d'r nog muuiliker mit

hadde as ikke. Ik zag him toch wat stillegies et huus inlopen en begreep dat hi'j niet alliend

zien zeune mar ok zien hadfiets- en scheuvelmaot kwiet was. En wat te daenken van al die ao-

vens dat ze tegere onderuutzakt iensgezind op de baank naor sportpergramma's zeten hadden

te kieken. De sfeer in huus was dan ok geliek drastisch veraanderd. Et evenwicht dat d'r altied

west was, twie manluden en drie vrouwluden, was hielemaole uut belaans. In de jaoren daor-

nao kon Evert hier hiel mooi tegen vrunden en kennissen over vertellen. Al et gekilster tussen

de meiden onder mekeer en et getetter van mi'j daor bovenuut over et pikken van mekeers kle-

ren en et geaemel over buuscenten en et niet oprumen van de eigen kaemer. Hi'j wodde d'r

bi'jtieden haost gek van, et gong seins de hiele dag an en verpestte lieke vule maoltieden.

Evert miste Valentijn zien geliekmaotig en zunnige humeur en hi'j miste, zee hi'j, et echte

mannepraot in huus, wat dat dan ok wezen moch.
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Een peer weken naotied wodden we uutneudigd om es kieken te kommen in heur stulpien in

Grunningen. Gossie wat mooi, zee ik bliede verrast tegen Evert, zundagmiddag vot mar, vien

ie ok niet, gezellig. Ik zat vrolik naost Evert mit een grote deuze gebakkies op schoot. We

klommen over smalle hoolten trappen drie verdiepings van een jaoren dattig gebouw waor, zo

bleek laeter, ze an de aachterkaante een kaemer huurd hadden. We wodden bi'j oons anbellen

hattelik binnenhaeld deur Lisa. Binnen za'k nog krek hoe Val de stekker van de stofzoeger uut

et stopkontakt trok. Naost mekeer zatten Evert en ikke even laeter op de oolderwetse twiefeler

van Lisa heur opoe van de koffie mit gebak te genieten. De kaemer was eins mar een duuster

hokkien van twie bi'j drie meter mit een klein raempien in et midden waor een uutbundig

bluuiende sepiepeboom je et zicht ontnam. O, is dat een sepiepeboom, zeden de kiender ver-

baosd, dat wussen we niet. Ik zag dat alles tot in de punties opredded was en verbeelde me dat

d'r zuver een locht van schoonmaekmiddel in et kaemertien hong. De keuken, does en et hu-

sien mossen ze patten mit een protte aandere studenten. Ni'jsgierig vreug ik a'k daor ok wel e-

ven kieken moch. Lisa kwam, zag ik, twiefelende in de bienen en gong veur mi'j uut naor de

gezaemelike keuken. Doe ze de deure eupendee scheuten twie bonte katten as haezen van et

aanrecht. Mien God, ik schrok me wezeloos van de reboelie. Wat een vullisbakkelocht hong

hiere. De anbakte ofwas van weken ston nog op et aanrecht en al et aandere was ok neudig an

een grote hemmelbeurt toe, zag ik. Ja, we hebben omstebeurt keukendienst vertelde Val, die

opiens aachter Lisa ston, mar goenend lopen d'r een betien de kaanties van of en - now ja -

wi'j bin netuurlik ok gien gekke Garriet hén, zee hi'j wat besmoekt. Ik mos me inholen om

niet de mouwen op te strupen en de ofwaskwaste te pakken mar Evert die onderwiels ok om

et hoekien was kommen te kieken kon mi'j mit zien ogen hier nog krek van weerholen.

Op de weerommeweg zat ik wat bliekies naost Evert mar die neuriede vrolik een lietien veur

him uut. Evert, zee ik, wat veraldereerd, wat vun ie d'r van? Dit is toch niks veur oonze Va-

lentijn, zoe'n duuster hokke en dan die bende rondomme, oonze Valentijn die zo hoolt van

ruumte en vri'jhied. Hoe hoolt hi'j et uut? Och Riek, zee Evert vrolik, maek je mar niet drok,

en grinnikend d'r aachteran, zal ik je wat vertellen, die is zo weer thuus, die geef ik daor gien

twie weken meer. Zoj' daenken, vreug ik verstuverd, jonge hoe bi'j'daor zo wisse van. Waacht

mar es of, zee hi'j zedig.

Hi'j kreeg geliek, een peer weken naotied, we stonnen krek klaor om de boel of te sluten,

heurden we et slaon van een autodeure. Hé wie kan dat now wezen, zee ik haost wat raekt,

stel je veur dawwe now koffiedrinkers kriegen zollen wiels we oons krek bliede maekt hadden

mit een lekker daggien d'r saemen op uut. Tot mien stomme veralderaosie toffelde Valentijn

de keuken in mit onder de aarm een groot kussensloop mit smerig wasgoed, en zo te zien was

hi'j zels ok wel an een goeie wasbeurt toe. Jonge, ieje hiere, zee ik. Ja, zee hi'j, ze hadden in

goed overleg mar een aende an de relaosie maekt. Goh mien joongien, wat now sneu, begon

ik en wol mien jassien al uut doen om de neudige geestelike bi'jstaand te geven. Mar Evert

pakte me bi'j de aarm, luuster Val, zee hi'j, we hebben et d'r doukies nog wel over, ja? Mar

now niet, we moe'n vot. Gao lekker je gaank, de koelkaaste staot vol en we bin d'r op 'e tied

weer. Of wi'j' mit, begon ik nog mar Evert drokte mi'j de keukendeure uut, steuk zien haand

op as groet en ree de auto vlot tot de gerage uut. Doe we votreden zag ik nog krek hoe Valen-

tijn in iene van de rieten tuunstoelen onder de parresol daele plofte. Mi'j leek dat hi'j een prot-

te hadde om over nao te daenken.

Riekje
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Boekbespreking…

Het luistert nauw; de NBV nader bekeken

Schrievers: Karel Deurloo en Nico ter Linden

Uutgeveri'je: Van Gennep te Amsterdam, 2008

Et luustert nauw. Kotleden kree'k et Nederlaanse boek mit disse titel onder ogen. De twiehon-

derdtachtig bladzieden he'k in een dag of wat hielemaole deurvrot. In dit boek geven hoogle-

rer Oolde-Testement Karel Deurloo en domenee Nico ter Linden een hiele protte kommentaor

op de Ni'je Biebelvertaeling (NBV). In een stellige overtuging kraeken ze de NBV beheurlik

of, en geven een protte veurbeelden hoe et in heur ogen dan wel moeten hadde.

Hebben ze geliek..?

Meensken die doofbliend aachter aanderen anlopen, he'k deur mekeer vaeks wat een hekel an.

Meensken die roepen dat et wark van een aander allemaole vreselik verkeerd is, he'k vaeks ok

wat een hekel an. Meensken mit kommentaor *en* argementen daor omhenne, he'k op veur-

haand vaeks gien hekel an want die zetten mi'j op zien minst an et daenken. Deur over die ar-

gementen nao te daenken kan 'k die weerleggen of ik kan d'r (veur een pat) in mitgaon. Et geft

mi'j in ieder geval een briedere kiek op de (on)meugelikheden. Over et goed of verkeerd ver-

taelwark van de NBV he'k gien oordiel omreden de Nederlaanse tekst uut de oolde He-

breeuwse, Aramese en Griekse tael vertaeld is, en ik die oolde taelen niet machtig bin. Op

veurhaand twiefel ik gien mement an de Ni'je Biebelvertaeling deur et NBG omreden daor

zoe'n roem dattig kundige meensken jaorenlange mit in de weer west binnen. 'Et luustert

nauw' he'k - deur de vule veurbeelden - mit een protte aorighied lezen en et het mi'j ok slim an

et daenken zet. Et Nederlaans en Stellingwarfs bin 'k wel - en alderdeegst bovengemiddeld, al

zeg ik et zels - machtig. Hoe hebben wi'j et daon..? Hawwe et beter doen kund..? Hadde et

hier en daor aanders moeten..? D'r zullen dommiet toch gien Stellingwarvers wezen die krek

zoe'n dik boek as kommentaor op oons wark schrieven zullen, of...

In eerdere nommers (Liende-06-07, ..06-08 en ..06-09) he'k al es hiel precies uutstokt wa'k

onder kwaliteit verstao en wa'k daor van viene: de kwaliteitsvraoge hangt vaeks of van waoj'

et warkstok toe bruken willen. 'Et luustert nauw' is neffens mi'j alliend al een prachtig boek

om uut leren te kunnen hoe aj' mit aandere ogen naor een vertaeling of naor aander aander-

maans wark kieken kunnen. Mien punt van kritiek op dit boek dri'jt veural om de stellighied

van heur woorden waor de heren mi'j haost wat mit op et verkeerde bien perberen te zetten. Et

liekt krek as ze hielemaole geliek hebben en dat de vertaelers van de NBV niet goed wies

west binnen. Deur d'r now krek even langer mit in de hangmatte te liggen en mien verhael o-

ver kwaliteit nog es over te eiden kom ik tot de slotsomme dat de beide mannen hier en daor

dan misschien wel wat geliek hebben mit wat ze zeggen mar et is ok krek as ze et niet over de

NBV hebben. De heren hebben hiele aandere uutgangspunten as de NBV en hebben daor ok

nog es hiel eigen idenen bi'j. Ze zeggen bi'j slot van zaeke niet dat de kwaliteit van de NBV

niet goed is - now ja, dat zeggen ze eins wel - mar zi'j willen een aandere vertaeling, iene die

voldot an *heur* kwaliteitseisen. Heur idenen over dit vertaelen kommen eerder uut op de

oolde Statevertaeling as op de NBV. Ze zeggen eins dat ze et graeg aanders had hebben wol-

len omreden zi'j et aanders zien, aanders beoordielen. Jammer, mar zo konkreet is vertaelen

now ienmaol niet, en et vertaelen van een boek as de Biebel al hielemaole niet...

Doe ik in 2003 wat doende was mit vingeroefenings in et vertaelen van de Biebel ha'k eins al-

liend mar veur ogen dat et mooi wezen zol as d'r een oold en beroemd boek as Biebel in et

Stellingwarfs wezen zol. Niks meer en niks minder. Eerst naotied hewwe de doelstelling en et
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raemwark (van kwaliteit) d'r bi'j bedocht. Doe et perbeersel Genesis klaorlag bin 'k eerst naor

Bloemhoff toe lopen mit de vraoge as et him in zien stried om et Stellingwarfs onder diel III

van et Europese Handvest te kriegen helpen zol as d'r zoe'n vertaeling van de Biebel in et

Stellingwarfs wezen zol. Dat was neffens him niet zo (waorvan akte!). En domenees kun heur

over et algemien zels wel aorig redden mit de oolde taelen dat bi'j slot van zaeke kowwe vri'j-

elik oons eigen kwaliteitseisen vaastestellen. Dat hewwe dan ok daon: wi'j doen et zo goed

awwe kunnen en willen d'r gien dattig jaor mit ommevrotten mar in een te overzien tiedsrek et

heidens kerwei daonmaeken. We hebben ok vaastesteld dawwe dat boven (Stellingwarfs) ge-

middeld goed kunnen. Bi'j slot van zaeke hewwe vaastesteld dat d'r vast een peer binnen die

et lichtkaans beter kunnen, mar die et beter kunnen zullen et lichtkaans niet klaorkriegen om

oonze kwaliteit in een redelik tiedsrek te overtreffen.

Et luustert nauw. Ja, et luustert zeker nauw. Hoe nauw et luustert zegt liekewel niks over de

kwaliteit die et vertaelwark het, of misschien wel haelen kan mar misschien hielemaole niet

de bedoeling is. Op vergeliekbere meniere hewwe op dit plak al een hiele protte kommentaor

geven op et prachtige Stellingwarfse Woordeboek van Bloemhoff. D'r staon vast wel es deen-

gies bi’j daoj' et mit iens binnen en aandere deengies zuj't misschien niet mit iens wezen. Now

en..., et is mar krek waj' d'r van verwaachten. Aj' et Woordeboek alliend bruken as ingelegde

vulling veur je boekekaaste dan komt et niet zo krek mit wat d'r allemaole goed of verkeerd in

staot. Aj't as wetenschoppelik wark van dattig jaor zien dan koj' argens aanders op uut. Beide

is niet mit uutsluting van de aandere meugelikhied goed of verkeerd, mar de kwaliteitseisen

liggen aanders. Daor gaon neffens mien bescheiden miening de schrievers van 'Et luustert

nauw' dan ok de mist in. Zi'j vienen de NBV niet goed (genoeg) neffens *heur* maotstaf, heur

kwaliteit, mar willen een aandere, een eigen vertaeling, zegge mar gerust: een eigen interpre-

taosie. Gewoon doen, zo'k zeggen. Iederiene moet gewoon zien eigen Biebel dan mar mae-

ken...

pb

Vremde verbiening…

dat ik = da'k

heb ik = he'k

lag ik = la'k

lig ik = li'k

mag ik = ma'k

wat ik = wa'k

was ik = wa'k

wil ik = wi'k

wou ik = wo'k

zal ik = za'k

zag ik = za'k

zou ik = zo'k

is 'kan ik' dan ok ka'k  ?

en 'kon ik' dan ok ko'k  ?
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En dan is t’r koffie

Beangstigend, aardezwarte luchten gelardeerd met wit, gèèl en donkerblauwe streepm komm

vanuut et zuudwesten op ons of.

Een grandioos skouwspel umme noar te kieken, mar wat stiet ons te wachten? Storm, onweer,

agel, reëng of een combinatie van det alles? Oelange zal die buie goan duren, en wat zal e

anrichten?

Wat butenstiet mut zo gauw meugelijk noar binnen. Raamm en dakloeken mun dichte want et

geweld barst zo drect lös, zuj’ zien.

De wind wakkert an tut storm en nog gien drie minuten later spatten de eerste druppels op

caravan en veurtente. Binnen een paar seconden ku ’w mekare zelfs skreeuwend niet meer

verstoan van de water-oze die op et dak klettert.

Een wolkbreuke van water barst lös en beukt op de aarde en alles wat doarop is.

Takken brèken van de boomm, stormm weg, bliem angen achter bestoande obstakels.

Et lek of w’ onder water lèèmm in plase van der boamm.

Ie kunnen nog gien meter van oe ofkieken.

Et natuurgeweld mak van dit stukkien aarde een spoekwereld woarin et slecht toevm is.

Gelukkig is et dag, al lek et nacht deur de donkere emel.

Dit zelde weer zol ’s nachens nog völle angstiger ewest wèèn, now wordt et oaver een paar

ure vaste weer licht.

Flitsen licht verlichten ons interieur spoekachtig gèèl en metiéne onze bange gezichten.

Tegelieke klappm donder, die a’j deur ‘t lawaai van de storm en de reëng niet iés kunnen

euren maar wi-j vúlen ze des te meer want ze dreunen en trillen deur de caravan tut diép in

onze bange lieven.

Wi-j goan mar noast makare op bedde zitten.

De veurtente rukt en trekt an de iéne, de zwoare storm an de andere kante van de caravan. Det

de boel et oald is een wonder.

De stroom valt uut, dus niks koffie maken teëng de zenuuwm.

Et gas dörm wi-j niet an te stèken, ie weten mar nooit.

Op iens is ‘t stille, gien reëng gien storm, ’t is eurbaar stille, nog een paar stoeptrekkiges van

reëngspatten en windvlagies, dan is het oaver.

Een golden ràndtien verskient achter een wolke, et wordt licht.

Op twie witte gezichten brek ok een veurzichtig zunnegien deur.

De elektriciteit springt weer an.

Dan maken wi-j koffie. Wi-j em ’t verdiend.

Corry Overmar, Hasselt
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Vekaansie…

Vekaansie

De koffer staot op et bedde en ik bin de hiele weke al an 't schrippen om d'r van alles

in te smieten. Mien vreundinne en ikke, we gaon een weke mit 'n busreize naor et

butenlaand. Ik gooi d'r een dikke trui in veur as et koold is en een dunne veur as de

dikke te waarm is. Een blouse mit lange en iene mit kotte mouwen. Een hiele mooien

ienen mit bi'jpassende rok veur awwe aovens uut eten gaon. Ok nog een jurk want ik

wil niet iedere aovend etzelde an en ik wil ok niet minder wezen as Jeltien, die hadde

verleden jaor iedere aovend wat aanders an. Een lange broek, en de Bermuda, alle

twieje donkerblauw, dus pak ik ok nog een rooie en witte lange broek. Daor past et

roodwitte vest mooi bi'j da'k veurige weke kocht hebbe. Bi'j de broeken vuuf t-shirts,

sokken buusdoeken en ondergoed. Ik hebbe zes stellegies kocht in een dure

lingeriewinkel. Et kostte een peer centen, mar ja, ik slaope bi'j Jeltien op 'e kaemer en

die hadde zo'k mooi ondergoed an en ik hebbe et al zegd, ik wil niks minder wezen!

De piama die 'k daor ok kocht hebbe moet d'r ok nog in. Duur, duur, mar de

winkeljuffer zee dat as et mooi weer was, kon 'k 'm overdag ok wel anholen. Dan wa'k

trendy! De schoenen he'k appat in de tasse daon want die kun d'r niet meer bi'j.

Zaoterdag moe'we morgens om zeuven ure bi'j de bus wezen. Dat hoolt in da'k twie

uren eerder al van bedde moet. Ik bin al gien morgenmeenske en onderwiels ik de

koffer van 't bedde pak, krie'k de pest in. Ik tille me haost een breuk. Mien zeune

brengt me naor et stopplak van de bus en daor staot Jeltien ok al en mit een

opgeruumd gezichte te waachten. Et eerste dat mi'j opvaalt is dat Jeltien een klein

behendig koffertien op wielegies bi'j heur het. Ik kieke heur verheerd dan en vraoge

waor heur grote koffer is.

"Die he'k thuuslaoten," zegt ze lachende, "doe 'k zag hoevule kleren jow de veurige

keer bi'j je hadden docht ik, ik bin toch ok niet wies en slepe al mien kleren mit. Bi'j

slot van zaeke biwwe mit vekaansie en kan 'k ok wel twie daegen etzelde an. Die

koffer was ok niet te tillen." Wat ik mit een rooie kop bevestig.

Jeltien het mien piama trouwens de hemel inprezen!

Joukje Postma-van Roeden
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Vrundinnen…

Vrundinnen

Een goeie vrundinne van mi’j ontdekte een jaor of wat leden een klutien in de bost.

Eer dat goed en wel tot heur deurdrongen was, was ze al oppereerd.

Nao van de schrik en de chemokuren bekommen te wezen, het ze heur leven weer

oppakt as was d’r niks gebeurd. De meensken om heur henne weren al haost vergeten

dat ze zoe’n arge ziekte had hadde. Ze ston weer volop in et leven.

Now heurde ik een schoffien leden dat ze veur onderzuuk naor et ziekenhuus west

was. Ze hadde de laeste tied zoe’n piene in de rogge.

Onderwiels dat zi’j heur leven weer oppakt hadde, was de kanker stiekem in heur

botten zitten gaon.

De dokters zollen heur hiele trukedeuze nog es lostrekken. Mar ze gavven heur niet

vule kans meer.

Et was te veer henne.

Mit lood in de schoenen gong ik vandeweke bi’j heur op bezuuk. Wat zeg ie in zoe’n

geval tegen een vrouw van goed veertig, mit drie kleine kiender. Ik zol et niet weten.

‘Jim moe’n om mi’j niet verdrietig wezen,’ zee ze. ‘Ik hebbe een mooi en gelokkig

leven had. Oké, et het ok mi’j te kot duurd en mien hatte brekt a’k naor mien kiender

kieke.  Mar ik heb intens geneuten. Ik rekene d’r op dat jim mien man en kiender

steunen zullen. Dan ik kan rustig ofscheid nemen. Weej’ wat a’j’m doen kunnen?

Schrief alle herinnerings, mooi en mal, die jim an mi’j hebben op. Maek daor een

mooi bundeltien van en beweer dat veur mien kiender. Dan hebben ze laeter een

andaenken an heur mem. Wi’j’m dat doen?’

Vandemorgen bin ik d’r veur zitten gaon. Ik heb alle foto’s die ik van heur hebbe

opzocht.

Alles wawwe mit mekeer beleefd hebben, he’k op pepier zet. Wat is daor een troost

van uut gaon.

Mien vrundinne hadde geliek.

Wat hewwe een mooie tied had mit mekeer.

Wat hewwe goolden mementen beleefd.

Ik zal d’r een album van maeken.

Ik hope, dat heur kiender d’r laeter ok troost in vienen. As ze lezen hoe as heur mem

van et leven geneuten het.

Hoe ze et leven echt leefd het.

Roely
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

bedarveling - kind dat men verwent, dat zich graag laat verwennen

beddekoetse - bedstee

beddelichter - beddenkwast of soortgelijk koord met handvat waaraan men zich, in bed

                          liggend, kan optrekken

beddemieger - iemand die lijdt aan bedwateren

beddepanne - beddenpan: ter verwarming

Ra, ra, reer...

stelpe zie stölpe

stölpe, stolp, slulp(e), stelpe, störpe, sturpe - 1. bep. bol, rond deksel, ook wel plat,

houten deksel, vooral: deksel van aardewerken pan, vaak omgekeerd, op een voetje op

tafel geplaatst en dan als schaal gebruikt met name voor de aardappelen 2. klokvormige

kap over iets heen, glazen stolp, ook als bijnaam in gebruik 3. deksel van een gotling 4.

min of meer klokvormige ren voor kuikens 5. klokvormige uitstulping 6. (vaak verkl.)

stelphuizing, stelphoeve (vaak klein) 7. oud huis(je), klein boerenhuis

mar dan opiens toch:

stelphuzinge - stelphuizing

'de hieltied' vs. 'hieltied'

Neffens oonze wieshied: hieltied I of de hieltied II, dat is de vraoge disse maond.

De hieltied I (mit 'de' d'r veur) gaot gewoonlik over een ofpast tiedsrek (de gehele tijd,

een vast bepaalde tijd), bi'jglieks in: hi'j zat de hieltied (et hiele ure) te kraantelezen. Zien

auto het de hieltied (de hiele weke) veur 't huus staon.

Hieltied II (zonder 'de') wodt bruukt veur een niet-ofpast, onbepaold tiedsrek (steeds,

aldoor, (al)gedurig, zoas in bi'jglieks: hi'j stuurt hieltied, en zien vrouw zit d'r dan naost.

Hi'j warkt hieltied mar en het gien tied veur de kiender.

Altied is dan eins mar hiel gewoonties: altijd, immer, altoos.
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Dichtwark…

Onverziens...

Vandaege zag ik heur weer

ik zag heur in 't anrechtgreniet

ik zag heur ok in bometakken

en in schaopewolken zag ik heur

en alle keren

lachte ze naor mi'j

lieke lief as altied

Moeke ik mis je zo...

pb

Vot

Op topsnelhied

geven de krietstrepen

in et zoemers blauw

zwiegend de route an

naor vere lanen.

Verwonderd stao ik

mit beide bienen

op 'e grond.

Joukje

Opera Stellingwarf

de zoemer die is weer veurbi’j

in Nottepé daor kun je horen:

et Fryske Festival is hier

we blaozen et van de toren

in Spange hebben ze een opera

in Berkoop daor hebben ze sport

Jacob het zien harempien

even kieken wat et wodt

Pieter is in de poletiek

hi’j is in alle staoten

en warken dot hi’j ok nog wat

hi’j kan et mar niet laoten

en Jehan gaot ok mar stiekem deur

mit elke dag een stokkien

Frank dat is zien beste maot

nooit es een schrieversblokkien

Twie pond ’n stuver is d’r weer

ok Lily dot weer mit

‘De stoel’ zo hiet heur ni’je boek

et is een hiele zit

ok Piet (niet Anton) numen we hier

hi’j hangt wat an de liende

niet in de ovend of in de safe

en ok niet in de spiende

en ok de cursus is weer los

om et Stellingwarfs te schrieven

et praoten vaalt nog lang niet mit

mit schrieven kuj’ langer blieven

en kieken we mit ‘n allen veuruut

Stellingwarf 700 jaor

ok in Noordwoolde doen ze mit

de toren staot al klaor

zo blaost een ieder zien perti’j

op oons mooie eigen arf

en elkeniene het zien rol

in Opera Stellingwarf

Rikus Rutgers
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Wat ’n maegien <over Persil> weten moet

Ze was zoe‘n maegien, hiel sportief.

Ze mos naor et gemientehuus

Want ze kreeg al een dik lief.

En doe ze in een witte sluier

Daor op him te waachten zat,

Doe zee moeke hiel zachies

mit wat een trillend hat:

Now ie tot huus uutgaon

Moej’ dit toch warkelik weten.

Refrein:

Wat een maegien weten moet, as ze trouwen wil

Dat ze altied al heur goed met <beep> schoneholen moet.

In et huwelik, lief kiend, daor win ie et altied mit <beep>

en mit liefde en verdreegzemhied.

De baentiesman verbun et peer doe in de echt,

En hul hi’j een toespraoke, krek echt

en dit het hi’j heur letterlik zegd:

Diel lief en leed tesaemen

dat hej’m hier beloofd,

Smiet mekeer now dommiet

gien trouwkedo’s naor 't heufd.

Wi’j’m niet leven in sjegrijn

dan moet de vrouw een huusvrouw wezen.

Refrein:

Wat een maegien weten moet, as ze trouwen wil

Dat ze altied al heur goed met <beep> schoneholen moet.

In et huwelik, lief kiend, daor win ie et altied mit <beep>

en mit liefde en verdreegzemhied.

Mederne jonge maegies, zoe'n huwliksboot straant gauw

om stokkendwusken boorties, wie krigt de schuld: de vrouw

De wetenschop brengt uutkomst,

Wees dan ok niet langer sloof

mit stokkendwusken boorties

en mit een waarme stoof

jow kun now gerust daansen gaon

want <beep> die dot de was voor jow.

Refrein:

Wat een maegien weten moet, as ze trouwen wil

Dat ze altied al heur goed met <beep> schoneholen moet.

In et huwelik, lief kiend, daor win ie et altied mit <beep>

en mit liefde en verdreegzemhied.
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Skroive

As je skroive kenne

over mense, over beiste

over durpe en een doik

over land en over water

zet je ’t leven bloid te koik.

As je skroive kenne

over heden en verleden

over liefde, over toid

over zon en wind en wolke

maak je mense zommaar bloid.

As je skroive kenne

over rouw en over vreugde

over alles wat je bezig houdt

met een gloim soms of met trane

wor je oigelijk nooit oud.

As je skroive kenne

over kloine, daagse dinge

alles met een are koik

met een oigen glans en warmte

menselief, den bè-je roik!

Ina Broekhuizen-Slot in et West-Fries
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Rilke (8)

Haastdag

Heer: et is tied. De zoemer was geweldig.

Legge jow schaad op de zunnewiezers

en maek in ‘t veld de wienden tomeloos.

Beveel de laeste vruchten vol te wezen;

geef heur nog twie zudeliker daegen,

dring heur op daon wark te maeken en jaeg

de laeste zuuthied in de zwaore wien.

Wie now gien huus het, bouwt d'r gienend meer.

Wie now alliend is, zal et nog lange blieven,

zal waeken, lezen, lange brieven schrieven

en rusteloos naor lanen gaon, henne en weer,

as wienden blaeder veuruut drieven.

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

René Maria Rilke is op 4 december 1875 as een zeuvenmaondskiend in Praag geboren en

op 29 december 1926 wegraekt in et sannetorium van Val-Mont sur Territet,

an et meer van Genève vlakbi'j Montreux in Zwitserlaand.

Hi'j was iene van de belangriekste lyrische dichters in de Duutse tael.
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De Stellingwarver Biebel

Negen levens, drie dodens...

D'r wodt vaeke zegd dat een katte wel negen levens het. Minder bekend is et dat een meenske

- alderdeegst de geest van een meenske - drie dodens starven moet. Marguerita Porete (in

1310 tiedens de inkwiesisie op de braandstaepel ommebrocht) zee et ongeveer zo:

Naost de zeuven staoten van genaode, is die d'r van de 'drie doden en drie levens'. De ziel

moet driemaol een dood starven om altied opni'j geboren te wodden in een leven dat

dichterbi'j de volmaekthied staot.

De eerste dood is de 'dood an de zunde', waornao et 'leven van genaode' leeft wodden kan.

Disse zielen holen heur an de geboden mar holen ok nog van heur gemak en eigen veurdiel,

ze wodden 'gens marchans of villains' nuumd. De beschrieving van dit leven lopt geliek op

mit de eerste staot van de ziel.

Nao de twiede dood koj' in de twiede, de dadde of de vierde staot terechte. Dit is de 'dood an

de netuur', waoruut et 'leven van de geest' geboren wodt. Dit leven wodt kenmarkt deur

verstarving van lichem en geest, beoefening van de deugden en goeie warken en een gunteren

naor et naovolgen van et lieden van Christus. Porete het et o.e. over et 'branend gunteren van

de wil van de geest', waorin de ziel verstarving, schaande, aarmoede en tamtaosie zuukt, in de

zaachte affeksie tot God. Dit leven van de geest kan twie gedaontes annemen, waorbi'j de iene

hoogstaonder is as de aandere. De eerste vorm is die van 'les periz' (zi'j die vergaon). Dissen

mienen dat d'r gien beter leven is as dat van de deugd en de matteldood en heur sitewaosie

komt overien mit de twiede staot van genaode. Mar de twiede soort meensken, 'les marriz' (de

verdwaelden), begriepen dat d'r nog een betere staot is as heures en die zuken ze algedurig,

heurzels as verdwaeld beschouwende. Ze bin in de dadde of vierde staot.

De dadde dood, bi'j slot van zaeke is de 'dood van de geest', volgd deur et 'goddelik leven'. Dit

is et leven van de vri'je en verdistreweerde ziel uut de vuufde en zesde staot en et veurnaemste

kenmark d'r van is et niet-willen.

Now, bi’j’m weer hielemaole bi’jpraot mit wawwe daegs tussen et gewone wark en de

vekaansiedaegen deur, daon hebben en an ’t doen binnen.

Tot de aandere maond mar weer.

f&p
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Stelling van de maond

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 is 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.

(*) Aj’ liever hebben dat de roegste schrieffouten d’r even uuthaeld wodden dan moej’ dat

even angeven.

Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opstuurt. Et ienigste wat de

redaktie d’r an dot is et in- en annenneer plakken, wat deengies in rebrieken bi’jenneer 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

dokement in DOC- en PDF-fermaot. De voertael is Stellingwarfs (vanzels) mar Fries, een

stokkien Nederlaans of een aander - 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.

PAS OP: 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 - behalven mit foto’s en plaeties - het binnen roeme greenzen, gien beparking.

Mittenneer en veurenneer

* Aende *

Goed leren kunnen het meer te maeken
mit intelekt as mit dialekt


