
1

An de liende

is een elektrisch Stellingwarfs maondblad
van de stichting Stellingwerfs Eigen (sSe)

Oplaoge:     1069 e-adressen
5de jaorgaank, nommer       3
Daotum:           1 meert 2010

Redaktie:      Frank de Vries
                     Piet Bult

Aemels:  info@stellingwerfs-eigen.nl
Webstee: www.stellingwerfs-eigen.nl
(Hier vien ie ok et archief van An de liende.)

ISSN : 1872-4108
NUR : 525
SSE : 1003

Verantwoordelikhied m.b.t. et copy- en auteursrecht van instuurd wark ligt bi’j de instuurder.
Copy- en auteursrecht van instuurd wark bin en blieven van de oorspronkelike maeker.
De redaktie/uutgever nemt gien verantwoordelikhied veur inzunnen wark!
Et deursturen van dit blad mag alliend zonder veraanderings.
Kiek op de laeste bladziede veur meer spulriegels.



2

De inhoold van disse maond:

• Van de redaktie     3
• Literêr Sirkwy   4
• Ni’jgies   4
• De Kop van Overiessel   5
• Mienings gevuul   6
• Ik geleuf et, ikke niet   7
• In nije maityd by Tresoar   7
• Een ni’j weerstesjon   8
• Volksverhaelen (10) 10
• De mederne plestieken tied 11
• Het Brabantse Boekenweekboek 12
• Obesitas 12
• Stienwieks Waeter 13
• Stemadvies (1) 13
• Babylon liggt anne Elv 14
• Etymologie (mi’j donkt) 15
• Computers 16
• Baentiesman 17
• De eenzaame fietser 18
• Stemadvies (2) 19
• Zunder zundaor (3) 23
• Golfkollum (15) 24
• Sammie 25
• Dat zwarte streepie 26
• Statistiek van de webstee 27
• Achter glas 28
• Daenkend 28
• Gerard Zerbold van Zutphen 29
• Taeltuun 31
• Rilke (26) 32
• De Stellingwarver Biebel 33
• Stelling van de maond 34

Bi’jkotten, op of rond de ‘Oolde Meie’ prissenteren we de

Biebel in et Stellingwarfs

Een uutgifte van de stichting Stellingwerfs Eigen

ISBN: 978-90-78079-08-8
Pries: € 49,80



3

Van de redaktie

In Berkoop dot et verhael de ronde dat de Schrieversronte een weerstesjon ankocht
het. Dat stesjon moet bovenop de ivoren toren staon, wodt d’r beweerd. D’r wodt drok mit
oefend op de webstee zoas veerderop in disse Liende onderzocht is. Zollen ze d’r ok donkere
wolken mit geweer wodden kunnen? En dan… moarn mar wer efkes yn it waar sjen!

Op 3 meert gao’we stemmen. Wat belang aj’ok hebben, die flyer van Anja Mulder
sprong d’r uut. De foto van heur op disse flyer is weliswaor overbelocht mar zoe’n mooi jong
vrommesien die heur beschikber stelt as nommer 10 veur Weststellingwerfs Belang in de
plaetselike poletiek geft mi’j hope veur de toekomst. Et is et overwegen weerd om jonge
ambitieuze meensken een kaans te geven. De gevestigde poletiek lopt vaeke de laandelike
kopstokken aachternao en dat het niks te maeken mit de plaetselike omstanigheden. As d’r in
elk van de grootste perti’jen now ’s vier jonge meensken van rond de dattig bi’jkwammen
konnen d’r een stokmennig van die grieze doeven vertrekken en veur sommigen van heur zol
et beter wezen as ze votgongen. Niet alliend veur heurzels mar ok veur de perti’j. Ie moe’n ok
tied maeken om al je verdiende geld op te maeken.

Karst Berkenbosch belde mi’j aende december op a’k him de Blesdiekerheide en et
Frieseveld zien laoten wol want hi’j gaot daor in opdracht van Staotsbosbeheer een boek over
schrieven. Ok een mooie gelegenhied om zels es in de geschiedenis te duken en te sneupen
hoe as et d’r doedertieden bi’jlag. Intied hewwe een peer meensken spreuken die as d’r
vroeger woond hebben en hoe as de levensomstanigheden doe weren. Wi’j bin hiel wat
geweer wodden en et boek zal omtrent september verschienen.
 Singelier is et dat d’r in Blesdieke een Laandweer ontdekt is! In jannewaori was d’r
een lezing over et ontstaon van laandweren in Nederlaand deur Hans Salverda i.o.v. de
Verienige Historie Weststellingwerf. Hi’j hadde et specifiek over de laandweer in Else en
benuumde de kenmarken van zoe’n laandweer. Hi’j brocht me op een idee en ik vertelde him
doe dat op de pré-kadestraole atlas van Weststellingwarf beschreven staot dat de boeren van
Blesdieke vroeger et laand liggen hadden van de Lende tot an de Laandweer en dat een protte
boerderi’jen an et Voetpad laggen. Doe hewwe een ofspraoke maekt om d’r es wat omme te
stappen en tot mien grote verbaozing was hi’j hielendal lyrisch over wat hi’j daor zag. In de
kommende tied zal hi’j mit speciaolisten grondmoonsters nemen zodat hi’j stellig zeggen kan
dat d’r in Blesdieke vroeger een laandweer van belang lag.
Laandweren wodden bruukt as verdedigingswarken en bescharming veur et vee tegen wilde
dieren zoas de wolf. Een laandweer of laandgraaf is een deurgaonde eerden wal, meerstens
mit graachten of gruppels en stiekelheden. Landweren bin vaeke kilometers lange
verdedigingswarken, die veural anlegd binnen in de 14de en 15de ieuw. De wallen van
landweren wodden beplaant met dichte strewelling, veural met stiekelsoorten zoas meidoorn,
sleedoorn, hoonsroos of egelantier. Ok wodde d’r wel vlechtwark in anbrocht. Een laandweer
diende as bescharming van een vrij groot gebied waorbinnen de bevolking heur mit goed en
beesten teroggetrekken konnen in tieden van geveer. De gruppen, stiekelige begruuiing en
seins ook nog riegen van kleine koelen, die als strukelgaeten dienden, maekten van de
laandweer een haost onneembere hindernis. Een laandweer hadde maar een beparkt aantal
deurgangen die bewaekt wodden konnen. Behalven as bescharming in tieden van onrust of
oorlog hadden laandweren ook in tieden van vrede een nuttige funktie. Ze dienden om
kontreinen of te baokenen en om et vee te bescharmen tegen roofdieren. Altemet een
volgende maol meer hierover.

FdV
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Et (Friese) 'Literêr Sirkwy' van 'It Skriuwers Boun' gaot dit seizoen nog altied rond
in de perveensie. De meerste veurstellings hebben al west. D’r komt nog iene:

op : 28 meert 2010 om 15:00 ure

in : Museum Smallingerland in Drachten
mit : Arjen Hut, Piter Boersma, Meintsje Brouwer, Jan Kleefstra,

  Yttje Cnossen, Yva Hokwerda en Edwin de Groot
meziek: Gurbe Douwstra
intree : 2,00 (incl. museum)

Ni'jgies...

Drie leden van de Stellingwarfse schrieversklup deden - in et Stellingwarfs -
mit an een schriefwedstried van 'Onze taal' om et gedicht 'Dit is mijn taal' van
Ingmar Heytze mit een koeplet an te vullen. Ze vullen krek buten de priezen.

Et boek 'Et geheim van de wiend' van Johan Veenstra wodde deur et
'Nieuwsblad van het Noorden' nomineerd veur de Dagblad van et Noorden-
streektaelpries.

Op vri'jdagmiddag 5 meert wodt in de karke van Berkoop et eerste exemplaor
van et boek 'Alderhaande' van domenee Jan Schonewille van Noordwoolde
uutrikt an da. G. Martens.

De Friese tael wodt, naost het Nederlaans, opneumen in de Nederlaanse
grondwet. Alle aandere taelen en dialekten niet.

De kultuurbaos van Oostaende, bijna ex-wethoolder Gerben But het d’r gien
centen veur over om op alle koembodden van de dörpen de Stellingwarfse
naeme d’r bi’j te plakken. Gelokkig dat hi’j mit ’n dag opstapt want disse
man wil (haost) nargens geld an spenderen as et om kultuur of streektael gaot.

Op de webstee www.stellingwerfs-eigen.nl van de stichting Stellingwerfs
Eigen is de oflopen maond ok een z.n. rss-feed toevoegd. Zo hoej’ niet altied
veur niks langes te kommen om te kieken mar hoej’ ok niks te missen.

Expesisie in de ‘Schoele van Frieswiek’ in Schalkhaar nog tot en mit 13
meert 2010.

Belend keunstener/schilder Jan Mostert geft op fraaie wieze et wiede en de
rust weer die zo kenmarkend is veur Noord-Frieslaand en Grunningen mit
naeme rond de zeedieken en de Wadden. Hi’j beparkt him niet alliend tot de
Wadden, zien wark is brieder. De realistisch schilderde laandschoppen bin
gien ‘fotografische’ plaeties die al gauw vervelen mar kenmarken heur deur
kracht en emosionele laeding.
Daoromme kuj’ in zien warken ‘votzinken’.
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De Kop van Overiessel…

Streektaal
Op Vrijdag 12 Maart wordt er in het theatercafé Damdijk te Wanneperveen een streektaal avond
gehouden.
De Maand Maart is de maand waarin de streektaal centraal staat en wordt er deze avond een
gevarieerd programma geboden.
Serge Epskamp uit Zandhuizen is sing/songwriter. Hij zingt liedjes o.a in het Achterhoeks en begeleidt
zichzelf op de gitaar.
Femmy Woltman-Groen uit Giethoorn schrijft gedichten en verhalen in de streektaal van noordwest
Overijssel en zal deze avond uit eigen werk voordragen.
Delia Bremer is naast beeldend kunstenares ook dichteres. Zij draagt gedichten voor in het Drents.
Samen met Ria Westerhuis schreef ze afgelopen zomer erotische gedichten in het Drents, hetgeen
resulteerde in een optreden ‘de zomer draait door’. Na de voorspoedige uitgave van 800 exemplaren is
het toe aan een tweede druk.
Delia schrijft overigens over alle facetten van het leven.
Ria Westerhuis doet de presentatie en zal ook uit eigen werk voorlezen in de streektaal van haar
geboortegrond,’de Reest.’ Ze schrijft verhalen en liedteksten zowel in de streektaal als in het
Nederlands.
De entree is: 10 euro p.p. aanvang 20-uur
Reserveren: Theatercafé-Damdijk  info@damdijk   tel. 0643108239
Informatie bij: Ria Westerhuis  tel: 0522-442254 email:westeriah@gmail.com

Streektaal
Op Vri-jdag 19 meert wordt  in de Veldschure,’ Bid en Werk’nabi-j Hasselt, een aovund organiseert
die in het teken stiet van de streektaal van Noordwest Overijssel. Wegens succes geprolongeerd.
Veur het darde jaor staon ook nu weer de vrijwilligers van de veldschure klaor om in de maond Meert
liefhebbers van de streektaal te ontvangen. De leden van de skrieverskring dregen veur uut eigen wark
mit gedichten, zowel korte verhaelen. De hierbi-j beheurende foto’s geven iets extra’s aan de
gespreuken teksten mee.
Veur een intermezzo zorgt Zanggroep Samen Een uut Giethoorn mit liedties in de streektaal.
Het begunt om 20-00 ure  en de toegang is gratis.

Kopstôkken in de streektaal van noordwest Overijssel
Rond 15 Maart ligt het veurjaarsnummer van Kopstôkken weer op de verkoopadressen en bi-j de
abonnees in de brevenbusse. In ‘Pennestreken veurof’de verdrietige mededeling dat redactielid Thom
van Dijk is overleden. (Thom’s leste, ontroerende, verhael is in dit nummer te lezen.) Een tweede
herseninfarct ef hi-j niet kunnen doorstaon. Er was een hechte vriendschapsband tussen de
redactieleden die het doel naostreefden, de streektaol in ere houden. Verhaelen, anecdotes, gedichten,
dit alles in een periodiek te verzaemelen. In de loop van de jaoren bin-n van talrieke auteurs
pennevruchten op-eneumen in Kopstôkken.
Er mos een vervanger komen voor Thom van Dijk en tot grote vreugde is Anneke Corporaal uut
Gietern bereidt om die lege plekke in te vullen.
In het veurjaorsnummer o.a.een gedicht uit 1927 over het inpolderingsplan van de polder en  ...

“hoe ’t laand dat now dor is en nat,

          tot weilaand en bouwlaand emaekt wordt

          mit geld van provincie en stad ......

Verder prachtige verhaelen. Et veurjaor stiet centraal in gedichten. In het gedicht:’ stille staon bi-j 65
jaor bevrijding’wordt een ode ebracht an een verzetsstrijdster.
Kortom de meui-te meer dan weerd om die 48 bladzieden van A tot Z te lezen.

Femmy
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Mienings gevuul…

Op de eerste bladzieden van ‘An de Liende’ van et feberwaori-nommer 2010 koj’
lezen dat een haandvol Stellingwarvers mekeer niet zo goed begript, of verstaon wil.
Ie zollen toch zeggen dat de bestuurders van de Schrieversronte mit zovule
bestuurservering et zo lange deur etteren laoten.

Ze hadden die kleine mieningsverschillen mit Piet Bult al lange oplossen moeten.
Ze bin ommes allemaole zo intellektueel as wat, en hier en daor ok nog akkedemisch
vormd, mar mit mekeer wat oplossen zodat d’r niet zovule opspraok en doodzwie-
geri’je meer wezen zol, daor hebben ze gien keze van eten.

Aandere streektael-fanaten van over de Tjonger moe’n d’r wat omme gniezen.
Aj’ onderstaonde foto uut 1997 bekieken dan bin d’r wel es aandere tieden west.
Mar ja, elke tied het zien tied en de tied verdwient zoas et schaad over et laand
verdwient veur de zunne.

Meensken, ok Stellingwarfse schrievers krek as op disse foto raeken uut de tied,
mar alles dri’jt d’r wel omme deur…

Henk de Vries
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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…

      -.-.-.-

Wat hemel past jow et beste...

Domenees holen et vaeks mar et liefste op de locht, et hielal daorboven en ‘nog wat'
daor weer boven aj' ze vraogen naor de 'dadde hemel'. Now meuj' eerst een betien in
disse eerdse locht ommestappen. Aj' uut de tied raeken gaoj' - of je geest in ieder geval -
dwas deur de wolken en et hielal naor 'dat' daor weer boven. De bangemaekeri'je daj' ok
in hel of vagevuur kommen kunnen raekt een betien uut de tied en kwam veural tot veer
in de middeliewen nog et meerste veur. Bang volk is vaeks gewillig volk.

Die 'dadde hemel' is toch wat een vremd verhael. Aj' aandere geschriften zoas de Edda
of de Kabbala d'r bi'j pakken dan zol et ok zomar kunnen dat de aldereerste schepping
van God gruwelik mislokt is en dat hi'j et naotied nog es ien- of twiekeer - en misschien
nog wel vaeker - perbeerd het.

Ie kun ok in drie hemels daenken as et parredies, de locht en wolken en as dadde 'wat'
as daor boven is. Gewoon zuken, veur jezels beprakkeseren en vienen wat as jow et
beste past. Niet ongewoon trouwens veur een protte teksten uut de Biebel. Wat veur de
iene een zekerhied inhoolt is veur een aander vaeks onzin of as dadde meugeklikhied,
daor wat tussenin.

Ik geleuf et, ikke niet

In nije maityd, in nij lûd by Tresoar…

Nao een jaor van vertimmeren en reorgeniseren eupent Tresoar in Liwwadden veur
geneudigden opni’j zien deuren op 19 meert a.s.
Tiedens et pergramme wodt de gedichte- en prozabundel ‘It heiteleaze bern’ prissen-
teerd. In die bundel is tussen al et Friese geweld (as ienigste) et Stellingwarfse gedicht
‘Noodrecht’ van oonze redakteur Piet opneumen.

Op de eupen daegen veur et pebliek op 20 en 21 meert zal tussen 13:00 en 17:00 ure op
beide middags deur de verschillende schrievers uut die bundel veurdreugen wodden.
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Een ni’j weerstesjon..?

Van de webstee www.Stellingwarfs.nl:

20-12-2009 14:30 Stellingwarf onder de sni’j…

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek!
Now, Stellingwarf zit op ’t heden onder een dik pak sni’j. En de verhaelen kommen los... Mar
zo slim as de Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et indertied ‘naovertelde’,
now nee, zo slim hewwe et toch nog niet.

24-12-2009 14:40 Stellingwarf onder de sni’j…

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek!
Now, Stellingwarf zit op ’t heden onder een dik pak sni’j. Onderdehaand het et wel weer wat
dujd, mar d'r komt ok weer vost an. En regen, iezel, sni'j en/of natte sni'j... En mit die laogen
sni'j die d'r kwammen en die d'r now veur een groot pat nog liggen, kommen de verhaelen
netuurlik ok los... Mar zo slim as de Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et
indertied ‘naovertelde’, now nee, zo slim hewwe et toch nog niet had.

28-12-2009  11:10  Stellingwarf onder de sni’j…

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek!
Now, Stellingwarf zat een poze onder een dik pak sni’j. Die is now wel zowat weer votdujd, al
schient d'r weer wat winters weer an te kommen. En mit die laogen en bulten sni'j kommen de
verhaelen netuurlik ok los... Mar zo slim as de Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-
1966) et indertied ‘naovertelde’, now nee, zo slim hewwe et toch nog niet had.

1-1-2010  15:00  Stellingwarf onder de sni’j…

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek!
Now, Stellingwarf zat een poze onder een dik pak sni’j. Die is now wel weer wat votdujd, mar
et is onderdehaand ok al weer wat winters zo om oold en ni'j henne. Over et algemien ligt d'r
nog wel wat mooie, witte sni'j. Mit die laogen en bulten sni'j van een dag of wat leden
trouwens kommen de verhaelen netuurlik ok los... Mar zo slim as de Stellingwarver schriever
H.J. Bergveld (1902-1966) et indertied ‘naovertelde’, now nee, zo slim hewwe et toch nog niet
had.

22-1-2010  18:30  Stellingwarf onder sni’j die votdujt...

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek! Et
begon al veur de Kastdaegen te sni'jen, en sund hewwe de hieltied winterweer. Et dujt now en
dan vot, mar dat vröst et ok weer een poze. Hier en daor bin nog plakken of bulten sni'j, en d'r
schient weer koolder weer in de locht te zitten. En zo bin netuurlik de verhaelen ok
loskommen... Mar zo slim as de Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et
indertied ‘naovertelde’, now nee, zo slim hewwe et toch nog niet had.

4-2-2010  9:45  Stellingwarf onder een ni'j laogien sni’j...

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek! Et
begon al veur de Kastdaegen te sni'jen, en sund hewwe de hieltied winterweer. Et dujt now en
dan vot, mar dat vröst et ok weer een poze. Hier en daor bin nog plakken of bulten sni'j, en d'r
schient weer koolder weer in de locht te zitten. Op 29 jannewaori ligt d'r wat natte sni'j... En
gisteraovend al hadden een boel meensken, in Noordwoolde o.e., slim last van de gladde.
Mit de dikke laogen van lessend bin netuurlik de verhaelen ok loskommen... Mar zo slim as de
Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et indertied ‘naovertelde’, now nee, zo
slim hewwe et toch nog niet had.
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14-02-2010  15:40  Stellingwarf onder een ni'j laogien sni’j...

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek! Et
begon al veur de Kastdaegen te sni'jen, en sund hewwe de hieltied winterweer. Et dujt now en
dan vot, mar dat vröst et ok weer een poze. Hier en daor bin nog plakken of bulten sni'j, en d'r
ligt al een dag of wat weer een fien laogien. Hoe lange zo et nog duren? De iene vint et
prachtig, van de ere mag et wel opholen. Wat aj' d'r ok van vienen, we weten now weer wat
winter is, dat is een veurdiel.
Mit de dikke laogen van lessend bin netuurlik de verhaelen ok loskommen... Mar zo slim as de
Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et indertied ‘naovertelde’, now nee, zo
slim hewwe et toch nog niet had.

20-02-2010  15:45  Stellingwarver sni'j an et votsmulten...

Veur meensken die veerder vot wonen en wat bi’jholen willen hoe et nog is in oonze streek! Et
begon al veur de Kastdaegen te sni'jen, en sund hewwe de hieltied winterweer. Et dujt now en
dan vot, mar dat vröst et ok weer een poze. Hier en daor bin nog plakken of bulten sni'j, en d'r
lag vandemorgen 20 feberwaorie al weer een fien laogien, mar dat is weer an et votdujjen
overal. Hoe lange zol et nog duren? De iene vint et prachtig, van de ere mag et wel opholen.
Wat aj' d'r ok van vienen, we weten now weer wat winter is, dat is een veurdiel.
Mit de dikke laogen van lessend bin netuurlik de verhaelen ok loskommen... Mar zo slim as de
Stellingwarver schriever H.J. Bergveld (1902-1966) et indertied ‘naovertelde’, now nee, zo
slim hewwe et toch nog niet had.

Zuuk de zeuven verschillen…

17-02-2010  22:35

Tip: gao al moesaaiende oftewel scrollendewieze over disse bladziede, want d’r
is meer ni’js as daj' now staon zien. En: zie veur eerder ni'js oons webstee-
archief (anklikmeugelikhied linksonder). Hiel veul algemiene infermaosie vien
ie onder de aandere anklikmeugelikheden links.

20-02-2010  15:50

Tip: moesaai oftewel scrol over de hiele bladziede, want d’r is meer ni’js as daj'
now staon zien. Zie veur eerder ni'js oons webstee-archief (anklikmeugelikhied
linksonder). Veul algemiene infermaosie vien ie onder de aandere
anklikmeugelikheden links.

De webstee is verni’jd en het now grote perblemen mit de diakritische tekens
- die we zovule bruken - mar… sund 25 feberwaori Twittert de Schrieversronte
d’r ok lustig op los…! We bin slim beni’jd waor ze heur dure tied now weer an
verdoen en holen ze dan ok in de gaten op http://twitter.com/Stellingwarfs
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Volksverhaelen… (10)

In 1995 stuurde Jannie D. uut Wolvege veur de Oolde Pookpries zoe'n 120 mit de
haand schreven bladzieden in van een vertaeling van 'Bekende oude volksverhalen'.
Jannie het doe liekewel de pries niet wunnen, dat wodde Jan Oosterhof van Stegger-
de. In een brief van de 'Warkgroep Oolde Pook-pries' wodde Jannie liekwels slim
prezen veur heur wark en ze zollen et prachtig vienen as heur vertaeling nog es op de
legere schoelen inzet wodden kon bi'j et vak Hiemkunde. Daor is neffens oons an
now toe niks van kommen mar wi'j vienen de verhaelen ok best de muuite weerd…

-.-.-.-.-

De hond van de schoepoetser...

In vroeger jaoren koj' an de poorten van de grote steden altied schoepoetsers vienen.
Ze zatten op 'e straote mit naost heur een klein voetebaankien, en een bossel in de
haand. As d'r now een heer de stadspoort binnen kuierde, reupen ze: "Schoepoetsen,
meneer! Schoepoetsen?"

Mennigiene leut dat dan gauw even doen, want et was haost altied wel neudig.
Eertieds weren de straoten niet zo hemmel as vandaege-de-dag. Bi'j regenachtig
weer weren ze modderig, omreden et vaeks zaandwegen weren. En omreden d'r
daegeliks duzenden rietugen over henne reden, ontstonnen d'r hulten en daor bleef et
regenwaeter in staon. De reizigers die lopende weren hadden dan ok meerstal
modderige schoenen.

Iene van die schoepoetsers zat op een plein in Peries. Hi'j hadde al jaoren etzelde
plak. Op et plein was et altied een drokte van heb ik jow. D'r weren een protte kefe's
en hotels. Daordeur hadde de schoepoetser altied een protte wark. Veural bi'j zok
entepiekeweer, as et plein modderig was. Bi'j mooi weer vul d'r minder te poetsen.
Mar toch hadde hi'j dan ok een protte te doen en kon hi'j goed zien kost verdienen.
Dat hadde hi'j te daanken an zien hond.

Die hond was een grote zwatte poedel. Hi'j was een hiele trouwe hond en altied bi'j
zien meester in de buurt. Van de vroege morgen tot de laete aovend bleef hi'j bi'j
him. En zolange zien baosien wark hadde, lag de hond rustig naost et voetebaankien.
Mar as de klaanten wat te lange wegbleven, wodde de poedel onrustig. Dan steuk
hi'j zien kop omhogens en keek zien baosien vraogend an. "D'r is niks te poetsen en
dan ok niks te verdienen, Karo," zee de schoepoetser dan. "Gien geld, gien brood,
jonge." Dat was veur Karo genoeg.

In een oogwink sprong hi'j op, keek om him henne, tot hi'j een meneer op et oge
hadde. Iene, twie, drieje, leup hi'j hadde naor een geute naost de weg of een plasse
en stampte wild mit zien haorige poten deur et modderwaeter. En mit die vieze poten
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leup hi'j over de schoenen van de meneer die hi'j uutzocht hadde. "Lilleke, vieze
hond!" schul de meneer. "Wil ie dat wel es laoten. Moej' kieken, hoe mien schoenen
d'r now uutzien!" Mar Karo was al in gien velden of wegen meer te bekennen. Hi'j
ston een rakkien veerder en keek wat die meneer now doen gong.

"Schoepoetsen, meneer?" klonk toegelieke de stemme van de schoepoetser. "Ik
poets zegoed en glad, zodat ze weer glimmen as een spiegeltien." De bemodderde
kuiermeneer mos dan zien schoenen wel poetsen laoten. En hi'j leut de baos van
Karo een peer stuvers verdienen. Eerst as de meneer veer genoeg vot was, kwam de
hond weer bi'j zien baos weeromme. En even naotied dee hi'j etzelde keunsien weer
bi'j een aander die veurbi'j leup.

Zo dee disse schoepoetser bi'j mooi en min weer lieke goeie zaeken. Iedere aovend
gong hi'j mit een aorige cent op huus an. Karo trippelde vrolik aachter him an. Zo
now en dan klopte de schoepoetser zien slimme hond mit liefde over de kop. En
beide keken mekeer dan veulzeggend an, krek as ze zeggen wollen: "Now, now, wat
hewwe vandaege weer een protte heren bi'j de poot neumen."

Zol de hond dat bedrog uut himzels leerd hebben? Wat naeme past dan wel bi'j de
schoepoetser?

Jannie D.

De mederne plestikken tied

De jeugd-van-nou verzuupt bekant in plèstieke dinge.
Dan ging ’t d’r vroeger in miene jeugd hél ânders án toe.
Ge kost hinkelen of bandele, en ons dérkes din touwke springe.
En lendjepik en knikkere, neë, dè wierde bekant noit moe.

En vlégelhange of köpke keukelen of ... ku-leke pisse.
En we hálden ok duk allerhânde kattekwaod uut:
zoas smiete mi grote kluten of nor dérkes gojje mi klisse.
Mar gén kiend, det-dè nou téggeworrig nog duut.

Nou lit ‘t wiegske duk al vol mit plèstieke prulle.
Mi bellen en toeters en klungels van kunststoffe haor.
Nou wil ik daormi nie zégge, det ’t dùrrum nie-mér goêd is,
Of det’t in miene jongen tied dus zò veûl béter waor.

Mar eën ding weet ik wel, ja, dè weët ik wel hóst zeker.
Neë, eën ding leert de jeugd van téggeworrig hóst nie
Dör dè perfekte afgewerkte, mederne plèstieke spulgoed,
En dè krigge wéj vroeger dus wel en dè wâr... fantasie!

Chris Kerkhoff (in et Kuuks)
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Het Brabantse Boekenweekboek

Het Brabantse Boekenweekboek

Op zondag 28 februari is ’s middags om 14.00 u. in Gemeenschapshuis ‘De Hoeve’
in Lith de presentatie van de nieuwe Brabantse dialectbundel Jonge jonge!

gerealiseerd. Die uitgave is samengesteld rond het thema van de Boekenweek in
2010, dat ‘Jong zijn: het kind, de jeugd, de jongere’ is.

Het is al het vijfde Brabantse Boekenweekboek dat onder de redactie van Cor
Swanenberg en Michel de Koning tot stand kwam. Aan deze uitgave werkten maar
liefst 51 Brabantse schrijvers mee! Nog nooit eerder was er zoveel animo voor dit
project. Het gebonden boek heeft fraaie illustraties van de hand van Iris Bongers.
Een ruim gevarieerd programma luisterde de presentatie van het nieuwe boek op.
Daarin traden voor de pauze o.a. op: Adri Hoppenbrouwers uit Zundert met ‘’n
Krûis van ’n krùske’, Ans van Kessel uit Vorstenbosch met ‘Nao Uje mèrt’, Noud
Bongers uit Lith met ‘Jeugdbende ‘De Rooie Spin’’ en troubadour Gerard van Kol
met Peellandse liedjes uit Liessel.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan niemand minder dan Wim Daniëls, de
nieuwe voorzitter van de Stichting Brabants Dialectenfestival in Lieshout. Het
tweede exemplaar was voor illustrator Iris.

Na de pauze vertolkten Gerard Ulijn uit Megen met ’Jonk’, Dora van Eert-van de
Weijer uit Gemert met ‘Bezunder daog vùr ’n joong durske’, Wim van Lier uit Oss
met ‘Zuvvetien’ en Toon Kunnings uit Dinther met ‘Niks aparts’ hun eigen
bijdragen aan dit prachtig uitgegeven Brabantse Boekenweekboek.
In de tweede helft van het programma verzorgde het Brabants Cabaret van Jan van
Rijthoven en Erik Potters uit Oisterwijk een muzikaal intermezzo.

Cor Swanenberg

Isbn 978-90-5512-302-5, 157 pag., € 9,95
Uitgeverij Van de Berg, Enschede / Almere

Obesitas…

Kan jullie e-blad ‘An de liende’ in het vervolg ook wat dunner
want ik print het altijd voor de hele buurt en voor de leestafel van
ons bejaardentehuis en mijn nietmachiene kan niet meer dan
dertig bladzijden behappen..!
Met vriendelijke groet,
L v/d B.
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Steenwieks Waeter…

 

 te koop bij Jannechien Kolbèrtien de Vries in de Weemstraat.

Vol van spanning maar
vergenoegzaam kijkend, wacht

Jannechien Kolbèrtien de
Vries op de eerste zending

Steenwiecks

Waeter

Een mild en heilzaam water
wat ooit stroomde door de
Steenwijker Aa, buiten de
krachtige werking van dit

water, wordt  dit lokale
product door echte
Steenwijkers nu al
bestempeld als een

Collectors Item

Haast u broeders en zusters,
want er zijn nog maar 36

flessen beschikbaar

 

van harte
aanbevelend

www. dominee
van dorsten.nl

P r ij s   p e r   f l e s   v a n   1   l i t e r

€ 5.00

O f   3   f l e s s e n   v o o r  m a a r

€ 10.00

Aan wederverkopers wordt niet geleverd,

maximaal 3 flessen per klant

Stemadvies waor et Stellingwarfs et beste mit uut de voeten kan

veur Oostaende, stem 3 meert op de ChristenUnie

veur Westaende, stem 3 meert op WWW Weststellingwerf

Kiek veur et hiele verslag op bladziede 19 e.v.
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Babylon liggt anne Elv…

Babylon liggt anne Elv

Tjunge Dii - wat hebbt wii 'n greesigen Winter van Jaohr! Magst gonne uut 'n Huus
gaohn, allerwärts 'n dicke Schicht Iis opp de Bürgerstiegen (wandelpad), un' ouk opp
de lütten Chausseen liggt jümmer noch 'n Barg fast-föörten Snee. Kaomst meist ne
lang mit 'n Auto. De Ködelfegers (stratenmakers) harr'n jao ne 'nough Solt; de hebbt
sick jao woll tou dull opp de "Globale Erwärmung" verlaoten.

Dat hülp' altohoup nix mehr - ick müss' nu' woll doch maol weller tou'n Inhaolen
(inkopen) foyhr'n. Dat letzte Broud, wat ick noch uut de Köhl-Truhen (koelkast)
haolt haar, weyr dröög, un' de Roudspoon (rode wijn) weer mii ouk uut-gaohn. Naja
- sünd jao man drei Kilometers nao Kaodenbarg ("Cadenberge"); dat schull jao woll
ouk bii disse Witterung tou schaffen ween....

Ebent gouw den'n Snee van't Auto raokt, un' denn güng't lous nao'n ALDI. Wöör
woll 'n beten glatt oppe Straot, aobers bii lütten haar 'ck mi jao weller an dat Auto-
Faohrn in'n Winter gewöhnt. Fein sinnig, ne tou veel Gas geben un' ne unnödig de
ABS uut-perbeern, sou güng't meist commoud (makkelik) vööran.

Man - hotzverdoori'! Opp eenmaol verfaohr (verschrikken) ick mii sou dull, wat ick
full mit 'n Fout opp dat Brems-Pedal petten müss' un' meist in'n Chaussee-Graoben
landt' wöör! Miin Hatten füng unklouk dat Puchern an, an de Hannen kreeg ick
Sweet, de Haor' stünnen nao baoben un' miin Knee bebern! Nee-o-nee!

Wat wöör passeert? 'n UFO oppe Straot, edders 'n Mars-Minschen, de per Anhalter
föörn wull?
Nee - dat woll nich' jüss', aobers 'ex-orbitant' wöör dat opp 'n 'wisse Wiis, wat mi
daor toumööt kaomen wöör!

De Kaodenbargers harr'n 'n nieget Ourts-Schild (plaatsnambord) kregen, sou'n
groudet, geelet Ding. Dat gloor un' blänker ennig, sou nieg weer 't. Nu' möögt Jii
Jouw woll fraog'n, wosou kann 'n sick vöör 'n nieget Ourts-Schild sou verjaog'n!?
Tja, mutt ick denn seggen, dat Schild sülbst hett mii jao gonne bang maokt, man dat,
wat daor opp tou Lesen stünn!
Baoben, in groude Bouk-Staoben (letters), steiht jümmers noch "Cadenberge".
Daorünner, wat lütter, kaomt "Landkreis Cuxhaven". Sou hett dat ouk all opp dat
oule Schild staohn, daor wöör 'ck jao an 'wöhnt.

Aobers denn kaomt daor 'n Wourd, daor kunn ick heel un' deel keen Hand an kriig'n:
"Cumbarg"!!!

Miin ersten Gedanken: wat is hier passeert? Hebbt doch de Klingonen de Macht in'n
Gemeent'-Raod öbernaohmen? Den'n Burgmester aff-sett' un' 'n vöörlopige extra-
terrestrische Militärregeerung maokt? Is dat nu' Ingelsch un' heet (pardon!) 'Cum-
Mountain' ('Sperma-berg')? Denn hett sick dat woll een van de Fickens (Fick = vaake
achternaam in Cadenberge) uut-daocht! Ellers is de Maoler (schilder), de dat Schild
faarvt hett, duhn (dronken) ween? Schull daor woll 'Zum Berge' uut waar'n?
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Opp 'n Parkplatz van 'n ALDI bün 'ck in 'n Auto sitten bleben, hebb mii 'n Zigarett'
ansteken un' müss mii nu' eers'-inns verhaol'n, van dissen Schrecken. Un' denn
kweym ick in 't Grübeln. Wat steekt daor woll achter, wat dat Dörp, in dat ick 'bourn
bün, nu' as Ökelnaomen "Cumbarg" kreegen hett? Wat 'n Swiin-Egel hett sick dat
uut-daocht? Een' van de Graffiti-Sprayers, mag ween uut Cuxhaoben? Nee - daor
wöör 't ne schnörkelig (met krullen) 'nough föör schreeben, daorföör seh 't tou
offiziell uut.

Un' wat föör 'n Spraok schall 't denn nu' taotsächli' ween?
Plattdüütsch wiss 'ne; denn müss dat 'Kodenbarg" edders 'Kaodenbarg' heeten,
edders 'Cuddeldutt' ('Cuddel' = 'Kodder' = lappen; 'Dutt' = kleine pluk), as welk' Lüü'
in 'n Spooß seggt.
Nee - wat daor nu' opp 't Plitt (plaat) steiht, hett mit de mi bekannte lebende
Spraoken amend nix tou douhn, dat is man 'n öddelig't (smerig) "Slang"-Wourd, hett
man jüst de Beteknung "Verballhornung" (verbasteren) verdeent.

Wokeen hett dat woll tougang-bröcht? Een Deel weet 'ck: dat sünd Lüü' ween, de
nix van Platt un' nix van de eytmoloog'sche Herkumst van 'Cadenberge' watt aff-
weyt.
Dat Wourd-Deel 'kade-' finnt wi in Düütschland woll alleyn noch hier, in uns
Lann'schopp: 'Kehdingen' (frööher 'Kadingen'), 'Alt-Kehdingen', 'Cadewisch',
'Kehdingbruch' sünd blangen (nevens) 'Cadenberge' woll de letzten Resten van een
Wourd, wat de Hollanners as 'kade' föör 'Kai' kennt, un' ouk al disse Ourts-Naomen
hebbt wat mit '(houghe) Kant' an'n Waoter' tou kriigen.
Dat is 'n our-oulet Wourd, mag ween, all uut de oul'n Sassen-Tiiden, all vöör Karl
den'n Grouden. Un' jüst 'Kaodenbarg' (= 'Berg an der Kante') is 'wiss all 'n ennig'
Stood öller un' beseedelt ween as de offizielle "erste urkundliche Erwähnung" uut
dat Jaohr 1148.

Tja - nu' steiht daor 'Cumbarg' opp dat Schild, daorföör, wat de Touristen ennig in 't
Tüdeln kaomt öber disse verdreihte plattdüütsche Spraok. Un' dat schall jao woll
föör lange Tiid staohn bliiben....

Ellers doch ne? Ick hebb mii güstern sou 'n Fliet-Dous' (spraybus) köfft, mit swatte
Faarv binnen. De bruuk ick föör miin Faohrrad...

Friedrich "Fiete" Neumann

Etymologie… (mi’j donkt)

dunken ww., mnl. dunken, ohd. dunchen (nhd.
dünken), os. thunkian, ofri. thinka, thinszia,
thinza, oe. öyncan (ne. think), on. Þugkjan. -
Dit ww. met zijn verl. t. *Þühta < *Þünhta staat
abl. naast denken met verl. t. *Þähta < *Þänhta.
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Computers…

Computers

Teungwoordig praoten wi-j over computers en internet, asof dat de gewoonste
zaeken van de wereld bin-n. En a-j d’r ’n poossien mit waarken, dan is dat eigelijk
ook zo. Boômdien is ‘t nog gemakkelijk ook. A-j ies ’n stôkkien wil-n skriêm’ veur
bi-jveurbeeld “An de Liende”, dan is ’n computer ‘eel gemakkelijk en oen stôkkien
ku-j zo per iemeel sturen an de redactie. Niks gien gedoo meer mit postzegels of
naor de briêm’busse lopen; gewoon thuus achter de computer (eigelijk zit-ie d’r
veur), ene drôk op de knoppe (wel de goeie netuurlijk) en bin-n de kortste tied is
oen stôkkien op de plaese van bestemmink.

Dat ommegaon mit de computer moe-j eerst wel eêm’ in de slag krieng’ en veurda-
j d’r mit gaon waarken of ’t internet wil-n verkennen, is ’t an te raoden om ’n
cursus te volng of, op zien minst, d’r wat over te lezen. En dat zôks verstaandig is,
wordt wel dudelijk a-j ‘euren mit wat veur vraong’ en prebleem’ zo’n zogenaemde
‘elpdesk op’ezaedeld wordt.
’n Kennis van mi’j waarkt op zo‘n ‘elpdesk en i-j stuurde mi-j wat veur-beelden,
van wat i-j in de loop van de tied an vremde veurvallegies ver-zaemeld ef.

Belt ’n klaante naor de ‘elpdesk.
“Kunnen wij u helpen?” vrag de ‘elpdesk.
“Ik bin mien eerste iemeel an ’t skriêm’” antwoordt de klaante.
“Ok, en wat is het probleem?”
Zeg dee klaante: “Now, ik kriege wel de letter a, maor ‘oe zet ik dat rondtien d’r
om’enne?”

…

Een aandere klaante: “Ik kan gien iemeel verstuurn, is ’t internet soms vol?”
…

Weer ’n aandere: “Is ’t internet op sundag ook lös?”
…

“Ik kan neet printen!” zeg ’n klaante. “Elke keer a-k ’t prebeere, komp op ’t
beeldskaarm te staon: “Can’t find printer”. Ik ‘ebbe zelfs de printer op-’etild en
‘om veur ’t skaarm neer’ezet, maor de computer zeg nog steeds dat i-j ‘om neet kan
vien-n”.

…

Vrag ’n klaante: “Ik ‘eb thuus gien computer. Is internet ook in bookvorm te
krieng’?”

…

D’r belt ’n klaante mit ’n prebleem. Om dat uut te zeuken, mos de ‘elp-desk ’n paer
instellings bekieken. Daorom vröng’ ze de klaante of i-j eêm’ wol dubbelklikken op
“deze computer”. Waorop de klaante reageerde of ’t wat zol uutmaeken, waor as i’j
op zien computer zol kloppen: de zied-kaante van de monitor, ’t toetsenbord of op
de systeemkaste.
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’n Aandere klaante: “Ik wil ’n klacht indienen!”
Vrag de ‘elpdesk: “Wat is het probleem?”
Zeg de klaante: “Ik ‘eb jullie ‘evraogd om gien porno op mien internet te
installeern. Ik eise, dat jullie dat onmiddellijk d’r of’aelen!”

…

Belt ’n klaante naor de HP-‘elpdesk: “Ik ‘eb destieds ’n deskjetprinter bi-j jullie
‘ekocht en dee mot now ‘emöken worden”
“Wij hebben verschillende deskjetprinters. Welk model heeft u?”
Zeg de klaante: “’t Is ’n HP.”
“Dat is wel bekend, maar …eh .. is ’t kleuren- of ’n zwartwitprinter?” vrag de
‘elpdesk.
Antwoordt de klaante: “I-j is beige!”

…

‘n ‘Elpdeskmedewaarker vertöl, dat i’j ’n tillefoontien kreeg van ’n man, dee neet
op ’t internet kon komen. Omdat i-j saemen mit dee man de instellings van de pc
deur wol neêm’, vrag i-j ‘om of i’j achter zien computer zit. De man zee, dat dat
neet ’t geval was, waorop ‘om ‘evraogd wordt of i’j asnog achter zien computer
wol gaon zitten. De ‘elpdeskmedewaarker ‘eurt wat gerommel en dan zeg de man
dat i’j now achter zien computer zit.
“En wat ziet u nu?” vrag de ‘elpdeskmedewaarker.
Waorop de man antwoordt: ”Allemoale kabels!”

Now, dat waren zo ‘n paer dingen waor ‘n ‘elpdesk mee confronteerd wordt. En ’t
is ook wel dudelijk: dee kennis van mi’j ‘oeft zich veurlopig nog neet te verveeln.

Mogge

Baentiesman...

Oonze aachternaemen schillen mar iene letter mar veerder gaept d'r een kloof gro-
ter as de 'Grand Canyon'. Wat wil et geval...

Op een maendagmorgen bin 'k es op et spreekure van de wet- en pottefuliehoolder
van kultuur Gerben But in Oostaende west. De koffie was goed en zien exkuus
veur et niet kennen van mien laeste twie aemelties - en et daor dan ok niet op
reageren - he'k mar anveerd, mar veerder kwam d'r alliend mar slim ambtelike tael
uut de mond van de beste man waor ik hielemaole niks mit kan. D'r kwam - niet
bepaold veur de gezellighied - ok nog even een lieke ambtelike ja-knikker bi'j an de
taofel. Ze zullen as bestuurders van oonze gemiente lichtkaans hielemaole geliek
hebben mar, jammer, ik kan d'r niks mit. Nee, et was in mien ogen dan ok een slim
onnut bezuuk. Ik hadde mien tied beter besteden kund. Mar goed…

pb
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De eenzaame fietser…

De eenzaame fietser

Koemen jullie ze ook wel ies tegen op zundagmorn. Van die mannegies op van die
racefietsen of mountenbikes op al wat oldere leeftied. Helemaole in ut pak van de
Rabobaanke of van ien of aandere verzekeringsmaatschappij mit een valhelm op.
Zie denke zeker dat ze Maajkel Boogerd zelf binnen.

Op de weg hier enne kwam ik ur nog iene tegen. Een vaert dat hi-j hadde, ik mos
bi-j de rotonde veur um stoppen want aanders ak um ur onder had. Dan denk ik wat
bezielt die meensen toch op een leeftied daj iegenluk mit de kleinkiender moeten
kuijern. Maor ja dan denk ik weer, die binnen soms al zo groot dat ze al lange niet
meer willen kuier-n (in ieder geval niet meer mit oe).

Een kennis van mi-j waarkt bi-j een olde man van dik in de tachtig, die fietst elke
dag nog dikke zestig kilometer. Maor die fietst op zon gewone fietse (al kuj
tegenwoordig veur de pries wat ze kosten beter een goeie tweedehaands auto kopen
dan zit ie ook nog dreuge as ut regent ook).
Lest kwam ur zon groepie fietsers in rabopak um achterop en haokte hi-j zo in volle
vaort bi-j hun an. Maor ut vol um nog niet mit ze bi-j te hollen en dat wol hi-j niet
toegeven want daor is hi-j veul te koppig veur. Maor hi-j had gelok dat ur een entie
verderop een ofslag was. Dus reup hi-j, succes jongens ik gao dur hier of want
jullie fietsen mi-j lang niet hard genog. Wat zullen die zogenaamde Boogersies op
heur luxe fietsies mit heur rabopakkies an toen e-docht hebben?

Maor ik denke maor zo, as ur plezier in hebben ik gunne ze ut graeg. De meesten
hebben in heur hele leven hard e-waarkt. Ook hi-j tegenwoordig van die fietsen mit
hulpmotor aj dan tegen een bulte op moeten dan trek ie eeffies an ut touwgie en dan
kriej hulpe hastikke makkeluk. Ook kopen sommigen een skoetertie maor dan moej
gien lange baord of een hoed op hebben, en veural niet as ur veule wiend is want
dan waejt de hoed weg en gaot ut haor joe veur de ogen hangen en dan ziej niks
meer en dan kriej oongelôkken (mischien daj ur een plastiek kladde om henne
kunnen doen of zon plastieken heufddoekie die de vrouwen altied op hebben as ze
naor de kapper e-west binnen en zie koemen buuten en ut reegnt, mit een strikke
onder de kinne. Zo maor eeffies een goeje raod ur tussendeur.)

Maor ie hoeven gien helm op zo daj joen haor niet in de warre kriegen wat weer
makkeluk is veur de vrouwen want de kapper denkt tegen woordig ook dat hi-j mit
gold streujt. Ja al die vervoer middelen dat is wat tegenwoordig (tendems ligfietsen
van alles ei). Laest zag ik iene mit zon karregien achter de fietse. Ik zegge tegen
mien vrouwe dat liekt mi-j wel makkeluk zon ding veur de boschoppen, kunnen wi-
j ook mooi meenemen op vakaantie, ik in de karre en ie-je fietsen, maor dan moej
ur wel een zeiltie over henne spannen aanders wordt ik nat as ut regent.

Maor alle gekheid op een stokkie ik stoppe ur mit want ik begunne nouw wel wat
deur te slaon en dat wik niet dus maor weer tot de volgende keer ijs en weder
dienende.

Harm Cramer
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Stemadvies…

We hadden toezegd om in disse ‘Liende’ mit een stemadvies te kommen, veurwat
oonze streektael angaot. We stuurden op 12 jannewaori dit aemeltien daortoe naor
alle perti’jen in Oost- en West-aende:

Meneer de fraktieveurzitter / leden van de raod,
Et zal je niet ontgaon wezen dat al sund jaor en dag et ienigste Stellingwarfse e-blad
'An de liende', van de stichting Stellingwerfs Eigen maondeliks an meer as 1.000
abennees toestuurd wodt. Et zal je ok niet ontgaon wezen dat op 't heden de laeste
punties op de i zet wodden, veurwat de Biebel in et Stellingwarfs angaot.

We hebben dommiet dan ok een zee van vri'je tied en die wiwwe graeg besteden
an een tal ni'je grote projekten om et Stellingwarfs an te vieteren. We daenken dan
bi'jglieks an et opzetten van een e-kursus EduStellingwarfs, naor veurbeeld van et
Friese EduFrysk. Ok daenken we an et opzetten van een Taelbaank, een databaank
om via internet alles inzichtelik te maeken wat d'r an now toe over de Stellingwarfse
tael en kultuur bestaot, mar now vaeks op onbekende plakkies in archieven en
kluzen ligt omme te kommen.

Zo'k anvieteren van oonze streektael kan vandaege-de-dag niet zonder de steun van
de poletiek, en dan mit naeme de lekaole poletiek, jim dus. In et locht van de kom-
mende raodsverkiezings wiwwe in oons e-blad 'An de liende' van 1 meert a.s. de
lezers angaonde et streektaelbeleid graeg een stemadvies geven, weten laoten wat
perti'j een protte, wel wat of niks veur oonze streektael overhet en hoe ze daor veur
de kommende vier jaor over daenken.

We willen je dan ok vraogen om op onderstaonde vuuf vraogen bescheid te geven.
Vint jow perti'j:

1) et behoolt van de streektael (et Stellingwarfs) van belang?
2) dat d'r genoeg an daon wodt en de an now toe bestede middels goed
     besteded binnen?
3) dat d'r meer an daon wodden moet, en in wat domeinen dan bi'jglieks?
4) et belangriek om mit uutsluting van aanderen, mit iene orgenisaosie (Schrievers-
    ronte) vandoen te hebben?
5) et belangriek dat de beschikbere middels beter verdield wodden kunnen naor
    projekten van eventueel verschillende orgenisaosies?
x) het de perti'j aanders nog opmarkings, anvullings of suggesties, dit angaonde?

Wi'j daanken je in 't veurend en de volledige uutslag mit oons stemadvies
kuj' dommiet naolezen in 'An de liende', in et nommer van 1 meert. Nog gien vaaste
abennee? Aj' je aemeladres even deurgeven kriej' et e-blad iedere maond
ommenocht in je aemelbusse.
Mit een vrundelike groet,
Stichting Stellingwerfs Eigen
Frank de Vries (vz.)
Piet Bult (sikt.)
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Van de fraktie van de ChristenUnie (CU) van Oostaende kregen we dit bescheid:

Als fractie van de ChristenUnie vinden de bijbelvertaling juist heel belangrijk. Als je ziet wat
de nieuwe Grunniger Biebel voor impact heeft, dan zijn we heel blij, dat een boek waar je
dagelijks op terug grijpt nu ook in de taal van je hart beschikbaar is.

U vraagt in een mailtje naar onze visie met betrekking tot een aantal zaken rond de streektaal.
Ik zal aan de hand van opmerkingen en feiten langs de vragen lopen.
Als Groninger, zal ik dat maar in het Nederlands doen.

1. We vinden de Stellingwerfse streektaal van groot belang.
Het hoort bij de identiteit van deze bevolking, en juist wanneer de wereld “groter” wordt, is je
eigenheid belangrijk. Die zorgt ervoor dat je overeind blijft in deze samenleving, die geeft je
het gevoel van geborgenheid. We hebben ook in de raad hier volop aandacht voor gevraagd.
Toen de aanvraag kwam om erkenning voor het Stellingwerfs als Nedersaksische streektaal,
hebben we gezegd dat we het vrij hypocriet vonden dat de raad wel wil meewerken aan een
erkenning (omdat ze niks kost, zei de VVD de spijker op zijn kop slaande) en niet of
nauwelijks aan het in praktijk brengen ervan. Er is geen raadslid wat Stellingwerfs spreekt. Ik
heb deze bijdrage toen, tot vermaak van een aantal collega’s in het ‘Stellingwerfs’ naar voren
gebracht. Tijdens deze vergadering wilden we eerst tegen het verzoek om erkenning stemmen,
maar we hebben uiteindelijk voor gestemd, omdat we van weth. But de toezegging kregen,
dat het college zou proberen het taalbeleid meer vorm te geven. (21/04/09)
Later hebben we een motie ingediend (jullie hebben nog geholpen bij de vertaling) die
raadsbreed is overgenomen waarbij we het college opdroegen zich in te zetten voor het
Stellingwerfs. * (16/06/09)
In ons verkiezingsprogramma staat kort en krachtig dat we ons zullen blijven inzetten voor
zowel Fries als Stellingwerfs.

2. Er wordt niet genoeg aan gedaan, er kan meer voor hetzelfde geld. Minder in stenen en
meer in het echte werk. Om een stukje bewustwording. Als je Stellingwerfs gebruikt ben je
geen “domme boer”, maar heb je respect voor je afkomst. (sorry, domme boeren bestaan niet)

3. Namen van plaatsen, straten, complexen, enz. in het Stellingwerfs. Meer op Odrie. Meer in
de raad. Niet gedwongen, maar omdat het eigenlijk vanzelfsprekend is. Dat betekent tevens
dat we dat in “fries-talige” gebieden als Haulerwijk en Waskemeer zulks niet doen.

4. Het is niet goed dat de gemeente zich richt op één organisatie, we hebben dit al meermalen
in de raad naar voren gebracht. Om dezelfde reden dat het beter is dat er meerdere winkels in
een dorp zijn; de consument heeft meer keuze en de ondernemers blijven scherp. De subsidie
zal niet gekoppeld moeten zijn aan een organisatie, maar aan projecten welke de gemeente in
het kader van stimulering van de streektaal het meest effectief acht.

5. Zie antwoord op 4.

* Het ligt in ons voornemen om bij de volgende commissie Welzijn (3 feburari) te vragen aan
het college wat ze daadwerkelijk met de motie gedaan hebben.
We hopen U met deze terugblik naar het verleden duidelijk te maken welke lijn we naar de
toekomst toe willen uitzetten.
Namens de ChristenUnie,
Meine Jansma
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Van de VVD van Westaende kregen we dit bescheid:

In antwoord op uw verzoek stuur ik u hierbij het antwoord van de VVD Weststellingwerf.

VVD Weststellingwerf geeft er de voorkeur aan dat organisaties met een
> zelfde doelstelling de krachten bundelen om zo sterker en efficienter te
> kunnen opereren. Van versnippering van subsidiegelden in deze zijn wij
> geen voorstander, waarbij wij zeker in het licht van aanstaande
> bezuinigingen in pricipe geen nieuwe cq. hogere subsidieverstrekkingen
> voorstaan.

Ik vertrouw erop u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Sylvia Heida
Secretaris VVD Weststellingwerf

Van W.W.W. – Weststellingwerf kregen we et hiele verkiezingspergramma in PDF. Dat was dan

misschien wel lekker makkelik mar gong oons krek wat te veer. Et gong oons alliend om de

perti'jstaandpunten die over oonze tael en kultuur gaon. We hebben die onderwarpen d'r dan zels

ok mar even uutplokt:

De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en motiveert deze
beslissing. Daar waar mogelijk moeten de gelden die beschikbaar zijn aangewend worden voor de
bevordering van amateurs die kunst als uiting gebruiken. Vooral cultuur die het Stellingwerfs of
de Stellingwerfse taal als basis hebben zullen op onze steun kunnen rekenen. Hierbij zal steeds
onze inzet zijn: voegt het iets toe aan de bestaande uitingen en heeft het een breed
maatschappelijk karakter?

Weststellingwerf is rijk aan cultuurhistorie. Het vertelt wie en wat we zijn als gemeente. Onze
taal, onderdeel van de Nedersaksische dialecten, verdient aandacht. Het onderscheid ons, samen
met Ooststellingwerf, van de Friese buurgemeenten. Dat kan en mag voor de
Stellingwervers een bindende factor zijn en kan als een uniek 'sellingpoint' gebruikt worden om
onze mooie gemeente te promoten bij binnen- en buitenlandse toeristen. Hoewel we als gemeente
geen binding hebben met de beide opera-uitvoeringen in Nijetrijne en Spanga mogen we wel trots
zij op deze prestaties. Als het mogelijk is en er géén extra kosten aan verbonden zijn zullen we
deze vorstellingen in uitingen naar buiten moeten promoten. Daarnaast zullen we, als
medebeheerders van het erfgoed, moeten overwegen of we de Stellingwerfse taal niet als 'voertaal'
moeten promoten. Tweetalige plaatsnaamborden, zoals in Elsloo, kunnen promotioneel gebruikt
worden. In alle uitingen die we doen zal gekeken moeten worden of ons culturele erfgoed
gebruikt kan worden als ondersteuning voor onze boodschap. We mogen en moeten trots zijn op
datgene dat ons bindt en maakt tot dat wat we zijn. We dienen deze cultuurhistorie dan ook uit te
dragen en ervoor te zorgen dat het beter (her)kenbaar wordt.

Samenvattend: Behoud van de cultuur met als doel de saamhorigheid en het toerisme te
bevorderen.
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Van de PvdA van Oostaende kregen we dit bescheid:

1. In oons verkiezingspergramme staot: "De Stellingwarver tael verdient blievende steun van de
gemiente". Saemen mit Ooststellingwarf-Westaende en de perveensie Fryslan financieren wi'j al
sund jaor en dag de Schrieversronte mit een substaansieel bedrag om heur de meuglikhied te
geven et Stellingwarfs et plak te geven wat et verdient. Mit de Schrieversronte wo'n daortoe
prestaosieoverienkomsten sleuten, hieltied veur periodes van vier jaor. Ondaanks de financiële
perblemen van vandaege de dag wodt deur oons niet overweugen bezunigings op dit gebied an te
brengen. Et antwoord op disse vraoge is dan ok een voluut ja.

2. In de prestaosieoverienkomst wodt verwoord welke doelen d'r neffens de gemiente deur de
Schrieversronte realiseerd wodden moeten, zovule meuglik meetber. De beriekte risseltaoten wo'n
elk jaor bespreuken. D'r wodt dus verantwoording of legd en waor neudg kritiek uutoefend, welke
kritiek tot gevolg hebben kan tot bi'jstelling van et belied. Daor moet dan ok an warkt wodden.
Zie bi'jgelieks et antwoord op vraoge 3.

3. Pattie jonge meensken zien nog et belang van de streektael. Wiwwe ok in de toekomst et
Stellingwarfs beholen, dan  zuwwe die groep anvieteren moeten. Daor moe'n aktiviteiten veur
opstat wodden, die origineel en ansprekend binnen, passend in disse tied. Bi'j de orgenisaosie
daorvan zal de jeugd inschaekeld wodden moeten, die et Stellingwarfs praoten kunnen.
Modernisering en verjonging bin noodzaekelik, bestuurlik mar ok bi'j alle aktiviteiten waor de
betrokken instellings mit naor buten kommen.

4. De gemiente het op meer gebieden taeken uutbesteed an orgenisaosies via prestaosiekontrakten.
Veurbielden daorvan bin: Scala, Stichting Keunstwarf en ok de Schrieversronte. Mit disse
zelfstanige organisaosies wo'n ofspraeken maekt over te verstrekken subsidies en prestaosies die
daor tegenover staon moeten. Na oflaop van de looptied van de kontrakten wodt bekeken of d'r al
dan niet ofspraeken maekt wodden veur de volgende periode. Bi'j et verlengingsbesluut speulen
grif de beriekte risseltaoten een grote rol. Bin de risseltaoten niet naor tevredenhied west en is d'r
een ere perti'j die veur etzelde of minder middels betere prestaosies leveren kan, dan bestaot
alderdeegst de meugelikhied veur de gemiente om over te stappen.
Dat de gemiente dit wark an twie Stellingwarver orgenisaosies uutbesteden zol, ligt neffens de
PvdA niet veur de haand. Orgenisatorisch zol dat te vule perblemen veroorzaeken.

5. Veur wat et algemiene bield anbelangt, verwies ik graeg naor et antwoord op vraoge 4. Et
subsidiëren van de Schrieversronte in et kaeder van de prestaosiekontrakten hoolt niet mitien in
dat projekten van Stellingwarfs Eigen niet in anmerking kommen zollen veur subsidie. Anvraogen
van jim kaante zullen toetst wodden moeten an de subsidieverordening die gelt in oonze
gemiente. De besluutvorming ligt bi'j et kollege en niet bi'j de raod. Omreden et kultuurbelied
veur et grootste pat overdreugen is an de Stichting Keuntswarf kun ok daor anvraogen indiend
wodden veur subsidiëring van projekten.

Et anvieteren van oonze streektael is bliekber gien slim belangriek onderwarp. De VVD
en WWW Weststellingwerf, beide van Westaende maeken heur d’r wat hiel makkelik of
mar awwe kiezen moeten dan gaon we veur WWW Weststellingwerf in Westaende.
De CU en de PvdA van Oostaende hebben aorig meer wark van oonze vraoge maekt. De
PvdA hoolt graeg zovule meugelik vaaste an bestaond beleid mit bestaonde orgenisaosies.
De CU is krek even wat konkreter in heur oordiel en geft aandere orgenisaosies ok graeg
een kaans. Veur Oostaende kiezen wi’j veur de ChristenUnie.
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Zunder zundaor…(3)

Ik daank Dick van Niekerk hattelik veur zien dudelik verhael en anvullings over
'zunder zunders'. Eerst moe'k trouwens even rechtzetten dat ik de keer daorveur niet
zegd hebbe dat et Stellingwarfs et woord 'zunde' niet kennen zol. Et woord 'zunde'
kennen we - in oons prachtige Woordeboek - wel mar we hebben gien woord veur
iene die die zunde dan begaot: zunder, zundaor, of wat dat daor op liekt…

Ik kan me ok best veurstellen dat de vertaelers van de Biebel in et Aachterhoeks ok
grote perblemen hadden mit die zundige meensken. Los van de perciese woorden in
de verschillende woordeboeken is et oons al vaeker opvalen dat de oorspronkelike
betekenisse van pattie woorden deur de tied inhaeld is. Et woord 'zunde' is daor een
hiel aorig veurbield van. En niet alliend de betekenisse in de tied mar veural ok de
'invalshoeke' is van groot belang. Veur iene die geleuft het zoe'n woord een hiel
aandere betekenisse en inhoold as veur iene die niks - of niet zo vule - van et geleuf
hebben moet. In oons Stellingwarfs Woordeboek wodden onder et lemma 'zunde'

gelokkig twie 'herkomsten' anhaeld:
1. zonde: die men begaat, keer dat men indruist tegen goddelijke, ethische, zedelijke
voorschriften
2. betreurenswaardig of ergernis opwekkend iets (gezegd wanneer men een kans mist,
iets kwijtraakt, verspilt)

Et zal best zo west hebben dat veural de betekenisse onder 1 in de oolde tieden uut de
Biebel percies weergaf wat d'r doe mit bedoeld wodde. De laeste - zegge - honderd
jaor liekt et krek awwe et woord 'zunde' alliend nog kennen onder betekenisse 2. Aj'
krek een poedegien petat mit een klodder majo kocht hebben en die klodder majo
laoj' bi’j toeval op 'e grond valen dan roep ie al gauw dat dat 'zunde' is. Een krassien
op je auto schient ok 'zunde' te wezen.
Een krassien op je ziel verneem ie eerst aj' je bewust binnen van je goddelike komof,
zo Dick van Niekerk et zo mooi zegt. Vandaege-de-dag kriegen een protte - de
meersten? - de kiender niet meer van hogerhaand mar 'nemen' (alderdeegst maeken)
een kiend..! Daor is niks goddeliks an en dan hoej' et woord 'zunde' in betekenis 1 ok
niet te kennen.

Et gebeurt trouwens wel vaeker dat aj' in de historie weerommekieken, daj' dan
daenken dat alleman in die tied d'r doe dan zo ongeveer geliek over docht as dat et
over een stokmennig beschreven staot. Aj' bi'jglieks over honderd jaor lezen zollen
dat een plak een beheurlik protestaanse dichthied kende in de jaoren rond AD 2000
dan zoj' haost daenken dat alleman daore doe wel griffemeerd of op zien minst
hervormd west hebben zol. Niks van waor vanzels, et blift vaeks stoeken op mar een
peer percent van et hiele inwonertal van zoe’n plak.

Lichtkaans dat et woord 'zunde' op 't heden in een overgangsfase zit van die betekenis
iene naor twieje (uut et SW). Daoromme kuwwe dan ok goed begriepen dat
'zundaors' (of zoks) al eerder niet meer bruukt wodde want et soorte 'zunde' onder
nommer twieje overkomt oons allemaole wel es en dan bej’ gewoon een sufferd...

pb
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Golfkollum (15)…

De greenkeeper…

"Za'k je zeggen, hadde wiend vien ‘k wel lekker; mar wiend en regen kan 'k niet goed
tegen."

De greenkeeper trekt, wiels hi'j dit zegt, tussen de bojembedekkende struken de
bluuiende peerde- en botterbloemen, jonge rietplaanties en gröspollegies uut de
grond. Hi'j gooit ze in een gtf-tonne. De golfbaene bepaolt wat ontuug is.

A'k him vraog naor de soorten grös die hi'j onderholen moet om oons et golfen tot een
plezier te maeken, zet hi'j uut aende: "Op de green gruuit struusgrös en roodzwink.
Op de tee gruuit veldbint, fien honnehaor (lolium perenne) en zwinkgrös.
Veural dat fien honnehaor (ok wel: Engels raaigrös) herstelt him goed en geft weinig
vilt."
Zonder ok mar een betien omme te stennen gaot hi'j veerder: "En veur et mi'jen
gebuuk ik: greenmi'jers, teemi'jers en fairwaymi'jers. De mi'jers verschillen onderling
nog al wat. De kilodrok op de vierkaante meter verschilt stark bi'j iedere mi'jer. En dit
gelt ok veur et tal messen op et rondstok. Alle mesienen hebben floting units. Zi'j
volgen hiel precies de verschillende hoogtes op ieder terrein van de golfbaene.”

Ik raek slim onder de indrok as hi'j mi'j zien verhael ok nog dot over belochtings-
mesienen en et ekologisch beheer van de roegere stokken in een baene; de rough.
Geelzwatte orchidenen en ok krap honderd voegelsoorten vienen hier heur eten.
Oelen, bouwmannegies, iesvoegels en de naachtegaal bruden ok op de golfvelden.

“En weej' wanneer oonze gruunvelden waankelen gaon? As d'r te haast vule minder
zunne op komt. De fotosynthese zakt dan in. Ok dan is et veur oons anpoten."

Kiepeboer, schaopeboer, lesboer, varkensboer en veeboer raeken de hieltied meer uut
oonze daegelikse woordeschat vot. Ik stel veur om d'r van now of an 'golfboer' an toe
te voegen.
Ik vien die naeme veur de greenkeepers een geuzenaeme!

Anne Bult

(…)

Dan heur ie bi'j de klub en dan steun ie dus een klub van meensken die mit
mekeer de streekkultuur van oons gebied vaasteleggen, in beeld brengen en
levendig holen. Onder et motto: Van mekeer en mit mekeer. De Ovend kriej'
dan zes keer in 't jaor. Et is een prachtig tiedschrift, niet allienig kwa tekst
mar ok kwa uutvoering, en mit prachtige foto's van de Stellingwarver streek.
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Sammie…

Wi’j kregen een riegel verhaelties van iene die in heur kienderjaoren en een hiel
schoft daornao, in de Westhoeke woont het. Ze geven de warkelikhied an, zo zi’j die
in de dattiger jaoren en in heur veerdere leven mitmaekt het. De verhaelties staon
allemaole op himzels, bin oorspronkelik mit de haand schreven en zullen zolange as
de veurraod strekt bi’j toeren ‘An de Liende’ hongen wodden. De verhaelties bin
schreven onder de verschoelnaeme: ‘Sammie’, Verhaelties uut de Westhoeke.

.-.-.-.-.

De kiewiet…

Doe ‘k zoe’n schoelemaegien was gongen we op oonze meniere ok ’s te eierzuken.
We leupen mit vier maegies op ‘e riegel en mit wat ofstaand in de brette. As d’r dan
iene was die een nussien vunnen hadde reup ze: ’Ja ik heb een nussien’, en gongen
we d’r op of om et wonder te bekieken. Lekker mis, foefien!

Zo hadden we mekere allemaol een keer veur de gek had mar doe opiens trapte ik
haost een nussien mit vier kiewietseier kepot. Et gong nog krek goed en we raosden
et uut van bliedschop en gongen votdaoliks op huus an. Mien moeder het ze geliek in
de panne daon. We hebben ze opeten mar vunnen die dingen eins iens niet lekker.

Mar laeter doe’we trouwd weren bin ‘k ze beter gaon warderen. Mien man kwam
geregeld thuus mit een musse vol mit eier die hi’j vunnen had tiedens et wark op et
laand. Ik bin now oold mar hebbe nog de hieltied een klein maantien mit daorin een
peer kiewietseier in de kaaste liggen. Dat nussien ha’k es van iene kregen en de eier
he’k hiel veurzichtig uutblaozen.

De kiewiet vien ik nog altied de mooiste voegel. De vier eigies he’k es an een friese
kennis mitgeven die emigreren gong naor Ni’j Zeelaand en omdat daor gien
kiewieten binnen het hi’j die eier mitkregen. Doe ‘k dat es an een eierzuker vertelde
kwam hi’j mi’j een steugien laeter een nussien eier brengen. Dat was allemachtig
mooi. Ikke bliede. Mien kleinzeune vun die eigies ok zo biezunder en doe he’k him
drie eier geven die hi’j bi’j him thuus in een maantien in de kaaste beweert. Hi’j kikt
d’r algedurig mit genoegen naor die kleine grune spikkeleigies.

Dit kwam weer in me op doe ‘k een voegelboek deurblaederde en daor de mooiste
voegel zag: De Kiewiet…

Sammie
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 Dat zwarte streepie…

Dat zwarte streepie

Het is twee ure in de naacht. Daor zit ik dan midden in de naacht naor de televisie te
kieken. Ongewoon. Zo of en toe veul ik dat mien ruststaand een gevaorlijke punt
bereikt, namelijk de overgaank naor volledige rust zodat de verrichtingen wat op et
skaarm veurvalt an mi-j veurbi-j gaon. En hierveur bin-k now niet op-ebleven.
Stel joe veur dat er wat gebeurd en dat mi-j is ontgaon. Dat nooit, dus wordt er
tiedens een rondgaank deur verschillende winkels een koppie kôffie in-etapt, een
mandarijn wordt of-e-pelt, de kraanten die rondslingern worden bi-j enaander epakt
en in de deuze van et olde papier elegt en dan... is de tied van spanning an-ebreuken.

Onze volk mot rieden. De trainingspakken worden uut-edaon en mit een paer kleine
zenuwachtige bewegingen mit et eufd zodat de musse giet zitten zo et mot, gaon de
lichamen veurover, startklaor, en dan maar waachten op et startschot.
Net as diegene die an de start stiet giet mien heufd veurover en de ogen kniep ik
dichte. Dit wil ik niet zien. Tjonge jonge waor blef die kerel now mit et schot !!!
Man schiet toch op!!! Dit is gewoonweg treitern. De spanning trekt mi-j de ti-jen uut
en dan...Pang!!! Weg bin-n ze.

As ze de eerste bochte maar deur bin-n en opni-j kniep ik de ogen half dichte en
neme deur een spleetie waer hoe ze de bochte deurkoemen. Hier gien veurkeur van
welke Nederlaander dan ook. Wel nee iederiene is mi-j even lief en wordt mit
binnen- en buutenmondse anmoedigingen begeleidt.
De twee mannen verslaggevers kaekeln er wat op los. Hoe ollen ze dit vol.
Bewonderensweerdig hoe die kerels van alle deelnemers weten wat de prestaties
waren of bin-n in het verloop van jaoren. Nee, die mannen bin-n beslist gien
slaopverwekkers en geven alle informatie deur an ons volk van Nederlaand.
Vakmanschap. Evenzo kan dit van de radioverslgevers worden ezegt. Zo of en toe
overstemd de radio de televisie en wordt de verslaggeving van Erben as zeer
plezierig ervaren. Ervaring, dus deskundig en spontaan.

Er is volop spanning en de rondetieden worden sikuur bi-j öllen maar o, wat kan die
‘zwarte streep’ op et ies nog veule meer spanning brengen. “Hi-j-zi-j aelt et niet, hi-
j-zi-j aelt et wel.” Binnenskamer kennen de anmoedigingen gien ende. Dan rieden ze
roemschoots veur de zwarte tiedsstreep, dan weer d’r aachter en wanneer dan de
leste ronde ingiet is de spanning tot an et hoogsthaelbaore punt op-eleupen. De stoel
ef gien laast meer van het op en neergaonde aachterwaark en de ofstaand tussen de
stoel en de televisie wordt als maar kleiner.
“Ja..ja!!! Toe dan, nog even!!!” Poehh, gelôkkig, et is gelôkt!!!

De ontlaoding komp op gaank en gewis koemen de traonen teveurskien. Dat is een
bekend verskiensel en zeker is alles nog niet eblust wanneer het Wilhelmus strakkies
zal klinken veur al die kanjers.
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En dan... Och, hier is niks verder meer an toe te voegen. Die zwarte streepe wordt in
iene klap een zwart gat. Wat een ramp op die Deenserdagaovund.Veur menigiene en
mooi tiedstip tied om te kieken. Daor giet de leste rit van start.Vol verwachting tot
nog 6 ronden te gaon en dan valt de  grote klap. De snelste man van de wereld mit
verreweg de snelste tied maar onoplettendheid lat alles verleuren gaon.
“Jongen toch!!! Nee toch, nee toch!!!” skrowt Erben.

Et ongelooflijke is waorheid en traonen kriegen weer vri-j spul. Medeleven en
medelieden want hoe koemen die twee mannen hier uut. Hoe koemen ze weer bi-j
enaander as ienheid?
Wel nee, now ook weer niet te dramatisch doen. Er bin gien dooien evöllen. Er bin
heel wat aandre rampen mit heel wat aander leed en verdreet dat maar niet opold,
maar ja.. dit is wel et hoogste wat er te aelen valt op schaetsgebied. Dizze prestatie
wordt now op een aandre meniere in de boeken eskreven, maar niet minder
bewonderensweerdig. Nog vier jaor verder.

De wedstrieden gaon deur, de olympische speulen bin nog niet of-eleupen op et
tiedstip dat dit wordt eskreven. An verwachting voldaon strakkies op de
ploegenachtervolging? Dit kan een ieder zelf invullen.

Er zal altied wel wat wezen om over te zeuren en te zaniken om zodoende de
teleurstelling te verwaarken of critiek te spuien, maar ien ding dat is zeker, de
sportmeensen em-m op de olympische speulen prachtige prestaties eleverd. Of et
now gold was, zulver, brons of naor uus gaon mit een getuugschrift, zie em-m
allemaole waardering verdiend nao al die jaoren van ofzien en inspanning. Staark
volk, et bin-n stôk veur stôk deurzetters.

Et mooie van de olympische speulen is dat er weken laank andacht is veur sporten
waorvan aanders niks en niemendal van is waor te nemen. Dit mag van mi-j volgend
jaor wel weer.

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

24 Februari 2010

Statistiek van de webstee...

We kieken geregeld even waor de meerste kiekers op
oonze webstee www.stellingwerfs-eigen.nl weg kommen.
In de feberwaori-maond kwammen de meersten opiens
van de Friese webstee www.ensafh.nl.

Wat in die maond ok opvul was dat de meerste bezukers
uut de Russian Federation kwammen. Buten Nederlaand
staot de United States meerstal bovenan. Zol d'r verbaand
wezen tussen Ensafh en de Russian Fed.?
We holen et in de smiezen...
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Achter glas…

Sonnet

Achter ‘t glas

Et blanke vleis leg uutdagend en mooi
te wachten in deurzichtig negligé   
et leg doar mar, àl op de zelde stee
’t lek vastevreuren in een glazen kooi.

Et is een muuilijk te winnen trofee
an kille kolde leg et doar ten prooi
misskien det ik het ooit een keer ontdooi
dan is det mooie stuk émoal privé.

Of mu’j goan denken an een goeie fee            
zo’n liéverd in deurskiénend zomertooi  
ie roann mar wat, ie doen wel ies een gooi.  

Det blanke stuk, is vleis veur mi-jn diner                
wat ik met kruden riekelijk bestrooi    
mi-jn handen vrieven ’t in, de kipfilet.      

Corry Overmars, Hasselt

Daenkend…

daenkend an Stellingwarf dan daenk ik an onmin
dan zie ik een volk dat stiems en hadleers is
dan daenk ik: moet dat now zo...

daenkend an Stellingwarf lees ik twie blatties
iene krie'k op pepier wat gries haost wat saai
de aandere op 't scharm om te gniezen mar ok wel
wat scharper van toon, té wodt wel vunnen
dan daenk ik: kan et niet meer wat gewoon...

daenkend an Stellingwarf zie ik gien ienhied
gewoon volk mar ok hoog intelligenten saemen
warken an 't uutbouwen van oonze tael mar
daenkend an Stellingwarf: moet dat now zo...

Lukas
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Gerard Zerbolt van Zutphen…

De Stellingwarver Biebelvertaeling en Gerard Zerbolt van Zutphen (1367 - 1398)

Et is vast gien toeval dat d'r in roem een jaor tied drie grote Biebelprojekten in et Nedersak-
sische taelgebied klaor raekt binnen. Eerst leverde een Grunnings vertaelerskollektief de
Grunneger Biebel of. Doe kwam perf. Anne van der Meiden mit zien levenswark, de Twentse
Biebelvertaeling. En bi'jkotten wodt de Stellingwarver Biebel ten deup hullen. In et Brao-
baants, et Zeeuws en et Limburgs bestaon ok wel vertaelings van biebel-fragmenten, mar
opmarkelik genoeg gienent van et volledige Oolde en Ni'je Testement zoas in Grunningen,
Twente en de Stellingwarven.
Misschien wottelen de drie grote Nedersaksische biebelperdukties wel in een iewenoolde
Saksische tredisie om religie in de "moeketael" te beleven.

Dat bedocht ik doe 'k lestdaegs in Amsterdam te gaaste was in de Bibliotheca Philosophica
Hermetica veur een slim ansprekende tentoonstelling van middelieuwse getiedeboeken.
Centraol staon de prachtige getiedeboeken die maekt binnen deur de uut Deventer ofkomstige
Geert Grote (1340 - 1384), de veurman van de beweging van de Mederne Devotie.
Naodat him in 1383 een preekverbod oplegd was, het Geert Grote him toelegd op et vertaelen
van de getieden ten behoeve van gewone meensken die gien of onvoldoende Latien kenden.
(Latien was doe nog de exklusieve voertael binnen de karke en de kloosters). Grote wol dat
ok ienvooldige en leeggeschoelde leken beschikken kunnen zollen over gebeden in de
voertael. Zodoende zollen ze heur streven naor volmaekthied en heur liefde veur God zels
verdiepen kunnen.

Wat heeft duytsche sprake misdaen?
Disse filesefie is oppikt deur een briljaant volgeling van Grote, Gerard Zerbolt van Zutphen
(1367 - 1398). Hi'j was d'r van overtuugd dat et evangelie in de moeketael klinken mos en vun
et mar onzin dat de karke ok in de liturgie de hieltied et Latien bruukte. Gerard Zerbolt trok
tegen et Karkelatien van leer in een vlammende verhaandeling, onder de titel "Een

verclaringhe van den duytschen boeken".
Een citaot daoruut: "Ist dan zake dat die heylige scrift in alders vele sprake is ghemaect ende

oversat ende oec die heylighe leraers hebben hoer boeke ghemaect in mannigerhande sprake.

Wat het dan duytsche sprake misdaen dat men die Boeke der heylighe scrift lesen mach in

egipcier sprake of ander sprake daer sie dat ghemeen volc in verstaet. Dat men sie niet en

moet lesen in duytsche sprake daer en is te male gheen reden toe. Maer somighe menschen

die noch reden aen en sien noch die woerde der heylighen mer hoer eygen goetduncken

volghen die pleghen dit te segghen en op goede duetsche Boeke te spreken."

(Kot saemenvat: D'r is niks mis mit et lezen van de Biebel in de eigen tael. De Biebel en de
teksten van de Karkvaders bin ok in hiel wat taelen vertaeld. Waoromme dan niet in et
Nederduyts? Dat dit niet kunnen zol, wodt alliend mar zegd deur meensken die meer heur
eigenwillighied as de woorden van de heiligen volgen.)

De publikaosie van Gerd Zerbolt, die in hoog anzien ston bi'j zien medebroeders van de
Mederne Devotie, was veur die tied allemachtig moedig. Mit zien advies om geestelike
boeken in de volkstael te lezen (of veurlezen te heuren) nam hi'j et risiko van ketteri'je
beschuldigd te wodden, mit alle hadvochtige gevolgen die daor bi’j heuren. De karke van doe
zag d'r ommes weinig heil in dat de geleuvigen de Biebel zelsstaandig lezen kunnen zollen.
Dat zol heur pesisie verzwakken, veural die van de priesters as ienigste middelers tussen God
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en de geleuvige. Argens aanders in et geschrift voert Gerard nog meer argementen an veur et
bruken van de volkstael: ie verlegen de "drumpel van et heil", ie berieken d'r grotere groepen
mit en - misschien wel et belangriekste motief - ie raeken d'r et hatte van de meensken mit.
Mar de bekende Mederne Devoot hadde ok nog een biebels argement om de volkstael te
bruken. Vergeliek Deuteronomium 6:6-9 waor Mozes zien volk veurschrift hoe zien geboden
ter hatte neumen wodden mossen en in d’r et daegeliks leven mit ommegaon wodden mos:
Hool de geboden die ik jim vandaege oplegge altied in gedaachten. Prente ze je kiender in en

praot d'r algedurig over, thuus en onderwegens, aj' op bedde gaon en aj' weer in de bienen

kommen. Dreeg ze as een teken om je aarm en as een baand op je veurheufd. Schrief ze op de

deurposten van je huus en op de poorten van de stad.

In de middeliewen voerden ze zoksoorte veurschriften vaeke letterlik uut. Ze herinnerde
alleman d'r vaeke an om dag en naacht mit die teksten te leven. Hoe zol dat moeten, as de
meensken zokke teksten in een tael opschrieven mossen die ze zels niet bi'j machte binnen?,
zo vreug Gerard Zerbolt him hadde-op of.

Pionier
Netuurlik, de verholing tussen et Middelnederlaans en et Latien is hiel wat aanders as de
relaosie Stellingwarfs - Nederlaans van vandaege-de-dag. Mar toch gellen een protte
argementen van Gerard Zerbolt om de eerste tael, de "moeketael", te bruken nog altied.
Daoromme zie ‘k Gerard as een pionier. Hi'j is de eerste in dit taelgebied die de tael van de
Biebel zo dichte meugelik bi'j et hatte van de "gewone" lezer perbeert te brengen deur de tael
van die lezer ok te bruken.
Tot in zien laeste jaoren het Gerard him intensief inzet veur de verdediging van zien Deventer
medebroeders tegen anklachten en verdochtmaekings van buten. De verdaenkings van
ketteri'je pereert hi'j in 1397 mit een verdedigingspamflet ("Over de levenswieze van de
Mederne Devoten") waorin hi'j de levenswieze van de breurs overtugend legitimeert. De
breurs bin gien echte kloosterorde, mar ze bin wel degelik deur een baand van onderlinge
liefde en een gezaemelike spirituele gerichthied mit mekeer verbunnen, schrift hi'j. Mit dit
pamflet en mit zien grote juridische kennis wet hi'j et votbestaon van de broederschop veilig
te stellen. Op de weerommeweg van een ontmoeting in Drenthe raekt Gerard in 1398 bi'j een
tussenstop in Windesheim an de gevolgen van een akute pestanval uut de tied. Hi'j is mar 31
jaor oold wodden.

As over een peer weken de Stellingwarver Biebel prissenteerd wodt, verdienen de vertaelers
vanzels alle lof veur heur omvangrieke wark. Heur wark is veur mi'j mit een ereseluut an
disse pionier van zes iewen leden.

Dick van Niekerk

Zelsstaandig ni'jsschriever - Goirle (N-B)

De tentoonstelling in Amsterdam "Sleutel tot Locht, getiedeboeken in de Bibliotheca

Philosophica Hermetica" lopt de hiele maond meert 2010 nog. De bibeltheek is eupen van

maendag tot en mit vri'jdag van 9:30-12:30 ure en van 13:30-17:00 ure. De toegang is vri'j.

Kiek ok op: www.ritmanlibrary.nl

Tekst bi’jhulpen deur: Vertaelmesienegien.
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut
et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

berabbelen = roddelend over iemand spreken
berachen = roddelend over iemand praten
berakken = verzorgen, opruimen, beredderen
beraopen = bijeen weten te brengen van geld en goed (voor zichzelf)
berappen = betalen, bestuiveren

Ra, ra, reer…

~hied vs. ~heid

Haost alle woorden die daor wat mit hebben kennen ~hied an et aende
van dat woord.
Mar dan opiens in oons prachtige Woordeboek toch ok et lemma:
schrilligheid

Kuis…

In oons biebelvertaelen kwawwe wel gauw es et woord 'kuis' tegen as gedragsregel:
(jonge) vrouwluden heuren heur 'kuis' te gedregen (o.e. Titus 2:3-5).

Oons prachtige Woordeboek kent wel drie verschillende ingangen van et lemma 'kuis'.

kuis I     = l. nuchter vaarskalf, 2. sullig iemand
kuis II   = in je kuis holen; zich gemoedelijk, ingetogen opstellen, zich rustig en bedaard
                houden
kuis III  = lokroep voor koeien, vooral voor kalveren of jonge koeien gebruikt

Et 'kuis' zoas et in et Nederlaans eins bedoeld is kennen wi'j in Stellingwarf bliekber niet
zo: eerbaar, preuts, rein, zedig, zuiver; of et 'kuis' uut de Van Dale: seksueel ingetogen.

Nee, Stellingwarvers en heur seksueel ingetogen gedregen, ho mar. Ie mossen es weten
wat d'r him hier wel niet allemaole aachter de bedsteedeuren ofspeult...

Ra, ra, reer…

dore vs. dooier

dore = dooier van een ei
eierdore = eierdooier
    mar dan opiens:
dooiergeel = geel als van een eidooier
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Rilke (26)

Meert

Veur alles vusen te laete of vusen
te vroeg, as de winter an
de morgen koekt en et middagure
de kriebels krigt van witte wien

Et gegunter zuukt naor een gezichte
een lichem, mar kan alliend in
dronkenschop de aovend haelen om
him bi'j slot van zaeke uut te spi'jen

Zwatglaanzend in lanteernlocht
de naacht die liekemin al argens
bi'j heurt. De dag gaot as een
maond veurbi'j, en aandersomme

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.

Dit bin een serie vertaelings van et Rilke-projekt in 2007 van et Deltion College
uut Zwolle. Van dat projekt is een bundeltien mit twie CD’s uutgeven:

Schrijnend als frambozensorbets
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De Stellingwarver Biebel

Van peerdeheufden en liewekoppen...

Eerdere NBG versie Openbaring 9:17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit:
hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de [ paardenhoofden ] waren als
leeuwenkoppen, en uit hun [ bek ] kwamen vuur, rook en zwavel.

en naotied:

Openbaring 9:17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers
waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de [ hoofden van de paarden ] waren als leeuwenkoppen,
en uit hun [ mond ] kwamen vuur, rook en zwavel.

En waoromme zol de 'bek' veraanderd wezen in 'mond', vreu'we oons of.

Neffens Van Dale:

bek (de; bekken)
  1  snavel van vogels of muil van andere dieren
  2  (informeel) mond van de mens
  3  opening, vergeleken met een bek

mond (de; monden)
  1  de door de lippen omsloten ingang van het spijsverteringskanaal
  2  monding
  3  opening

In Stellingwarf is et vaeks de gewoonte om bi'j dieren een 'bek' te bruken en bi'j meensken een
'mond'. Et perbleem zit 'm in dit geval bi'j de edele viervoeter, et peerd. Neffens kenners het et
beest ‘peerd’ bienen en gien poten, een heufd en gien kop, en bliekber dan ok ok een mond en
gien bek. Mar hoe zit et dan mit die lieuw is de volgende vraoge. Now die lieuw is taelkundig
hier eins mar wat een bi'jzaeke. Et onderwarp van de hiele zin is dudelik et peerd en daordeur
kreeg - in dit veurbeeld - de lieuw dan ok een mond en gien bek.

Op disse zelde wieze is d'r lichtkaans deur de jaoren al hiel wat veraanderd in de biebelteksten
en is de tael die bruukt is vaeks ok nog es slim an de kultuur en an de tied bunnen. In een
volgende Stellingwarfse vertaeling kan et dan ok zomar gebeuren dat et krek aandersomme
daon wodt omreden die vertaeler dan lichtkaans vint dat de lieuw toch wel de keuning van de
dieren is...

Biebelvertaelen, beginne d’r mar niet an…

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.

An de liende
mittenneer en veurenneer

* Aende *

D'r is behoefte an literaire kritiek

(Dr. Henk Bloemhoff in: Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde)


