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Van de redaktie

D’ r bin aorig wat (et meerst positieve) reakties kommen op et eerste proefnommer (zie ok de
volgende bladziede). Een peer deengies bin oons opvalen uut die reakties.

* ³2UGLQDLU�HQ�OHJH�EL¶M�GH�JURQG�´�In et eerste nommer zeden we al ³.ZDOLWHLW�VWDRW�QLHW
YHXURS«´ We leggen dus gien (hoge) latte mar dat wil beslist niet zeggen dawwe dan mar
vervalen kunnen tot ordinair of lege bi’ j de grond, - wat dat trouwens ok krek wezen mag -.
Nee, doe mar gewoon mit zo now en dan een kwink naor boven en es iene naor beneden. Dat
is oonze gedaachte aachter disse opzet. Laot et een ofspiegeling wodden van oonze daegelikse
saemenleving. En ja, daor kan ok wel es wat ‘ordinairs’  en ‘lege bi’ j de gronds’  tussen zitten
mar dat wodt dan vaaste wel weer rechte trokken deur wat ‘hoogdraevends’ . Wi’ j holen et
veurlopig mar op: desnoods liever een lege bi’ j de grondse ordinaire ofspiegeling van de
warkelikhied as een mooimaekte warkelikhied die niet bestaot.

�³'DHQN�RN�DQ�VSHOIRXWHQ�´�Misschien wel de grootste zorg van iedere uutgever, bin de spel- en
tikfouten. Et ienige wawwe toezeggen is, dawwe zo goed meugelik oons best doen willen en
zullen en dat ok van aanderen verwaachten, mar hebbe ok een hiel klein betien begrip. Ok in
professionele kraanten, boeken en alderdeegst woordeboeken wodden now ienkeer spel- en
tikfouten maekt. Wat doej’  d’ r an? We kun een oproep doen an iene of een peer meensken mit
-te- vule vri’ je tied om alles nog es even goed nao te lopen. Bi’ j disse dan die oproep, mar pas
op, et betaelt min. Een tikfout hier of daor, liever niet, mar we willen daor ok niet al te zwaor
an tillen. Hoevule Stellingwarvers, Friezen en alderdeegst Nederlaanders zollen nog durven as
et beslist hielendal zonder fouten moet?

* ³9LUXVVHQ�HQ�2XWORRN´�Honderd percent garanderen kuwwe vanzels niet, en wat d’ r
onderwegens verkeerd gaon kan, daor hewwe al hielendal gien zicht op, mar et zit wel hiel
dichte tegen die honderd percent an, dawwe gien virus(sen) mitsturen. Dat is oons de laeste
vuventwintig jaor gelokkig ok nog niet ienkeer overkommen! As Outlook-Express trouwens
zegt dat hi’ j een bericht niet annemt omreden et pergramme verwaacht of bange is dat daor
wel es een virus inzitten kan, dan wil dat nog niet zeggen dat et dan ok zo is. Binnen et
pergramme Outlook kuj’  veilighiedsinstellings veraanderen. Daor kuj’  in angeven hoe hoge as
die veilighied wezen moet. Kiek mar es …

* Veur et overige weren et eins allienig mar positieve berichten vaeks mit de bosschop dat
van zoe’ n maondblattien best wel es verlet wezen kan. Kiek mar es op de volgende
bladziede…

Mit een vrundelike groet,
Frank en Piet                                                                  Info@stellingwerfs-eigen.nl



5HDNWLHV�RS�HW�HHUVWH�SHUEHHUVHO
Een peer knipsels uut reakties op et veurige nommer:

* (Van een webserver): This is the SMTP Server program at host wanadoo.nl.
I’m sorry to have to inform you that your message could not be
delivered to one or more recipients. It’s attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

* (Uut Capelle a/d IJssel): Veel succes, mocht ik een bijdrage hebben zal ik je zeker mailen, echter
ik spreek (en schrijf) alleen nederlands (naast rotterdams, engels, duits en matig spaans), en zal niet
veel interessant nieuws hebben voor de mensen in jullie streek... maar je weet maar nooit! Lezen zal ik
’An de liende’ echter zeker!
-red-: zoas eerder al zegd is, et kan in ’ t Nederlaans, Fries of bi’ j veurkeur Stellingwarfs. Veur
een keer liekt oons een stokkien ‘plat Rotterdams’  trouwens ok wel aorig toe.

* (Uut Utrecht): 2XWORRN�([SUHVV�KHHIW�GH�YROJHQGH�RQYHLOLJH�EHVWDQGVELMODJH�LQ�GH]H
���H�PDLO�RQWRHJDQNHOLMN�JHPDDNW��OLHQGH�������3')

Ik vien de Liende nu wel op de webstee.
Een prettige dag.

* (Uut Amsterdam): Ik moet nog wel een betien wennen an et feit dat
et digitael verstuurd wodt en niet op pepier, mar ja
misschien het dat ok mit de leeftied te maeken.
Ik zitte liever op een noflike stoel onder een
schiemerlaampe te lezen as naor zoe’n schienende monitor koekeloeren te moeten.
Waor is de romantiek bleven zo’k haost zeggen.
Desalniettemin, vule sukses d’r mit!
-red-: ie kun et blattien vanzels ok even printen en d’ r dan mit onder de schiemerlaampe zitten
of alderdeegst mit in de hangmatte liggen gaon.

* (Van Outlook-Express): De bestandsbijlage is ontoegankelijk wegens virussen!!!!
wordt mij op het scherm medegedeeld!!

* (Uut Stellingwarf): D’r is verlet van zoe’n blad in oons gebied. Mar ’ordinair’ en ’lege bi’j de grond’
zal toch goenend ofschrikken daenk’. Daenk ok an de spelfouten: ONTAORDT / RAERIGHIED (blz.
3), OOSTSTELLINGWERVER, SCHOSTIENMAANTEL (blz. 5).

* (Uut Stellingwarf):
Mooi plan.
Hope dat et lokt.
Heuren gauw van me.

* (Uut Stellingwarf):
Hartstikke mooi initiatief.
Ik zal het met belangstelling tegemoet zien.
Ik kan ondanks ik een rasechte stellingwerver ben heel slecht
stellingwerfs schrijven en heb helaas door veel andere activiteiten nog
geen tijd daar meer werk van te maken.
Dus verwacht geen stellingwerfs geschreven stukjes van mij.
M.vr.gr.



* (Uut Stellingwarf):
Bedaankt veur et ni’je An de liende (biezunder knap bedocht). Et zol een aorig blattien wodden
kunnen. Ik daenke liekewel niet daj’ elke maond voldoende kopi’j kriegen zullen… As et mar gien bulte
Bult wodt… Veerder: doe waj’ zeggen dan lieg ie niet. Dat waor bin de adverteensies van sekshuzen
en belmaegies/-jongen?
In ieder geval: vule succes mit jim ni’je blattien
-red-: twie meugelikheden: (a) as d’ r mar hiel zunig kopij anleverd wodt dan krigt et
inderdaod een bulte ‘Bult-gehalte’  of (b) hoe meer as d’ r instuurd wodt des te minder van dat
gehalte. Dat de lezer -ie dus- mag /meugen et zels zeggen.

* (Uut Liwwadden):
D'r hangt van alles wat an de liende.
Niet alle wasgoed is (nog) lieke schone.
Et plan is mooi en ik weenske de redaktie 'n protte wille en mooie b'jdregen toe.

* (Uut Stellingwarf):
Ik begriepe niet waor aj’ de tied weghaelen om zoks allemaole omhanen te hebben!
Sukses.
-red-: vri’ jvertaeld Chinees zeggien: Aj’  de dingen niet op een staepel (beginnen te) leggen
mar drekt even doen dan zuj’  zien daj’  tied overholen.

* (Uut Drente):
Ok Goeie,
'k Bin nog altied an 't daenken, mar ‘t lokt nog niet zo goed....
Mar d’ r komt een dag dan stuur ik een verhaeltien, mag et dan ok een betien
gewoon in 't Nederlaans wezen?
Alle groeten en tot kiek es!
-red-: ja heur, dat mag wel mar dit stokkien voldot ok an alle Stellingwarfse eisen!



,Q�PHPRULDP�-DQ�9HOGKXL]HQ� (2-6-1941 – 15-11-2005)

Onder de aovend, op de vuuftiende november is Jan Veldhuizen uut Apeldoorn zomar
wegraekt. Et is haost een jaor leden da’ k Jan veur et eerst tegenkwam. Op de elektronische
snelweg alderdeegst, mit zien (aemel)berichien:

Goeie.
Ik leze sund een klein half jaor eins daegeliks jow dagboekien. Ik leze daorin dus ok daj’ de Biebel in et
Stellingwarfs an et vertaelen binnen. Op zich een nobel en loffelik (dit woord kon ’k niet vienen in de dikke
Bloemhoff, dus et zal wel niet goed wezen) streven, mar wat is et nut er van? De Stellingwarven bin veur zover
ik weet veur et grootste diel onkarkelik, dus een grote verkoop zit er daenk ik niet in. De meerste meensken
zullen die Biebel daenk ik kopen as curiositeit. (Dit woord staot ok niet in et woordeboek, mar ik weet d’r gien
Stellingwarfs woord veur). Of is dit een poging om de Stellingwarvers te bekeren? In dat geval weens ik je een
protte starkte. Ie kun nooit weten wat er gebeurt. Daenk mar an Bonifacius.
Ik hoop et nog es van je te heuren.
Groeten,
Jan Veldhuizen, Apeldoorn

Binnen et ure he’ k him doe bescheid daon:

Dag Jan (za’ k mar zeggen),
Van o.e. Henk de Vries van Noordwoolde mar ok uut alderhaande publikaosies wa'k je naeme al es
tegenkommen vanzels. Wi'j beidend hebben op zien meenst drie overienkomsten. (1) Stellingwarfs grootbrocht,
(2) et Stellingwarfs een posien kwiet west en (3) et Stellingwarfs weer oppakt. Da's mooi veur oons en mooi veur
et Stellingwarfs, liekt mi'j. Daj' mit regelmaot in mien dagboekien lezen is ok hatstikke aorig vanzels.
Uutaendelik doej' et daorveur (of zoj' et daorveur doen moeten). En as d'r dan ok nog es op reageerd wodt is dat
hielendal mooi, vien ik.
…
Daank veur je reaktie.
Groeten van
Piet Bult

Sund die tied hawwe haost alle daegen wel aemelkontakt. Op ien of aandere meniere klikte
gewoon tussen oons, we laggen mekeer wel. Van ’ t zoemer bin Jan en Coby es bi’ j oons op ‘e
koffie kommen (zo zol Jan dat zegd hebben) en nog mar krek een peer weken leden (4/11) bin
‘k in Apeldoorn nog even veur een paantien koffie an west. Ze zatten drok in een
timmerderi’ je…

Al een hiel schoft dee Jan ok slim fanatiek mit, om oonze biebelvertaeling te verbeteren. Hi’ j
zat roem in de vri’ je tied en hadde d’ r alderdeegst nog een spiksplinterni’ je Biebel (NBV)
veur antuugd, kon ‘k wel vernemen. Mit et vingertien en een rood potlood het hi’ j d’ r nog
aorig fouten uuthaeld en verbeterings veursteld. Zien laeste aemel van zien laeste dag,
(oorspronkelik in grote rooie koeieletters):

Piet
HELP. Crisis.
Mien vrouw het mien kaemer tot renovaosiegebied verklaord. Zeg mar tot raampgebied.
Wat moe’k doen??? Vrouwluden!!!!
Kiek, die van jow stuur ie te peerd de bos in, mar bi’j mi’j gaot dat niet. Ze het gien peerd.
Ik zol haost zeggen, om bi’ j Paulus te blieven, bidde veur mi'j.
Groeten,
Jan (wanhopig).

Liekewel zien daegelikse aemels mit zien kotswielige humor as zien hulpe bi’ j et vertaelen
van de Biebel in et Stellingwarfs, mis ik now al.



$JHQGD

5 december 2005 is Sunderklaos (weer) jaorig.

7 december 2005 is d’ r om 19:30 ure een inspraoke-aovend in de raodszael van et
Gemientehuus van Oostaende over de ‘Conceptnota Kunst en cultuur 2006-2009’ .

11 december 2005 Tini en Paul Hensen in Huus & Hiem (RWC)

17 december 2005 Kultuurrieke Kastaovend in Ni’ jberkoop (in kefé Boszicht).

25 en 26 december 2005 bin de Kastdaegen (ok in Stellingwarf).

31 december 2005 is ’ t Ooldjaorsdag.

1 jannewaori 2006 is ’ t Ni’ jjaorsdag.

3 jannewaori 2006: gedicht opsturen naor de Liwwadder kraante veur de Nat. gedichtedag.

6 jannewaori 2006 wodt (fortunae filius) Johan Veenstra 60 jaor.

26 jannewaori 2006: Nationaole gedichtedag.

Veur 1 meert 2006: ,HQDNWHUV�LQ�HW�6WHOOLQJZDUIV�

(Overneumen van de webstee www.stellingwarfs.nl)�
Bi’ j de Stellingwarver Schriefwedstried 2006 gaot et om et schrieven van een ienakter in et
Stellingwarfs. Meensken die mitdoen willen moe’ n heur wark opsturen veur 1 meert 2006. Et
inschriefformelier en et riegelment van de Stellingwarver Schriefwedstried kuj’  opvraogen
bi’ j de heer M. Tel, Ofd. Welwezen van de gemiente Oost-Stellingwarf, Postbusse 38, 8430
AA in Oosterwoolde.
De jury zal de beste drie stokken kiezen, en die wo’ n opvoerd op de aovend van de
priesuutrikkinge. Pas daornao zal de jury weten laoten wat zi’ j de alderbeste ienakter vienen.
De winner krigt een oorkonde en een bedrag van 500,-



,Q�HW�QL¶MV��XXW�HW�QL¶MV

* (Uut de LC van 2/11): Route Mobiel maekte de laeste tied nog al wat reklame. Dat deden ze
een schoft leden in iedere perveensie ok in de eigen (streek)tael. Neffens een berichien in de
Liwwadder, konnen de Drenten et ³'UHQWLHV�RSJHOHW´ niet warderen. Laeter maekten ze in
Drente de reklamebosschoppen dan ok mar in et Nederlaans.

* (Uut de LC van 2/11): In een stokkien over et oefenschema van de F16’ s van Liwwadden
waorin zegd wodt dat ze krap in de oefentied kommen te zitten omreden ze nogal gauw es
veur aandere klussies de locht in moeten, zegt de majoor ³(Q�DOV�ZH�GULH�NHHU�SHU�ZHHN�RS
JRGVRQWLMGLJH�XUHQ�GH�OXFKW�LQ�PRHWHQ«´
-red-: Mar wat uren bin now toch godsontijdige uren?
Van Dale zegt over: RQÂWLMÂGLJ (bn.)  � te vroeg gebeurend => YRRUEDULJ�
Et Stellingwarfs Woordeboek zegt: RQWLHGLJ�bn. - erg vroeg, te vroeg.
Godsontiedig kennen ze gien van beidend. Mar ja, God en tied kan toch ok allienig mar een
kombinaosie van ‘veur alle tied’  of ‘iewig’  opleveren?

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 2/11): Op donderdag 10 november gaot d’ r bi’ j de
Schrieversronte in Berkoop weer een kursus Stellingwarfs uutaende. D’ r weren al meer as tien
anmeldings neffens Pieter Jonker (dir.).

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 2/11): Roely Bakker lat een iewenoolde iekeboom zien
belevenissen vertellen in ‘Op ‘e schostienmaantel’ .
-red-: Een ekkelboom kan wel vuuftienhonderd jaor wodden! In de NOS was disse weke
bliekber gien plak veur ‘Op ‘e schostienmaantel’ .

* (Uut de Stellingwarver kraanten 2/11): Et SONT het een klein boekien maekt van een
studiemiddag op 26 november, veurig jaor. Et verslag van 22 bladzieden is te bestellen bi’ j
SONT en bi’ j de Schrieversronte.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 2/11): De Drentse Boekeweke is van 2 tot 12 nov.

* (Van de webstee van GrienLinks): 0RWLH�*ULHQ/LQNV�RYHU�6WHOOLQJZDUIV�YRHUW
GLSSHWHHUGH�QLHW�XXW 'n Motie van GrienLinks over et Stellingwarfs, wodt deur et kollege van
Dippeteerde Staoten niet uutvoerd. In december vuulde Bertus Mulder, cultuurdippeteerde,
daor al niet bot vule veur en in de Staoten van 20 april wodde dat nog 's bevestigd. Deur Theo
van de Bles wodde 'n ni'je motie indiend die niet deur CDA (en ok niet deur de PvdA) steund
wodde.  In de motie wodde vraogd bi'j besprekings mit de minister over de staotus van et
Stellingwarfs an te schoeven an taofel. Mulders antwoord kwam d'r op daele dat hi'j vun dat
de ere perveensies (Grunningen, Drente, Overiessel en Gelderlaand) dat mar doen mossen en
de beide gemienten vanzels. Neffens Mulder kost et ok nog 's te vule tied veur de ambteners.
Fractieveurzitter Bert Versteeg - perti'jgenoot van Mulder - was et niet iens mit dit staandpunt
mar hi'j wol d'r gien 'messen om trekken'. "We leggen ons neer bij de politieke realiteit", zee
Versteeg. Van de Bles wus de dippeteerde wel d'r van te overtugen dat et mit et Stellingwarfs
niet goed gaot.
Et vak hiemkunde bongelt d'r mar wat bi'j en de beide gemienten bin van doel de kommende
jaoren flink te bezunigen. Mulder zegde toe dit in elk geval mit de beide gemienten bepraoten
te zullen.
��UHG���LQWLHG�KHW�2YHULHVVHO�HW�YHXUWRXZ�QHXPHQ�LQ�HW�SHUEHUHQ�WH�NULHJHQ�YDQ�VWDRWXV�,,,�



* (Uut de LC van 3/11): ³:HLQLJ�LQ]HW�RYHUKHLG�YRRU�)ULHV�´
* (Uut de LC van 9/11): ³(pQ�NXQVWEHOHLG�YRRU�6WHOOLQJZHUYHQ�EHSOHLW�´
* (Uut de LC van 9/11): ³*HPHHQWHQ�GXEEHQ�RYHU�6FKULHYHUVURQWH�´
De beide gemienten beraoden heur over de toekomst van de Schrieversronte en vraogen heur
of as et in staand holen van disse stichting nog wel verantwoord is…  Ze willen now
onderzuken as de Schrieversronte him niet ansluten kunnen zol bi’ j aandere instellings in et
Nedersaksisch gebied of bi’ j de biebeltheken. De kaans dat et Nedersaksisch (en daormit oons
Stellingwarfs) onder diel III van et Europese Handvest veur minderhiedstaelen komt, achten
de gemienten ‘gering’ .

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 9/11): Et centrum van Noordwoolde is aorig opknapt.
Dat opknappen is now eerst zoe’ n betien ofsleuten. Bi’ j ‘de brogge’  bin de beelden onthuld en
de meziekkoepel is officieel in gebruuk neumen. Over beide bin ze vot nog niet uutpraot zo
bleek even veerder in de kraante uut een extra redaktioneel stokkien en nog weer even veerder
uut een inzunnen stok.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 9/11): Pieter Jonker het him ‘Een taofelklied uut
Istanbul’  antuugd, ston te lezen in zien stokkien ‘Op ‘e schostienmaantel’ .
-red-: Oons moeke haelde een ni’ j taofelklied ‘gewoon’  bi’ j Jan Lenting in Oosterwoolde.

* In de Stellingwarver kraanten van 9/11 ston nog es (krek as veurige weke) dat de
Schrieversronte weer mit een kursus Stellingwarfs uutaende zet. Et boekien (verslag) van een
studiemiddag “Nedersaksisch in beweging” wodde ok nog es anprezen.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 9/11): Eupen Stal brengt een biezunder keunstboekien
uut.

* Op 11 november kregen we een ‘Concept kunst- en cultuurnota 2006-2009’  van de
Gemiente(n) in de busse. Dit is een stok dat de beide Gemienten opsteld het naodawwe op 23
juni mit zoe’ n zeuventig meensken een ‘veurspraoke-aovend’  had hebben in Baank Bercoop.
Wie dit stok niet het mar toch eins wel even inkieken wil, kan een aemel sturen an
info@stellingwerfs-eigen.nl Ommegaonde kriej’  dan een kopie toestuurd. De reakties op dit
‘concept’  moe’ n veur 8 december bi’ j de Gemiente binnen wezen. Op 7 december is d’ r nog
een ‘inspraakavond’ . Op 10 jannewaori zal de raodskemmissie him d’ r over bugen, en dan
kan de nota in de raodsvergeerdering van 17 jannewaori vaastesteld wodden. (Zie veerderop
oonze eerste indrok van dit ‘Wervend Kunstbeleid’ .)

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 16/11): Pieter Jonker vertelde in Op ‘e
schostienmaantel, dat hi’ j mar wat graeg es in de keuken mitkieken mag en zo now en dan ok
wel es even een lit van iene van de pannen optillen wil.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 16/11): “Gemeenten willen af van vak Heemkunde.”
(Zie veerder onder: ‘Wervend Kunstbeleid’ .)

* (Uut de LC van 18/11): Een bericht over et wegraeken van Jan Veldhuizen.



* (Uut de LC van 21/11): Op 14 december wodt de kiesliest veur de ankem raodsverkiezing in
Oostaende van de PvdA vaastesteld. Karst Berkenbosch (now nog fraktieveurzitter van die
perti’ j) hoolt d’ r mit op en de veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, Simon ter
Heide komt as twiede op die liest van de PvdA.

* (Uut de LC van 22/11): Johan Veenstra klundert mit ‘Woorden’ .

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 22/11): Op ‘e schostienmaantel het vandaege een kotte
inleiding, een verhael van Sjoukje Oosterloo over ‘Sociaole kontakten’  en et gedicht ‘Mem’
van Klaas Knillis Hofstra.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 22/11):  Roem ommedaenken veur et wegraeken van
Jan Veldhuizen.
Ok nog es een anvietering om mit te doen an twie schrieveri’ je-priezen. De eerste is de
Stellingwarver schrieveri’ je anvieteringspries die in 2003 nog wunnen wodde deur diezelde
Jan Veldhuizen mit zien gedichtecyclus ‘De oolde zegeuner’ . Die gedichtecyclus is opneumen
in zien gedichtebundel ‘Gewoon Stellingwarfs, de tael van mien moeke’ , en is onder ISBN:
90-6466-124-3 nog rondomme te koop o.e. bi’ j de Schrieversronte.
De aandere wedstried is een Stellingwarver schriefwedstried mit de ‘Ienakter’  disse keer as
tema. De beide schrieveri’ jen kennen naost iewige roem en ere, ok geldpriezen van ieder 500
euro.

* Op 22 november vul ‘De Ovend’  weer op de deurmatte mit bi’ jdregen van:

Koosje Hornstra Et veuroffien
Johan Veenstra Interview mit Burgemeester Gerard van Klaveren
K. Jalving Vremd vleis
Roely Snet
Henk Bloemhoff Oonze tael, oonze zorg
Lily Köhler Feestvieren
Klaas Knillis Hofstra Dát vien ik now een mooi boek
Sjoukje Oosterloo Ooldemunnike in de warre
Willem Jan Teijema Gien iene boom
W.H. de Vries De oorlog in de Stellingwarven
Klaas Knillis Hofstra Et is een vremde zeker
Sietske Bloemhoff Veurbi’ j, veurbi’ j, veurgoed veurbi’ j

* (Uut de LC van 29/11): Karst Berkenbosch klunderde mit de wapperende haoren van Jan
Blotekop in de wiend.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 30/11):  Wie disse weke veur ‘Oonze klub’  in Op ‘e
schostienmaantel tekende ston d’ r niet bi’ j.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 30/11): “ Schrieversronte wil zelfstandig blijven.”  Naor
anleiding van de publikaosies rond de Conceptnota ‘Een Wervend Kunstbeleid’  (zie ok
veerderop) het et bestuur van de Schrieversronte (sSr) een bezorgde brief stuurd naor de
gemienteraoden van de beide Stellingwarver gemienten. Ze maeken heur veural bezorgd over
een zinsnede as “ et nog langer verantwoord is om een eigen identiteitsbunnen instelling in
staand te holen.”  Wat naïef(?) daenkt de sSr dat et om een ‘proefbelonnegien’  gaot. In de



conceptnota stellen de gemientebesturen veur om de sSr meer mit aandere orgenisaosies (o.e.
biebeltheken) saemenwarken te laoten. In een reaktie op de conceptnota zegt de sSr d’ r niks in
te zien om heur aktiviteiten bi’ j aandere orgenisaosies onder te brengen. As reden voeren ze
an dat dan de betrokkenhied van de vri’ jwilligers stark ofnemen zal en dat et wel es muuilik
wodden kan as ze vanuut Zuudwoolde of Kaampen es een aktiviteit in de Stellingwarven
orgeniseren willen. Veerderop wodt angeven dat et de sSr ‘stoort’  waorom as de beide
gemienten opiens twiefelen an een zelsstaandig streektaelinstituut. In de brief an de gemienten
wist de sSr d’ r op, dat ze al optimaol saemenwarken mit talloze instellings(?). Et bestuur van
de sSr goelt druge traonen as ze zegt dat de slompe centen veur een dreegvlakonderzuuk -
zoas de gemienten dat veur ogen staot om doen te laoten - beter an et Stellingwarfs zels
uutgeven wodden kan. Ze geven heurzels nog een schoolderkloppien mit de vraoge as de
gemienten (en Perveensie) een goed dri’ jende en zelsstaandige instelling de nekke
ommedri’ jen willen.

As wi’ j et bestuur van de sSr west weren dan zowwe niet alliend mar wat goeld en krimme-
neerd hebben mar dan zowwe die beide gemienten de oren wel es even goed wusken hebben
mit alderhaande argementen wawwe de laeste roem dattig jaor allemaole wel niet uut de wege
zet en beriekt hebben as instituut! Goed dri’ jend of niet goed dri’ jend, zelsstaandig of niet
zelsstaandig, opheffen of niet opheffen, wi’ j (sSe) gaon daor niet over mar as d’ r es wat
vanuut Zuudwoolde of Kaampen orgeniseerd wodden moet dan wiwwe daor best wel even
bi’ j helpen en veur de vri’ jwilligers hewwe ok wark zat. As ze heur even anmelden dan
kriegen ze nog veur de feestdaegen et hiele Ni’ je Testement in ’ t Stellingwarfs in de busse.
Kuwwe daor mit mekeer wat moois en goeds van maeken.

* (Uut de Stellingwarver kraanten van 30/11): “ Bijna helft Ooststellingwervers kan
Stellingwerfs spreken.”  Uut onderzuuk (uutvoerd deur Henk Bloemhoff in 2002-2003) is van
de 282 bevraogde meensken uut Oostaende, bleken dat 48,8% et Stellingwarfs praoten
kunnen en dat zoe’ n 30% dat ok dot. Neffens een eerdere studie zol dat doe 42 tot 44 percent
west hebben. Jammer (alderdeegst een betien misleidend) is wel dat d’ r in de kraanten niet
even bi’ j ston - in et repot zels wel - dat de ‘Friese’  plakken Haulerwiek en Waskemeer op
veurhaand buten de tellings holen binnen! Et repot is onder ISBN-nommer 90-6466-132-4 in
de boekhaandel of bi’ j de Schrieversronte te koop veur 9,00 euro.
 In de gauwighied vul oons oge in et repot op tabel 9 (blz. 35): op de veurgaonde vraoge zee
66,7% dat ze et Stellingwarfs wel lezen NDQ en 33,3% niet. In tabel 9 staot dat 24,8 dat ok
iedere weke dot, 10,3 iedere twie weken, 12,4 dot et iedere maond, 8,5 iens in ’ t halfjaor, 5,0
ieder jaor wel es en 5,0 nooit. In de konklusie wodt dan zegd: “(HQ�JURHS�LQZRQHUV�YDQ
������OHHVW�GXV�KHW�6WHOOLQJZHUIV�IUHTXHQW��GDW�ZLO�]HJJHQ�ZHNHOLMNV�WRW�PDDQGHOLMNV�”  Bliekber
is dit een optelsomme van 24,8 + 10,3 + 12,4. Mar had dat dan gien 47,5% van de 66,7%
percent (die et lezen kunnen) wezen moeten?
In de bi’ jlaoge (2) is in de toelichting en instrukties veur de bellers ‘Gebied 9’  niet opneumen,
dat we vraogen oons toch of hoe as ze de ciefers van Westaende uutrekend hebben;-)
Dit is trouwens ok et eerste boekien van de sSr dawwe onder ogen kriegen en dat niet begint
mit et riegeltien: “1LNV�XXW�GLVVH�XXWJLIWH�PDJ�RSQL¶M�GURNW�HQ�RI�HXSHQEDRU�PDHNW�ZRGGHQ«”
of zoks wat. Hiel goed eins!
Zonder dawwe de integriteit van de onderzuker in twiefel trekken willen vanzels, hewwe as
leke-onderzukers toch nog wel een peer vraogen en bemarkings bi’ j/op et hiele repot. We
hebben et nog krek even te kot in huus om d’ r warkelik wat zinnigs over te zeggen en moe’ we
eerst SPSS d’ r mar es op los laoten. In et jannewaori-nommer kowwe grif nog weeromme op
disse ‘Taaltelling Nedersaksisch’ .



(HQ�:HUYHQG�.XQVWEHOHLG
In et maandewark van de beide Stellingwarfse gemienten wodt de gedaachte van de
gemienten over et autonome beleidsplan uutstokt veur de jaoren 2006 - 2009. De gemienten
willen mit disse nota de kulturele instellings van Stellingwarf anvieteren tot ni’ je idenen. De
gemienten zien heurzels hoe langer hoe vaeker as opdrachtgever en de instelling as
uutvoerder. Deur et hiele stok henne gaot et (vanzels) over alderhaande uterings van keunst en
kultuur. Wi’ j willen oons hier veural even doende holen mit de kaante van de tael en de
schrieveri’ je.

De gemienten zien keunst en kultuur in een protte vorms as een ‘onlosmakelijk deel’  van oons
Stellingwarfse leven en as een biendende faktor veur de gemienschop. De veurnaemste
ambisies bin et (a) verstarken van kulturele aktiviteiten, (b) een heldere rolleverdieling tussen
de gemienten en de instellings en (c) et bi’ j mekeer brengen van, an de iene kaante de keunst
en kultuur, en an de aandere kaante de ekonomie. Ze maeken daorbi’ j een opsplitsing van
domeinen in ammeteurkeunst, keunst- en kultuuredukaosie, kultuurbehoold, beeldende
keunst, media en letteren, en podiumkeunst.

In et domein ‘media en letteren’  wodt een stimulering van saemenwarking veursteld van de
biebeltheken en de Schrieversronte. Saemenwarking is meerstal een goed ding. Ruumte(s)
kun beter benut wodden en de mitwarkers kun wat makkeliker (uutwisselber) inzet wodden.
Deur saemenwarking kan vaeks ok et geld veur de (dure) baenties en (dure) mesienen aanders
bruukt wodden. Stel je veur dat bi’ jglieks de Schrieversronte bi’ j iene of bi’ j beide gemienten
(letterlik) in huus intrekken zol. Dat scheelt dan aorig in de kosten (passeniel, mesienen, gas,
waeter en elektrisch, e.z.v.) en d’ r bin vaeks meensken makkeliker beschikber om even een
appat warkien (uutwarken van verslaegen, juridische infermaosie, e.z.v.) op heur te nemen. Et
zol - veur wat de centeraosie angaot - de helte wel es schelen kunnen! Saemenwarking geft
een aorig betere benutting van et ‘potentieel’  (akkemedaosies en meensken).

De gemienten zollen de Hiemkunde graeg (meer) overlaoten willen an de schoelen zels. De
‘taelige kaante’  willen ze wel ondersteunen blieven en ze hebben veur et lesmateriaol een
grote rolle toedocht an de biebeltheken. Dit vragt om meer toelichting vanzels. In 1988 is et
lesvak Hiemkunde op de basisschoelen in Stellingwarf invoerd as tegenhanger van et
verplicht wodden (1980) van et Fries. Now komt d’ r ingaonde ankem jaor (2006) een
spiksplinterni’ j vak ‘Culturele Kunstzinnige Vorming’  veur alle schoelen. De gemienten
willen now de Hiemkunde daor eins mar in onderbrengen. Mar kan dat wel? Waor blift dan de
‘tegenhanger’  van et Friese lesuurtien? De gemienten en et onderwiesveld warken nog an een
oplossing.

Et wark van de Schrieversronte (sSr) en et vak Hiemkunde op de schoelen willen de
gemienten wel financieel steunen blieven. Ok willen de gemienten tegere optrekken om te
perberen et Stellingwarfs (Nedersaksisch) onder diel drieje van et Europese Handvest veur
minderhiedstaelen te kriegen. Even veerderop in de nota stellen ze trouwens hiel dudelik om
nog mar iénkeer heur best hierveur doen te willen (NB: iénkeer). In disse nota bin ze d’ r ok
veur om een ‘leerstoel’  Nedersaksisch bi’ j de RuG in te stellen en willen ze et wark van de
Schrieversronte steunen blieven zoas dat in een budgetoverienkomst vaastelegd wodden moet.
Et wark van de sSr zal neffens disse idenen veural zocht wodden moeten in de kultuur,
kultuurgeschiedenis en et kultuurtoerisme.
In de ni’ je budgetoverienkomst (2007 – 2010) moet vaastelegd wodden op wat veur meniere
de gemienten de toekomst van de sSr bestendigen (?) kunnen. De vraoge komt trouwens an de



odder as et veur et behoold van et kultuurgoed nog wel verantwoord is om daorveur een eigen
instaansie zoas de sSr instaand te holen! D’ r komt in dit stok liekewel gien dudelik bescheid
op die vraoge! Ze zollen graeg zien dat de sSr wat meer saemenwarken zol mit de aandere
instellings, bi’ jglieks de biebeltheken van Zuudoost-Fryslân. Al mit al willen de gemienten de
taeken van de sSr nog es ‘herijken’  en konkreet beschrieven. In heur poletieke gedaachten
m.b.t. et taelbeleid speult veural ok mit, in hoeverre de streektael (nog) leeft onder de
bevolking. Kotleden het de RuG (?) daor bliekber onderzuuk naor daon. De uutkomst van dat
stok wodt in dit plan niet naoder beschreven!

Zoas eerder al nuumd was, willen de gemienten nog bi’ j iéne ultieme poging mithelpen om et
Nedersaksisch onder diel III van et Europese Handvest veur minderhiedstaelen te kriegen. Ie
kun je ofvraogen waorom as nao disse laeste poging de deure zo hadde dichte smeten wodden
moet. Ze aachten de kaans dat et now lokken zal trouwens mar hiel klein (“ betrekkelijk
gering” ). An ’ t aende maeken ze nòg es mit grote naodrok dudelik dat dit warkelik de
alderlaeste keer is dat ze hieran mitwarken willen!

De lekaole radio Odrie (Oostaende) wodt de kommende tied op dezelde wieze ondersteund
zoas dat de laeste jaoren al gebrukelik was. Veur RWC (Westaende) ligt et allemaole wat
ingewikkelder. Daor moet eerst een beter ‘businessplan’  op taofel legd wodden veurdat de
centen (die wel klaor liggen o.e. uut de opbrengst van de oolde biebeltheek van Noordwoolde)
vri’ jgeven wodden. Dit liekt wel wat op et perbleem van de kiepe en et ei.

In de hiele nota wodt nogal gauw es de naodrok legd om aktiviteiten te steunen die veural de
jeugd te goede kommen zullen moeten. In grote lijnen zal et beleid deurtrokken wodden zoas
et de laeste jaoren west het mit de antekening dat et beschikbere budget grif niet groter
wodden zal. De instellings moe’ n zels mar es meer saemenwarken en bi’ jglieks kontakten
leggen mit kommersjele bedrieven.

De volgende stap is een inspraoke-aovend op 7 december (zie agenda). Et tiedrek van de
inspraoke wodt op 8 december ofsleuten. De raodskemmissie zal him op 10 jannewaori
doende holen mit de veurliggende stokken zodat de vaastestelling deur de raod op 17
jannewaori gebeuren kan. Et wodt in disse nota niet dudelik as disse laestnuumde daotum
veur de beide Gemienten gellen of alliend veur Oostaende.

Oonze konklusie:
Et liekt d’ r (weer) een protte op dat dit d’ r even vlogge deurhenne jast wodden moet en dat et
d’ r veur de toekomst in ieder geval niet beter op wodt. As een baentiesman zegt dat et d’ r niet
beter op wodt, dan bedoelt hi’ j vaeks…  een stok minder!

Aj’  de hiele ‘Conceptnota’  inzien willen, dan moej’  even naor et gemientehuus lopen. Ie kun
ok even een aemel sturen naor  info@stellingwerfs-eigen.nl. Ommegaonde kriej’  dan een
kopie in je aemelbusse toestuurd.
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* De veurige maond ston d’ r een verhael in ‘An de liende’  uut Blesdieke over et zangkoor
‘Cecilia’ . Daorin wodde tiedinge daon van een zingende vrouw die zo hoge zong dat …
-red-: Daor het et Stellingwarfs woordeboek wel een aorig woord veur:
IOLQWPLHJHU�de - vrouw die hoog zingt, die tegen de hoogste noten aan zingt en daarbij haar …
�]LH�YHXU�YHHUGHUH�XXWOHJ�LQ�HW�ZRRUGHERHN��

* Een dag of wat leden kregen we et boek ‘Schrieveri’ je’  van R.W. Oosterhoff Jzn. onder
ogen mit as subtitel “ Tenielstokken, veurdrachten en gedichten in et Stellingwarfs om 1930
henne.”  Et was krek awwe wat misten in die titel. Zol dat in dit geval niet “ … in et
Stellingwarfs van om 1930 henne.”  west hebben moeten? Wie et wet mag et zeggen.

* Een peer opmarkelike woorden uut et Haandwoordeboek:
DDFKWHULH]HU�et - hoefijzer van een achterpoot
-red-: wi’ j mochten in giendertied bi’ j een peerd et woord pote bruken. Een peerd het bienen!
DDFKWHUQHHUV�bw. - achterwaarts, rugwaarts; DDFKWHUQHHUV�SUDRWHQ�krom praten
DDFKWHURPPHNLHNHUWLHQ�et - l��het niks krijgen 2. hetz. als RPPHNLHNHUWLHQ�bet. l
RPPHNLHNHUWLHQ�et 1. kinderspelletje waarbij een kind omgekeerd staat, nl. met het gezicht
tegen een muur, een boom, een schutting, een hek; de andere kinderen staan achter een streep en
proberen stilletjes te naderen zonder dat het kind hen een stap ziet maken als het omkijkt (wie
wel gezien wordt, is af)
PRHGHU�PDJ�LN�et - hetz. als RPPHNLHNHUWLHQ�bet. l

* Paulus schreef in een brief an de Korintiërs "dat ik standvastig moet zijn " mar...
moe'k now standvastig wezen neffens blz. 311 S-Z of
moe'k niet onstaandvastig wezen neffens blz. 629 L-R...?

* Et kan alderdeegst de meester overkommen. Neffens blz. 170 van et Haandwoordeboek is
dit de (goeie?) a-b-c-volgodder:
JDQJODDPSH
JDQJSOLQWH
JDQJORFKW
* Een schoffien leden - op 6 oktober - hadde Johan Veenstra een zinnegien mit zeuven
warkwoorden aachter mekeer “ ,N�]RX�MRX ZHO�HHQV�KHEEHQ�ZLOOHQ�]LHQ�GXUYHQ�EOLMYHQ�VWDDQ
NLMNHQ�´�uut de NCRV-gids in zien i-dagboek staon mit de vraoge om daor es geef
Stellingwarfs van te maeken. Vandeweke kree’ we disse as een vervolg daorop toestuurd: “ ,N
]RX�MRX�RRN�ZHO�HHQV�KHEEHQ�ZLOOHQ�]LHQ�GXUYHQ�EOLMYHQ�VWDDQ�NLMNHQ�”



6FKULHYHUL¶MH

* Mit et oge op Sunderklaos is et misschien wel haandig om te weten dat d’ r op
www.compulaat.nl/stellingwarfs een riem(woorde)boek staot, liekewel in ’ t Stellingwarfs as
in ’ t Nederlaans.

/LPPHULFN
Un eigenwies frommus in Steenwiek
löp feuls te faar fan de feendiek.
Dat kwam heel min fan pas
want se sunk in 't moeras
En so werd se laeter un feenliek

Wolter Krist��LN�ELQ�HHQ�ROGH�6WHHQZLHNHU�

�/LPPHULFN�RN�HV�

+DLNX
Een vas gruun blattien
een geitien vint et lekker
en een oolde man

3LHW�%XOW

Winters bi'j de heerd
een Stellingwarver boekien
is mi'j hiel wat weerd

3LHW�%XOW

�0DHN�RN�HV�HHQ�+DLNX�
�$DQGHUH�NHHU�LQ�GLW�EODG��HHQ�OHVVLHQ�LQ�HW�PDHNHQ�YDQ�HHQ�+DLNX��
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Da’ k me zo gezond vuulde as een vis in de Lende.
Dat et me de hieltied mar veur de wiend gong.
Da’ k me zo uteren kon dat een aander et ok mooi vun.
En maotschoppelik zoe’ n uutstraoling had da’ k d’ r alderdeegst in de slaop zelsverzekerd van
raekte.
En me zo opstellen kon dat ere Stellingwarvers mit me weg leupen.
Dat de helte van de inwoners van de Stellingwarven lid wodden wol van de Schrieversronte.
Dat et veule wark van Oene Bult veur et Stellingwarfs deurzet wodden zol deur een
stokmennig ere Stellingwarvers.
En dat Bergveld vanuut de iewige jachtvelden Henk Bloemhoff en mi’ j nuugde om op een
zalige naozoemeraovend mit him op petriezejacht te gaon.
Nog half in de soeze vraog ik him: “ Schellen ze de jaegers daor ok aachternao?”
“ Nee”  zee hi’ j “ jaegers, viskers, slaachters en boeren laoten ze hier mooi mit rust.”
Ik hebbe besleuten om veurlopig nog mar niet op de uutneudiging in te gaon.

+HQN�GH�9ULHV



'H�PRRLVWH�ERRP��
Kastvertelling van Mieke van Hooft.
9UL¶M�YHUWDHOG�GHXU�5RHO\�

Sander, Manon en Marjoleintje kieken mem mit de mond wied los an.
   ‘Kiek mar niet zo verheerd,’  zegt mem wiels ze veur Marjoleintje een broggien mit
pindakeze klaormaekt, ‘en eet asjeblieft een betien deur. Ik hebbe et veurig jaor al zegd en ik
daenke d’ r nog krek zo over.’
   ‘Mar waoromme dan?’  vragt Sander.
   ‘Omdat,’  begint mem, en ze telt op de vingers of, wat d’ r allemaole verkeerd gaon is,
   ‘de poes mar liefst twie keer in de boom sprongen is en de helte van de ballen breuken het.
Omdat Marjoleintje d’ r mit de autopet tegenan reden is zodat de boom ommevul.
Omdat jim gien iene van drienen van et engelenhaor ofblieven konnen en om de haeverklap
goelden omdat et engelenhaor zo jokte.
En omda’ k nog tot in juni van dit jaor de sparrenaolden uut de matte vist hebbe.
Dat alles bi’ j mekaander liekt me wel genoeg, niet?’
   ‘Mar iederiene het een boom!’  zegt Manon.
Mem snidt et broggien mit pindakeze in stokkies en zet et bod veur Marjoleintje daele.
  ‘Now,’  zegt ze, ‘et kan best wezen dat elkeniene een boom het. Wi’ j hebben d’ r dit jaor gien
iene.’
   ‘Mar, mar… ’ begint Sander.
   ‘We hangen wat takken op en we zetten keersies daele,’  zegt mem. ‘Zonder boom kan et ok
hiel gezellig wezen.’
   ‘Mar as we de poes now es hiel goed in de gaeten holen,’  zegt Manon.
   ‘Nee.’  Zegt mem.
   ‘Marjoleintje kan al vule beter autopetten as veurig jaor,’  zegt Sander. ‘Ze rit vaaste niet
meer tegen de boom an.’
   ‘Nee,’  zegt mem, ‘nee, nee, nee. Jonges, hool d’ r over op. Dit jaor komt d’ r gien boom. En
eet now asjeblieft deur.’
   ‘Ik hoefe niet meer,’  zegt Sander. Mar as hi’ j zicht hoe kwaod mem kikt, trekt hi’ j rap et
bod op him an..

Nao et eten bedaenken de kiender een plan om heur mem tot aandere gedaachten te brengen.
Ze kommen bi’ j mekeer op de kaemer van Sander.
  ‘Flauw hen, van mem,’  zegt Manon.
   ‘Ontzettend flauw,’  antwoordt Sander.
   ‘Ontzettend flauw,’  zegt Marjoleintje, ok al snapt ze niet hielendal wat d’ r an de haand is.
   ‘Weej’  wat?’  vragt Manon. ‘We gaon hiel lief doen. We gaon mem helpen mit kerweigies
en zoks. Dan zuj’  zien dat ze nog wel van gedaachten veraandert.’
Vol goeie moed rennen ze naor de keuken. Mem staot of te wasken.
Sander pakt de theedoek die op ‘e taofel ligt.
   ‘Dag lieve mem,’  zegt hi’ j. ‘ik zal wel veur je ofdreugen.’
   ‘En laot mi’ j mar ofwasken,’  zegt Manon. Ze douwt mem bi’ j et aanrecht vot. ‘Gao mar
lekker zitten, mem. Wi’ j doen de ofwas wel.’
   ‘O wat heerlik,’  roept mem, ‘Dat lao’ k je me gien twie keer zeggen.’  Ze gaot de keuken uut
en lat Sander en Manon aachter mit een flinke ofwas.
   ‘En ik, en ik?’  vragt Marjoleintje. ‘Ik wil ok lief wezen.’
Sander aait heur over et heufd.
   ‘Ie bin nog wat te klein om of te dreugen. Weej’  wat? Pas ie mar op de poes. Zorge d’ r veur
dat hi’ j gien stomme dingen doet.’



Tevreden huppelt Marjoleintje de keuken uut.
As de afwas daon is, maeken Sander en Manon tegere et fernuus schone en ze zetten de
schone koppies in de kaaste.
Mem zit lekker lui in de stoel bi’ j de verwaarming.
   ‘Willen jow een kussentien in de rogge mem?’  vragt Sander.
    ‘Ja, dat liekt me wel lekker,’  zegt mem, ‘graeg.’
    ‘Wi’ j kun wel evenpies ofstoffen,’  zegt Manon.
Ze stoffen de kaemer, geven de bloemen waeter en zetten een koppien thee veur mem.
   ‘Moe’ we ok nog bosschoppen veur je doen, mem?’  vragt Manon.
   ‘Nee heur,’  zegt mem, ‘mar misschien wil ie mi’ j et boek even angeven, dan gao’ k lekker
een peer bladzieden lezen. Et is fantastisch jonges, zoas jim mi’ j helpen..’
Sander schraept de keel en gaot bi’ j mem op de stoelleuning zitten.
   ‘Zeg mem, ik wil jow wat vraogen. Now wi’ j jow zo goed holpen hebben… ’
   ‘Ja?’  zegt mem.
   ‘Now wi’ j je zo goed holpen hebben…   Vienen jow now niet, dawwe toch mar een boom
nemen moeten?’
Mem slat een bladziede omme.
   ‘Nee,’  zegt ze, ‘nee, dat vien ik niet.’
Sander en Manon kieken naor Marjoleintje die naost de poes in slaop valen is.
   ‘Echt niet?’  perbeert Manon now ok.
   ‘Echt niet!’  antwoordt mem.

In de daegen d’ r nao komt de boom hieltied weer te spraoke.
Sander, Manon en Marjoleintje zeuren en smeken en wo’ n kwaod. En as ze de dag veur kast
nog altied gien boom hebben, maeken ze een spandoek en hangen dat midden in huuskaemer
op. Dat wodt mem toch te gek.
   ‘Bin jim now hielemaole gek wodden!’  zegt ze. ‘Luuster, jim kriegen jim zin. Mar as et
weer krek zo gaot as veurig jaor, dan is dit echt de allerleste boom die d’ r in huus west het.’
   ‘Jippie!’  roepen ze. En ze pakken mem vaaste en daansen deur de kaemer.

Ze kriegen de bolderwaegen mit, en mem heur pottemenee. Mit dikke mussen over de oren
vertrekken ze naor de mark waor as ze bomen verkopen. Et is geweldig om deur de versierde
winkelstraoten te lopen. Overal klinken kastvassies en bi’ j de bakker op de hoek staot een
kastman sukelaode koekies uut te delen.
   ‘Kastman,’  roept Marjoleintje bliede. Mar Manon en Sander trekken heur mit.
Vlogge, veurdat de kastbomen op binnen.

   ‘Now, dat nuum ik gelok hebben,’  zegt de man die de kastbomen verkocht. ‘ Ik hebbe d’ r
nog iene. Jim bin krek op ‘e tied.’
De kastboom die hi’ j nog over het, is prachtig, mar wel ontzettend groot. Et is mar goed dat ze
de bolderkarre mitneumen hebben. Ze hadden him nooit dregen kund.
Bliede gaon ze op huus an. Gelokkig staot de kastman nog hieltied op ‘e hoeke, zodat ze ok
nog een peer sukelao koekies kriegen.
   ‘Wat hebben jim een mooie boom,’  zegt hi’ j. ‘Schitterend zeg!. Hier, ik helpe alvaaste mit
versieren.’  De kastman hangt drie koekies an de takken. ‘Niet geliek opeten heur,’  zegt hi’ j.
Hi’ j zwi’ jt ze vrolik nao as ze de hoek omme gaon.

Mem komt geliek naor buten as ze de tuun inkommen.
   ‘En?’  vragt Sander fier. ‘Hoe vienen jow him, mem?’
Mem klapt in de hanen.



   ‘Hi’ j is prachtig! Mar…  is hi’ j niet wat groot?’  Ze lopt om de boom henne en zet him
rechtop. Now zien de kiender et ok.
De boom is zo groot, die kan nooit deur de deure. Verslegen kieken Sander en Manon
mekaander an. Marjoleintje begint te goelen.
   ‘We moe’ n d’ r een stok ofzaegen,’  zegt Manon.
   ‘Dat is zunde,’  roept Sander. ’ Et is zoe’ n mooie boom.’
Hi’ j stampt mit zien voeten op ‘e grond.
   ‘Hoe moet dat now?  We kun him niet ruilen want et was de leste. Et is allemaole jow
schuld, mem’
Mem pakt him beet en perbeert him tegen heur an te trekken.
   ‘We vienen wel een oplossing,’  zegt ze.  ‘Mit kwaod wezen, berieken we niks. Kom mar in
huus, dan maek ik waarme sukelao melk en gaon we naodaenken.’
   ‘We moe’ n de boom gewoon buten staon laoten,’  vint Manon.
   ‘Ja, mar dan kuwwe him niet versieren,’  zegt Sander ‘de slingers wo’ n nat van de regen of
de sni’ j. As et hiel koold wodt, vriezen de kastballen stokken. Mar een boom die niet versierd
is, hoef ik niet. Dat is gien kastboom.’
Mem douwt alledrie de kiender naor de deure.
   ‘Kibbelen ku’ j’ m in huus ok,’  zegt ze. ‘En daor is ’ t een stok waarmer. Schiet op, de kaemer
in.’

Evenpies laeter zitten ze mit een beker waarme sukelaomelk veur et raem. Ze kieken naor de
boom.
   ‘Wat hangt daor now  bovenin?’  vragt mem as ze zicht, dat een liester boven op een takke
zitten gaon is en begint te eten.
   ‘Koekies,’  zegt Manon, ‘kregen van de kastman.’
   ‘Die voegel et mien koekien op!’  gilt Marjoleintje kwaod.
   ‘Geft niks,’  sust mem. ‘Wi’ j hebben zels een tromme vol.’   Ze kikt nog es naor buten, naor
de liester en de kastboom. En dan krigt ze een plannegien.

De uren d’ r nao wodt d’ r hadde warkt deur mem, Sander, Manon en Marjoleintje. Pas as et
donker wodt, bin ze klaor. Dan bin ze muui en hongerig, mar ok bliede en tevreden. Want et
plannegien dat mem bedacht het.  Now…

De volgende morgen, kastochtend, kieken ze as ze wakker binnen geliek naor buten en zien
de mooiste kastboom die ze ooit had hebben. Vol mit pindasnoeren, vetbollen, appels en
stokkies bolle. Op ‘e takken zitten liesters, musken en koolmesies te smikkelen. En in de
toppe zit een bertaole specht.
   ‘Kiek, die voegel, dat is de piek,’  zegt Marjoleintje.
Ze moe’ n d’ r allemaole omme lachen. Et wodt een hiel vrolik kastfeest.



Et is disse maond ok al weer drie jaor leden dat Oene (van ’ t Vene) wegraekt is.

2HQH�$GLHX�
Wie is dat toch
Die man daor, die daor staot
Wie is dat toch
Die man daor mit die baord

Za'k ‘m hier binnenlaoten
Of moet hi'j naor de hel
Woj' eerst nog mit him praoten
En zien wi'j laeter wel

Eerst mar es zien doopceel lichten
Wiespraot, oenismen, een roman
Wel dattien boekies mit gedichten
Wat een pro, en produktieve man

Wiesheden as Stelling schreef hi'j op
Zien kollum wekeliks in De Koerier
Over karke, tael of de gemienschop
Kot, werachtig, seins gewoon gemier

Aj’  een aentien mit him leupen
Hi'j, deur piene ‘t meerst een betien briek
Dee hi'j jow de ogen vaeks aanders eupen
Niet altied, mar vaeke hadde hi'j geliek

Zien verhaelen, bi’ j 't stok of bi’ j de meter
De inhoold, 't meerste niet verkeerd
De verpakking, die kon vaeks wel beter
Mar nooit het hi'j dat beteren leerd

Veur kloften van oons meenskevolk
Daorbi'j ok hiele, hiele liepen
Was hi'j bi'jtieden een betien tolk
In zien begrip zo vaeke onbegrepen

Veur 't Fries, 't Stellingwarfs nog meer
Op zien eigen, ienvooldige menier
Was Oene hiel zien leven in de weer
Verni’ jend, aorig, seins een vreselike klier

Meenselik gedrag as kuddedier
Daor hadde Oene 't niet zo op
Te striede mos ie, en mit plezier
Leup hi'jzels wat-graeg veurop

Je niet te vlogge conformeren
Ok niet in 't daegeliks gevrot
Ofstaand holen van hoge heren
Zo as een echte anarchist dat dot

Hiel eupen, mar vaeke ok niet
Zee hi'j de dingen, wat dat ok weren
In ’ n schieve-schriffien of in een liet
En altied koj' d'r wat van leren

Ontginnen, zoas in 't lange leden
De Veneburen, 't Surhuster- en 't Heerenveen
‘t Aanders doen, niet zo as aand'ren 't deden
Dat was zien wark, zien gelok, zien ween

Mit 'n knapzak deur zien Stellingwarven
Euforisch veur zien radio Centraol
De hieltied weer mos Oene zwarven
En waor hi'j was, daor was kebaol

Zien paorse toga, zien mussien, al zien kleren
D’ iene keer wat té, d’ ere keer wat minder
Och, ie mossen him even kennen leren
Dan vun ie 'm goed, of d'r was giend minder

Nao da'k dit zo alles heure…
Zette zien fiets mar naost et huus
Zet zien klompen mar naost de deure
Laot 'm d’ r mar in, hael 'm now mar thuus.

3LHWLHQ�����GHFHPEHU������
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Ik voel mij vereerd om in dit nummer van “ An de liende”  te mogen schrijven. Jammer genoeg ben ik
het “ Stellingwarfs”  niet machtig en schrijf ik noodgedwongen in het Nederlands, maar dat is volgens
de uitgever van dit electronisch “ An de liende”  geen enkel probleem…

Tsja, wat heb ik met de Stellingwarven? Qua taal dus heel weinig, want ik woon zevenendertig jaar nèt
boven de Kuinder in het diepfriese Frieslaand waar eigenlijk een mengelmoes van alles en niets wordt
gepraat. Dit is één van de redenen waarom ik Nederlands schrijf en praat. Ik heb ook nooit in de
Stellingwarven gewoond om het Stellingwarfs te leren praten. Want zo gaat dit nu eenmaal als je
ergens anders woont. Praten en schrijven doe ik het dan wel niet, maar verstaan natuurlijk wel. Deze
tekst is dus niet “ zuiver”  Nederlands maar er zitten Stellingwarver woorden in.

Maar ik heb méér met de Stellingwarven dan alleen de taal. Mijn beide ouders zijn er in hetzelfde jaar
(negentienhonderd dertig) in dezelfde straat (nu de Weerdijk) in Ni’ jeholtwoolde geboren. Alle
grootouders hebben in de Stellingwarven gewoond en zijn er overleden. Veel familie van vaderskant is
er niet. Mijn vader heeft maar één zuster die is getrouwd en die hebben geen kinderen. Ze wonen in
Wolvege. Ik heb veel contact met deze oom en tante. Mijn oom niet meer de jongste is nog op latere
leeftijd begonnen met computers en dat gaat hem gezien zijn leeftijd aardig goed af. Veel familie van
mijn moederskant is er ook niet meer. Er leven nog een oom en tante in Ni’ jehooltpae en nog een tante
in Wolvege. Het grootste gedeelte van die familie is overleden.

Ik beheer van een bekende Stellingwarver schrijver de thuusbladziede op internet. Die schrijft elke dag
in het electronisch dagboek een stokkien. Op deze manier kom ik dagelijks met het Stellingwarfs in
aanraking. Deze schrijver heeft zestien jaar geleden zes jaar lang verhaaltjes voor de regionale omroep
verteld waar hij tot ver buiten Frieslaand bekend door geworden is. Ik ben die verhaaltjes gaan
verzamelen. Ik heb ze nu allemaal. Tweehonderdvijfenvijftig in totaal. Ze worden op zeventien cd’ s
gezet en komen dan in het archief van de Schrieversronte. Als die dan tenminste nog bestaat…
Daar worden ze voor mensen die na ons komen goed bewaard en kunnen er dan nog eens van
genieten.

Ik mag graag fietsen en foto’ s maken. Je kunt door de Stellingwarven heel mooi fietsen en foto’ s
maken. Ik ken de omgeving aardig goed, maar ontdek toch iedere keer weer nieuwe mooie plekjes. De
Stellingwarven (Oost- en Westende) is een aardig groot gebied.

Ik draag het Stellingwarfs een warm hart toe. Het maakt niet uit hoe je dat doet. De één schrijft boeken
en mooie verhaaltjes in ’ t Stellingwarfs. Weer een ander zingt liedjes in ’ t Stellingwarfs en de uitgever
van dit blad doet het met vertalen van de bijbel in ’ t Stellingwarfs. Zo doet iedereen het op zijn of haar
manier en ik kan geen enkele reden bedenken waarom mensen elkaar in de haren moeten zitten, omdat
ze anders bezig zijn met het ’ t Stellingwarfs dan anderen. Eén clubje wil ik in ’ t bijzonder noemen; de
Schrieversronte. Een uiterst conservatief groepje mensen die niet open staan voor nieuwe dingen en als
ze niet oppassen gaat de zaak vroeg of laat “ over de klinke”  en worden ze samengevoegd met één of
andere club die ook in streektalen doet. Regelmatig komt de Schrieversronte in het nieuws vanwege de
vele subsidies die ze krijgen. De gemeente wil oh zo graag de cultuur en het Stellingwarfs in stand
houden, maar het mag vooral niets kosten.

Nou, de vereniging Stellingwerfs Eigen moet financieel de broek zelf ophouden, want die krijgt van
zowel Oost- als Westende géén enkele cent subsidie! Gelukkig zijn er mensen die de vereniging door
dik en dun steunen waaronder ik er ook één van ben. Ik ben ervan overtuigd dat de stichting echt
enorm goed werk verricht. Een heleboel mensen zien dit nu – helaas - niet. Dit inzicht komt meestal
veel later. Maar zo gaat dit met een heleboel andere dingen ook altijd. Moet een mens niet dood of
bijna dood zijn wil hij of zij “ beroemd”  worden?

(W�9HQH��GHFHPEHU�����
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De bekende weerman Piet Paulespa zal disse workshop begeleiden. In et eerste gedielte van de
workshop komt an de odder: - wat veur weer was et vandaege -? Dit onderdiel is iene van staarkste
punten van Piet Paulespa. Hi’j scoort hier haost 85 % mit, wiels et laandelik gemiddelde op dit
onderdiel bi’j aandere weermannen en -vrouwen stikken blift op zoe’n 78 %.

Nao de pauze volgt et echte wark: "Wat veur weer krie’we morgen ?" Oonze Piet zal et op twie
menieren perberen uut te stokken en ok demonstreren. De eerste meniere is veur ankommende
weersveurspellers et meest gebrukelik en betrouwber. Disse meniere  wodt deur Paulespa vule bruukt
en dat gaot mit een muntstokkien, die de kursisten zels mitnemen moeten.

De twiede meniere bödt meer meugelikheden mar is daordeur wel onbetrouwberder. Desondaanks
maekt disse meniere van veurspellen et wel meer spannend. Veur dit onderdiel van de workshop
moeten de kursisten een dobbelstiene mitnenen. Bi'j mooi weer wodt de workshop buten hullen
(paraplu mitnemen).
Opgaove veur 37 december bi'j kefé  "Kommesan", Kleinestientiesweg 81, Kleinstientieswiek.

De kommissie.
FdV
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Now las ik eerdaegs in de kraante dat d’r in Amerike (illigaole) ofstaansbedienings te koop
binnen. Een knoppedeuze waor aj’ mit op ofstaand de verkeerslochten wat mit regelen kun-
nen. Zie, dat vien ’k now mooi. Zoe’n ding liekt mi’j ok wel wat. Ie kommen op een drokke
krusing toe rieden en dan een meter of wat veur de stopstreep drok ie vanuut je auto even op
et grune knoppien en votendaolik springt et stoplocht veur jow op gruun en kuj’ gewoon deur-
rieden. Zol ’t niet mooi wezen awwe allemaole zoe’n knoppedeusien in de auto hebben zollen?
Neffens mi’j zollen die aandere beide laampen d’r dan ok wel uutsloopt wodden kunnen. Ik
geleuve grif dat d'r gien inkeld verkeerslocht nog es weer geel of rood branen zol. Dé oplos-
sing veur et file-perbleem. Iederiene kan dan altied gewoon deurrieden.

En zo liekt et mi'j ok wel es mooi toe om een ofstaansbediening te hebben waora'k de auto
van mien buurman mit besturen kan. Of liever zegd, de auto van mien veurman. Die auto die
al de hieltied veur me ridt en mar niet an de kaante gaon wil. Op de hiele rechterhelte van
oonze dubbele baene is gien auto of aanderswat te bekennen en toch blift mien veurman mit
de oogkleppen op stief op de linkerbaene deurtoffelen. Op zoe'n mement zo'k graeg een
‘joystok’  hebben om die man/vrouw aachter et stuurrad een zwieperd naor rechts te verkopen.
Een hiele inkelde keer he'k ok wel es hiel stiekem de biestelik agressieve gedaachte om
him/heur niet naor rechts mar juust nog een meter of wat veerder naor links opschoeven te
laoten. Zoe’ n gedaachte daenk ik trouwes nooit hadde-op.

En zo docht ik lessend ok al es een posien over dat pliesiemannegien die je de snelhied
konterleerd. Zol hi'j zels wel es een flippe kriegen? En hoe lange zol een dag duren veur zoe’ n
baentiesman? Ik bedoel, niet op de klokke vanzels mar veur zien gevuul. Laot him mit et
daelezetten van dat flitsding een stief ketier kalmpiesan doende wezen. Dan het hi'j de hieltied
nog drie ketier in 't ure dat hi'j in zien auto zit te kraantelezen. Zeuven keer drie ketier is meer
as vuuf uren daegs de kraantelezen! Ik geleuve da'k mar es op dat baentien solseteren moet.
Now niet drekt lelk op mi'j wodden. Ik belove jim da'k de batteri'jen d'r dan eerst uuthaele of
ik dri'je de laampe wel wat lossies a'k dat ding argens aachter een pollegien gruun daelezette.
Misschien kan'k et ding ok wel zo now en dan even veur de aorighied flitsen laoten mit krek
zoe’ n ofstaansbedien(d)ing.

Zoe'n zapper haj' neffens mi’ j eerst allienig mar veur de tillevisie mar tegenwoordig hej' ze
haost overal veur. Eerlik is eerlik, die veur oonze geragedeure vien'k wel es makkelik mar om
de lochten in huus now mit zoe'n ding te regelen, dat giet mi'j haost te veer. 'k Was lessend ok
al es bi'j iene die de eupenheerd d'r mit bestuurde. 'k Hadde de man of de vrouw van ’ t huus
hielendal niet mit hooltblokken en lucifes in de weer zien en toch begon de eupenheerd iniens
bliede naor mi'j te flonkeren. Et knisperende geluud van branend hoolt kwam uut een
luudsprekertien en om de vuuf menuten blaosde de nepkachel een betien rookstinkeri'je uut
een chemies flessien de kaemer in. Technisch prachtig mooi vanzels, mar 'k moet d'r niks van
hebben. Ik kan d’ r wel van griezen!

En now dus zoe'n ding veur die verkeerslochten. Ze bin d'r ok al veur elektrische honties
en veur een grösmi'jmesienegien. Veur je eerste paantien koffie of thee en zels veur een vas
stokkien bolle morgens, hej' niet iens een ofstaansbediening meer neudig. Die kuj' aovens
teveuren al bestellen. Ik kan mi'j eins mar iene warkelik nuttige ofstaansbediening be-
daenken. Ik hoef eins allienig mar ien klein knoppien. Ien zoe'n knoppien om op ofstaand …
de vrouw es in de bienen te kriegen.

3LHW�%XOW
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De ene kikker blijft niet altijd
naast de andere kikker liggen.

Zij kruipen - vaak voor lange tijd -
kalm op elkaar.

De ene ekster vliegt niet altijd
op een afstand van de andere.

In esdoorn, dennenboom - of eik -
piept d’ een d’ ander.

De ene adder warmt niet altijd
zich op in de prille voorjaarszon.
Ik denk - gezien heb ik het niet -

warmt zij zich niet?

Ik denk diep na en ontdek hierin
Darwin en Intelligent Design.

Zij staan niet te kijk - elk op zich -
niet koud, maar slim.

.RROGH�NLNNHUGV��VOLPPH�JHGDDFKWHQ
De iene kikkerd blift niet altied
naost de aandere kikkerd liggen.

Zi’ j kroepen - meerst een hiele tied -
kalmpies op mekere.

De iene doeve vligt niet altied
op een ofstaand van de aandere.
In esdoorn, denneboom, of iep

piept d’ iene d’ aandere.

De iene adder waarmt niet altied
heur op in et veurjaorszunnegien.

Ik daenke - zien he’ k et niet -
dat zi’ j heur waarmen lat.

Ik daenke nao en ontdekke dan
Darwin en Intelligent Design.

Zi’ j staon niet ieder op heurzels
bin gien koolde kikkerds.

$QQH�%XOW
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Kan een gedicht zomaar vertaald worden
in het Stellingwerfs?
Heeft een Stellingwerver wel weet van
Darwin of Intelligent Design?
Moet je daar als schrijver rekening mee
houden?
Schrijf je (altijd) wat je wilt of houd je als
schrijver rekening met de (beoogde) lezer?

Kan een gedicht zomar vertaeld wodden in
‘t Nederlaans? Weten Nederlaanders -
stadsmeensen - eins wel van ‘t bestaon van
kikkerds, doeven of adders?
Moej’  je daor as schriever drok omme
maeken?
Schrief ie alliend om te schrieven of hool
ie as schriever rekenschop mit de lezer(s)
diej’  op ’ t oge hebben?
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De tenielverieninge het weer alle zeilen bi’ jzet om d’ r een geslaegde aovend van te maeken.
Hulde veur al die vri’ jwilligers die bargen verzet hebben om alles in goeie baenen te leiden.

De hekken en et stiekeldraod kun opruumd wodden want de beesten die dommiet nog buten
lopen meugen,  kriegen allemaole een koptillefoon op. De stat d’ r of, de hoorns d’ r of en
daorveur in ’ t plak een antenne mit koptillefoon. Op de universiteit in Wageningen bin ze
daor drok mit doende. Over zebbeld 10 jaor kun ze alle koenen appat ansturen. Dat is ok wel
wat veur sommige meensken liekt me zo toe…

Van oonze verslaggeefster Veldvrouw van de Polle: Op 7 november, doe ze mit et fietspad
doende weren, is d’ r een file ontstaon op ‘e Polle. De lege bus van Connexxion kwam te laete
en de hiele buurt ston veur de raemen te kieken. Zok-zo-wat komt niet alle daegen veur in
Blesdieke, dat de anwonenden praoten d’ r vandaege-de-dag nog over.

Deur et plaetsen van bodden van 30 km bi’ j de anduding van de koeme van ‘t dörp en et
staon laoten van 50 op et asfalt brengt de gemiente de verkeersdielnemers aorig in verwarring.
In disse laeste daegen van et jaor wo’ k d’ r mar es een stelling op loslaoten:

   “ ,H�PHXJHQ����NP�HQ����NP�LQ�HW�XUH�ULHGHQ�RS�µH�3ROOH³�

An de aandere kaante gaon d’ r ok al stemmen op om meer te gaon carpoolen, veural omdat de
Ooldemarkers vaeke mar ien heufd per auto hebben, en de maximum snelhied gellen te laoten
per inzittende en de poolers daorveur te belonen deur ze hadder rieden te laoten omdat d’ r dan
minder auto’ s deur et dörp rieden. In dat geval kuj’  die twie getallen bi’ j mekeer optellen.

Veur de veilighied kan et langzaam verkeer, bestaonde uut fietsers, kuierders en meensken
mit krojen en kienderwaegens en goenens die bi’ j de weg staon te praoten, veurzien wodden
van extra reflektors veur en/of aachter op ‘e fietse. Disse meensken  kuj’  lichtgevende jassen
uutzuken laoten op kosten van de gemiente. Zoe’ n investering is grootkaans goedkoper as et
plaetsen van al die bodden deur gemienschopsgeld en ze hebben d’ r een waarme jasse bi’ j.

Frank.



1L¶MV�YDQ�GH�6WHOOLQJZDUYHU�%LHEHO
* Iene van mitlezer Jan Veldhuizen zien laeste opmarkings: ,N�ZHHW�QLHW�DM
W�]LHQ�KHEEHQ�PDU
G
U�VWDRW�HHQ�KLHOH�PRRLH�IRXW�YDQ�MRZ�YHUWDHOPHVLHQH�LQ�0DWW����YV����
-RZ�PHVLHQH�PDHNW�YDQ�HW�ZRRUG�
KHQ
�DXWRPDRWLHV�HW�ZRRUG�
KHXU
��GDHQN�LN��³'H�KHXU
JDGGHUW�KHXU�NXNHQV�´�=RH
Q�IRXW�ZDV�PH�QRJ�QLHW�HHUGHU�RSYDOHQ��,N�YXQ�HW�ZHO�DRULJ�
-pb-: Gelokkig komt et woortien ‘hen’  op disse wieze mar ien keer in et hiele Ni’ je Testement
(NT) veur. In et Oolde Testement (OT) wel vaeker, dat ik hebbe mien vertaelmesienegien mar
es even recht in de ogen keken. Hi’ j zol ’ t niet weer zo doen…

* We hebben in de lezersgroep wat een verschil over et begrip ³KLM�NRPW�RS�KHP�DI´:
(a) hi’ j komt op him of,
(b) hi’ j komt op him toe,
(c) hi’ j komt op him an.

Welke is goed? a, b, c of … ?

* De stichting Stellingwerfs Eigen zuukt nog de hieltied om meer bestuursleden en donateurs.

* Niet veur de aorighied mar aj’  serieus mitdoen willen om de Stellingwarver Biebel zo goed
en mooi meugelik te maeken, stuur dan even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl
We sturen je dan de alderlaeste versie van et hiele Ni’ je Testement toe. Kuj’  de Kastdaegen
nuttig besteden.

* Verslag van de vertaelersdag veur biebelvertaelers uut et SONT-gebied in Lievelde op zao-
terdag 5 november. De orgenisaosie is al jaoren (sund 1988!) in hanen van de warkgroep
‘Dialect en religie”  van et Staring Instituut in Doetinchem. De vertaelers kwammen disse keer
uut Grunningen, Drente, Twente, Aachterhoeke en Liemers en uut de Stellingwarven.

Om goed acht ure biwwe votgaon, dat we reden al mooi vroeg over de Veluwe - die nog in ‘t
morgenklied was - naor Erve Kots in Lievelde. Goed halftiene weren we te plak. Vroeg
genoeg veur een hattelik welkom mit ’ n paantien koffie en een stokkien koeke. De bi’ jien-
komst begint meerstal mit een ‘rontien van vertellings’  wat as d’ r zoal et laeste jaor in je eigen
regio daon is. Wi’ j konnen meldden dat d’ r naost et al eerder bestaonde proefwark van
Genesis now ok proefdrokken maekt binnen van Lucas, Ester, Judit, Ruth en Handeling. En
dawwe een boek ‘Wieshied uut de Biebel in et Stellingwarfs’  as buseboek in romanuutvoering
maekt hebben, mit de biebelboeken Prediker, Job en Spreuken. De boekies bin de kringe
rondgaon en we kregen aorig wat schoolderkloppies veur oons wark.



Al roem vanteveuren hawwe - krek as de aandere biebelvertaelers - oonze vertaeling van
Hooglied 7 opstuurd naor de warkgroep. Dit heufdstok zol vandaege bekeken, vergeleken en
bepraot wodden deur mw. dr. Adrie Drint en ds. Klaas Pieterman, beide uut et Grunninger
laand.

Van -veural- de theologische moggezifteri’ je(?) van meensken die daor veur deurleerd
hebben, ontgong oons nog wel es et ien en ‘t aander, mar al mit al kwam uut alle
vergeliekings dudelik naor veuren dat - krek as veurig jaor trouwens - oonze vertaeling niks
onder dee veur al die aanderen. Wat opvul was dat de groepen die et meerst vri’ j an ’ t
vertaelen slaon ok de meerste kretiek kriegen en uutleggen moeten hoe as ze d’ r bi’ j kommen
binnen. Niet zelden moe’ n ze dan toch ok nog weer an ’ t veraanderen. Veerder wawwe et ok
mit mekeer iens dawwe allemaole nog al wat woorden in oonze Saksische streektael missen
die in de Biebel bruukt wodden en daor wi’ j dan mar mit een protte muuite wat aanders van
maeken kunnen.

Rond halfiene was ‘t tied veur et - onderhaand beroemde - ‘pankouketen’ . Nao et eten was ‘t
tied veur de zingeri’ je. D’ r wodt jaorliks vraogd om naor anleiding van et stok dat vertaeld is
ok een (ni’ j) liet te maeken. Wi’ j doen daor niet an mit en awwe dat zo rond om oons toe
heuren, dan vaalt dat ok niet toe. De ni’ je tekst mag op eigenmaekte meziek of op een
bestaonde wieze zet wodden. Awwe in 2009 oonze hiele Biebel klaor hebben moe’ we nog
mar es kieken mar we geleuven dawwe oons hier mar niet an waogen moeten. De vertaeling
van Jantjen Hendriksen uut Drempt vunnen we allemaole de mooiste en de beste. Disse
wodde dan ok uut volle bost - op de wieze van ‘The rose’  van Bette Midler - begeleided deur
een Drentse gitaar, deur alleman mitzongen. Omreden d’ r eins niks dan lof was veur de
vertaelde lieten en heur schrievers, was de saemenkomst al een ure eerder as dat et doel was
klaor, en biwwe om goed drie ure weer op huus an gaon.



Tekst van Jantjen Hendriksen uut Drempt (Aachterhoek) van heur liet naor Hooglied 7 op de
melodie van ‘The rose’  van Bette Midler:

+LH�
:DW�EX�M�PRRL�PLHQ�OLHYH�GHHUQWMHQ�
,N�PDJ�RHZ�]R�JDHUQH�]LHQ
$W�LHM�GDQV�RS�OLFKWH�YXXWMHV�
0HW�RHZ�OLHINHQ�VODQN�HQ�ILHQ�
,HM�EXQW�QHW�HHQ�IOHXULJ�EOXXPNHQ
0HW�KHW�KHXINHQ�ILHU�XPKRRJ¶�
2S�HHQ�VLHUOLMN�UDQNH�VWHOOH¶
-D��LHM�EXQW�HHQ�OXVW�YHXU�¶W�RRJ¶�
2JHQ�KHE�LHM�QHW�DV�YLHYHUV
0HW�HHQ�KHPHOVEODXZH�WLQW�
=DFKW�DV�]LHMH�EXQW�RHZ�ZDQJHQ�
5R]LJ�DV�GLH�YDQ�HHQ�NLQG�
$V�HHQ�NUDQV�OLNW�XP�RHZ�KHXINHQ
.UXOOHQ�PHW�HHQ�JROGHQ�VFKLHQ�
(Q�RHZ�YROOH�URRLH�OLSSHQ
/RNW�PLHQ�DQ�DV�]XWHQ�ZLHQ�
%|VWHQ�KH�M�DV�GUXYHQWU|VNHV
-RQJH�YUXFKWHQ��PRRL�HQ�URQG�
µN�]RO�]H�JDHUQH�ZLOOHQ�SOXNNHQ�
HQ�]H�SUXYHQ�LQ�PLHQ�PRQG�
1HW�DV�DSSHOV�UXN�RHZ�DRVHP
:DRU�LN�KDRV�EHGZHOPG�YDQ�UDDN�
$OOHV�DQ�RHZ�LV�YHUOHLGHOLMN�
/LHIGH�GLH�QDR�KRQQLJ�VPDDNW�
=LH�
³N�:LO�YDQ�RHZ�ZDHQ��OLHYH�MRQJH�
µN�ZHW�GDW�LHM�YHUODQJW�QDR�PLHQ�
JDR�LHM�PDDUQYURJ�PHW�QDR�EXWHQ
XP�GH�ZLHQVWRN�WH�EH]LHQ�
NLHNHQ�QDR�GH�MRQJH�UDQNHQ�
RI�]H�DO�YRO�NQ|SSH�VWDRW�
'DRU�]DO�LN�PLHQ�DQ�RHZ�JHYHQ
$W�ZLHM�VDPHQ�VODRSHQ�JDRW�
Drempt, Jantjen Hendriksen



Boekuutgiften van de stichting Stellingwerfs Eigen; bi’ jwarkt tot 1-12-2005

2003:

:RRUGHOLHVW�1HGHUODDQV�±�6WHOOLQJZDUIV
Een verzaemeling van roem 17.000 woorden
iene op iene overzet en krek dezelden as in de
woordeliest Stellingwarfs – Nederlaans
Auteur: Piet Bult (privé uutgifte)
Winkelpries: 10,00 euro

:RRUGHOLHVW�6WHOOLQJZDUIV�±�1HGHUODDQV
Een verzaemeling van roem 17.000 woorden
iene op iene overzet en krek dezelden as in de
woordeliest Nederlaans - Stellingwarfs
Auteur: Piet Bult (privé uutgifte)
Winkelpries: 10,00 euro

2004:

*HQHVLV�LQ�HHQ�6WHOOLQJZDUYHU�YHUWDHOLQJ
Een vertaeling van et biebelboek Genesis in et
Stellingwarfs, in proefdrok
Vertaeling: Piet Bult / Frank de Vries
NUR: 525
ISBN-10: 90-78079-02-9
ISBN-13: 978-90-78079-02-6
Winkelpries: 6,85 euro

'ULH�PDHJLHV�LQ�LHQ�ERHNLHQ
Een vertaeling van de biebelboeken Ruth,
Ester en Judit in et Stellingwarfs, in proefdrok
Vertaeling: Piet Bult / Frank de Vries
NUR: 525
ISBN-10: 90-78079-03-7
ISBN-13: 978-90-78079-03-3
Winkelpries: 6,85 euro

/XFDV�LQ�HHQ�6WHOOLQJZDUYHU�YHUWDHOLQJ
Een vertaeling van et biebelboek Lucas in et
Stellingwarfs, in proefdrok
Vertaeling: Piet Bult / Frank de Vries
NUR: 525
ISBN-10: 90-78079-04-5
ISBN-13: 978-90-78079-04-0
Winkelpries: 6,85 euro

2005:

+DQGHOLQJHQ�LQ�HHQ�6WHOOLQJZDUYHU
YHUWDHOLQJ
Een vertaeling van et biebelboek Handelingen
in et Stellingwarfs, in proefdrok
Vertaeling: Piet Bult / Frank de Vries
NUR: 525
ISBN-10: 90-78079-05-3
ISBN-13: 978-90-78079-05-7
Winkelpries: 6,85 euro

,Q]RHPHQ�RS�KHULQQHULQJHQ
Levensloop van een Stellingwerfse Fries om
utens (in ‘t Nederlaans)
Auteur: Anne Bult
ISBN-10 90-9019580-7
NUR 740
Winkelpries: 14,95 euro

+HW�JHERUGXXUGH�OHYHQ
(in ‘t Nederlaans)
Auteur: Anne Bult
ISBN-10 90-78042-01-X
NUR 313
Winkelpries: 13,95 euro

%XOW�RS�GH�JUHHQ
(in ‘t Nederlaans)
Auteur: Anne Bult
ISBN-10 90-78042-08-8
NUR 401
Winkelpries: 12,50 euro

:LHVKLHG�XXW�GH�%LHEHO�LQ�HW�6WHOOLQJZDUIV
Een vertaeling van de biebelboeken Prediker,
Job en Spreuken in et Stellingwarfs
Buseboekien in romanvorm
Vertaeling: Piet Bult / Frank de Vries
NUR 525
ISBN 90-78079-01-0
ISBN-13: 978-90-78079-01-9
Winkelpries: 14,95 euro



6WHOOLQJ�YDQ�GH�PDRQG�

Keunst en kultuur moe’ n niet mit subsidie in ’ t leven holen wodden.

Wi’ j’  reageren op disse stelling of wi’ j aanders wat An de liende hangen… ?
Stuur et naor: info@stellingwerfs-eigen.nl

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 per tael in de haand holen, (in volgodder van
binnenkomst) tot zoe’ n 10 percent van et gehiel.

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

Eet genoeg mar niet te vule tiedens de Kastdaegen, knal genoeg mar niet te vule mit oold en
ni’ j, en dan graeg tot 1 jannewaori 2006.

* Aende *


