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Van de redaktie

Aldereerst van oons veur alleman de alderbeste weensken veur et ni’je jaor, 2011.

Zuver stille…
D’r weren al een peer wàt bliede, en et leek d’r warkelik stark op om mit al oons schrippen
veur et Stellingwarfs op te holen, mar we kregen zo ‘giga’-vule reakties om - as et ok mar
even kon - toch deur te zetten. Daor kowwe niet an veurbi’jgaon en alliend daoromme al
zetten we dan ok mar mooi wat deur. Lichtkaans dawwe et de zoemermaonden es wat
kalmeran doen en es wat minder strak rekinge holen mit de eerste van de maond, mar veur et
overige kuj’ d’r van op an dawwe d’r mit dubbele vaosie tegenan gaon om een twiede lustrum
te haelen. Van de meerste berichies was et niet hielemaole dudelik as ze now wel of (liever)
niet in de Liende opneumen wodden mossen/mochen, dat daor beginnen we mar niet an. Mar
et was - eerlik waor - hatverwaarmend. Hiel vule daank daorveur.

Beatrijs…
Et eerste project wao’k haost ‘nee’ tegen zeggen zol was an et mitdoen an een internationaol
kongres over de vertaeling van de Beatrijs. Mar ik kon hielemaole gien ‘nee’ zeggen en hebbe
dan ok toezegd da’k graeg mitdoen wil. Ankem jaor september is dat kongres over internatio-
naole vertaelings van de Beatrijs. Ik hebbe al een hiel schoft een roege vertaeling klaorliggen
mar daor moet nog aorig an sleuteld en bi’jschaefd wodden. Daor kan ’k wel wat hulpe bi’j
bruken. Iedere maond zuwwe dan ok een peer bladzieden van de Beatrijs in dit e-blad mitne-
men mit de vraoge an alleman om verbeteringsveurstellen op te sturen. Veerderop (blz. 39) in
dit e-blad meer over dit projekt.

Alice…
Haost krek zoe’n projekt as dat van de Beatrijs wodt in 2015 holen over Alice in Wonder-
laand, van Lewis Carroll (1832-1898). Ok van dit (meer as een) sprokien bestaot in een protte
taelen wel een vertaeling. Op de 150ste verjaordag van et veur et eerst (in et Engels) verschie-
nen van dit overbekende wark - dommiet - in 2015 dus, wodt d’r in New York een ‘large

celebratory extravaganza’ holen. Dit hoolt o.e. in: mention and exhibition of the numerous

Alice translations. Zo et d’r now naor uutzicht zal d’r dan ok een dik boek verschienen mit
lichtkaans meer as honderd verschillende vertaelings. Vanwegens een hiele protte dubbelzin-
nige opmarkings is dit trouwens ok drekt iene van de muuilikste te vertaelen warkstokken. De
orgenisaosie - en wi’j ok - zollen et mooi vienen as d’r tegen die tied ok een Stellingwarfse en
aandere Nedersaksische versies inleverd wodden konnen. An de slag dus want d’r vaalt
‘world-wide’ een protte ere mit te behaelen. Kiek mar es op: http://www.evertype.com of de
aldereerste Nedersaksische vertaeling op: http://lowlands-l.net/gallery/hahn_alice.php

Mar now eerst mar weer: een protte wille mit dit nommer…

pb
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Agende…

Kleinkeunst in de Stellingwarfse karken van Frieslands-End...

Wi'j' es lekker (mit)zingen? Kom dan op

  2 jannewaori naor de karke in Buil
  9 jannewaori naor de karke in Makkinge
16 jannewaori naor de karke in Else

Kiek veerderop (blz. 9) in dit e-blad bi’j: ‘Blijvend vernieuwen’.

Een ni'j jaor vol waarmte en vrundelikhied toeweenskt !!!

Op een dag zee de wiend tegen de zunne: "Ik bin starker as ieje". En hi'j
blaosde himzels op van grootsighied.
"Ik hebbe gien kracht neudig", zee de zunne. "Vrundelikhied wint et van stark-

wezen".
"Lao'we dat es uutperberen", stelde de wiend veur. "Kiek! Daor lopt een

maegien op 'e weg. We gaon een wedstried doen: wie heur de jasse uuttrekken

kan is de winner".
"Goed, begin ie mar", zee de zunne en verdween aachter een wolke.

De wiend blaosde en blaosde... Hi'j perbeerde de jasse van de rogge van et
maegien of te blaozen. Zi'j begon te huteren van de koolde, starke wiend en
kneupte heur jasse goed dichte. De wiend wodde lelk en blaosde nog hadder.
Et maegien wodde bange en ze trok heur jasse nog vaaster om heur henne.

De zunne kwam aachter de wolke weg en zag dat et maegien trilde van de
koolde. De zunne lachte heur vrundelik toe en gaf heur waarmte. Et maegien
dee heur jasse weer los. Ze wodde zó lekker waarm van de zunnestraolen dat
ze begon te lachen en heur jasse uutdee.
Zo wun de zunne de wedstried deur vrundelik te wezen en waarmte te geven..!

Marjan van den Berg & Jan Schonewille

Op 1 januari 2011 koomp ne neije ‘Van Over De Iessel’ weer oet.
2e joargaank, nr.1.

Kiek veur meer infermaosie op: www.vanoverdeiessel.nl
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Modder Fiets…

Fiets verhael

Jim kennen allemaole wel een Mountain Bike of een All Terrain Bike, allemaol vremde woorden
veur een fiets die overal deur of overhenne kan. Een Stellingwarfs woord veur zoe'n fiets ken ik
niet en daoromme bedaenk mar: Modder Fiets of ofkot MF. Zoemers fietsen mien maot Siemen
en ikke wel zoe'n dikke 6.000 km op de racefietsen mar in de haast gaot de wille daor wat of.

Laestdaegs weren we weer es op pad. Paulusma veurspelde nog een verdwaeld bujgien in
Frieslaand. Now dat hewwe weten! We gongen over Drachten naor Burgum. De locht wodde
zwat en de wiend haelde an, en de wereld is kael daore. Gelokkig kree'we de wiend in de rogge
en gongen we op naor Warten. Bi'j Warten gongen we deur et dörp op zuke naor een kefé mar
alles was dichte, dus gien appelgebak. Mar krek deur et dörp is et sportveld van körfbalklub
Sparta en daor wodde alderdeegst nog körfbald in de regen.

Eertieds kwa'k daor vaeke mit körfbalklub Advendo van Ter Idzard. Ik mos dan vaeke tegen de
schoelemeester van Warten, Tjeert Nijboer, een misselike en gemiene kerel. Onder de körf gong
hi'j je op de voete staon zodaj' gien kaante op konnen en de hieltied mar zeuren tegen de scheids.
Ik zee tegen Siemen: hier haelen we een bakkie koffie. De koffie was best, mar gien appelgebak.
Now ja, we zatten dreuge. D'r stapte een man binnen die niet rechtop onder de deure deur kon
want hi'j was twie meter elf, een geschikte man veur onder de körf.

Aendelik wodde et dreuger, now ja et spatterde nog best heur, mar van de wiend of is et dan te
doen. Op naor Grouw over een smal weggien. Een boer was doende de maïs binnen te haelen. Et
transport mos over de weg naor de boerderi'je en die weg zat dan ok onder de modder. Now wol
et geval dat d'r ok nog een melktankauto van Campina an kwam. We kregen de volle laoge. Ik
reup naor Siemen: van de boeren moej' et mar hebben. Ho, ho, doch ik bi'j mi'jzels, niet zo hadde
raozen, ik hebbe mien brood al jaoren an de boeren verdiend.

Koold, nat en onder de modder kwawwe thuus. Ik zee tegen Siemen: we gaon de aandere keer
mar op de MF. Dat hewwe daon, naor Appelsche. Aj' weer op de MF stappen moej' altied even
wennen. D'r ligt overal vule meer modder en boomstronken. Dan moej' even deurzetten, niet om
de plassen henne mar d'r recht deurhenne. Siemen het d'r wat meer muuite mit. Hi'j het d'r
alderdeegst et mier an. Ok gien wonder, hi'j warkte in een klerewinkel. Opiens kwam d'r een
dikke plasse waeter op oons pad. We konnen d'r niet ommetoe. Ik doch d'r niet over nao en ree
recht uut d'r dwas deur henne en dan moe'k even sloekstattend ommekieken en ja heur, Siemen
kwam ok hiel veurzichtig deur de plasse.

Van al dat geploeter kree'we nocht an een koppien koffie. We weren niet zo veer meer van
Diever. Daor hong een uuthangbod mit daor op: Dentse haastbol mit koffie. Dat mowwe mar
even uutperberen. We hebben oons eerst even verontschuldigd bi'j de serveerster, veur oonze
modderkleren. Mar daor hadde zi'j gien perbleem mit. Ze was wel wat wend. Now die Drentse
bol is een anraoder.

Doe we wieder gongen hawwe weer een protte energie. As dat now deur die bol kwam of deur de
fleurige serveerster, wee'k niet. Onder de modder kwawwe thuus, mar wel voldaon. We weren d'r
now op veurbereided. Nog even deurzetten want de fiets moet nog hemmel, dan alle kleraosie bi'j
de deure uutstrupen en onder de douche. Aovens zit ie dan lekker mit een rooie kop en de
ogen valen je as vanzels dichte. Mooi wark, fietsen deur de modder.

Fraank Scheenstra
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Valse vrund…

(Niet de man mar zien daoden…)

Om alles in de Stellingwarven wat in de smiezen te holen vlut ik op een koolde
zundagmiddag wel gauw es even wat webstegies of. Et is now niet drekt ni'j mar
veurige weke vul mien oge op et zinnegien "Karst Berkenbosch wordt door veel

mensen omschreven als een alleskunner, maar zelf houdt hij het op een

allesdoener." op de webstee www.kijkkarst.com.

Now ken ik Karst een hiel klein betien en ik geleuve dat de beste man nog gien dag
stillezitten kan zonder wat (nuttigs) te doen. Mar 'doener' (iene die dot) schient in
oons prachtige woordeboek niet veur te kommen(?). We kennen wel een 'doenerd'

en dat bliekt - oei, oei -  een 'sufferd, een 'slaopkop' te wezen. Vot d'r aachteran vun
ik haost dat dat 'doenerd' eins een 'doender' west wezen mos. Toch mar weer es
naor et hatte van de Nedersaksen om dat uut te pluzen. Mar neme van mi'j mar wel
an dat Karst gien 'doenerd' is...

pb
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Huus op 'e Miente…

Huus op 'e Miente

Op 7 oktober hawwe de eerste uutzending van et radiopergramme ‘Huus op 'e

Miente’ veur Radio Weststellingwarf Centraol (RWC). Gaondeweg weren we
an 't aende van ’t veurig jaor zoe'n vuventwintig (van de 31) heufdstokken
veerder.

Henk de Vries van Noordwoolde hadde van 't zoemer et idee om dit boek veur
de radio veur te lezen. Dit boek van Fokke Middendorp (Fokke van Lute)
schildert et leven van et wonen op de Miente, zo an et begin van de veurige
ieuw, an de haand van et levensverhael van Batteld Ni'jhoolt (Batteld van Nel).

Disse Batteld Ni'jhoolt is in 1885 op 'e Miente geboren en is in 1977 in een
bejaordehuus uut de tied raekt. Geboren en grootbrocht in een plaggehutte en
himzels opwarkt tot keuterboer mit een eigen spullegien.

Disse verhaelen en dit veurlezen hadde ok tot doel om de aktie van de stichting
Stellingwerfs Eigen te ondersteunen en om Henk de Vries te helpen et Batten-
pad weer eupensteld te kriegen veur pebliek. Dat projekt is laestdaegs liekewel
mislokt deurdat Staotsbosbheer de eerste jaoren gien pottekiekers in dat gebied
toelaoten wil.

De radio-uutzendings van et veurlezen van et boek 'Huus op 'e Miente' bin alle
weken op donderdag, onder de aovend van 18:00 tot 19:00 ure te heuren op
RWC. Veur aj' wat mist hebben kuj' et hiele verhael begin van dit kommend
jaor ok nog heuren op radio Odrie van Oostaende.

Op de foto van Lenus van der Broek is Paul Molenaar (techniek en meziek)
even anscheuven veur et prentien, Henk de Vries (links, kommentaor en live-
meziek) en Piet Bult (rechts as veurleesder), vol in aktie in de studio van RWC.
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De verleuren zeune...

Ier ebje de geskiedenis van die ferlore soon.
Ier ebje die ferlore soon.
Ier ebje de ferlore soon, die sijn keld fraak en op reis kaat.
Adjés liefe Papa!
Adjés liefe soon! pas tok' op datje niet bij de mooie meisie kom.
Ik ben er een kroot liefhebber van, papa!
Tjk, tjk, tjk! daar rijdt ie wek.

Rt! daar issie bij de mooie meisie.
Daar ebje de een, die skenk um een glas wijn in; terwijl karesseer die
ander sijn beurs met kelt wek.
Daar jaak zij um de deur uit, naak en bloot: herruit, je selt er uit, je mot er uit!
Daar sit 'y bij de fark, soo bedroef, ja nok slimmer dan Pietje Bedroef, en denk: ak!
was ik maar bij mijn koeie ouwe fader kebleef; daar ad ik alle
daak vol op.

Daar komt 'y bij sijn fader en fal op sijn knie.
Ak liefe papaatj' ik sel 't nooit weêr doen.
Ja soo sek die kwaai jonk, als sy kwaad kedaan eb.
Daar kom die koeie ouwe fader en fal om sijn 'als: Pw, pw, pw! (dit moet et geluud van
et tuten veurstellen).
Daar ebje die snijer die bestel is om een nieuw rok te maken: daar ebje die slakter, die
't vette kalf slak om eene koeie maaltijd te maak...
Hrtt! weêr op een andere kanebier."

Laurens Reael (1583–1637), Amsterdam

'Aarte en Ziele

Ie bin d'r nog, ie bin nooit weg 'egeun
en 'em gewoon maor asof 'edeun.
Stiekum verstopt onder 't graniet,
maor rond de zaarke greuit verdriet.
De wilgebome staot d'r treurig bi'j
en pinkt een traone weg veur mi'j.

Vannacht nog klopte ik 't kuss'n op veur oe.
Ie keerden oen gezichte naor mi'j toe.
En terwiel mien blik over oe 'enne gleed,
raekten mien 'aan' maor veulden neet.
Tóch bi'j d'r nog mit oen lichaom zo fragiel.
Wi'j delen veur eeuwig 'aarte en ziel

Kniggien



9

Blijvend vernieuwen…

Blijvend vernieuwen

Wat bekend is, is veilig. Het roept herkenning op. Vaak omringd door gevoelens
die zijn blijven hangen. Zo weet ik nog goed, hoe 40 jaar geleden wekelijks in de
morgendienst de nieuwe gezangen van het liedboek geoefend werden. Elke week
werden er twee  gezongen. De week erna volgde in de avonddienst vaak een
herhaling. Zo werd het nieuwe snel vertrouwd.

Trots zing ik uit volle borst de nieuwe liederen mee. Ik laat mijn vader duidelijk
horen dat ik 'Eens als de bazuinen klinken' al eigen gemaakt hebt. Na 40 jaar is de
melodie me meer vertrouwd dan de tekst. Inmiddels heb ik veel nieuwe liederen
ontdekt. Dat begon met de bundels van Eva's Lied geschreven door vrouwen. Ook
deze liederen worden geoefend. Voordat de liederen officieel gepubliceerd worden,
zingen wij ze al in de Martinikapel.

Alles wat vertrouwd is, is eerst vreemd. Pas door aandachtig oefenen en door
herhalen ontdek je de kracht van het nieuwe. Gek toch, die weerstand tegen nieuwe
liederen. Dan wordt vergeten dat oud ooit nieuw geweest is. Dan wordt vergeten
dat de zeggingskracht van taal tijdgebonden is. Ik pleit voor een kerk die bij de tijd
blijft door niet enkel te vegeteren op het oude vertrouwde.

Het is een gemiste kans om die eigentijdse liederen niet te zingen. Als voorbeeld
een lied dat lang als bemoediging op mijn studeerkamer hangt, in de hoop dat we
in onze Streekgemeente oud en nieuw door elkaar blijven zingen. Het is geschre-
ven door Gonny Luijpers en is te vinden in Eva's Lied II-12:

Een sterke vrouw,
wie vindt haar niet een sterke vrouw.

Zoals ze nieuwe draden spint
met stukken lach en wanhoop vezels

en daarmee leven aan zich bindt.
Haar hoop kan veertig keer verbleken.

En als haar stem geen adem vindt
verlamt haar hart totdat het leven

weer moed legt op haar weefgetouw.
Een sterke vrouw.

Dit jaar zullen we ook liederen zingen uit de nieuwe bundel ‘Licht’ die vorige
maand verscheen. Licht voorziet 100 oude bekende kerkelijke melodieën en
klassieke volkszang van nieuwe teksten. De liedjes zijn geschikt om te zingen
bij alle grote en kleine momenten van het leven, zowel in de kerk als daarbuiten.
Coot van Doesburgh schreef eigentijdse teksten voor monumentale melodieën,
zonder dat het lichtvoetig of oppervlakkig wordt.

Volgens Paul van Vliet heeft zij een wonder verricht. Honderd oude gezangen
zijn door haar woorden een nieuw leven begonnen. Tijdloze menselijke emoties
heeft zij gevangen in de taal van nu. Ik voel de behoefte om de liederen uit volle
borst mee te zingen. Omdat ze zo mooi zijn geworden en zo helder en zo
ontroerend in hun eenvoud, aldus Paul van Vliet.
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Coot van Doesburgh is de tekstdichter van vele bekende nummers, zoals
‘Vleugels van mijn vlucht’ van Paul de Leeuw en ‘Waar is de zon’ van Willeke
Alberti. Ze vertaalde ook alle songs van de musical Mamma Mia, waarmee ze
veel lof oogstte.

100 Liedjes voor iedereen
Ondanks de vele prachtige nieuwe kerkliederen die de afgelopen decennia
geschreven en gezongen zijn, blijft de taal vaak kerkelijk. Ze blijken niet altijd
geschikt te zijn om mensen die voor een eerste keer (weer) in de kerk komen te
bereiken. Voor veel liederen heb je ook een zanggroep nodig om te leren zingen.
 
Niet-kerkelijke samenzang voor belangrijke momenten, ontbreekt eigenlijk in de
Nederlandse taal. Wie samen wil zingen bij een huwelijk of begrafenis in een
niet kerkelijke setting is volledig aangewezen op repertoire dat daar niet voor
geschreven is. Regelmatig leid ik huwelijk of begrafenisdiensten waarin niet
meer samen gezongen wordt. De binding met de kerk is te klein en de melodieën
van de gangbare liederen staan te ver af van de muziek waar men dagelijks naar
luistert.
 
Kerkelijke Kunsten en Kleinkunst
In het verleden schreven theologen of mensen met een liturgische achtergrond
nieuwe teksten en melodieën. Nooit werden er mensen uit de lichte muziek
benadert voor tekst of muziek. Alsof de cultuur van lichte muziek en kerk niets
met elkaar te maken zouden hebben. Juist tekstschrijvers voor cabaret en musical
schrijven teksten die veel mensen raken.

Nu is daar dus verandering in gekomen en 15 liederen zijn ook op cd
uitgekomen. Karin Bloemen zingt ze en haar Cd heeft dezelfde titel als het
liedboek, nl.: Licht. Ze was gelijk enthousiast toen ze hiervoor gevraagd werd.
De reden om toe te stemmen is dat de liedjes ergens over gaan. Wie thuis zelf
wil zingen kan onderstaand lied 'Wees niet bang' zingen op de melodie van Land
of Hope and Glory.

Wees niet bang voor de waarheid
Heb geen angst voor het woord

Huiver niet voor geaardheid
Die bij anderen hoort

Laat een ander zijn leven
Gun een ander zijn geloof
Geef wat jou is gegeven
Dicht die gapende kloof.

(laatste 2 regels herhalen)

Leg je ziel niet aan banden
Zet je hart niet op slot

Maak je vuisten tot handen
Breek geen schoonheid kapot
Kijk waar de anderen bleven

Hou je oren niet doof
Geef wat jou is gegeven
Dicht die gapende kloof

(laatste 2 regels herhalen)

Wilt u meer zingen, kom dan op 2 januari naar onze kerk in Boijl, op 9 januari
naar onze kerk in Makkinga of op 16 januari naar onze kerk in Elsloo.

Erica Plomp-den Uijl, Streekgemeente Frieslands End
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Een kursusmiddag…

Een kursusmiddag

In de Opstelwedstried van de Ontwikkelingskursus van de Friesche Mij. van Laandbouw wodde

de eerste pries toekend an bi'jgaonde ontboezeming.

De titel is niet gehiel neffens de opgaove, mar wi'j hebben in Wolvege Zaoterdagsmiddags
oonze les en ik zal perberen hier wat van te vertellen. Wi'j kommen van alle wiendrichtings
middags om half twieje in de ni'je Laandbouwschoele saemen. Meerstal zit meester rustig an
zien piepe trekkende al op oons te waachten. We kriegen eerst oonze les die we veurige weke
instuurden weeromme. De iene is wat meer roodmaekt as de aandere, mit krullen strepen op- en
anmarkings e.z.v., mar bi'j de meersten is vaeke toch nog dudelik te zien dat d'r eerst mit zwatte
inkt schreven is. Nao een klein babbeltien wodt al gauw de rokeri'je an kaante legd en verdiepen
we oons in de tebellen van de boekholing. Meester stelt vraogen en legt zo neudig uut, as wi'j
wat niet deur hebben, schaemen wi'j oons ok niet om te vraogen. Et komt ok wel es veur dawwe
et niet allemaole iens binnen en dawwe een bepaolde post in een aandere tebel schrieven willen
zollen, mar dan knobbelen we krek zolange tot et in odder is. Mit de belastingwetgeving hewwe
meerstal niet zovule muuite, mar dat komt riekaans omreden de meersten van oons nog niet mit
disse dienst te maeken hebben.

Naodat we de belastingkwessie veur disse middag weer behaandeld hebben, stappen we over in
et ekonomische gedielte. Et liekt pattietoeren eerst wel es koffiedik, mar aj' d'r even bi'j
naodaenken vaalt et vaeks wel wat mit en wodt et seins zo helder as kristal. Is et zoveer, dan nog
een taelles. Doe 'k 25 jaor leden de legere schoele bezocht, was et Nederlandsche tael en
Friesche tael mar now moe'we Nederlaanse en Friese schrieven; d'r mag gien ch meer in en o's
en i's moe'we op et stuit ok zuiniger mit ommespringen. As dat now een meniere van speren is,
zoas d'r op et mement zovule speerd wodden moet, wee'k niet. Et is ok wel meugelik dat dit
importletters binnen die deviezen kosten. Meester het oons dit nog niet dudelik maekt. D'r is
trouwens nog niet een protte veraanderd in die kwatieuw; dezelde soorten van woorden weren
d'r in mien schoeletied ok al. Nao de Nederlaanse volgt de Friese les, mar die het hier niet een
protte anhangers, want mar twieje van de leerlingen waogen heur op dit gladde ies. Ik begriepe
van dat Fries niet een protte, want ik wone bezuden de Lende, mar ik verneem wel dat die beide
waoghalzen wel es een bok schieten mit dat Fries. Wi'j bin hier now ienkeer een vri'je naosie in
et Friese laand en wodden ok wel de kroempraoters nuumd.

We kun vanuut oonze baank (of stoel en taofel moe'k now zeggen, want die bin et) krek op de
torenklokke kieken en meerstal is et omdebi'j half viere awwe klaor binnen mit oonze lessen. Et
is spietig dat nog zoe'n protte van die stoelen onbezet binnen, want d'r bin vule meer jongere en
ooldere boeren die zoe'n ontwikkelingskursus bezuken mossen. Komt et niet allemaole van
passe in oons veerdere leven, we stikken altied hiel wat op, wat oons wel te passe komt en daor
gaot et hier omme. Altemet is et hier ok: onbekend maekt onbemind en daoromme moe'n wi'j as
kursisten van dit jaor een levendige reklame wezen veur de ankem kursus.

Ik hebbe hier dan perbeerd een kursusmiddag weer te geven en ik hope dat et de Friesche Mij.
van Laandbouw geven wezen mag om nog een protte van disse kursussen te orgeniseren tot heil
van oonze boerestaand.

S. van Lubek
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Laandschop Blesse en Blesdieke…

BLESDIJKE - In het voorjaar 2008 is in opdracht van de gemeente Weststellingwerf
gestart met het project ‘Herstel en versterken landschap De Blesse en Blesdijke’. Binnen
het project is nauw samengewerkt met Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, de
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. en de bewoners van De Blesse en Blesdijke.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie
Fryslân en de Europese Gemeenschap.

Het doel van het project was om samen met de bewoners het aantrekkelijke karakter van
het landschap voor de toekomst te behouden. Een ander doel was de kwaliteit van de
groenstructuur in en om de dorpen te verbeteren door de specifieke landschappelijke,
cultuurhistorische en bebouwings-karakteristieken te verbeteren.

De voorgenomen doelen zijn ruim gehaald. Er zijn 6 km houtwallen/singels, twee poelen
en 2,5 ha bosjes hersteld en 260 meter houtsingels, twee poelen en 197 meter lanen
aangelegd. In totaal zijn 51 erven voorzien van streekeigen beplantingen als lindebomen,
beukenhagen en hoogstamfruitbomen.

Ook het terrein van Staatsbosbeheer aan de Friese Veldweg is heringericht om de
natuurlijke kwaliteit te vergroten. Er is 1,5 ha bos geplant en zijn er twee poeltjes met
schrale natuurzones aangelegd. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn er in dit gebied een
houtwal met sloot en oude paden gereconstrueerd. De parkeerplaats is voorzien van
halfverharding en een infopaneel voor het totale gebied ‘Blesdijkerheide’. De
Middeleeuwse kerkheuvel aan de Markeweg in het bos is weer zichtbaar gemaakt in het
landschap en voorzien van een ander infopaneel voor bezoekers. Het project heeft €
234.000,- gekost en is door verschillende instanties gesubsidieerd, waaronder Europees
Fonds. Ook is veel vrijwilligerswerk verricht door de inwoners van de dorpen.

In Et Karkien in Blesdijke werd het project afgesloten, waarna de genodigden naar de
historische kerkheuvel gingen om daar een informatiebord te onthullen.

Het bord wordt onthuld door v.l.n.r.: Frank Leereveld (Staatsbosbeheer), Henk Wallinga
(Plaatselijk Belang), Regina ter Steege (Landschapsbeheer Friesland), Wilma Bosma
(Plaatselijk Belang De Blesse/Peperga) en Jack Jongebloed (wethouder gemeente
Weststellingwerf).

(Foto: Lenus van der Broek)
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Stienwiekers…

Stienwiekers

Lange tied bin Stienwiekers wel es wat wegzet as de domme takke van de
oorspronkelike autolochtone bewoonders van de terra Stellingwarf. Dat wodde
nog temeer anvieterd deur die malle bisschop Guido in Utrecht. Die het mennig
jaor perbeerd om twiespalt te bewarken onder de Stellingwarvers. Hi'j wol mar
wat graeg de Stellingwarvers veur zien laansdouwe Fogelingha winnen en begon
kalmpiesan mit daor an de zuudkaante van Stellingwarven wat an et volk omme
trekken. Zo kreeg Stienwiek al riekelik gauw een echte Kattelieke karke van de
bisschop en die Stienwieker kattelieken kregen van him et zeggenschop over de
rest van de Stellingwarvers, alderdeegst over een protte Friezen. Now zullen d'r
grif een peer Stienwiekers west hebben die daor mar wat graeg misbruuk van
maekt hebben - misbruuk komt wel meer veur onder de kattelieken - mar
deurenneer bin Stienwiekers een goedelik volkien dat zels ok niks van
onderdokkers hebben moet.

Nee, niet de Stienwiekers mar wi'j, de echte zonuumde autolochtone bevolking
bin dom west en lichtkaans nog altied dommer as Stienwiekers. Wi'j laoten oons
hiere nog de hieltied vanalles wiesmaeken. Wi'j laoten oons bi'jglieks nog altied
deur oonze ienigste perfester van Stellingwarf wiesmaken dat de naeme
Stellingwarf in de oolde daegen een plak andudet 'waor rechters rechtspreuken'.
Grote kolder vanzels, mar aj' een betien op nivo daenken dan kuj' overal wel een
wetenschoppelike slinger an geven. Gelokkig kwam daor een schoft leden al es
iene in dit e-blad tegen in opstaand en vun een degelike verklaoring dat stellings
eins gewoon huzen binnen en dat een warf eins krek zoks as Friese terp is. Niks
gien geziever over hoge omes en hoge pieten. Nee, een gewoon volkien dat
graeg mit druge voeten argens wonen wol en de kost verdienen wol mit eerlik
wark, boerewark rond boerehuzen.

De Stienwiekers hebben oons de ogen now veerder los daon want Stienwiekers
hebben et vaeke over Stellinkvarvers. En daor zit wel wat in vanzels. De
oorspronkelike autolochtone bewoonders wadden gewoon huzeschilders, varvers
van stellinghe. Now zal zoe'n uutleg wel te ienvooldig wezen veur meensken
zoas oonze ienigste perfester in et Stellingwarfs en die zien kammeraoden mar ik
hebbe d'r alle geleuf en vertrouwen in.

Walgvoegel

’n Bitje Lând van Kuuksen humor

Béj ánvang van de oefenwedstréjd vraogt de scheids:
“FC Twente... klaar? Jan van Kuuk... vérrig?”
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Ûntwerpwedstriid…

'Betink in monumint foar de ûnmooglike leafde'

In monumint dat kin fan alles wêze: In foto, of in gedicht, in filmke, in brief, in byldhouwurk, in
tekening, in reklame-boadskip, SOS-berjocht, affysje, poster, in kollaazje, wurkstik, in boekje,
plastyk, skilderij, in leaf sms-ke, in spannende chat-sessy, in moaie e-mail, tweet, twicht
(=twittergedicht), oprop op Hyves of in Facebookberjocht, of in resinsje fan Swarte ingels???

Is de ûnmooglike leafde:
De leafde tusken broer en sus?
                                 In relaasje mei in grut leeftiidsferskil?
In date mei in persoan fan itselde geslacht?
                                 Ha jim' beiden in oar 'geloof'?
Of hat dyn leafste in relaasje mei in oar en stiest sels bûten skot?
                                 Bist fereale (verliefd) op in dosint, of hy/sy op dy?
Wurdt dyn bêste freon ynienen gek op dy?
                                 Is der in stalker yn 't spul?

Meitsje in monumint, set it op 'e foto, of yn in bestân en stjoer it op oan w.dehaan@tresoar.nl

Dyn bydrage wurdt pleatst op de webside flst.nl en der binne allerhanne prizen mei te winnen.
Organisaasje: FLST: Fryslân lêst syn toppers www.flst.nl
Boek4: Swarte ingels - Willem Schoorstra
Ynstjoerdatum: foar Falentynsdei 14 febrewaris 2011
Priisútrikking: 16/17 febrewaris 2011

.-.-.-.-.-.-.

'Ontwerp een monument voor de onmogelijke liefde'

Een monument dat kan van alles zijn:
Een foto, of een gedicht, 'n filmpje, een brief, een beelhouwwerk, een tekening, reclameboodschap,
SOS-bericht, affiche, poster, een collage, werkstuk, een boekje, plastiek, schilderij, een lief sms-je,
een spannende chat-sessie, een mooie e-mail, tweet, twicht (=twittergedicht), oproep op Hyves, of
een Facebookbericht, of een recensie van Swarte ingels/Zwarte engelen???

Is de onmogelijke liefde:
De liefde tussen broer en zus?
                                 Een relatie met een groot leeftijdsverschil?
Een date met een persoon van hetzelfde geslacht?
                                 Hebben jullie niet hetzelfde geloof?
Of heeft je liefste een relatie met een ander en sta jezelf buiten schot?
                                 Ben je verliefd op een docent, of hij/zij op jou?
Wordt je beste vriend ineens gek op jou?
                                 Is er een stalker in het spel?

Maak een monument, zet het op de foto, of in een bestand en verstuur het aan w.dehaan@tresoar.nl

Je bijdrage wordt geplaatst op de webside www.flst.nl en er zijn diverse prijzen te winnen.
Organisatie: FLST Fryslân leest zijn toppers www.flst.nl
Boek 4: Swarte ingels - Willem Schoorstra/ Zwarte engelen - Willem Schoorstra
Inzendtermijn: vòòr Valentijnsdag 14 februari 2011
Prijsuitreiking: 16/17 februari 2011
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As bessen
      letterbessen
               bessen
               bessen
               letters

WietskeWietskeWietskeWietske
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân
Dit verhaeltien is van: Riemkje Pitstra
Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Strikkies in et haor

"Hoi, Tomke!" ropt Yana Yu.
"Kiek es wat ik in mien haor hebbe?
Ik hebbe twie ni'je strikkies."
Tomke vint de strikkies hiel mooi.
Daor is Romke ok al.
Romke vint de strikkies prachtig.
"ik wil ok een strikkien," zegt et hontien.
"Een strikkien in mien stattien."
Tomke vuult an zien haorties.
"Ik wil ok iene," zegt hi'j dan.
Mar hoe kommen ze now an strikkies?
"Ik weet wat!" ropt Romke opiens.
"op de hoed van Kornelia zitten strikkies."
Ze draeven et huus in.
An de kapstok hangt een hoed.
Een hoed mit bloemen en strikken.
Et is de hoed van Kornelia.
"ik hebbe de hoed al," ropt Tomke.
Hi'j trekt an de strikken.
"Ie moe'n een schere hebben," zegt Yana Yu.

Tomke haelt de schere uut de keuken.
Knip. knip, knip, dot de schere.
Iene strik is los.
Yana Yu bint die om de haorties van Tomke.
"Now ikke," ropt Romke.
Knip, knip, knip, dot de schere weer.
Nog een strik los.
Die is veur Romke.
De honnestat gaot henne-weer-denne.
"Stille staon!" ropt Yana Yu.
Even laeter het Romke ok een strikkien.
Mit zien drienend staon ze veur de spiegel.
"Et liekt wel feest," zegt Romke.
"Wat biwwe mooi!" zocht Tomke.
"En wat bin jim ondeugend!" zegt Kornelia.
"Mien hiele hoed is verinneweerd.
Hoe moet dat now?"
Tomke draeft de kaemer in.
En hi'j komt weeromme mit... zien speerpot.
"Veur jow, Kornelia!" ropt hi'j vlogge.
"Dan kuj' weer ni'je strikkies kopen!"

Strikjes yn it hier

'Hoi, Tomke!' ropt Yna Yu.
'Sjoch ris wat ik yn myn hier ha?
Ik ha twa nije strikjes.'
Tomke fynt de strikjes hiel moai.
Dêr is Romke al.
Romke fynt de strikjes prachtich.
'Ik wol ek in strikje,' seit it hûntsje.
'In strikje yn myn sturtsje.'
Tomke fielt oan syn hierkes.
'Ik wol ek ien,' seit er dan.
Mar hoe komme se no oan strikjes?
'Ik wit wat!' ropt Romke ynienen.
'Op de hoed fan Kornelia sitte strikjes.'
Se drave de hûs yn.
Oan de kapstok hinget in hoed.
In hoed mei blommen en strikjes.
It is de hoed fan Kornelia.
'Ik ha de hoed al,' ropt Tomke.
Hy lûkt oan de strikken.
'Moatst in skjirre ha,' seit Yana Yu.

Tomke hellet de skjirre út de keuken.
Knip. knip. knip, docht de skjirre.
Ien strik is los.
Yana Yu bynt dy om de hierkes fan Tonke.
'No ikke!' ropt Romke.
Knip, knip, knip, docht de skjirre wer.
Noch in strik is los.
Dy is foar Romke.
De hûnesturt giet hinne en wer.
'Stil stea!' ropt Yana Yu.
Eefkes letter hat Romke ek in strikje.
Mei syn trijen steane se foar de spegel.
'It liket wol feest,' seit Romke.
'Wat binne wy moai!' suchtet Tomke.
'En wat binne jim ûndogensk!' seit Kornelia.
'Myn hiele hoed is fernield.
Hoe moat dat no?'
Tomke draaft de keamer yn.
En hy komt werom mei... syn sparpot.
'Foar dy, Kornelia!' ropt er gau.
'Dan kinst wer nije strikjes keapje!'
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De rooie Doomnee…

De rooie Doomnee

Vroeger is d'r een echte sociaole doomnee geboren in
Frieslaand, die him as een dappere kerel in de saemen-
leving daelezet het. Mar deur de jaoren henne biwwe
him een betien vergeten. We hebben et dan over Aritius
Sybrandus Talma (1864-1916).

Hi'j was van hiele rieke ofkomst. Mar hij trok him et lot
van de arbeidersklasse zo an, dat hi'j veur heur op de bar-
rikaden ging. Deur zien sociaole blik op et leven klom hi'j
op van doomnee tot menister in Den Haag. Hierdeur kon
hi'j verbeterings veur de gewone man in beweging brengen, die tot vandaege-de-
dag nog warken, zoas de verplichte sociaole verzekering. En hi'j introduceerde de
invaliditeitswet en de oolderdomswet, de veurloper van de AOW. Hi'j ston ok an
de wieg van de CNV. Veur disse regelings d'r weren kon een oolde versleten
arbeider van de baos opdonderen en kwam in zien leste daegen in et aarmhuus
terechte. De republikeinen sidderden in die daegen veur Talma.
Hi'j kreeg et klaor dat disse, liever alles veur heurzels holende machthebbers, een
stappien terogge doen mossen.

Obama zit in Amerika mit ditzelde soorte now nog te motten. En awwe niet
oppassen dan kriegen ze hier te lane de bienen ok weer beter onder et gat, mit heur
big smile. Zi'j alles en jow niet te vule. Et is dan ok slim terechte dat d'r straoten en
tehuzen naor dïsse rooie doomnee nuumd binnen. Een betien eerlik dielen bliekt
veur een protte meensken op disse pleneet hiel muuilik te wezen.

Emile Roemer van de SP kon et lessendaegs ok mooi vertellen, hi'j zee:
"Robin Hood perbeerde vroeger et ien en aander van de rieken of te pakken om et

an de aarmen te geven, mar de regering die we now hebben perbeert et

aandersomme, stelen van de aarmen en dan an de rieken geven."

Hoelange wiwwe dit nog gedogen.

Henk de Vries

van miegen, pissen en zeiken

Alle kleine beties helpen
zee de mogge en…
piste in de Kuunder
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Volksverhaelen… (20)

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 Steggerde. 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…

-.-.-.-.-
Een bi'jdehaand wief

Tussen Schildwolde en Slochteren lag ienzem en stille de grote boerkeri'je 'Denemarken'. Et was al
laete in de aovend en roezig weer. De boer en de boerinne zatten smoek bi'j et vuur. Rempend
schrokken ze op, want de waekhond sleug an. Kot daor nao wodde d'r op de butendeure klopt. Och,
dat was niet zo vremd, zoks kwam wel vaeker veur. D'r kwammen vaeke zwarvers om een plakkien
veur de naacht in de schure te vraogen. De boer gong naor de deure en zien vrouw kwam aachter him
an. Mar ditkeer was et een vrommes, die veur de deure ston. Ze zee: "Ik moet nog hielendal naor
Grunningen. Et is al zo laete. Ik zol hier graeg de naacht deurbrengen. Mit een plakkien in et huj bin
'k al tevreden." "Nee, dat hoeft niet," zee de boerinne, die naoderan kwam. Zi'j hadde medelieden mit
de vrouw, die nog zo laete bi'j 't pad was. "We hebben nog een kooi leeg op de koegang," zee ze. De
vrouw bedaankte aldervrundelikst en toffelde mit de gaank in.

Even laeter zat ze naost de boerinne van een koemegien waarme melk te genieten. De vrouwluden
raekten an de praot. De boerinne vreug de vremde vrouw, as zi'j ok kiender hadde. "Eh... ja... zoe'n
stok of drieje, geleuf ik," zee de vrouw. "De ooldste... hiet... eh... Hiltsje... De twiede... Hendrik... en
et kleinste, dat nog in de wiege ligt... ja... hoe hiet dat kiend now ok weer..." De boerinne keek nuver
op. Zi'j vun et mar mal dat een moeke de naemen van heur eigen kiender niet meer wus. Trouwens,
now ze nog es goed keek, kreeg ze vremde gedaachten over die vrouw. Wat hadde dat meenske malle
ogen. En dan die mond... Inienend wodde et heur dudelik: die vrouw was een kerel! Now zag ze et zo
dudelik. D'r was gien twiefel meugelik. "Waacht," docht de slimme boerinne, "ik moet wissighied
hebben." Hadde-op zee ze: "Et is al laete, we zullen oons bedde mar es opzuken." Daor was de
vremde vrouw vot-en-daodelik veur te vienen. "Hoe eerder, hoe liever," zee ze. "Ik vaal om van de
slaop."

"Eerst ieder nog een appel," stelde de boerinne veur. "Dat biwwe zo wend. Ik hebbe hier altied een
körfien gooldrenetten staon." Ze stapte naor de dele en gooide de vremde vrouw een appel toe. De
vrouw kneep de bienen naor mekeer toe om die op te vangen. Dat dot een vrommes gienertied. As een
vrommes wat opvangt in heur schoot, dot ze krek de bienen uut mekeer, want dat maekt heur schoot
brieder. De boerinne brocht de vremde vrouw naor heur kooi. "Welterusten," zee dat meenske ok nog.
Hoe duste ze! Doe de boerinne en de boer weer alliend weren, fluusterde de boerinne him vlogge in et
oor, wat zi'j ontdekt hadde. "Wel hej' ooit!" zee de boer. En hi'j gong d'r vandeur. Hi'j gong hulpe
haelen van aandere boeren uut de omkrieten. Doodstille kwammen ze weeromme en waachtten in et
kaarnhuus. Daor hoefden ze niet iens zo lange te waachten.

Doe et nog mar amper naacht was, kwam de boef in vrouwludekleren al uut zien bedde. Mar veur hi'j
d'r op bedocht was, hadden de boeren him al stevig te pakken. Dat was mar goed ok, want hi'j hadde
een scharp mes in de haand en daor zol hi'j lichtkaans lilleke dingen mit uuthaeld hebben. Et bewies,
dat hi'j een rover was, was now leverd. "As ie niet zoe'n flink wief west weren," prezen de boeren de
boerinne, "dan hadde et d'r veur jim niet zo best uutzien. Disse verklede boef is een monster!" De
boeren bunnen et monster stevig vaaste op een stoel, zodat hi'j him niet meer bewegen kon. De
aanderemorgens kwam de veldwaachter en die het him veur de rechter brocht. Tja, zokke dingen
gebeurden eertieds in Grunningen. En niet iederiene hadde daor zoe'n bi'jdehaand wief.

Jannie D.
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Scheuvelingen lopen…

Taol veraanderd en zo ook dialectwoorden. Vroeger spraken ze over scheuvelingen, en
wanneer die onder de voeten zaten om zich over de iesvloere naor een aandre plekke te
begeven, dan waar ie an ’t scheuvelingenlopen. Et is wel te begriepen dat dit over de skaesen
giet en net as et skaeserieden zonder de T wordt uut-espreuken.

Diegene die de streektaol ef of-ezweerd die gaat ‘schaatsenrijden’. Et is wel te hopen dat
diegene dan niet te pase komp en, van zichzelf valt. Een dialectspreker wet drekt wat dit
betekent naotuurlijk en hoopt dat de bewustloze rap weer bi-j machte is en, naodat de
skaeseveters weer wat strakker bin-n vaast-eknoopt, en in dezelfde slag en streek verder kan
gaon.

En dat kon in 2010 al rap. Een flinke slag is er al esleugen wat de winter angiet. Dat grote
verlangen naor een witte Kerst hoefde niet meer omdat al an die verlangens al was voldaon.
Er lag sni-j in overvloed en ook de toeloop van skeuvelingenlopers was er weer. Over
verschillende kaanten bekeken is 2010 gewoon ieselijk, papperig en kwakklelig of-esleuten.
Op de Wieden in de Kop van Overiessel lag prachtig glad ies en dit naotuurverskiensel ef an
eel veule volk vertier egeven. En dan waren er ook nog de Nederlandse kampioenschappen
marathon op de Belter.Wat een miraekels mooi gezichte al die ploeterende vrouwen en
kerels.Vechtend tegen de concurenten en de harde wiend. Dat bin now de skeuvelingenlopers
op zien beste.

En dan ef dat tv- en kraantevolk et maar over ‘De Belterwiede’. Mis, elemaole mis. Et is: Het
Belterwiede en in verkorte vorm is et: De Belter. Now is dit gien probleem om hierover deur
te zaniken want dat wordt er al genog edaon. Als maar deur zaniken over De Elfstedentocht.
Et is gewoon een gebrek an woorden. En now moe-j joe toch de buze uutlachen wanneer
‘deskundige Nederlaanders’ de meensen in Freeslaand gaon anzetten om et ies sni-jvri-j te
ollen zodat De Tocht kan worden verreden. Tjonge jonge wat een ieskenners en wat zeggen
ze daorgindert in de buurte van Bartlehiem: “Waor bemeu-en ze zich mit. Dat is ons wel
toevertrouwd. Dat woord ‘Elfstedentocht’, ik magge et niet meer euren.”

Om nog even trôgge te koemen op de marathon. Bi-j de vrouwluu was et trouwens heeeel
spannend die dag op de Belter. Onze troef Carla zag et die dag niet zitten maar op de tweede
Kerstdag ef ze ewunnen. Hoi, hoi, wi-j em-m ewunnen. Nederlaandskampioene marathon.
Dat em-m wi-j maar mooi elapt. Jawel, zo giet dat dan. ‘Wi-j’ em-m ewunnen want de
kampioene komp jao uut de Kop van Overiessel en daoromme bin-n de noordwesthoekers
ook zo bliede.Of niet dan?

“Doe niet zo overdreven,” wordt er dan al gauw ezegd. Doe maar gewoon en overdrief niet zo
want ‘wi-j’ em-m er gien iene moer an-edaon.” En zo is dat. Et bin-n de echte deurzetters en
sportmeensen ten voeten uut die een felicitatie wel em-m verdiend!!! Hierbi-j dus:

Van harte gefeliciteerd veur alle prieswinnaars!

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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Letterbessen…

Letterbessen

Bi'j uutgeveri'je Calbona in Rotterdam verscheen kotleden een boekien wao'we een
bekende naeme in tegen kwammen. Joukje Postma, Hetty Runia, Jelly Kooistra en
Edy Hoekstra maekten mit 'n vierend een haansem boekien mit gedichten en proza vol
wieshied.

Iedere maond kommen de Letterbessen bi'j mekeer. An de huuskaemertaofel drinken
ze koppien koffie en praoten wat bi'j. Dan haelen ze heur mappen veur 't locht en gaon
an et 'Letterbessen', dat wil zeggen, ze lezen heur schriefsels an mekeer veur. Van
heur vroegere schrieflereres mochten ze gienertied uut aende zetten mit: "Dit is toch

warkelik niks, heur!" Dat doen ze dan ok niet. Ze geven wel kommentaor over punten
en komma's, over riem of niet-riem, over inhoold of lay-out. En zo now en dan gaon
ze diepe, as hechte vrundinnen.

In leeftied bin ze alle viere 'bessen', de zestig veurbi'j. Mar de aachtergronden kennen
een groot verscheid. De iene komt uut een slim 'rood' nust, de aander uut een
konservatief, geriffermeerd millieu. De iene gruuide op in de stad, de aander op et
platte laand. De iene schrift liever gedichten in et Stellingwarfs of et Fries of in et
Nederlaans, de aander kan him beter uteren in proza. Mar alle viere speulen ze graeg
mit letters...

'Letters' deur: Joukje Postma, Hetty Runia, Jelly Kooistra en Edy Hoekema.

Uutgeven deur: Uutgeveri'je Calbona
Et boekien telt roem 70 bladzieden
ISBN: 978-94-90075-70-5
Pries: € 7,50

Uutzicht

aachter mien raem
ontstaot een sprokien
witvarfd
rieken bomen
doodstille
naor de blauwe locht

goolden straolen
speulen kiekeboe
over de daeken
van schuren
bestruuid mit poedersuker
die onwrikber
op etzelde plak staon

Joukje
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Kèrsemis bé Gonnekes…

Kèrsemis bé Gonnekes

Gonneke waar ’n goei onneuzel wefke, tegoeiertraow èn èrm ès Job. Ès jong durske kwaamp
ze ùit ’nen èrremoeiege nest èn ze moes al mi d’r tien gòn werke bé d’n boer. Tot overmaot
van ramp kreeg ze ’n kiendje, toen ze amper zestien waar. Ze hi d’r èige vort hil d’r leeve ver-
stoote gevuuld. Ze wier Gonneke de Gèit genoemd. Gonneke liet d’r èige nie kenne èn din
alles vur d’r dochterke Anneke. Worrum ze ‘gèit’ genoemd wier? Vanweeges d’r èige gèit,
‘de èrm-minse-koew’ natuurlek. Toen Gonnekes klèine ha moete  komme, wier ze gewoon op
straot gezet. Ze hi noit wille zegge wie de vòdder waar. Toen d’r dochter daor lòtter nor
vroeg, zin ze: “Kènje, komde wè te kort?” “Nee moeder, ik kom niks te kort.”. Gonneke
greens dè ze daorover dan d’re mond vort moes haauwe, want van die vraog kreeg ze horres.

’t Waar ’nen harden ted in die jorre dèrtig. Drie gulde èrmesteun. Ge kunt oew èige nie
veurstelle hoe èrm ze waar. Gonneke ha niks ès d’r durske èn d’r gèit, die alle daag ’n bietje
romme gaaf.
Anneke gonk nò d’r zesde nor de mèiskesskool bé de zusters èn Gonneke moes van èrmoei
gòn skooie. Ze kreeg ’n kwartje bé dokter Hanegraaf èn bé Mina Gurtjes ston ’n stukske spèk
klaor, op Coudewater hòlde ze ’n stukske brood mi vèt en wè 'gèkkehemde’. Bé Jet d’n
Bèkker ’n brood en bé Bèrtje de Slachter, kreeg ze ’t afsnééjsel, ’n zwardje spèk en ’n èndje
worst.

Gonneke wónde in ’t hèijhutje van Jorriskes èn waar bleij dè ze daor moeg wone. Ze ha mar
een stel zondagse kleer: ’nen donkere rok, zwarte pèlerien, ’n wit keuvelke èn ’n por
klumpkes. In heur hut ston ’n tùffelke èn ’nen afgezaagde stoel. D’r durske moes op ’n zèkske
zand zitte. D’r waar ’n kèisje worrin ze d’r eete din bewaore. De kachel waar ’n verroest aauw
duuvelke.

Ès ’t vruug donker waar, gonge ze nor bed, want Gonneke dùrfde noit licht te make; alt bang
vur brand. Alle daag ate ze èipel mi gèiteromme en zondags ’n skraol skefke spèk.
Ès ’t Kèrsemis waar, moege de èrm kiendjes somteds oit ‘op de kèrstboom komme’ bé Van
de Mortels. Ze kreege daor dan wè kleer èn ’n sneeke krintemik. Mar dees jaor han ze niks
geheurd èn ’t waar bekant Kèrsemis. ’t Waar vort vruug donker èn akkrementies kaauw. D’r
zó sneuw komme èn daor hagget Gon nie op. Ze waar nie bang; ze din d’r in d’n aovend dik
op ùit um gaauw wè hout te sprokkele. Dan moes ze de vèldwachter ontloope èn mi sneuw
waar ze hèndig nao te speure. Gonneke naam alted d’r hakbéél mee ès ze in de griebelegraow
dun bumkes gonk kappe. Ze zin dan in d’r èige: “Gin stook, toch stook!”

Òn de rand van de hèij wónde Bèrt, ’ne zwijgzame mins èn harde werker die niks moes hebbe
van lanterfanters. Hij wies dè ge in oew leeve beeter kost geeven ès kreijge.
’t Waar in zesèndèrtig unne vruugen harde winter. Daags vur Kèrsemis bé hèlderen aovend
vroor ’t dè’t krakte, mar Bèrt din nor buite. Hij ha z’n winterpèt op èn wolle wanten òn èn
spande z’n pèrd in. Hij zette z’nen Bèls vur de hogkaar èn begos òn z’n houtmijt musters te
laoie.
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Toen z’n vrouw Trùi ’m vroeg wè-t-ie toch òn’t doen waar in dè èrremoeieg weer, zin ie:
“dè Gonneke zit midden op de hèij te vernikkele èn nou heur ik dè d’r durske nog ziek is
ok. Giestere zaag ik ze ’t leste busselke hout binne slèipe.” Trùi begreep ’m. Ze din nor
binne èn kwaamp al gaauw trug mi ’n roggebrood èn ’n stukske spèk. Ze ha ok ’n bùileke
in d’r haand èn zin: “kuukskes, want ge moet mi die daag toch iets te snoepen hebbe.”
Bèrt din mi z’n gespan nor de hèihut èn toen ie daor òn de deur klopte, klonk de vraog:
“wie is daor?” “Bèrt d’n buurman. Kan ik hier iets afgeeve?” Gonneke din ope. Ze ha ’n
deeke umgeslage èn klaagde dè hullie Anneke zó ziek waar. “Ik weet ’t,” zin Bèrt, “hier
zit wè in um òn te stèrke èn ik heb wè stook vur oew op de kaar.” Gonneke beet op d’r
lippe èn d’r stonne traonen in d’r eugskes. Ze wó iets zegge, mar ze kos nie spreeke. “Ik
ha nog gebid dè iemes ons moes komme hèlpe,” brocht ze teleste ùit, “ik kos nie weete
dè gé zó gaauw al zót komme! Dank, dank.”

Toen Bèrt trugdin mi ’n leeg kaar vuulde-n-ie amper dè’t hard vroor. Thuis moes Trùi
weete hoe ’t overgekomme waar. “Dees wordt ’ne mooie witte Kèrsemis,” zin Bèrt
tevreeje.
In d’r hèijhùiske zuchtte Gonneke: “och, och, wor he’n we ’t toch òn verdiend!”
Goewd besteed waar ’t zeeker, want ’t dochterke wier rap beeter èn Gonneke èn heur
Anneke zen dieje kaauwe Kèrstted goewd durgekomme.

Cor & Nelleke Swanenberg wensen alleman’n goei Neij Jaor!

Ikke en de Burgemeester…

'k 'Ebbe nog steeds solliesietaatsieplicht en dat brocht mi'j noar 't gemeentuus an de Vendelweg.
Wie niks waogt, dee wint ook nooit wat za'k moar zêng. Ze vreûng ene veur 't skoonmaek'n van
de kantoor'n en dat leek mi'j wel wat. Ambtenoar wôr'n en vervolgns nooit meer waark'n.
De maegd an de balie zee wacht u maar even in de hal., degene die er over gaat komt zo bij u!
Ik dommelde wat weg van 't lange wachten, maor plotsklaps stund ze doar..,'t was Marja in volle
glorie, ze dreug een nét neet té kort rokkien en ze reuk noar jasmien en opene beet ze mi'j zo
moar 'eel zaachies en speuls in mien oorlellegien en mit 'eur waarme tonge draeide ze ronties in
mien oor en ondertied fluusterde ze…"kom Giele, kom maar mee Giele".
In een roes leup ik achter 'eur an noar 'eur kantoor en veur dat aw 't wuss'n zeêng wi'j neer in een
grote pluchen baanke gedrapeerd mit wel meer as vieftig in zachte pastel tinten gekleurde
kussens.
Wil je een massage Giele? zee ze, moar doar ak now nét geen zin an, ik wol gewoon ies fijn mit
'eur proaten, maor dat vundt ze moar raer. Zo'n kans laat je toch niet lopen?, zee ze zwoel.
Wi'j 'em nog wel wat 'ekust moar doar bleef 't bi'j.
Varder niks an d'aand, moar ikke en de burgemeester 'em wel intens geneuten.
Plotsklaps worde ik op de skolder 'eklopt en ik skrökke wakker en keke recht in de bakkes van
een of aandere ambtenoar….Bent u de heer van de Kaampe?, woarop ik zee, nee 'eur, want ik
'adde d'r al 'elemoale geen zin meer an. En gelokkig dreup i'j snel of.

Moar één ding….Steenwiek 'ef nog nooit zo'n mooie burgemeester 'e 'ad.

Giele van de Kaampe
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400 jaor Pieter Stoevesaant…

Pieter Stuyvesant boegbeeld voor festiviteiten Weststellingwerf

PEPERGA - De eigenzinnige Weststellingwerver Pieter Stuyvesant is 400 jaar na zijn geboorte de
aanleiding tot een reeks van activiteiten en festiviteiten. De basis van de activiteiten ligt in de gemeente
Weststellingwerf, maar ook in Fryslân en zelfs over de grenzen zijn al contacten gelegd. De
initiatiefnemers van ‘Stuyvesant 400’ zijn drie Stellingwerver onderneemsters, Karin Hornstra,
Annemieke Mintjes en Heidi van der Molen.

Het focuspunt voor Stuyvesant 400 ligt op de periode voorjaar 2011 tot en met zomer 2012. De eerste stap
die in 2011 gezet wordt is de realisatie van een website met informatie over Pieter Stuyvesant, een agenda
met activiteiten die een link hebben met Pieter Stuyvesant, routes, QR-codes  en arrangementen. Aan de
website wordt ook een digitale nieuwsbrief gekoppeld om de vele belangstellenden op de hoogte te
houden en bij de festiviteiten te betrekken. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de website een platform
gaat vormen voor de vele activiteiten die een link hebben met Pieter Stuyvesant en die in 2011 en 2012 al
georganiseerd worden door diverse clubs en verenigingen.

Een volgende stap is het tot leven brengen van Stuyvesant met behulp van multimedia. Begin 2011
worden de plannen voor diverse live activiteiten uitgewerkt en op touw gezet, onder andere op het gebied
van cultuur (historie), kunst, toerisme, onderwijs, religie, sport en ondernemerschap. Steeds met de pionier
Stuyvesant als historische drager. In hoeverre de plannen van Stuyvesant 400 gerealiseerd worden is
vooralsnog mede afhankelijk van de subsidies die verworven kunnen worden. Het Coöperatiefonds van
Rabobank de Stellingwerven heeft aan de stichting al een bedrag toegekend voor het realiseren van een
serie QR-codes op plaatsen die een link hebben met Pieter Stuyvesant. Deze week zegde ook de Stichting
Woudsend 1816 een bedrag toe. Bij Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân loopt nog een subsidieaanvraag
voor een substantieel bedrag, waarover inmiddels een positief advies is gegeven.

De inzet is dat de Stuyvesantherdenking zowel op lokaal als provinciaal niveau plaatsvindt. Tegelijkertijd
krijgt de herdenking als het even kan een internationale dimensie door ook Fries-Amerikaanse connecties
en Amerikaanse betrokkenen bij het Stuyvesantthema in te schakelen. Daarvoor wordt indien mogelijk
aangesloten bij de activiteiten van Fryslân Ferbynt, een stichting die in 2012 Friezen (en dus ook
Stellingwervers) uit het buitenland naar de provincie wil halen.  Met het oog op die provinciale en
(inter)nationale dimensie zijn contacten gelegd met organisaties in Franeker en Leeuwarden waar
Stuyvesant ook een deel van zijn leven heeft doorgebracht. Het is de bedoeling om begin 2012 een groot
symposium rond de persoon van Stuyvesant te organiseren.

Gekozen is voor de start van de activiteiten in 2011 omdat aangenomen wordt dat Pieter (Petrus)
Stuyvesant is geboren tussen het voorjaar van 1611 en begin 1612 in de gemeente Weststellingwerf. Nu
dat bijna 400 jaar geleden is, is dat historische feit een uitgelezen kans voor de gemeente, de provincie en
de gemeenschap om in 2011 en 2012 activiteiten te gaan ontplooien die tot de verbeelding spreken. Voor
iemand die zo lang geleden leefde, is Stuyvesant een man met een grote naamsbekendheid, zowel in zijn
geboortegemeente (Weststellingwerf) als (inter)nationaal. Hij was de man die in het toenmalige Nieuw
Nederland en Nieuw Amsterdam (nu New York) voor het eerst orde op zaken stelde en feitelijk de
grondlegger is van een ordentelijk bestuur in het latere New York. Daarom, maar ook omdat het een man
met een uitzonderlijk karakter was, spreekt Stuyvesant bij velen nog altijd tot de verbeelding.

De initiatiefnemers van Stuyvesant 400 willen met hun project binnen de Weststellingwerver samenleving
een hoger ambitieniveau aanwakkeren door een verbindend element toe te voegen aan alle festiviteiten en
activiteiten, namelijk door deze op te hangen aan de pionier bij uitstek: Pieter Stuyvesant. Niet alleen
omdat hij een beroemd Stellingwerver en bekende Friese emigrant is, maar ook omdat hij ambitie als
belangrijkste kenmerk had: het lef om voorop te lopen en nieuwe onbetreden paden te gaan verkennen. Hij
kan dus prima dienen als beeldmerk, en tegelijk als aanjager voor de promotie van gemeente en provincie.
Daarbij kan worden aangehaakt bij recente activiteiten in 2009. In dat jaar werd in New York de aankomst
van Hudson herdacht en zijn al veel nieuwe publicaties verschenen over een gebied en een periode waar
Stuyvesant zijn stempel op heeft gezet.

Lenus van der Broek
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In den beginne…

Toen was ’r nog gén taol…

Toen God de wéreld haj geschaope
Schiep ie ok meej de minse,

mar die leke toen nog krek op ape.
En ok hullie taol, neeje,

dè waar toen nog nie zò veul.
Hoe of dè toen mot hébbe geklonke?
Gao mar ’s luusteren in Apenheul.

Mar Héj makte ’t toen wel zò moi,
det de mins kos evoluere.

En det ie dus ok hél zuutjesán
steeds meer ’n taol begos te lere.

En zo wier de minsheid
dus steeds béter gebekt.

En praote wéj nou mi mekaor
in een of ânder sort van dialect.

Chris Kerkhoff, Kuuk

latus ensis
latus=kaante (zijde)
ensis=zweerd (zwaard)

Krek as over de Langelille (in een veurig nommer) is d'r over ‘De Fochtel’

ok wel wat aanders te bedaenken as ...

In et oold-Duuts zol et vandaege-de-dag 'Fuchtel' hieten (sund 16de, 17de
ieuw) mar van vule eerder wodde et ok schreven as 'Fochtel' (ok wel:
Vâhten en Vuhten).
Vanuut de zuudkaante of rekend komt dit woord van een Zwitserse buffel
die boeren op et laand bruukten mit et ploegen en aander zwaor (trek)wark.

Mar van et noorden uut (Nedersaksen) hewwe et over de Fochtel as een
groot zweerd mit een groot haandvat, krek as dat van 'Grutte Pier' (Pier
Gerlofs Donia; aende 15de ieuw; Greate Pyr).
Onbegriepelik dat de VVV van de Fochtel hier deur de jaoren niks mit daon
het en Grote Pier mit dat grote zwaord an de Friezen laoten het...

pb
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Mien Moat ‘Kniggien’…

Mien Moat“Kniggien”
Kniggien is een man van de natuur en i’j leeft van de wiend as ’t mot., i’j vangt een
vissien en streupt een ‘aeze of een fezaante, veule meer ‘ef i’j neet neudig…, nao

elke reize meert ie weer of en lig dan mit zien bootie aargens bi’j  Gietern, Oss’nziel
of in de Kuunder en dan, jao dan koôm de ver’aelen weer lös., ver’aelen en

gedichies over van alles en nog wat.

Tot de dood ons skeidt
Een gedichien van Kniggien

’t Kan raer lopen in ’t leêm
Giele.
Op ’t ene moment bi’j zo
gelokkig as wat en eem’ laeter
stort oen wereld letterlijk en
volledig in mekaere.
Een minse wil môr’n nog dit
en overmôr’n nog dat, maor ’t
is en blèf toch ofwachten.
’t Enige wat eigenlijk telt is ’t
moment, want zulfs een dag is
al lange zat, want ’s-môrn’s
stao’j fris en fluitend op en ’s-
middags staot daor dee boom!
Lees maor ies wat Erwin
overkwaam.
’t Leêm’ lachte om toe, maor
dat was jammergenog van
korte duur.
Plok de dag Giele, maor jao,
dat ‘oef ik oe neet te vertel’n

Kniggien

Meestal preut ze ‘onderd  ‘uut, maor vanaomd,  nee vanaomd was ze neet aarg
spraekzaem. Erwin keek ‘eur ies an en docht, wat zol ze toch ‘em?. I’j snapte d’r
niks van.
’t Was zo’n mooie aomd. Ze waar’n naor de film ‘ewest, misskien was ze nog wat
beduusd van dee spann’de scènes. Ach laot  ‘eur maor eem’ bi’jkoom’ docht i’j bi’j
zichzulf.
En tóch ‘ung d’r een neet te verklaor’n spanning in ‘un opeltien, een tweede
‘aansien, maor ’t ding leup as een naeimesjientien..Nog gien tonne op de teller. Een
paer maond ‘eleên’ ‘ad’n ze ‘t saem ‘ekocht veur nog gien 1500 euro. Elk d ‘elfte.
Zaoterdagaomd en ook ’s-zundags brocht “Ons Opeltien”, jao zo neumden ze
liefkozend  ‘un anwinst…, ze naor bestemmingen, waor ze eerder allennig maor
van konn’ droom’.
Ze ‘ad’n alweer  zowat een jaor verkering en Erwin docht al an verloven, i’j keek
‘eur ies an, maor ze zat maor wat stillegies veur zich uut te staer’n.
Opeens zee ze “Erwin stop ies empies, ik mot oe iets belangrieks vertel’n” en Erwin
stopte bi’j d’eerste de beste geleêng’eid en zee, “Wat is t’r dan toch Nellie”?
Erwin, staemelde ze, ik zie ’t neet meer mit oe zit’n, mien geveuln’s binn’
veraanderd, ik wil neet varder ., ‘k kan d’r niks an doon.
Een stille traon gleed langzaom over Erwin’s  wange,  toen as ie ‘eur een op’evol’n
briefien in ‘d aan’ drokte mit de woorden, Nellie, lees dit dan maor ies good.
Maor op dat zélde moment worde ’t Opeltien ‘ereuken deur een dronken maniak in
een grote BWM.
I’j deurboorde de bestuurderskaante. Erwin was op slag dood.
As deur een wonder worde Nellie ‘espaerd en kwaam mit de skrik vri’j.
Nellie  bewaert nog altied dat briefien, waorin te lezen staot.
Lieve, lieve Nellie, Ik ‘olle zo ontzettend veule van oe en ‘k zal altied van oe bliem’
‘ol’n, net zo lange tot de dood ons skeidt

Kniggien

Een winkelier werd net even voor Kerst
door een Marokkaantje afgeperst
Maar tijdens ‘t kerstdiner
Sprak hij ach ’k vind het nu wel oké
Want menslievendheid brengt je het verst

     
Meneer van Diek
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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.

.-.-.-.-.

Turf…

Een posien leden leesde ik een artikel over turfmaekeri’je en dat vien ik nog hieltied
interessaant. In de oorlog bin ‘k nog mit mien vader mit west te ommekeren en
staepelen van de turf. D’r was doedertieden haost gien branige te kriegen. Alles was
op de bon dus elkeniene die in de gelegenhied was om zels turf uut een veengat te
baggelen en dat in de loop van inkelde weken tot turf te laoten veraanderen, die dee
dat. Mien vader dus ok en ik moch zaoterdagmiddags mit te helpen, wat ik overigens
graeg dee want saemenwarken mit mien vader vun ik mooi! Mar dat zwatte goold
dee me weer daenken an een aandere periode nao de oorlog omtrent 1950.

Ik was jong en we weren krek trouwd en we woonden in een turfmaekershusien
argens in de Westhoeke. As jonge huusvrouw wo’k oons husien d’r wat gezellig
uutzien laoten en dus zette ik plaanties onder tegen de mure. Wiels ik an ’t spitten
was kwam d’r een turfien veur ’t locht, doe nog iene en nog iene, van die mooi
zwatte baggelaarties. Ik dochte, dat gaot mooi zo, allemaole turfies. Wel een betien
nat weren ze mar ze weren geve en hielemaole gratis.
Ik spitte veerder en zo staorigan ha’k al een mooi bultien en ik hadde ze hol
opstaepeld zodat ze in verloop van tied mooi dreugen konnen en ik was groots op
mien wark. Doe om twaelf ure mien man thuuskwam om te waarmeten, hi’j was
boere-arbeider in de buurte, zee ‘k zo groots a’k was: “Kiek es, een mooi bultien turf

en hielemaole ommenocht”. Mien man keek ’s naor mien anwinst en keek mi’j een
peer keer op-en-daele an en zee:

“Mien maegien, hool mar ’s gauw op te turfgreven want ie haelen de follementen

onder et huus vot”. Ik keke reer op want hoe kon ik dit now weten dat die turfies
onder die turfmaekerstenten op ‘e veengrond as follementen bruukt wodden. Ik
vuulde mi’j slimme dom en was d’r sneu van. Mien beste man het aovens nao zien
wark de follementsturfen weer onder de mure messeld en het mi’j naotied nog even
lekker knuffeld. Ja, ik mos in mien jonkhied nog een protte leren. Hi’j wus op dat
stuit ietsies meer en was gelokkig eventies wiezer.
Et hadde reer kommen kund a’k al die follementen d’r onder wegvrot hadde…
Wat ’n turfaeventuur!

Sammie
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Scheurkalenders…

Scheurkalenders

Vandaag is het oudjaar. Het boek van 2010 doen we dicht en vannacht openen we

dat van 2011. Een van de geneugten van het nieuwe jaar is dat we dat met een
scheurkalender op de WC ook letterlijk kunnen doen. De keus voor 2011 is hier in

huis dit keer gevallen op de Taalkalender van Onze Taal en ik kijk er nu al naar uit

wat die morgen te bieden heeft.

Tienduizenden Nederlanders moeten gelijkaardige gevoelens hebben op deze dag.  Het aanbod
aan scheurkalenders is de laatste jaren  dan ook enorm gegroeid. En de verkoop ervan ook, zo
vertelde mijn boekhandelaar mij vanochtend. Er zijn dit jaar ruim zeventig verschillende soorten
scheurkalenders in de aanbieding en ze zijn stuk voor stuk gretig afgenomen. Die van Fokke en
Sukke en die van Loesje zijn in Goirle het meest in trek geweest. Zeer hoog – verrassend –
scoort ook de bridge-kalender.

Als liefhebber van de streektalen in dit land heb ik dit jaar voor het eerst ook een
scheurkalender in dialect in huis gehaald: het is de kalender Venloos, een primeur voor Midden
– Limburg. Gisteren werd deze hier bezorgd: een fris ogende turf van 365 vellen die bijna een
kilo weegt. Auteur is Toine Ambaum die sinds 2004 voor onder andere de volksuniversiteit van
Venlo en omgeving hoog gewaarde cursussen geeft hoe om te gaan met het Tegels en het
Venloos dialect. Eerder stelde hij de reeks Brónsgreun bukskes samen (a.ambaum.nl – prijs: €
9,50 – beperkte oplage van 250 exemplaren).
De formule is even helder als eenduidig: iedere dag wordt er een uitdrukking in het Venloos
vermeld en daaronder staan dan twee woorden in het dialect. Kijken we bijvoorbeeld naar “vief
(5) jannewari”: “D’n bliksem en d’n introuw staon nörges beschreve.” En dat wordt dan vrij
vertaald met: aangetrouwde familie kun je niet uitkiezen. De twee woorden van de dag zijn:
“aevezoeëgood” (evengoed) en “aldaag” (iedere dag). De eerste indruk is dat het een leerzaam
en vrolijk stemmend geheel is geworden, een aanwinst voor het kleine hokje.

Is zo’n scheurkalender niet bij uitstek iets voor het Stellingwerfs, vroeg ik me af toen ik het
Venlose exemplaar in handen kreeg? Je kunt dezelfde formule nemen of variëren. Bijvoorbeeld
op een vaste (zon) dag in de week een citaat uit de Stellingwerver bijbel behandelen en op een
andere dag de Stellingwerver dialectspreker vragen naar zijn favoriete woord. Dat kan
interessante keuzes opleveren. Bij taalkundige Henk Bloemhoff, schrijver en dichter Johan
Veenstra en oud – burgemeester Heite heb ik dat al eens gedaan:

Twielocht

Henk Bloemhoff: “prikkedille”: kleinigheid, klein, nietig iets. Toegepast in een zin: Ze vertikten
et om et zwaore wark veur een prikkedille te doen.
Johan Veenstra: “twielocht”: schemering, vergelijk: Engels twilight, “Het drukt zo fraai de sfeer
uit die bij de schemering hoort”.
Remco Heite kiest twee woorden. Het eerste is gimmeleren (afgeleid van geëmailleerd). “Dit
woord laat zien hoe soepel het Stellingwerfs betrekkelijk nieuwe begrippen opneemt”. Heites
favoriete woord is deengien (dingetje). “Als ik in het buitenland op vakantie ben en ik hoor dit
prachtige woord, dan heb ik een rijke dag gehad.”
“Vertaelmesienegien” is mijn favoriet. Het woord geeft zo fraai weer wat er gebeurt als ik mijn
tekst in het Nederlands aanbiedt en deze wordt omgewerkt in het Stellingswerfs. De taal wordt
dan informeler en vertrouwder, ja: komt dichterbij.

Dick van Niekerk, zelfstandig journalist te Goirle (Noord – Brabant), vniekerk@globalxs.nl
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Goeie veurnemens…

Goeie veurnemens

Nee, goeie veurnemens hebbe ik niet. Stoppen mit roken hoef ik niet want dat doe 'k al niet.
Stoppen mit drinken hoef ik ook niet want van die paer glassies wien die ik drinke daor word de
slieter niet rieke van. En eten dat vien ik veul te lekker daor stop ik niet mit. Ik hebbe mi-j wel
veur e-neumen mi-j niet meer zo te aargeren an dingen die ak toch niet kan veraanderen. Dat in
't ziekenhuus de co-ordinatie zo goed is dat ze vier keer per dag mi-j 't gips ur moeten ofknippen
om bi-j mien knije te kieken. Nee ik hebbe besleuten: ik aargere mi-j ur niet meer an.
An een gemeentesecretaris die mit veule geld van de gemeenschap naor huus word e-stuurd. Ik
hebbe besleuten: ik aargere mi-j der niet meer an.

Op de kaampe in Steenwiek gaon bouwen, wat wi-j nouw wel of niet 't komp ur toch van dat
hol ie toch niet tegen maor kost de gemeenschap zo wel haanden vol geld. Dat alles bi-j de
gemeente zo lange duurt, en dat ze zuunig mit de centen moeten omme springen. Maor dat een
veraandering an de auto van een invalide veur een paer centen niet kan maor dat een dure schoet
mobiel gien enkel probleem is. En dat parkeerwachters in mien auto kieken of ik ur ook
kostbaar spul in hebbe liggen (waor bemuuien ze zich mit ik zal toch zelf weten wak in mien
auto wil hebben gao eerst maor ies achter die lui an die de autos eupenbreken). Nee ik hebbe
besleuten: ik aargere mi-j ur niet meer an.

Dat de jeugd ieder wiekend alles vernield in de stad prullebakken parkeermeters geldautomaten
en tientallen bierflessies bi-j oons op de parkeerplaetse kapot slat en daorbi-j zoveul lawaai mak
dat iederiene ur wakker van wordt en dat ur dan ook nog meensen binn die zeggen dan moej
maor niet in de binnenstad gaon woonn want dan hej dat. Dus aj op de Gaogels woonn of op de
Kleine kaampe dan maj gien lawaai maeken maor in de binnenstad wel (een logika van lik mi-j
vessie). Dat ik lest lasse dat ur iemand informatie zocht over 't Boverhofsteegie in Steenwiek
maor dat hi-j mag hopen dat hi-j 't niet vient omdat ur zoveul hondestront lig daj ur alleen mit
een polstok deur kunnen. Maor ik hebbe besleuten: ik aargere mi-j ur  niet meer an.

Dat in de tied van old en ni-j ze veur zeuventig miljoen weg geven in loterijen an een paer
meensen terwijl as ze an iederiene tienduuzend euro geven ur aordig meer meensen gelukkig
worden. Dat ur op zundagaovond mensen binn in een kwis op televisie die uut groaperigheid zo
lange deur gaon dat ze mit niks naor huus gaon. En dat ur dan op ni-jaorsdag zon huppel kut
van de televisie (die net nog een reissie van tachtigdeuzend euro e-maeken ef veur heur eigen
gewin, naor aargens in Afrika om te kieken of de meensen woar as ze geld an geven nog wel in
leven waarn) en dan nouw bi-j aarme meensen in Nederelaand langs de deure ging (mit een
zielig gezichte) die mit heur hele gezin moeten leven van 47 euro in de weeke. Om dan
doodleuk te vraogen of ze nog wat te wensen hadden. Nee ik hebbe net besleuten: ik aargere
mi-j ur niet meer an.

Dat ur nog steeds voedselbaanken binnen in Nederlaand (ook in de gemeente Steenwieker-
laand), Gemeente ie moesten oe diep schaemen mit oen gemeentesecretaris van een half mil-
joen. Ik hebbe net besleuten: ik aargere mi-j ur niet meer an.

Maor ja ie lezen wel, ik hebbe mi-j veurig jaor al genog e-aargerd. Ik kan nog wel uuren zo deur
gaon. Straks gaok mi-j nog aargeren an mi-j zelf. En ik hebbe net besleuten mi-j naorns meer an
te aargeren.

Ik hoope dat wi-j mit mekaere een fijn jaor kriegen en dat iederiene heel veul verstaand kreg en
niet te veule meer verkeerd dot dan hoef ik mi-j ook naarns meer an te aargeren.

Harm Cramer
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Rood…

Een mooie rooie is niet lillik mar dit is mi'j té rood...

Dit ston op 3 november 2010 in de kraanteboel van Boom-pers:

<
Subsidie Stellingwerfs wordt niet verdeeld

OLDEBERKOOP - Wat Weststellingwerfs Belang betreft, verdeelt de gemeente
Weststellingwerf het subsidiegeld voor het Stellingwerfs gebroederlijk over de
Stellingwarver Schrieversronte en de Stichting Stellingwarfs Eigen. Raadslid Ton
Mulder pleitte er tijdens de begrotingsvergadering in Wolvega voor beide
instellingen als gelijke partners te behandelen. Hij stelde voor om niet een vaste
subsidie te verstrekken, maar alleen gelden op projectbasis beschikbaar te stellen. De
andere partijen namen zijn idee niet over.
Wethouder Cor Trompetter meldde dat de gemeente één partner heeft die voorrang
heeft boven andere. Dat is de Stellingwarver Schrieversronte die structurele subsidie
ontvangt. Volgens Trompetter heeft de gemeente Stellingwarfs Eigen, een initiatief
van Piet Bult en Frank de Vries, ondermeer bij het tot stand komen van de
Stellingwarver Biebel financieel ondersteund. 'En dat zullen we blijven doen als

bijvoorbeeld de brieven van apostel Paulus boven water komen en die moeten in het

Stellingwerfs worden vertaald', glimlachte Trompetter in de richting van Ton Mulder.
/>

An et aende van 't jaor is 't gebruuk om liesies te maeken. Ik heb ok es zoe'n liesien
maekt van meensken die 'k de laeste tied op mien pad tegenkwam as et over mien
Stellingwerfs Eigen meniere mit et schrippen veur et Stellingwarfs zoas et biebelver-
taelen en de verdielinge van de subsidiegelden gong:

• Ype Dijkstra; veurzitter Schrieversronte (PvdA)
• Henk Bloemhoff; grote man aachter de Schrieversonte (PvdA)
• Sietske Bloemhoff; direkteur Schrieversronte (PvdA)
• Simon ter Heide; ex-vz. Schrieversronte, fraktievz. (PvdA)
• Pieter Jonker; ex-dir. Schrieversronte, ex-staotelid (PvdA)

• Cor Trompetter; wethoolder (PvdA)
• Jannewietske de Vries; dippeteerde (PvdA)
• Pieter de Groot; kraanteman (PvdA)
• Otto de Vent; neerlandikus (PvdA)
• Gerben But; ex-wethoolder (PvdA)

• Boom-pers journalisten; overwegend (PvdA)
• Liwwadder Kraante journalisten; overwegend (PvdA)

(De meersten hierboven lopen d'r briedvoerig mit te koop. Van een enkeling bin 'k de PvdA-

staotus 99,9% wis en van een enkele ok niet.)
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Ik hebbe et al vaeker zegd: ie moe'n aachterlaeder wezen, van de PvdA wezen of een
titel hebben, dan meuj' mitdoen. Now he'k eins een verrekte hekel an politiek mar
daor kowwe in oons 'demokraoties' bestel now ienkeer niet hielemaole omhenne.
Mar kiek, tegen zoe'n kordon van rooie rakkers, die van 'weten wat goed veur je is'

mar ok van 'links lulle, zelf zakke vulle' tegenover je is vanzels gien zalve te strieken.
Lanelik wo'n ze - terecht neffens mi'j - de laeste tied slim ofstraft mar we lopen hier
in de Stellingwarven altied een jaor of wat aachter, dat ze holen hier nog een zwaore
stemme in et kepittel. De bi'jdrege van € 5.000 die we ienmaolig van West kregen
hebben (Oost 0,00) is een doekien veur et bloeden te numen tegen de € 150.000 die
de Schrieversronte jaors krigt (veur vette traktementen, pensioenen en een oold
gebouw). Et is niet meer as wisselgeld of een peer munties om te parkeren.

Cor Trompetter moet dan ok mar mooi zels de brieven van Paulus vertaelen, zo hi'j
dat al kan.
Et is in mien ogen ok gien wonder dat de schoelebegeleiders van Comperio niet
mitdoen willen an EduStellingwarfs want ok aj' et liesien hierboven zo goed as
votstrepen zollen, dan hej' alliend an wethoolder Trompetter al genoeg waoj' tegen
vechten moeten want die gaot - in Westaende - over (schrik niet!):

• Openbaar en bijzonder basis onderwijs
• Speciaal onderwijs
• Voortgezet Onderwijs (huisvesting)
• Volwasseneneducatie
• Muziek- en dansschool
• Openbare Bibliotheek
• Multifunctionele accommodaties
• Vormings- en Ontwikkelingswerk
• Sport
• Maatschappelijk Werk
• Sociaal-Cultureel Werk
• Jeugd- en Jongerenwerk
• Wet maatschappelijke ondersteuning/Wmo
• Gezondheidszorg
• Media
• Openbare Bibliotheek
• Lokaal Sociaal Beleid
• Wet Werk en Bijstand
• Gemeentelijke Minimabeleid
• Financiën
• Belastingen
• Vastgoed Informatie
• Lindewijk (samen met G. van Klaveren)

( Bron:  http://www.weststellingwerf.pvda.nl/wethouders/wethouders/Cor+Trompetter.html )

En Van Klaveren mar daenken dat hi'j de borgemeister is...

pb
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Steenwiekers…

Mag ik stoetepik’n as ’t neet zo is…, maor ikke en Eppe de Snoeverd  ‘èm  ’t eindelijk
ontdekt. Nao jaor’n lange naovorsingn bin ikke dus en Eppe ook vanzulf,d’r toch maor
mooi achter ‘ekeum, dat d’r seins de iestied mins’n woonden in de delta, een zacht
glooiende golvende greune delta dee laag tuss’n de Liende en de Steenwieker- en
Drenthse Ao. Ikke en netuurlijk vanzulfsprekend ook Eppe wil’n ’t blattien ‘An de

Liende’ de primeur van disse ontdekking geem’.

Ik was d’eerst dee zee, dit eksklusieve ver’ael mot naor ‘An de Liende’, Eppe
daorenteûng was terog’oldender, want ’t gong Eppe meer omme de  wetenskappelijke
kaante en ik ‘ange zoas gewoonlijk alles liever drekt buuten ‘An de Liende’. Maor op
uutdrokkelijk verzeuk van Eppe mag ik in dit prille stadium nog maor een klein tippien
van ’t rokkien optil’n, al doo’k  dit dan ook mit teûngzin.

Enkele jaoren eleên bin wi’j al mit d’opgraevingn begunn’ en wat ons drekt  opvül was,
dat dat volkien destieds neet zaachtzinnig was, ze ‘ouwden mekaere om ’t minste of
geringste mit een knotse omme de kop en vaeke tot de dood d’r op volgde…Overleden
personen worden dan  naor ‘Aovelt ‘ebrocht en daor achteloos, kort deur de bochte en
zonder enig medelieden in een ‘undebedde ‘esmeten.

De gemiddelde leeftied destieds was 23 jaor en ‘t voortplaantingsritueel voltrök zich net
as bi’j de knien’ en dit netuurlijk omme uutstaarving te veurkoom’. Ook vül mi’j en
Eppe ‘t op, dat ze op ’t een of ‘t aandere meniere ook konn’ tekenen en skriêm. En dat
konn’ze aordig moe’k zêng.,wel an de gebrekkige kaante, maor toch. Ik ‘ebbe disse
vri’je ekspressies ontcieferd en néét Eppe zoas i’j zulf beweert. Alles good en wel, maor
ere wie ere tookomp.

Op meerdere neet naoder te vermelden veurwaarpen stunn’ tekens, dee verdraeid veule
op letters leken…En wat bleek now?, ’t bleek dat  veur ‘aoste de volle 100% ‘t ‘ier
omme een slaoplietien gong. Ook bleek mi’j en de wetenskapper Eppe algauw, dat dit
de basis was van de tael dee ‘eden ten daege in Stellingwaarf, Steenwiek en een klein
stokkien van Drenthe ‘espröken wordt.

Daegn laank ‘èm wi’j onze stinkende beste ‘edeun en ‘èm wi’j zo good en zo kwaod dit
gong alles ontraefeld en uuteindelijk zee Eppe gewichtig…”Verduld Giele dit ís een
slaoplietien”., waorop ik zee, dat zee’k toch al Eppe.
Zo good en zo kwaod ’t gong ‘èm wi’j ’t over ‘eskreêm’, maor wi’j ‘èm nog steeds gien
idee wat ’t betekent (red.: kiek op de volgende bladziede veur de tekst).

Giele van de Kaampe

en Egge...
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Deû Smogge…

Dit is ie dan de verskrikkelijke
sni'jaepe, meer as 3 meter laank en
ze neumden om

Deü Smögge

z’Adden d’r een slaoplietien op ’emeuken en
echt neet zaachtzinnig.

Deû Smogge

Leûge paer deû kwaole smogge
Kwont der maông deû baestermoar
Priêg d’r ienaender ien deerzeûlde
Kwaets dee maor ven ‘t laengedaor

awûe, aweé, awoe
awûe, aweé, awoe
awûe, aweé, awoe
aa-awoeeeee.

Eûver wenner meûs deû smogge
Kwaerder kwôst oonder skêr swonne
Vleûs dee kwanne ien  eeder oes
Aempel omme ien dee eûvertonne

awûe, aweé, awoe
awûe, aweé, awoe
awûe, aweé, awoe
aa-awoeeeee.

Kwaempel kweem omme beûskwiet
Kwaor om kreû on zwaeg ien mènogge
Smieter omme neûg oen kweer
Mêg zeen smaore vos deû smogge
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Stenen Tiedpark Steenwiekers…

As de jacht of’eleupen was
zakten ze weer op ‘uus an.
‘d Ao was ondiepe, dus
gien onneembaor
obstaekel.

De kienders mochten doon
en laoten wat ze wol’n

’t Waar’n echte  wildemann’n
dee Oer Steenwderwiekers,
z’ouwden oe zo mit de knotse
omme d’oor’n en veur aj ’t
wuss’n smeten ze oe onder de
‘unebedden in Aovelt.

Een oerknien. In dee tied word’n
ze nog groter as een vaark’n

Ome Eppe lot ‘ier trots
zien mammootbot zien.
’t Bot staot now te
pronken bi’j om tuus op
de skorsteenmaantel.

De Stenen Tiedpaark Steenwiekers

Eskreêm deur Giele van de Kaampe en Eppe de Snoeverd
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Wel 'onderdduuzend jaor eleen' woonden d'r al mins'n in Steenwiek en ome Giele 'ef
zich laoten vertellen, dat d'r toen al wel meer as 40 gezinnen an de oovers van d' Ao
woonden en aj good luuster'n kuj de golfies 'eur'n kabbel'n. Dat waar'n now ook neet
precies zokke gezinnen zoas wi'j dee now kennen: de vrouwluu en de kienders zaten
meestal wel op 'n vast plekkien, moar de mann'n… tja, wat as die deud'n en woar as dee
waar'n? De meeste keerlns kwaam'n vaeke wel weer terogge noar de vrouwe en de
kienders en dan leefden ze daor 'iel vredig en 'adden gien last van stress en de kienders
'oefden nooit naor skole en dat zol nóg zo moen weên., maor jao!

De Peerdemaark bestun nog neet en ook van d' Oosterpoorte 'adde nog gien ene 'e'eurd,
zulfs Jo'an van de Kornput was nog neet geboor'n. En van de Steenwieker toorn 'adde
nog nooit een minse 'e'eurd, ze wus'n neet eens wat een toorn was!
Bi'j de zomerdag speulden de kienders rondomme en in d' Ao, dee gelokkig ondiepe
was, d' Ao lag ook vol mit grote dikke steen' en ze konn'n dan zo van d' ene op d'
aandere steen springen zonder nat te wôr'n.

De vaeders gong'n op jacht en kwaam dan soms daeg'n laeter pas terogge mit een paer
dooie oerknien en as ze gelok 'add'n, ook wel ies mit een everzwien of een jong
mammootien en as dát 't geval was, dan was 't feest, dan gong'n ze uut 'un dak., al'oewel
ze gieneens wuss'n wat of daek'n waar'n. Sommigen 'add'n ze wel, moar zukke lui
stond'n boôm'an de moatskappelijke ledder. VVD-ers avant la lettre, za'k moar zeng'.
Eigenlijks was iederene gewoon van de PVV moar zie waar'n alleent nog wilder as
Wilders. Ze stookten dan een groot vuur op en 't zwien of de jonge mammoot worde
boom 't vuur 'e'ung'n en dan daansten ze mit zien allen de Kwaêzeldaans, maor wat
kwaêzel now precies betekent wet ome Giele ook neet, want ome Giele kan netuurlijk
neet alles weten.

En as 't vleis dan gaer was, dan völl'n ze an as 'ongerige wolven en dat zonder mes en
vorreke, jao eerlijk de waor'eid!!., want mes en vorreke, dat kenden ze in dee tied nog
neet. Ze trökken 't vleis zo van de bot'n en ze vraten as diekgraevers, ze waarn soms zo
'ongerig en graoperig, dat ze mekaere de kop in sleung'. 't Is vaeke veur 'ekeum, dat ze
mekeare as 't waore 'aartstinkend dood 'ouwden en dat t'r nao zo'n vreetfestien dooien te
betreuren waar'n, maor zo gunk dat now ienmaol in d' oertied. Maor dee dooien, ach dee
sleepten ze dan gewoon naor 'Oavelte en klabatsten ze dan zo onder een 'unebedde.,
kwakten d'r nog een bloompien bi'j, maekten wat raere geboaren en geluuden en dan
zakten ze al klaegzangen zingend weer op 'uus an, noadat ze netuurlijks eerst eem' bi'j
Foak'n langes 'ewest waar'n, want , geleuf 't of neet, dat bestond toen ook al mit ezels en
zo. Ie kond'n d'r alleent nog gien ies koop'n. Dan mos ie eerst noar Steenwiek terogge,
woar as de veurvaders van Bosma en Oost trouwens ook en dee van Visscher van de
Poolster een goldmijntien 'add'n ontdekt in 'n olde gletsjer, dee ook veur 't vervoer van 'n
'ele perti'je steen'n zorgde.

Bi'j de zomerdag leupen ze allemoale naekend, joazeker, ook de vrouw'n en zulfs de
lillekers, 't maekte ze gien bal uut, 't was 'iel gewoon en daor zoj vandaege de dag ies
omme moen koom', stel oe toch ies veur, dat 's-zomers alle Steenwiekers naekend over
de Maark zol'n flaneren, dat zol mi'j wat moois weên',. Wat zol 't drok wôr'n in de stad
mit al dee toeristen.
Ik zie ze al lopen, meneer Buisman mit de board nét over zien plassertien, de Mogge mit
zo'n skaarp puntig angeltien en Jannechien zonder kolbèrtien, 'k motte d'r neet an
deink'n, ome Giele gong zeker ver'uuzen.
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De vrouwen in de Steenwieker oertied 'ad'n niks te vertellen en as ze dan ook ies 't lef
'adden omme te protesteren, dan kreêng ze zo een 'ael mit de knotse omme d' oor'n.,
vrouwen mos'n gewoon luuster'n en veur de kiender zorgn, soms 'adden ze d'r wel een
stok of viemtwintig, want dat 'ad'n ze van de wilde oerknien of 'ekeken. Een
zwangerschap duurde in dee tied maor 3 moand'n en dat mos ook wel, want de
gemiddelde leeftied was 28 jaor. De maeg'n waar'n op 10 joarige leeftied al vruchtboar.
De vrouwluu stunn'n zowat 'd 'ele dag op 'aan' 'en voot'n, omme de babies te kunn'n
voeden, dee laagn dan vaeke mit zien tweeën tegeliekse op de rogge te zoegn' dat 't een
lieve lust was.

En as de keerls dan van de jacht terogge kwaam' en ze zaang' dee vrouwluu dan zo op
'aan en voot'n stoan, dan leupen ze d'r ies langes en dochten...mmmhhhh, gggrrrruuuuh
en dan gong 't weer van knotsebots..... Joa , dee keerls dee deden moar wat, maor 't was
in dee tied 'eel gewoon. Teûngswoordig neet meer, wat 't gef gien passe, want stel oe
toch ies veur, dat as ome Giele tuus kwaamp en tante Wiechertien stund naekend an 't
aanrecht op 'aan en voot'n???
Nee d'r is veule veraanderd in al dee eeuwen.
Jullie vaeders en mooders doon alles now precies volgns de regels, d'r mag eigenlijk
niks meer teûngswoordig. Ie mangn zulfs gien seks mit oen eign 'ond meer 'em, al
viend dee 'ond dat dan ook nog zo fijn.

Maor ome Giele wol 't Steenwieker Tiedpaark nog welies meemaeken, al was 't ook
maor veur een weekien.

Giele van de Kaampe

Waar in Europa geen grenzen meer (schijnen te) bestaan
         doet Van Klaveren daar nog steeds wel aan

Weststellingwerf lonkt niet naar Steenwijkerland
(Uut de Stellingwerf van zaoterdag 6 november)

WOLVEGA - Weststellingwerf verkiest hechtere samenwerking met de gemeenten
Ooststellingwerf en Opsterland boven het nauwer aanhalen van de banden met
Steenwijkerland. CDA-raadslid Gerrit Nagel stelde tijdens de begrotingsvergadering
dat Weststellingwerf meer raakvlakken met Steenwijkerland heeft dan met Opsterland.
Als voorbeeld noemde hij de plannen die er zijn voor de ontwikkeling van de Rottige
Meente en de Weerribben.

Burgemeester Gerard van Klaveren gaf aan dat het college goede contacten heeft met
de collega’s in Steenwijkerland. ‘We bezoeken het college een paar keer per jaar.’

Om de voorgenomen samenwerking met Opsterland te schrappen ten gunste van
Steenwijkerland, zag Van Klaveren desondanks niet zitten. Praktisch gezien is dat
onhaalbaar. De provinciegrens is in dat verband een te lastige barrière.
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Leefberhied…

De 'leefbaarheidsenquête' van Oostaende                (1 oktober 2010)

In de gemiente Oostaende wa'k iene van de 2660 meensken die de 'Enquête leefbaarheid

in uw buurt' toeschikt kreeg. Now, dan hebben ze de goeie veur! In 't eerste vuulde 'k mi'j
haost wat vereerd, as twiede scheut ik haost wat in de lach en bi'j slot van zaeke he'k et
ding mar niet invuld mar leeg mit een briefien (dit briefien) weerommestuurd.

Altied eerst hielemaole deurlezen, dan kuj' vaeks al vernemen waor ze op an willen, he'k
van huus uut mitkregen. De eerste antwoorden op de vraogen van et vraogeformelier
weten ze bi'j de gemiente in de Basisadministraosie vaeks beter as da'k die zels wete:
mien leeftied, a'k de mannelike kaant et ni’jste of een vrommes bin, wat mien postkode is,
a'k de woning in eigendom hebbe, hoe de huusholing d'r henne ligt en in wat soorte
woning a'k wone. Tja... mar goed, dan zet et echte wark uut aende en begint mit een
tetaoloordiel.

1) Hoe beoordeelt u uw buurt in het algemeen?
Veur diegene die mi'j niet weten te wonen moe'k even zeggen da'k now niet bepaold in
een 'buurt' woon mar meer an een streek, een lang stok (aachterof) weg waor zo om de
peer honderd meter een huus staot. Dat ja, wat vien ik now in et algemien van mien
buurt? A'k et niks vien, bin 'k een sloegerd. Waoromme bi'j’ daor dan wonen gaon? Dat
ja, hier past alliend een tiene veur 'zeer goed'. Kiek, dat scoort bi'j de gemiente. De
meerste bewoonders bin dikke tevreden mit et plak waor ze wonen. Mar ze vraogen me -
ok veerderop niet - niet da'k et eins mar vremd vun dat de gemiente mien hokke van zoe'n
twaelf meter eins twaelf centimeter te lang vun en da'k om die twaelf centimeter eins een
wieziging in et bestemmingsplan anvraogen mos. Deur - min of meer - een procedurefout
van de gemiente is dat nog goed beteerd. Toch niet zo hiel 'zeer goed' dan toch eins.

2) Wat vindt u van de kwaliteit van de woningen in uw buurt?
Now he'k ok van huus uut mitkregen daj' niet wat alliend op zien uterlik beoordielen
moeten want dan kuj' je wel es mal verkieken. Tja, en dat iene huus wao'k - mit wat
muuite - op uutkieken kan... och et schilt niet alles, zo'k zeggen. Mar an de aandere
kaante, ik komme (jammergenoeg) niet zo vaeke bi'j de buurvrouw in de slaopkaemer, dat
eins vien ik d'r niks van.

3) Wat vindt u van de woonomgeving/infrastructuur in uw buurt?
(Denk hierbij aan pleintjes, bestrating, inrichting van de wijk, verlichting, etc.)
Now hebben we - en is wel vaeker et geval an zoe'n aachterofweggien -, gien pleinties,
gien bestraoting (wel een stroke wiebelasfalt), gien inrichting van de wijk, en hèn(?) gien
buurt meer mar now opiens een wijk(!) en mit de verlochting kunnen ze niet aanders
bedoelen as mien eigen laampen rond et huus want ik zol niet weten waor de eerste
laampe van de gemiente hier in de 'wijk' staot.
Ze zullen mit die infrastruktuur bi'jglieks wel niet de riolering bedoelen, de lieke
belabberde ansluting van internet of de stro-minne gsm-ontvangst want dat scoort niet.
Alweer gien degelik bescheid op die vraoge meugelik.
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4) Wat vindt u van de manier waarop u recreatief gebruik kunt maken van de
groenvoorzieningen?
Toegeven, de bos naost mien huus daor kuwwe alle daegen wel henne te kuieren mar an
de aandere kaante: d'r staot een bod bi'j de weg mit meer ver- en geboden as daj' daor
lekker tekeer gaon meugen. Dat ja, hier praot de gemiente himzels alweer naor de eigen
mond.

x) Even tussendeur. Bi'j de vraoge hierveur ston "... gebruik kunt maken..." Ik argere mi'j
maoteloos an et gebruuk van 'kan' in dit soort zinnegies: "... hier kan u een oordeel
geven...", "... om te zorgen dat u goed kan wonen...". Et warkwoord 'kannen' ken ik niet...

5) Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen in uw leefomgeving?
Eerst was et een buurt, doe een wiek en now al een hiele omgeving. Doukies ma'k vast ok
nog een oordiel over leefberhied van de hiele wereld geven.

6) Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw leefomgeving?
7) Wat vindt u van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving?
8) Wat vindt u van het onderhoud van de speelvoorzieningen in uw leefomgeving?
9) Wat vindt u van de hoeveelheid speelvoorzieningen in uw leefomgeving.

Ik kan me veurstellen beste leesder daj' niks an dit schrieven vienen en da'k me de muuite
besperen kan en somme alle aandere vraogen op bi'jgelieks vraogen over et anbod van
schoelen, zorg- en gezondhiedsveurzienings, sportveurzienings, dörpshuzen, mfc's en et
anbod van aktiviteiten die daor anbeuden wodden. De beriekberhied van et eupenbaor
vervoer en de dienstregeling daorvan, en de kwaliteit en hoeveulhied an overige
veurzienings. Op et plattelaand vienen we daor niks van…

Jow zullen et al gauw mit me iens wezen dat 99,9 percent van disse vraogeboel niet van
toepassing is veur et wonen en leven op et plattelaand an een aachterofweggien. Een
vraoge over de sociaole woonomgeving gaot over de kontakten mit buurtgenoten mar
oonze buurtgenoten bin peerden, koenen, schaopen, geiten, honnen, een peer ezels, een
protte voegels en een buurvrouw die haost nooit thuus is. (Vandaor da'k daor ok niet zo
vaeke bi'j heur in de slaopkaemer komme.)

A'k an de aachterofweg op et plattelaand ok overlast hebbe van buren, hangjongeren en
parkeren van auto's, gaot et veerder. Overlast van horeca, weekmarken en dat soorte
evenementen, hondepoep of illegale drugshaandel. En a'k me wel veilig vule. Ze vraogen
wieselik niet a'k tevreden bin mit de angifte bi'j de plisie, laestdaegs van die inbraoke...

Ik bin al over de dattig vraogen as de gemiente een betien an himzels toekomt mit
vraogen as: bent u op de hoogte van de activiteiten die de gemeente O'werf ontplooit (en
niet mit een 'd'), genoeg bi'jdreegt om de leefberhied te beholen en te verbeteren. De
laeste vraoge: Denkt u er over na om te verhuizen?
Och, krek as een protte bomen hej't as kiend niet veur 't zeggen, waoj' op de wereld zet
wodden. In vergeliek mit een protte aanderen he'k et nog niet iens zo hiel min troffen vien
ikzels. Mar ik zol dat niet graeg as een verdienste van de gemiente toerekenen. In mien
o.e. internationaole kontakten heur ik vaeke: Nederlaand is et laand van 'mag niet'. Ik
voege daor dan vaeke an toe: en krek waor ik woon, hebben ze dat uutvunnen...
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As geboren en getogen Stellingwarver kan 'k haost niks bedaenken waor de gemiente
een butengewone positieve rolle in speuld het. Wel kan 'k een hiele trits mementen
numen waor de gemiente meer kepot maekt as opbouwd het, mit as grootste miskleun
vanzels de keern van Appelsche en een miljoenenclaim wao'k de gemiente trouwens niet
meer over heure. Ok et verliezen van verschillende rechtzaeken omreden de gemiente zo
neudig een Gamma gien toestemming geven wol - en zo now en dan weer wel - om him
hier te vestigen, et oolde gebouw van Jonge Poerink mag gien Aldi in, Masmon kreeg
eerst wel toestemming mar mos naotied oppakken. Deur meer van dit soorte knullighied
het Wolvege now een prachtige Van der Valk die Oostaende ok zo graeg had hebben
wol bi'j de krusing Venekoten.

Zo kan 'k nog wel even deur gaon en dan he'k mien eigen kleine leed van ni'jbouwbouw-
plan veur een ict-kantoor dat niet moch en die 'k mar inpassen mos in een bestaonde
oolde boerkeri'je, mar niet nuumd. Dat Oostaende mit zien kultuurbeleid ok niet bepaold
'toppie' is bleek wel dat ze as ienigste niet een bi'jdrege leverd het an de Biebel in et
Stellingwarfs. Oostaende is veur mi'j inderdaod et ultieme laand van 'mag niet', 'kan

niet' en 'wil niet' en de ‘heufdstad’ Oosterwoolde is en blift veur mi'j een mal tochtgat.

Et toppunt van kneuterighied is mi'j persoonlik - weliswaor al een poos leden - over-
kommen da'k as ienigste in de hal van et - doe - spiksplinterni’je gemientehuus toch echt
eerst een nommertien trekken mos, eer ik an de beurt kwam...

Ik gao d'r now onderhaand mar vanuut da'k genoeg toelicht hebbe om te vienen dat disse
enquête over de leefberhied in mien buurt, wiek of leefomgeving niet veur mi'j bedoeld
wezen kan. Aj' eins meer as - veeruut - de helte van de vraogen beantwoorden moeten
mit 'n.v.t.', wat het zoks dan veur nut?

Mit een vrundelike groet,

Piet Bult

Ni'jberkoop

Uut de ‘Biebel in et Stellingwarfs’

Matteüs 10:34 Daenke niet da'k kommen bin om vrede op eerde te
brengen. Ik bin niet kommen om vrede te brengen, mar et zweerd.
35 Want ik komme om een wigge te drieven tussen een man en zien
vader, tussen een dochter en heur moeke en tussen een schoondochter
en heur schoonmoeke;
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Beatrijs…

De Beatrijs is een beroemd gedicht uut de middeliewen en gaot over een non die de lusten van
et burgerlik leven niet weerstaon kan. Ze struupt heur kloosterkleraosie uut en treft buten de
poort heur jeugdliefde die heur mit alderhaande luukse zaeken overlaeded. Dat gaot een jaor
of wat goed mar dan ok goed mis. As ze mit een protte ommezwalken weer etzelde klooster
intrekt, bliekt dat gieniene heur mist het want… Maria het heur plak zolange inneumen.
Et vaalt niet toe om dit gedicht van roem 1.000 riegels op riem omme te zetten naor et
Stellingwarfs, mar dat moet mit wat hulpe toch eins wel slaegen kunnen. Hier alvast een
veurproefien en veur overleg of verbeterveurstellen: info@stellingwerfs-eigen.nl

01 Van dichten comt mi cleine bate.
    Die liede raden mi dat ict late
    Ende minen sin niet en vertare.
    Maer om die doghet van hare,

05 Die moeder ende maghet es bleven,
    Hebbic een scone mieracle op heven,
    Die God sonder twivel toghede
    Marien teren, diene soghede.

    Ic wille beghinnen van ere nonnen
10 Een ghedichte. God moet mi onnen
    Dat ic die poente moet wel geraken
    Ende een goet ende daer af maken

    Volcomelijc na der waerheide
    Als mi broeder Ghijsbrecht seide,
15 Een begheven Willemijn.
    Hi vant in die boeke sijn.

    Hi was een out ghedaghet man.
    Die nonne daer ic af began,
    Was hovesche ende subtijl van zeden.
20 Men vint ghene noch heden

    Die haer ghelijct, ic wane,
    Van zeden ende van ghedane.
    Dat ic prisede hare lede,
    Sonderlinghe haer scoenhede,

25 Dats een dinc dat niet en dochte.
    Ic wille u segghen van wat ambochte
    Si plach te wesen langhen tijt
    Int cloester daer si droech abijt:

    Costersse was si daer,
30 Dat seggic u al over waer.
    Sine was lat no traghe
    No bi nachte, no bi daghe.

    Si was snel te haren werke:
    Si plach te ludene in die kerke,
35 Si ghereide tlicht ende ornament
    Ende dede op staen alt covent.

    Dese joffrouwe en was niet sonder
    Der minnen, die groet wonder
    Pleecht te werken achter lande.
40 Bi wilen comter af scande,

01   Et dichten het mi'j weinig brocht.
     Pattie hadden dan ok bedocht
     da'k een aander vak leren zol.
     Mar toch, om heur te eren wie ik wol,

05   die as moeke maegd was bleven,
     he'k et wonder es beschreven
     waor oons lieve de Heer mit angaf
     Maria te loven, die him tate gaf.

     Over een non wi'k dichten, ha'k docht:
10   as God mien geest teminste verlocht,
     want ik moet heufd- en bi'jzaeke scheiden
     en dit tot een goed aende zien te breiden.

     Ik moet mi'j an de feiten holen
     die Gijsbrecht mi'j iens toevertrouwde,
15   een monnik die as schriftgeleerde
     daegeliks de boeken bestudeerde

     en daor ok dit wonder in las.
     De non, van wie al spraoke was,
     was een edelvrouw, zo fienigies van zeden
20   dat de meensken d'r, naor ik mien, tot heden

     niet iene meer vint van dat gehalte,
     liekegoed van zeden as van gestalte.
     A'k de lof zong van heur leden
     en van al heur bekoorlikheden,

25   zol dat de heurder weinig stichten.
     Heur mar, wat zi'j veur wark verrichtte
     gedurende de lange tied
     dat ze klieded was in et habiet,

     daor in dat mooie klooster, waor
30   zi'j kosteres was, jaor nao jaor.
     Ze was gienertied lui of onzorgvuldig,
     bi'j dag of naacht gienertied ongeduldig,

     was vlogge en veerdig in heur wark,
     mos de klokke luden in de kark,
35   legde boeken klaor, steuk keerzen an,
     het morgens et klooster op doen staon.

     Mar mit dat al was ze niet zonder
     et gevuulte dat andot as een wonder
     bi'j wie et treft, in alle lanen:
40   de liefde, die now iens tot schaande,
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Taeltuun

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

beulderd - l. voortdurend hard loeiende koe
  2. iemand die veel, voortdurend schreeuwt

beus - 1. bijdehand, druk, levendig, werkzaam
  2. kwaad, boos
  3. (van het weer) slecht, vooral: met stormwind en onweer

beuzelen - 1. knoeiend bezig zijn, niet opschieten met iets, gezegd bijv. van kinderen die
      uit school komen
  2. opsmikkelen
  3. flink werken, bezig zijn

beuzeling - bunzing
bevaemen - omvademen, omvatten met wijd uitgespreide armen en handen

Splitsen, splissen en zo…

Aj' wat in stokken verpatten willen dan kuj' dat dielen, opdielen, splitsen, splissen,
splitten, spalten, spleuten, en gao zo mar deur. Mar dat splitsen en splissen het de
woordeboekemaeker toch wat deurenneerhaeld, zo liekt et.

splitsen, splissen ww. - splitsen
lossplitsen ww. - openritsen, bijv. maelzakken lossplitsen mit een mes
splitsing de - l. het splitsen, het uiteen (doen) splijten

  2. verdeling van goederen, landerijen e.d.
  3. de plaats waar een weg, een waterloop zich splitst

ofsplissen, ... ww. - afsplitsen
splisse de - l. splitbout, splitpen, luns (meestal gespleten; in diverse

      toepassingen)
  2. vlechtverbinding in touw, nl. door splitsen verkregen

dielen, delen ww. - 1. in delen splitsen
  2. verdelen
  3. een deling uitvoeren (van een getal)

spalten ww. - splitsen, splijten
spleuten ww. - doen splijten, splitsen, bijv. et touw spleuten
splitten ww. - l. splijten, vaneen rijten

              2. doen splijten
              3. splitsen (van touw, van splijtzijde)
              4. door te steken a.h.w. vaneen snijden
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Rilke (37, en laeste)

Et jaor

Ik leef mit de seizoenen mit en zi’j ok
in mi’j. Een chaos! - En een saemenhang!
Dus altied overal mien oold en ni’j;
de hortensia nog dreuge, mar wel mit knoppen;

daornao de grune geest weer boven in de
boomkarkassen langs et waeter en ok in mi’j.
Zo leven de seizoenen mit je mit,
an et slot ontkiemt begin en omgekeerd.

Gao ik dood, dan maekt him gieniene zorgen
en wor ik (zonder medeleven) opburgen,
verwelt de kelender an de mure.

Gieniene. Explosieven hangen in de aovondlocht
en over grachten loeien boten. Symptomen
wodden tot symbolen van mien geboorte ure.

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

Jannewaori

Vandaege de wereld niet herkend
een aander locht kwam uut de tuun
De gedienen half eupend waordeur
de dag een vremde bleef

Mar ok et donker aovens buten
aanders mit een geur van verte
bericht van eerde in een zocht
kommen en gaon

bi'j slot van zaeke lag d'r sni'j over
gedaachten an een meitied
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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 *

Et gladde ies is minder glad, mien kiend, as je levenspad!

           Een pake uut Ni’jmegen


