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9DQ�GH�UHGDNWLH 
 
Eerst veur iederiene de alderbeste weensken veur dit spiksplinterni’ je jaor vanzels.  
 
Et laeste blattien is weer van de oolde spreuke-, gedichte-, skriuwers- of scheurkelinders en de 
ni’ je hangt alweer an ’ t spiekertien, zuwwe mar rekenen. De laeste euliebollen en appelflap-
pen staon nog stiefkoold en verleuren naost al et smerige diggelgoed op ’ t anrechtplaete. Wie 
vandemorgen as eerste beneden kwam was dan ok an de beurt. Moch ie je now vandaege niet 
al te lekker vulen dan nog een goeie raod: maek et vanaovend mar niet te laete dan bi’ j’  
morgen et mannegien/vrouwgien weer.  
 
De trieste ‘soap’  tussen oons Eigen en de Schrieversronte het wel wat weg van die tussen de 
Dierebescharming en de Diereambulance in Et Vene. Beide drok veur etzelde goeie doel mar 
et wil gewoon niet saemen. Wi’ j bin d’ r now trouwens ok hielendal klaor mit. Half oktober 
hawwe de sSr nog es ‘officieel’  vraogd as ze misschien toch nog meugelikheden zaggen om 
op iene of aandere meniere mit te doen an et vertaelen van de Biebel. Een week of wat leden 
kwam d’ r een berichien weeromme dat et bestuur eerst wat ‘irritaties’  uutpraot hebben wol 
veurdat et ok mar over oonze vraoge naodaenken wol. Mar ja, wi’ j weten eins van gien 
‘irritaties’  dat we weten dan ok niet goed waor awwe over praoten moeten. Nog krek veur de 
Kastdaegen kwam d’ r een berichien dat ze ‘gien subsidie’  geven willen. Mar dat was ok al 
gien bescheid op oonze vraoge(n)! Zokke kommenikaosie leidet alliend mar tot onnut 
gekilster, dat daor holen wi’ j now mar mit op. Wie wet, komt d’ r nog es een oplossing veur 
een perbleem dat d’ r - neffens oons - niet is. 
 
Een mooie opmarking over dit blattien kwam van ‘Freule’  Wieke de Haan. Ze vun de Donald 
Duck-achtige opmarkings zo aorig! Now, en dat vulen wi’ j best as een komplement vanzels. 
Veerderop staot heur web-log-adres argens dat dan kuwwe heur ok wat in de gaten holen.  
Een mooie opstikker veur oons wark is de dienst in et Stellingwarfs in de karke van Else op 8 
jannewaori. Veurganger Jan Koops haelt zien preek uut, jaowel: de Stellingwarver Biebel! 
 
In de veurige An de liende snachelden wi’ j wat over Henk Bloemhoff zien laeste ‘Taeltel-
lings’ . Gevuulsmaotig komt et oons hier en daor wat an de hoge kaante veur, mar we geven 
oons hielendal over an disse laeste ‘Taeltellings’ . Iene op de drie meensken in Stellingwarf 
zol gewoon in oons Stellingwarfs eigen weerommepraoten moeten, neffens et reppot. Dat 
zuwwe dan mar es een maond of wat bi’ jholen. 
 
Et is disse keer haost wat een ‘internationaol’  blattien wodden. Et meerste in ’ t Stellingwarfs 
vanzels mar ok bi’ jdregen in ’ t Stienwiekers, et Drents, Fries, Nederlaans en et Aachterhoeks. 
Een in et Fries berichien uut Skotlaand, het ok wel wat. Uut Grunningen was ok een stokkien 
toezegd mar dat mos deur omstanigheden even uutsteld wodden. We holen vanzels graeg wat 
in ‘t verschiet. 
 
Mar een protte plezier bi’ j et deursnuuien… 
 
 
Mit een vrundelike groet, 
Info@stellingwerfs-eigen.nl 
 
Frank en Piet 
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2 jannewaori 2006: now moej’ m opschieten want uterlik vandaege moej’  je PRRLVWH��EHVWH�
EHHOGH�JHGLFKW nog vlogge even opsturen naor de Liwwadder kraante veur de Nationaole 
gedichtedag op de 26ste redactie@leeuwardercourant.nl, onderwarp BEELD-GEDICHT. 
 
Op 6 jannewaori 2006 wodt (fortunae filius) -RKDQ�9HHQVWUD 60 jaor.  
�UHG���YDQ�GLVVH�NDDQWH�DOYDDVWH�ILHOVHWHHUG��
 
Op 8 jannewaori aovends om zeuven ure is d'r een 6WHOOLQJZDUYHU�GLHQVW in de karke van 
Else. Veurganger is Jan Koops. Et zal gaon over Elia op de Horeb. De schriftlezing is uut de 
Stellingwarver Biebel: 1 Keuningen 19:1-18. Twie kotte onderdielen uut die tekst zullen 
centraol staon: "Elia, wat doej' hier?" (komt twie keer veur) en "Keer weeromme!" Wat gaot 
d’ r omme in et heufd van Elia? En wat kuwwe van dit verhael zels opstikken? Ok de lieten 
bin allemaole in et Stellingwarfs. D'r bin liturgieblatties beschikber. 
 
Op 10 jannewaori komt de nota ‘Een wervend kunstbeleid’  an de odder in een NHPPLVVLH�
YHUJHHUGHULQJ in et gemientehuus van Oostaende. 
 
Op 15 jannewaori komt Theo van de Bles van de Perveensiaole Staoten en blispoter van 
GrienLinks, te gaaste bi’ j et duo Henk en Frank de Vries in et pergramma +XXV�HQ�+LHP van 
RWC (in saemenwarking mit Odrie). 
 
Op 17 jannewaori komt de nota ‘Een wervend kunstbeleid’  an de odder (wodt misschien 
alderdeegst wel vaastesteld) in een UDRGVYHUJHHUGHULQJ van de gemiente van Oostaende. 
 
Op 22 jannewaori 2006 (zundag) is d’ r een ‘non-stop’  meziekpergramme van 11:00 tot 17:00 
ure. Zaelencentrum Dalzicht in Ooldemark prissenteert et 2e 2OGHPDUNWHU�1L¶MMDRUVIHVWLYDO 
mit dielnemers uut et hiele laand. D’ r mag daanst wodden en d’ r is ok alderhaande eten en 
drinken te koop. De intree gelt ¼�����. 
Orgenisaosie: Paul Hensen uut Oldemarkt en Joh.van derWalle uut Noordwoolde. 
Prissentaosie: Henk de Vries uut Noordwoolde. 
 
Op 26 jannewaori 2006 is et 1DWLRQDROH�JHGLFKWHGDJ� Et SLAS orgeniseert dit literaire feest 
in Frieslaand, tegere mit de Liwwadder Kraante en De Harmonie. 
 
Op 22 feberwaori is de uutrikkinge van de 5LQN�YDQ�GHU�9HOGH pries. 
�UHG���]RO�¶W�GDQ�PLW�HW�$UNMH�RN�QRJ�JRHG�NRPPHQ"�
 
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,- 
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’ t Is wat met de wereld. Die is totaal van de 
kook en raakt steeds verder van het kookpunt 
af. Het is duidelijk dat we de zeven vette jaren 
weer achter ons hebben gelaten en dat we in de 
zeven magere jaren zitten. Ik moet er nu voor 
oppassen dat deze eerste column geen 
klaagzang (is die al door Piet vertaald?) wordt. 

 
Het is op alle gebieden in de samenleving 

hetzelfde. Neem alleen maar dat ziekenfonds. 
Iedereen is volgend jaar “verplicht” verzekerd, 
maar het wordt met goud geld betaald. Vooral 
ziekenhuizen zien nu al de bui met onbetaalde 
rekeningen hangen, omdat ze zelf opdraaien 
voor deze rekeningen. Ziekenfondsen hebben 
acceptatieplicht. Natuurlijk is dit grote 
flauwekul, als je verzekerd bent, betaal je de 
erg hoge premie en dat kunnen straks een 
heleboel mensen niet meer. Een 
acceptatieplicht is flauwekul; een doekje voor 
het bloeden om zo maar eens anders te zeggen. 

Dat is al precies zo met die extreem hoge 
premie. Per maand betaal je ouderwetse gulden 
268,-- per maand. Dit is niet normaal en 
daarom krijgt iedereen een tegemoetkoming in 
de kosten. Deze tegemoetkoming is dus een 
mep in je gezicht. Eerst houden ze de mensen 
voor dat ze een flink deel van de 
belastingdienst krijgen en vervolgens krijg je 
nog niet één kwart vergoed. 

 
Wolvege moet zonodig meedoen met 

prestigieuze- vooral- enorm hoge gebouwen; 
gemeentehuis en flats. Zulke gebouwen passen 
totaal niet in het landelijke beeld van de 
omgeving. Iemand van buitenaf denkt in een 
enorm grote plaats terecht te komen. Eenmaal 
in het dorp komt hij of zij bedrogen uit. De een 
na het andere gebouw of winkelpand staat leeg 
en zijn de ramen met houten platen dicht 
gemaakt. Een uiterst troosteloos gezicht. 

Een poosje terug was ik in Oosterwoolde. 
Die troosteloosheid is mij daar in ieder geval 
niet opgevallen. Daar hebben ze voor een paar 

jaar terug een “bescheiden” gemeentehuis 
neergezet op een onopvallende plaats. 

 
Bekende Stellingwarver schrijver verbrandt 

sterk privé-achtige papieren. Als een schrijver 
zoiets doet, is dat een “doodzonde”. Wat voor 
grote geheimen heeft hij te verbergen? 

 
Zo heel af en toe komt er weer eens een 

raadslid van één van de gemeenten in de 
belangstelling. Dit keer is dat Klaas van der 
Kooij. Veelgehoorde kritiek binnen en buiten 
gemeentehuis is dat Van der Kooij niet luistert 
en zijn eigen wil doordrukt, volgens de L.C. 
van 22 dec. 2005. Waar ken ik dat van: “Niet 
luisteren en eigen wil doordrukken” en vooral 
óók geen kritiek dulden? Hij kijkt dit gewoon 
af van de tegenwoordige jeugd. Voorbeelden 
genoeg. Die luistert ook niet en drukt zijn of 
haar zin ook gewoon door en kan ook niet met 
kritiek omgaan.  

 
Maar er is ook leuk nieuws. De koningin en 

leden van de koninklijke familie helpen als 
vrijwilliger bij diverse instellingen en 
bedrijven die zich inzetten voor de 
samenleving. Natuurlijk zet dit wat werk 
betreft echt geen zoden aan de dijk, maar de 
vrijwilligers weten nu wel wat er op de 
werkvloer speelt. 

 
In Amerika heeft een conciërge een baby 

opgevangen. De baby was bij brand door de 
moeder uit het raam gegooid. De conciërge zei 
dat zijn vaardigheden als honkballer goed van 
pas waren gekomen. 

 
Wist u dat precies om 19.35 uur op 21 

december 2005 de winter is begonnen en dat 
we dus de kortste dag weer hebben gehad? We 
gaan nu weer wat licht betreft “de goede kant” 
op. 
 
De wrotter 
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De redaktie van 'H�1LHMH�7LHG,  
blad in t plat, weunsket oeleu völ 

geluk in n tuk in t nieje joar. 
Goodgoan, 

Goaitsen van der Vliet 
't Sander 36, 7522 AM Enschede 

Tel. 053-4359229 
http://members.home.nl/goaitsen/ 

 

As oold Elsigers wiwwe jim 
allemaole een hiel goed ni’ jjaor 2006 

toeweensken mit veural een protte 
wille, gelok en vanzels een goeie 

gezondhied. 
 

Fem. Lútzen Betten, Kampen 
(breur van Odrie radioman Hendrik) 

 

Drentse Taol 
wèenst elkenien het allerbeste veur 
2006. Maak er wat moois van, wees 
een beetie verdraogzaom en… blief 

je taol proten! 
 

Jan Germs 
Stichting Drentse Taol 

&RPSXODDW�$XWRPDWLVHULQJ�EY�
�

(Spoonser van de Stellingwarver Biebel) 
 

Weensket alleman een gelokkig 
ni’ jjaor mit bovenal een goeie 

gezondhied. 
 

Graag wens ik een ieder  
een voorspoedig jaar toe. 

 
Anne Bult 

*HORNNLJ�QL¶MMDRU�
 

Monique 
 

Een ieder een gezond en gelokkig 
ni'jjaor mit een protte leesgenot 

 
Mien schrieveri’je hangt now nog bi’j de 

uutgever, binnen op et linnenrak mar  
as ‘t weer een betien mitzit dan komt et 

ankem jaor riekaans wel naor buten 
 

Henk de Vries 
 

Ik weenske jim een goed en gezond 
2006 toe 

 
Martha 

 

Ni’jjaorsweens van Frank de Vries: 
blief bi’j de les 

in 2006 

Wy hoopje dat de krystdagen moaie 
dagen west binne en  

foar elkenien 
lokweensken foar it nij’e jier 

 
IDQ�<YRQQH�XXW�6NRWOkQ 

 

,HGHULHQH�HHQ�
]HJHQG�1L
MMDRU
�
 

Dat 2006 mar een kreatief jaor wodden mag 
Dawwe allemaole gezond blieven meugen  

       
 

Roely 
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* Gisteren om iets over zessen het ‘An de liende’  toegestuurd gekregen. De paperclip heeft 
een klein rood balkje - teken van gesloten/vergrendeld? - als ik de envelop in het menuuutje 
pak, en ook het 'opslaan' daaronder is wat grijs. Het lukt mij niet één van deze twee te openen 
en het lukt mij ook niet via, eerst het programma MS-Word te openen enz. M.a.w. ik heb dit 
nummer nog niet kunnen lezen. Hoe nu verder?  
�UHG���GUHNW�HYHQ�EHVFKHLG�GDRQ�YDQ]HOV�HQ�GRH�HYHQ�ODHWHU��
Snappen doe ik het nog niet, maar nu lukt het bij de laatste zending wel en - heel toevallig - 
met:http://www.stellingwerfs-eigen.nl/Liende/index.htm uit een heel andere mail van een 
maandje geleden ook wel. Wat hebben jullie er een werk van gemaakt! De eerste 
reactiestukjes gelezen; ziet er allemaal inhoudelijk en structureel erg verzorgd uit!!  
M’ n complimenten. 
Mogelijk kun je van de stukken proza/vertelling én van de poëzie, diverse gedichten volgende 
keer óf een geheel maken onder een grotere kop als auteurswerk: proza en poëzie óf vooraf 
zeggen dat het nummer gelardeerd word met beide soorten. Ik denk dat dat eerste een 
doelgroep bereikt van grote omvang.  
�UHG���YHHUGHURS�LQ�GLW�EODG�VWRNW�-DQ�0HLMHU�YDQ�(W�9HQH�HW�3&�SHUEOHHP�XXW��
 
* Et liekt wel sunderklaos. Mien komplementen veur et eerste nommer. Mooi gedicht over 
Oene. 
�UHG���GDDQN�YHXU�MH�NRPSOHPHQW��'LW�ZDUN�ZDV�GRHGHUWLHGHQ�WURXZHQV�QLHW�JRHG�JHQRHJ�RP�
LQ�'H�2YHQG�SODHWVW�WH�ZRGGHQ� 
 
* Heb het laatste nummer "An de liende" gekregen en kom er nu pas aan toe om het een 
beetje te lezen. Het eerste gevoel wat ik er bij het doorbladeren bij kreeg, was dat je er voor 
moet oppassen om het niet te veel te maken. Zo'n electronische uitgave geeft namelijk 
helemaal geen beperking, maar als het te groot is, zullen een boel mensen tijdens het lezen 
afhaken. Dat had ik eigenlijk al bij het doorbladeren toen ik hem kreeg. Oef, heb ik gedacht, 
dat is een hele hap om te lezen.  
�UHG���HW�YUDJW�G¶U�GDQ�PLVVFKLHQ�ZHO�RPPH��PDU�LH�KRHYHQ�HW�QLHW�LQ�LHQ�NHHU�XXW�WH�OH]HQ��
 
 
* Helaas kan ik jullie niet in het Stellingwerfs antwoorden. Maar ik kan goed lezen wat jullie 
schrijven.  
Ik sal un paar sinn doen in ‘t Kaampers. Ie sien dan metiene dat ik ut niet goed kan.  
Dit is allemoale lastig, de goeie klinkes enzo.  
Maar lezen geeft geen problemen. Leuk dat jullie bijna een testament ��UHG���17� klaar hebben.  
�UHG���HW�)ULHV�KHW�]LHQ�%RNZHUWV��YDQ�5LQN�YDQ�GHU�9HOGH���'LW�.DDPSHUV�LV�KLHO�JRHG�QDR�WH�
NRPPHQ�KHXU��*HZRRQ�GRHQ« 
 
* k Heb ‘An de liende’  weer mit plezaaier deursnuusterd. Meschains kin k stukje veur joe 
schrieven hou of t aal begund is mit biebelvertoalen en zukswat. Zol dat wat wezen? Dat 
wordt den wel wat meer as gewoon n overzichtje! En stief bedankt veur t tousturen!  
�UHG���OLHNW�RRQV�µJRXG�WRXZ��PLHQ�MRQJ¶��
 
* Ik ben onder de indruk! Jammer genoeg kan ik 't Stellingwarfs alleen verstaan en lezen, 
schrijven lukt me echt niet, dus doe ik dit in het Nederlands. Ik stuur je mail ook door naar 
mijn vader, ik weet zeker dat 'ie dat leuk vindt. 
�UHG���KDWVWLNNH�DRULJ��GDDQN�YHXU�¶W�NRPSOHPHQW� 
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* Uut de LC van 6/12: Johan Veenstra Klundert mit et Toeval. 
�UHG���*HOHXI�LQ�*RG��$OODK��,QWHOOLJHQW�'HVLJQ�RI�LV�HW�VHLQV�WRFK�DOOHPDROH�PDU�7RHYDO"�
 
* In de Stellingwarver kraanten van 7/12 vertelde Sjoukje Oosterloo in Op ‘e 
schostienmaantel over et inruilen van de kraante veur internet. 
�UHG���]RNV�YXXOW�NUHN�]R�DV�HW�LQUXLOHQ�YDQ�EL¶MJOLHNV�MH�VFKRRQPRHNH�WHJHQ�HHQ�RROGH�DXWR��
 
* Uut de LC van 13 dec: Westaende het de meerste (21.300) koenen van hiel Nederlaand! 
�UHG���]RYXOH�LQZRQHUV�KHEEHQ�]H�RN�RQJHYHHU��=H�]XOOHQ�GH�NRHQHQ�WRFK�ZHO�WHOG�KHEEHQ"�
 
* Uut de LC van 13 dec: Karst Berkenbosch Klundert een ommelaanse reize mit de bus van 
Berkoop naor Et Vene, op en daele. 
�UHG���DV�EXVUHL]H�PLVVFKLHQ�ZHO�ZDW�GXXU�PDU�]LH�HW�GDQ�PDU�DV�HHQ�NXOWXXU�UHLVLHQ��
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 14/12: Karst Berkenbosch stapt in ien keer op as 
fraktieveurzitter van de PvdA in Oostaende.  
�UHG���MDPPHU�YDQ]HOV�ZDQW�HW�ZDV�GH�LHQLJH�GLH�HW�6WHOOLQJZDUIV�HLJHQ�LQ�GH�UDRG�EUXXNWH��
 
* Uut de lekaole kraanten van 14/12: In Op 'e schostienmaantel was ’ t Kastfeest. 
�UHG���WVMD��ZDRU�HLQV�QLHW" 
 
* Uut de LC van 14/12: Friese waternamen vastgesteld. Et Bildt en de Stellingwarven willen 
de eigen streektael liever bruken. 
�UHG���HHQ�6ORWLHQ�HQ�HHQ�/DHNLHQ��(Q�GH�.XXQGHU�QXPHQ�ZH�7VMRQJH�7VMRQJH�7VMRQJHU��
 
* Op 15/12 schreef Wieke de Haan hiel aorige deengies in en over 't Stellingwerfs in heur 
dagboekien http://wiekedehaan.web-log.nl/log/ 
�UHG���WLJH�WDQN��
 
* Uut de LC van 16/12: Grunnigers wollen gien Fraizen wodden in et begin van de veurige 
ieuw. 
�UHG���]L¶M�EOLHGH��ZL¶M�EOLHGH�RI�EHLGH�EOLHGH"�
 
* Uut de LC van 19/12: d’ r is wat opstaand tegen de ni'je Nederlaanse spelling. D’ r bin zoe’ n 
9.000 ni'je woorden deurvoerd. 
�UHG���ZL¶M�KROHQ�ZHO�YDQ�HHQ�EHWLHQ�GZDV��
 
* Op 19/12 was et jaorlikse grote diktee op 'e tillevisie en uut de LC van 20/12: en weer is ‘t 
een Belg (Vlaming) die oons Nederlaans Nationaol Diktee wunnen het. 
 
* Uut de LC van 20/12: Johan Veenstra Klunderde mit oolde feiten en stoethaspels. 
�UHG���VOXXWKDVSHO�RI�KDVSHONRQW�H������VWRHWKDVSHO����LHPDQG�GLH�YHUZDUG�YHUWHOW��GLH�]DNHQ�GRRU�HONDDU�
KDVSHOW��
 
* Uut de LC van 21/12: et Friese woord "iepenloftspul" wodt in et Nederlaans opneumen. 
�UHG���GDQ�ZHH¶ZH�RN�QRJ�ZHO�LHQH��
HXSHQORFKWVSXO���RSHQOXFKWYRRUVWHOOLQJ��WRQHHOVWXN�LQ�GH�RSHQ�OXFKW��



* Uut de LC van 22/12: de medelvliegklub het een ni’ j plakkien vunnen in Stellingwarf an de 
boverloop van de Kuunder. Et is et ienige plakkien in de gemeente Oostaende waor as binnen 
een straol van 800 meter gien huzen staon! 
�UHG����6WHOOLQJZDUI�LV�YRO�KqQ"�
 
* Uut de lekaole kraanten van 22/12: In Op ’ e Schostienmaantel wodde ommeraek mit 
kerbied scheuten. 
�UHG���GH�QDHPH�YDQ�GH�VFKULHYHU��VWHU�VWDRW�G¶U�WHJHQZRRUGLJ�DO�HHQ�SHHU�NHHU�QLHW�PHHU�EL¶M��
 
* Uut de LC van 27/12: Karst Berkenbosch Klunderde mit zingen en centen veur kultuur. 
�UHG���ZL¶M�NXQ�RRQV�RN�ZHO�HHQ�DDQGHUH�UHJHOLQJ�YHXUVWHOOHQ�DV�YHUGLHOVOHXWHO�YHXU�GH�6WHOOLQJZDUIVH�
VXEVLGLHV��
 
* Een kop uut de LC van 28/12: Lagere straf voor beroving in stad. 
�UHG���GDW�LV�WRFK�HHQ�KLHOH�JHUXVWVWHOOLQJ�YHXU�RRQV�KLHU�RS�¶W�SODWWHODDQG��
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 28/12: Roely Bakker maekte een spannend verhael mit 
stief bevreuren kiepesop in Op ‘e schostienmaantel. 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 28/12: Et gedicht “ Sni’ j”  van Jan Veldhuizen ston op de 
infermaosiebladziede van de gemiente Oostaende.  
 
 
 

:DW�]HJ�LH«"��
He 'k et niet goed begrepen…?  
Een kezehaandeler die docht dat hi’ j veur de radio heurd hadde dat d'r gien ‘boerekaas’  meer 
verkocht wodden mocht op de mark en in de straote. Een kollega van him belde him op en 
vreug wat d'r mit him an de haand was waorop die kezeboer zee dat ie zoks heurd had. Zien 
kollega zee doe dat et ‘burka's’  weren waor vrouwen in wonen. Mochten d'r now gien burka's 
of gien boerekaas meer in et eupenbaor op de straote…?  
ff 
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D’ r was es een kleine tael. Zien beriek was klein, zien toekomst wif en gelokkig was hi’ j niet. 
Hi’ j zochtte es omdat hi’ j klein was en hi’ j reup:  
“ Och, dat ik mar wat meer mitbroezen moch in de grote wereld en dat mien geluud mar wat 
meer te heuren was op straoten en op pleinen.”  En d’ r kwam een ingel uut de hemel die zee:  
“ Ie kriegen waj’  zegd hebben.”  En hi’ j wodde meer praot in winkels en op straoten en op 
pleinen, mar hielendal gelokkig was hi’ j niet. 
 
En in de winkel zag hi’ j boeken in allerlei taelen, mar niet in zien tael. En de kleine tael zee: 
“ Och, dat d’ r toch ok boeken kommen in mien tael en dat de meensken die kopen meugen.”   
En d’ r kwam een ingel uut de hemel die zee:  
“ Ie kriegen waj’  zegd hebben.”  En d’ r wodden ok boeken schreven in de kleine tael en in de 
winkels verkocht, mar hielendal gelokkig was hi’ j niet. 
 
En in theaters en op vergeerderings heurde hi’ j allerlei taelen, mar zien tael heurde hi’ j niet. 
En de kleine tael zee:  
“ Och, dat d’ r toch ok tenielstokken kommen in mien tael en dat d’ r vergeerderings binnen 
waor ik heurd wodde.”  En d’ r kwam een ingel uut de hemel die zee:  
“ Ie kriegen waj’  zegd hebben.”  En d’ r kwammen tenielstokken in de kleine tael en in de 
theaters en schouwburgen wodde de kleine tael heurd, mar hielendal gelokkig was hi’ j niet.  
 
En de kleine tael kwam veurbi’ j een schoele en hi’ j heurde zingen in vremde taelen mar zien 
tael was d’ r niet bi’ j. En de kleine tael zee:  
“ Och, dat de kienders toch ok in mien tael zingen meugen.”  En d’ r kwam een ingel uut de 
hemel die zee:  
“ Ie kriegen waj’  zegd hebben.”  En de kiender zongen lieties in de kleine tael mar gelokkig 
was hi’ j niet.  
 
En op de radio heurde hi’ j dat de kleine tael erkend wodden zol en van now of an krek zovule 
weerd wezen zol as welke tael dan ok. En de kleine tael zee:  
“ Och, dat ik zoe’ n kleine tael wezen mag.”  En d’ r kwam een ingel uut de hemel die zee:  
“ Ie kriegen waj’  zegd hebben.”  En de kleine tael, zien beriek was klein, zien toekomst wif, 
mar hi’ j was gelokkig. 
 
<EH�+RIVWUD�
 
 
 
 



/DQJ�OHYH�KHW�QXQHUQ�YDQ�HHQ�NLQG�HQ�KHW�ORQJHUQ�YDQ�HHQ�YUXPGH�
 
’ t Is niet zo raor aj niet weet wat WZHHGXXVWHU, LHJHONDRU, GLHYHUGDRWVLH, NDELOVNRS, HNNHOELHWHU, 
VWULHSVLHNRRU�en NRSVWXEEHU met mekaar te maken hebt. Ik zal je dan ok maor gauw oet de 
braand helpen. Het bint zeuven veurbielden oet het boekie over de mooiste woorden van 
Drenthe dat in november 2005 oetkommen is. En der is nog een hiele flot. Wat te denken van 
KXS]HHO, KR]HY|UUHOV en PLHJKXPPHO? 
 
Het was in de zummer van 2005 een gloepends schier plan van het Dagblad van het Noorden 
um op zuuk te gaon naor het mooiste Drentse en Grunneger woord. Zie hadden bij de kraant 
hoopt op een paar honderd inzendingen. Het weurden der oeteindelijk 3400. Een getal dat 
angef dat hiel veul lu nog begaon bint met de streektaol in oes gebied, dat ze der warm veur 
lopen kunt. 
 
Het begroot mij wal dat der nogal wat woorden oet die lange liest bint, die staodigiesan an ’ t 
verdwienen bint. Der bint niet veul Drenten meer die in ’ t WZHHGXXVWHU nog even kuiern gaot. 
En wel hef nog wal ies een VWULHSVLHNRUHQ boks an? +XS]HOHQ bint makkelk, maor de boks zakt 
mij dervan of a’ k bekiek hoe vaak het woord nog gebroekt wordt. Zo beetie bij beetie giet het 
eigene van de taol vort, wordt alles weer wat meer geliek. 
 
In zien gedicht *HOLHNVRRUWLJKHLG giet Gerard Nijenhuis in de vierde strofe in op de taol: 
 
(Q�RH]H�WDRO�±�GLH�]DFKWH��GLH�KHW�QXQHUQ�
NHQGH�YDQ�HHQ�NLQG��KHW�ORQJHUQ�YDQ�HHQ�YUXPGH���
GLH�ZHXU�EHKHHUVW�GHXU�KHW�JHWDO��
+HW�UHNHQZDUN�ZDV�PHHUGHU�DV�GH�VWLOOH�]LQ�
YDQ�RH]H�LQJHNU|PSHQ�ZRRUGHQ���
GLH�ZLM�DDO�PHHU�YHU]ZLHJW��
 
Maor lu, het underzuuk van het Dagblad vertelt oes, dat de Drentse taol nog lang niet dood is. 
Daorveur bint der veul te veul mensen die de zachte taol nog te mooi vindt, te veul mensen 
die de ingekrömpen woorden nog aaid niet verzwiegt. 
 
Oh ja, veur de ongelukkigen under je die gien Drents woordenboek hebt,  
volgt hier de vertaoling van de stoerste woorden oet het veurgaonde. 
 
tweeduuster  = schemering 
iegelkaor  = egel 
dieverdaotsie  = afleiding 
kabilskop  = masker 
ekkelbieter  =  meikever 
striepsiekoor  =  ribkoord 
kopstubber  = ragebol 
hupzeel   = bretel 
hozevörrels  = kousevoeten 
mieghummel  = mier 
nunern   = zachte kreungeluidjes maken van een klein kind 
longern   = heftig verlangen 

 
kiek ok ies op www.taolpaddrenthe.nl of www.drentsetaol.nl 
6WLFKWLQJ�'UHQWVH�7DRO�
-DQ�*HUPV 
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9DQ�RRQ]H�YDDVWH�YHUVODJPDHNHU��
 
Over voetballen. 
Veurtiermeri’ je zegt mi’ j dat Duutslaand gien wereldkampioen voetballen wodt dit jaor. Op 
pepier hebben ze een makkie in de eerste ronde. Bi’ j et lottiestrekken deur die blispoters, dat 
ok nog es rechtstreeks uutzunnen wodde op ‘e tillevisie, dee blieken hoe ze de dielnemende 
voetballanen bi’ jenneer toveren kunnen.   
Deur heur kracht kan Duutslaand veer kommen mar as et d’ r op ankomt bin ze krek niet liep 
genoeg.  
Duutslaand het wel een superster mar die woont in Rome en grootkaans dat die ok niet  
voetballen kan, wi’ k geleuven…  Der Kaiser voetbalt niet meer en Lothar Matteüs het ok niet 
et juuste evangelie.  
Hoezo de groep des doods veur Nederlaand zoas suggereerd wodt in pattie kraanten?  Trener 
Marco van Basten wet as gien aander hoe aj’  de balle in et doel kriegen moeten. 
De trener mit de meerst slimme taktiek en  juuste opdrachten an zien speulders zal mit zien 
ploeg wereldkampioen wodden. Dan blieven d’ r mar een peer lanen over. 
 
 
 
Scheuvellopen. 
Zol de massahysterie veur een elfstedetocht al gauw weer toeslaon now d’ r wat sni’ j naor 
beneden kommen is en et een peer graoden vreuren het? As zokke berichten kommen, die 
meerstentieds deur journelisten de wereld in hulpen wodden, gaot alleman zich d’ r mit 
bemuuien en wodt et opblaozen om de kraanten mar vol te kriegen. Mar goed, et volk het d’ r 
recht op. As et al zoveer komt kriegen we eerst de plaetselike hadriederi’ jen en dan de 
tochten. Horren verslaggevers vliegen dan naor de Tijnje en Ni’ jelaemer om te kieken wie as 
eerste een hadriederi’ je uutschrift. 
Hoe zol et kunnen dat et daor altied krek wat hadder vröst as op aandere plakken. Zol et 
liggen kunnen an de bojem mit ondereerdse waeterstromen of zol et liggen an de meensken 
die heur d’ r veur inzetten? 
Hoe dan ok, as de eerste riederi’ jen west hebben, kriegen we vaeke de toertochten. 
Dan kuj’  de wereld ok es van een aandere kaant bekieken. 
’ t Is al weer een schoffien leden dawwe overal scheuvellopen konnen op netuuries in oonze 
kontreinen.  
De eerste tochten bin vaeke op et Nannewied bi’ j Et Vene of in de Weeribben.  
Mar es kieken hoe ’ t komt bi’ j de eerste ni’ je maone. 
 
 



7DHOWXXQ�
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Uut et Stellingwarfs Woordeboek: 
�
* Pattie volk het op ’ t heden wel es een drup snotte an de neuze hangen. Zoe’ n druppeltien 
numen wi’ j in ’ t Stellingwarfs, een µODRPHUVWDW¶. 
 
* We kennen vanzels allemaole wel iene die awwe bi’ jglieks een 'ERINRQW' of 'GLNNRQW' 
numen. Weej' wel dawwe - neffens et Stellingwarfs Woordeboek - in de Stellingwarven wel 
meer as honderd van zoksoorte kont-feguren kennen. Hier een stok of vuuftig: 
 
bedisselkont, douwelkont, dreutelkont, dwirrelkont, fiespelkont, foddelkont, goechelkont, 
griemkont, husselkont, kaekelkont, keutelkont, kiffelkont, kliemkont, klongelkont, knarpkont, 
knusselkont, krabbekont, krummelkont, kwaanselkont, liepkont, motterkont, nusselkont, 
piekerkont, piemelkont, pruttelkont, pruwelkonte, rabbelkont, rammelkont, repelkont, 
rittelkont, sjaantelkont, slaanterkont, slofkont, slonterkont, snaeterkont, stoetelkonte, 
straampelkont, tiepelkonte, tonterkont, wauwelkont, wriemelkont, zemelkont, zieverkont, 
zwaanselkont en een zwiemelkonte. 
 
Elk naor zienes, prachtig mooie woorden mar et eigenaorige is wel dat een protte, veerweg de 
meersten een slim negatieve inslag hebben en (daoromme?) de hieltied op vrouwluden of 
maegies slaon. Een peer veurbeelden: 
GZLUUHONRQW�H��- onrustige vrouw, drukke beweeglijke vrouw 
NDHNHONRQW�H��- praatzieke vrouw  
NOHWVNRQW�H��- vrouw die veel kletst  
 
Daor biwwe eins toch niet zo wies mit, dat we moe’ n ok nog mar es wat van zokke woorden 
bedaenken die dan veur manluden gellen. 
 
* Op www.marktplaats.nl wo’ n op ’ t heden o.e. disse boeken haost te geef anbeuden: 
 
2QGHU�HLJHQ�YRON��
Stellingwarver Schrieversronte  
Paperback, 112 pag., Stellingwerfs, verhealen en riempies  
4 euro  
 
$V�GH�ZLOGH�UR]H�EOXXLW - Johan Veenstra  
Stellingwarver Schrieversronte  
Paperback, 48 pag., Stellingwerfs, gedichten  
3 euro  
 
(HQ�KDDQGYRO�VSHXOJRHG����Jouk  
Stellingwarver schrieversronte (Taconis, Wolvega)  
Paperback, 79 pag., Stellingwerfs, verhealen en riempies  
4 euro  
 
.ODHWHUMDHJHUV - H.J. Bergveld 
Stellingwarver Schrieversronte, 1976  
Paperback, 127 pag., Stellingwerfs, verhealen en riempies, etc.  
4 euro 
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6WLO�JHQLHWHQ�
�
/XLVWHUHQ�QDDU�ZRRUGHQ�
GLH�QLHW�]LMQ�JH]HJG��
6OXLPHUHQ��RJHQ�JHVORWHQ�
=LHQ��ZDW�HU�QLHW�WH�]LHQ�LV��
*HYRHO�GDW�MH�HU�EHQW�
]R�GLFKW�ELM�PLM�
LQ�OLFKDDP�HQ�]LHO��
2YHUGDDG�DDQ�JHOXN��
 ����� � ��� ���	��
�� ��������  
 

Wat sommige mins'n bedoolt mit ‘laag bij de grond’  is mi'j un raodsel. Maor miskien holt se 
fan kievitseier en die bint altijd lege bi'j de grond te fien'n en dàn is 't un eerbewies. Self dacht 
ik meer an un limmerick:  
 

8Q�NDVWHOHLQ�XXW�'H�%OHVVH�
KDG�IHXU�VLHQ�NODDQW
Q�ppQ�OHVVH��

�:DW�LH�MRQN�KHSW�HOHHUG�
LV�EHVOLVW�QHHW�IHUNHHUG���

'DRUXP�LV�L
M�QRJ�VWHHGV�DQ�GH�IOHVVH��
 
:ROWHU�.ULVW�
 

.U\VWWLLG�LQ�6NRWOkQ 
 
In Skotlân kinne ze (fansels) gjin Sinterklaas. Dat betsjut dat ze hjir al betiid mei de kryst 
begjinne. Oan 'e ein fan de wynmoanne (oktober) steane de earste beamen al in 'e stêd. In 'e 
slachtmoanne (novimber) rint 'Santa' hjir al troch 'e strjitten. Op elke hoeke stean ze op toeters 
te blaazen. No it jûns betiid tsjuster is, is 't wol sa gezellig mei al die ljochtjes. 
 
Sels ha we de krystbeam ek al betiid in hûs helle. Wat lochtjes hjir en wat boltjses der, en it 
sjocht d’ r al fluch moai út. Dit jier wurdt foar ús ‘n kryst sûnder famylje mar dochs net allinnig! 
Wy krije besite út Apeldoorn en from ‘The Isle of Wight’ . It sille dochs noflike dagen wurde. 
De besite nimt sels oaljebollemoal en ‘n flesse Sonnema mei! Wy sille es sjen at de Skotten dat 
ek lekker fine. 
 
*URHWQLV�XXW�6NRWOkQ��IDQ�<YRQQH 
 

6WLOOH�JHQHXJWHQ� � � � �
�
/XXVWHUHQ�QDRU�ZRRUGHQ�����������������������
GLH�QLHW�]HJG�ZRGGHQ����������������������������
6OXPHUHQ��RJHQ�GLFKWH��
'LQJHQ�]LHQ�GLH�G
U�QLHW�WH�]LHQ�ELQQHQ��
9XOHQ�GDM
�G
U�ELQQHQ������������������������������
KLHO�GLFKW�EL
M�������������������������������������������
LQ�PLHQ�ZH]HQ��
(W�JHORN�NDQ�QLHW�RS�������������������������������
������ � ��� ���	��
�����������  
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De kerst komt er weer aan, 
we hebben de boom al staan. 
Gedachtes bij het woord kerst; 
worden we door alle winkels afgeperst? 
Kerst, een amerikaans fenomeen? 
 
Overdreven verlichting bij de één, 
de ander vindt de grootste boom, niet groot genoeg. 
Kerst begint tegenwoordig al vroeg. 
Miljoenen worden uitgegeven aan cadeau's, 
we eten allen vele kilo's. 
 
Maar waar gaat de kerst nu echt om? 
Het is een kleine optelsom... 
Uit betrouwbare bronnen, 
weten we dat het met de geboorte van Jezus is begonnen. 
 
Vredig samenleven, 
niet nemen, maar geven. 
Kerst, een gezellig samenzijn, 
eventueel met een glaasje wijn. 
Laat je niet te veel beïnvloeden door alle commercie, 
volg je hart, en dat is de conlusie.  
 
YB 
 

+HH��HHQ�KDLNRHJLHQ�
 

Starvende gao ik 
vot van al mien geliefden 

wie wet, tot laeter 
 

�.RPW�RRQV�EHNHQG�YHXU��



-HXJG�
 
Voor de jongeren onder ons! Voor iedereen die denkt dat ze nog jong zijn! Helaas, open je 
ogen. De meeste studenten die vorig jaar begonnen op de universiteit zijn geboren in 1985. 
 
> Zij hebben nooit: "We are the world, we are the children..." of "Sunday bloody Sunday" 
gezongen. 
> Ze zijn te jong om zich de explosie van de Challenger te herinneren.  
> Voor hen hebben AIDS en werkloosheid altijd bestaan. 
> Een Twix heeft nooit een Raider geheten. 
> Ze hebben nog nooit gedemonstreerd tegen kernraketten. 
> Ze hebben nooit met een Atari of Commodore 64 gespeeld, ze hebben zelfs nog 
 nooit van Pac-Man of Pong gehoord! 
> Ze hebben nog nooit een 5 1/4 inch diskette gezien. 
> De CD kwam op de markt 2 jaar voordat ze geboren waren. Ze hebben nooit een single van 
Doe Maar gehad. 
> Ze weten niet wat het is om op de lange golf naar de radio te luisteren. 
> De meesten weten niet hoe vroeger de TV’s eruit zagen, ze kunnen zelf niet verklaren hoe 
ze zonder afstandsbediening kunnen functioneren en hoe je zwart-wit kunt kijken. 
> Ze hebben nog nooit "Startrek", "Wicky de Viking" of "Maja de bij" gekeken. 
>  Ze denken dat James Bond altijd Pierce Brosnan is geweest. 
> Een studiebeurs die geen lening is en waar je niet voor hoeft te presteren is voor hen een 
utopie. 
> Ze denken nooit aan de tune van "Jaws" als ze in zee zwemmen.  
> Ze denken dat een telefoon "aan een draad" science fiction is. 
> Rolschaatsen hebben voor hen altijd wieltjes op één rij gehad. 
> Voor hen is Michael Jackson altijd al wit geweest. 
> Ze weten niet dat Travolta kan dansen (vooral op zaterdagavond). 
> Ze weten niet wat voor klootzak JR was (en wie op hem geschoten heeft). 
> Ze denken dat "Charlie's Angels" en Mission Impossible gewoon films zijn die het 
afgelopen jaar zijn uitgekomen. 
> Ze weten niet dat de regisseur Ron Howard Richie speelde in Happy Days. 
> Ze denken dat Picasso een naam van een auto is. 
> Ze weten niet beter dan dat Den Uyl een vogel is. 
 
Wat missen die jongeren toch veel! 
Ben blij dat ik vroeger jong was! 
 
MnH 
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Al meer as vuventwintig jaor hadde Jan now in de draankehaandel zitten. Op ’ n dag stapte hi'j 
mit een rechte rogge - mar ok hielendal in ‘e stress - naor zien baos, nam in ien keer zien 
ontslag en kocht 50 bunder (ies)laand in Alaske. Zo veer as mar meugelik, vot van alle 
meensken en vot van alle drokte.  
Ien keer weeks kwam de postbode bi'j him langes, meerstal om te zeggen dat d’ r gien post veur 
him was. En ien keer in de maond gong hi'j - een peer honderd kilemeter linksof en dan de 
hieltied rechtdeur - naor de grote stad veur wat bosschoppen. 
 
Nao een maond of zesse van haost totaole isolaosie wodt d'r op een goeie dag bi’ j Jan op ‘e 
deure klopt. Hi'j dot eupen en daor staot een banjer, roeg in de baord en hanen as koleschoppen. 
"Goeie" zegt de man "ik bin Lasse. Je buurman van zoe'n vuuftig kilemeter veerderop. Rond de 
Kastdaegen geef ik meerstal een fesien en now wo'k jow vraogen aj' disse keer kommen willen. 
’ t Begint om een uur of vieve henne." 
"Now, dat liekt mi'j wel wat toe" zegt Jan. "Nao zoe'n halfjaor hier zo alliend op 'e vlakte he'k 
d'r eins best wel es weer aorighied an om es weer wat meensken tegen te kommen, dat ja, ik 
komme. Daank veur je nuging." 
 
Mit dat de Lasse votgaon wil, dri'jt hi'j him nog es omme en ropt 
"'k Moet je eins nog al waorschouwen. D'r kan wel es aorig dronken wodden." 
"Och" zegt Jan "dat geft niks. Ik hebbe jaorenlaank in de draank ommesleugen en kan wel wat 
hebben." 
"O ja, en et wil nog wel es gebeuren dat et op wat slaonderi'je uutdri'jt." ropt Lasse nog. 
"Now, dat zal wel wat toevalen. Mit de meerste meensken he'k altied wel aorig overweg kund. 
Nee, ik zal d'r wezen. Reken d’ r mar op." 
"En et wil op et laest van de aovend ok nog wel es op hiele roege seks uutdri'jen" waorschouwt 
de grote vremdeling him as laeste. 
"Geft ok niks, liekt mi'j zuver wel wat toe nao al die maonden hiere mar now he’ k nog wel een 
vraoge: wat kleraosie za'k anstrupen?" raost Jan him nog nao. 
"O, dat komt niet zo krek... we bin toch mar mit ‘n beidend." heurt hi'j Lasse nog krek zeggen. 
 
$UQR�
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Een haiku is een klein dichtwarkien van drie riegels. Meerstal wodt et (klassieke) schema 
van mit 5-7-5 lettergrepen toepast mar 4-6-4 of 3-5-4 mag ok wel. Mar 5-7-5 is et aldermooi-
ste. Et onderwarp komt meerstentieds uut een kieken naor de netuur, vaeke ok nog es in et 
tiedsbeeld van et seizoen. Meensken kommen d’ r liekwels niet in veur, mar et gevuul van de 
haiku-maeker (dichter) moet in de omschrieving wel dudelik wodden.  
 

Begin mar es bi’ j et begin. Maek een kuiertien of kiek es een posien (deur ’ t raem) naor 
buten. Zuuk een klein deengien, een detail op, et liefste wat dat mit et seizoen te maeken het 
zoas op ’ t heden (haast/winter): verwi’ jde wolkens, valend blad, een waeterig zunnegien, een 
dikke regenbujje of een grommegien vasse sni’ j. Koppel zoe’ n beeld zo vule meugelik an je 
eigen gevuulte van dat mement, bi’ jglieks: vri’ jhied, wat kniezende, opjaegd, hatstikke bliede 
of bange (veur de toekomst?). Maek dan een gedichien van de drie riegels en bekommere je 
daorbi’ j drekt nog niet om et tal lettergrepen. Perbere eerst nao daj’  die drie riegels hebben, 
om dan van iedere riegel zinnegies mit et ritme van de 5-7-5 lettergrepen te maeken waorin 
alles precies op zien plak vaalt. Veurbeeld: Ik krege morgens van Coby een tillefoontien dat 
Jan opiens wegraekt was en ston wat tot et raem uut te steren naor de oolde bomen bi’ j oons 
langs de weg. Doe lekte mi’ j disse uut de penne: 
 
Oolde ekkelboom 
morgen zul ie daor nog staon 
mar waor bin ik dan 
 
3LHW�%XOW�����QRYHPEHU�������
 

Et is ok een goeie oefening om veurof bepaolde deengies uut de netuur alvaaste te 
koppelen an een gevuulte zoas bi’ jglieks een vuurslange bi’ j onweer en een hatstochtelik 
opkommende liefdesbevlieging; een mooi maegien of een jonge vrouw (bloot?) in krekvalen 
sni’ j en schoonhied; hadde slagregens in de haast die klaeteren tegen de raemen en de 
beschutting van een dak boven je heufd bi’ j een waarme kachel; een (te) dunne toeke van een 
boom en een (te) grote voegel die op die toeke lanen wil mit onzekerhied; een fladderende 
vlinder mit je eigen flodderig gevuulte van je bestaon van dat mement; een plattrapt stok 
kauwgom in een drokke winkelstraote en verdurven jonkhied (van jezels?), e.z.v. Bedaenke 
dan bi’ j zokke beelden je mooiste woorden. Riege die losse woorden tot kotte zinnegies en 
breng ze aentienbesluut in et 5-7-5 ritme. 
 

Aj’  je zo es een peer ure wat mit et maeken van Haiku’ s doende holen dan koj’  as vanzels 
in een aandere wereld terechte. Et zien van, en warkelik kieken naor hiele kleine details is 
daorbi’ j van et grootste belang. Miemeraosie over liefde, gelok, vri’ jhied of opstanighied, 
komt as vanzels bovendrieven. Kotomme: kiek naor een detail en breng je eigen gevuulte in 
beeld. As dadde komt de wat filesofische gedaachte, de bosschop of de vraoge as ofsluting 
van de Haiku. Een goeie Haiku is een mooi boetseerd beeltien dat past in et kleinste vakkien 
van een letterbak. As alderlaeste kuj’  ok nog perberen om zovule van zokke kleine 
staandbeelties te maeken dat ze mit mekeer alle vakkies van de letterbak vullen en nog de 
hieltied ien gehiel blieven zoas bi’ jglieks al die losse foto’ s in een plakboek die as iene 
bewegende film, een hiele trouwdag in beeld brengen. 
 
�0DHN�RN�HV�HHQ�+DLNX��
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Outlook Express (het meest gebruikte e-email programma) gaat er maar voetstoots vanuit dat 
er in elke bijlage een virus zit. ‘Microschoft’  verdoezelt op die manier de beveiligingslekken 
in het programma. Ga in het Outlook Express programma naar: 
- Extra 
- Beveiliging 
- Er staan twee vakjes waar een vinkje vóór staat:  
- Waarschuwen als andere toepassingen e-mail met mij als afzender willen versturen 
- Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan 
- Haal bij deze laatste het vinkje weg. 
 
Het blijft echter altijd alert blijven op - onbekende - bijlagen. Zodra je een bijlage of afzender 
niet kent is het verstandig om die bijlage meteen te wissen. Beter ‘om’  verlegen dan ‘met’  
verlegen, denk ik dan altijd. Je mist echt niets. Als het wel een belangrijk bericht met bijlage 
zou zijn, wordt het wel weer verstuurd. Verdachte bijlagen hebben meestal als extentie 
(laatste drie posities ná de punt) exe, pif, bat of scr en SCHREEUWEN (HOOFDLETTERS!) 
om aandacht. Als bij ‘Onderwerp’  een Engelse tekst staat, ook meteen wissen. Het is mij niet 
bekend dat er in een PDF bestand een virus kan zitten. 
 
-DQ�0HLMHU�
 
 
 

7H�NRRS�DDQJHERGHQ��Eduard Verkadelaan 149, 3584GT Utrecht (stadsdeel Rijnsweerd).  
 
Een benedenappartement met een inhoud van plm. 200 m3, deel uitmakend van een 
kleinschalig gebouw met slecht 14 wooneenheden: zeven maisonnettes en zeven 
benedenappartementen. De woning heeft een eigen ingang, berging, 1 kleine (2x3) en 1 grote 
(2x4,5) slaapkamer, WC, badruimte, halfopen keuken en een woonkamer van ruim 25m2.  
Voor meer informatie: info@stellingwerfs-eigen.nl 
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Mijn schoolbank - een tweezitter -, met zijn schuin aflopend bovenblad, zijn beide 
opbergvakken en zijn horizontaal ingeplante inktpotten ervaar ik puur als nieuw. Ik zit met 
mijn armen stijf overelkaar - omdat de juf langs de vier rijen banken gaat met een lichtblauwe 
fles inkt, waarop Gimborn staat gedrukt. Met haar ene hand houdt zij de fles vast en in haar 
andere hand heeft zij een doek. Eindelijk bereikt zij ook mijn potje. Zij vult die nog niet eens 
halfvol! Zij laat tijdens het uitschenken van de inkt de dringende waarschuwing horen, dat ik 
moet wachten tot zij het sein geeft, dat ik mijn kroontjespen voor de eerste keer in mijn 
inktpotje met inkt mag dopen. Dit is dan de zoveelste, nieuwe wereld, waarin zij mij nu 
binnenloodst. Ik heb dan al een paar weken met potlood geschreven. Hoe ik aan een inktlapje 
ben gekomen? Ik weet het niet. Het ligt voor de hand, dat een zus of mijn moeder daarvoor 
heeft gezorgd. Ik krijg de opdracht, dat ik mijn pen droog moet kunnen neerleggen in de 
pennengleuf, die bovenaan het hellende werkblad van de schoolbank zit. Nadat ik een kleine 
letter, een hoofdletter of een woordje in schuinschrift heb geschreven, voer ik dat iedere keer 
zorgvuldig uit. Ik moet wachten op de juf tot zij zegt, dat ik de volgende letter, het volgende 
woordje of de volgende regel mag ‘neerpennen’ . Spannend is de schrijfles zo wel. Ook is dit 
het geval, als ik mijn vingers ‘blauw’  schrijf of als ik teveel inkt aan mijn kroontjespen doe en 
er dan een druppel op mijn bladzijde valt! Wat er gebeurt, als ik in het inktpotje van de 
tweezitsschoolbank blaas?  
Het is zo gegaan. Ik zit met mijn armen overelkaar te wachten tot ik van haar het volgende 
hokje sommen mag maken. Andere leerlingen zitten ook zo of die zijn nog bezig met de 
sommetjes van het vorige rijtje uit te rekenen. Ik weet zeker, dat ik uit een onverklaarbaar en 
een wonderlijk soort van nieuwsgierigheid in het potje blaas. In deze voor mij lege minuten 
word ik naar het potje toegetrokken en de ledigheid is nu echt eens des duivels oorkussen. 
Staande op de voetenplank met de bibs omhoog en ver naar voren buigend kan ik goed met 
mijn mond boven het potje komen. Ik blaas rechttoe rechtaan en van bovenaf in het potje met 
inkt! De inkt gulpt uit het potje en de mouwen van mijn trui en mijn gezicht spatten vol onder 
het eenmaal vol overgave en krachtig blazen. Prompt meldt een medeleerling dit aan de juf, 
die drie rijen verderop bezig is een leerlinge te helpen met haar sommetjes. Van schrik duik ik 
onder de bank, als zij mij de klas uitstuurt en ik naar de klas van de hoofdonderwijzer word 
gebonjourd. Maar zover is het nu nog niet. Zij sjort hevig aan mij en als zij mij het klaslokaal 
weet uit te werken, ruk ik mij los om naar buiten te vluchten. Dat lukt mij niet. De achterdeur 
zit stevig dicht. Zij rent achter mij aan, nadat zij aan mijn medeleerlingen de waarschuwing 
heeft gegeven rustig in hun banken te blijven zitten tot zij terug is. Ik ren terug, zonder dat het 
haar lukt mij vast te pakken. Mijn klasgenoten staan in de banken en kijken verschrikt, 
nieuwsgierig en angstig toe door de open deur en door de ramen aan de kant van de gang. Ik 
ren de lange gang door naar de voordeur. Als ik in de vestibule ben en nog net niet de 
voordeur bereik, gaat de deur van het klaslokaal van het hoofd wijd open. Hij komt op ons 
lawaai af. Hij neemt de leiding van de juf over en gebiedt mij ogenblikkelijk te stoppen met 
rennen. Plotsklaps gehoorzaam ik hem. Als aan de schandpaal genageld zit ik een tijdlang in 
de voor mij veel te hoge banken van zijn lokaal. Deze zesdeklassers kijken in grote stilte 
allemaal naar mij. Het voelt als mijn eerstverdiende straf op de lagere school en de tweede 
straf is, dat ik op mijn kerstrapport in 1943 op gedrag van een acht naar een zeven ga. Op vlijt 
blijft het een acht.  
Ik herinner mij niet, hoe ik thuis ben ontvangen met mijn trui zo vol met donkerblauwe 
inktvlekken.  
 
DQQH�EXOW�
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D’r was es een goedlopend febriekien dat koekies bakte. Op een dag zag de altied drokke 
direkteur deur et raem in zien kantoortien boven, dat et niet hielendal goed gong an de lopen-
de baand. Misschien was iene van de inpakmaegies even an ’t donderjaegen mit een manne-
gien van de technische dienst, of zoks? D’r was een hiele staepel deuzen ommevalen en de 
eerste koekies roegelden al van de baand over de grond. Zoas wel vaeker, leup oonze direk-
teur in zeuven haosten naor beneden en perbeerde te redden wat d’r te redden was, deur zels 
vlogge wat deuzen op te pakken en alderhaande koekies van de lopende baand daor in te stop-
pen. Nao een posien kreeg hi’j d’r zuver aorighied an. Gewoon es even lekker staon in te pak-
ken in stee van altied mar op ’e ti’jen te lopen veur zien raod van kommesaorissen en de be-
lastinginspekteur en om de meensken van de vakbond de hieltied mar te vrund zien te holen. 

 
Liekewel hi’jzels as een protte aanderen, vunnen dat hi’j ok vule beter inpakken kon as al 

die maegies die meerstal an de lopende baand stonnen te inpakken. De hieltied vaeker en de 
hieltied langer bleef oonze man op de warkvloer drok doende. Alleman leek dik tevreden zoas 
et now an de lopende baand gong. Hi’j dee et wark van wel twie of drie van die inpakmaegies. 
An ’t begin en an ’t aende van de baand ston hoe langer hoe meer passeniel - mit de hanen in 
de buse - toe te kieken hoe goed as de inpakkeri’je now wel niet leup. Gieniene had bliekber 
deur dat de inkopers niet meer anstuurd wodden en dat de verkopers d’r ok mar een pottien 
van maekten de laeste tied. Et kwam uutaendelik zoveer dat d’r daegs haost gien meenske nog 
naor de febriek toogde, omreden de direkteur et haost allemaole wel allienig of kon…  zo leek 
et temeensen. 

 
Nao nog een posien en nog een posien stoekte et opiens wat op de inpakkeri'je. Wat bleek 

now…  d'r was haost niks meer in te pakken want d'r kwammen haost gien koekies meer uut 
de ovend over de lopende baand. Doe oonze direkteur-inpakker zien ogen eupen dee en es 
goed om him henne keek, bleek dat de maelveurraod haost op was, de ovend haost niet meer 
braande en dat et pakhuus haost an de kop toe vol ston, mit onverkochte en zuver al wat be-
schimmelde koekies. Et dak lekte een betien en de veurdeure klemde en wol ok haost niet 
meer eupen. Doe de inpak-direkteur vlogge naor boven, naor zien kantoor toe leup, schrok hi'j 
slim van de staepels en nog es staepels post en alderhaande aandere papperassen mit vraogen, 
die nog nooit es bescheid kregen hadden. Hi'j was hielendal opgaon in zien inpakwark zodat 
een protte wark waor hi'j eins veur inhuurd was, liggen bleven was. 

 
Mit et zwiet drie laogen dik op 't veurheufd en in zeuven haosten biesde de man deur zien 

bedrief. Waor is iederiene? Waor bin de leveranciers? Waor bin de inpakmaegies? Waor is al 
et aandere passeniel? Waor bin de ofnemers? Waor bin de kommesaorissen?  
Waorom …  het gieniene mi'j waorschouwd? 

 
....... 
 
't Zal nog ‘n hiele toer wodden om d'r weer die goedlopend febriekien van te maeken die et 

eerder toch wel was…  toch? 
 
XOWLPR�������3LHW�%XOW��
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Mijn wat zakelijk verhaal gaat over de invloed van een bijbelvertaling op een omgangstaal in 
woord en geschrift. De eerlijkheid gebiedt mij ook vooraf te zeggen dat ik deze beschouwing 
maak met hulp van een hele serie artikelen die ik heb verzameld toen de bijbel op het punt 
stond te verschijnen in de nieuwe bijbelvertaling (NBV) en nadat deze eind october 2004 echt 
verscheen. En nu – januari 2006 – al pronkt met een verkoop van meer dan 650.000 
exemplaren. Behalve de vele krantenartikelen uit de laatste jaren heb ik wat meegenomen uit 
een speciale uitgave van de Nederlandse Taalunie bij haar 25-jarige bestaan en - om nog wat 
dichter bij huis te blijven - uit het rapport van Henk Bloemhoff: Taaltelling Nedersaksisch 
2005. Al dit documentatiemateriaal heeft maar één doel: ik probeer een beetje beslagen ten ijs 
te komen in mijn hakkelende beschouwing over het Stellingwerfse taalgebruik in de 
bijbelvertaling. Alle begin is moeilijk – zegt men – en waar begin ik dan nu? 
 
Mijn eerste bedoeling is dat de lezer alvast een idee krijgt van de veelzijdigheid van mijn 
onderwerp over de komst van de Stellingwerfse bijbel. Daarom begin ik met een aantal 
koppen neer te zetten die boven de genoemde artikelen staan of een hoofdstuk inleiden. Alle 
hebben met spreken en schrijven met talen te maken. De eerste drie aanhalingen komen uit 
een artikel van Willem van der Meiden (HN 22 december 2001):  
a. Taal maakt altijd vuile handen. 
b. Als ik in Cornwall die grafsteen zie, schiet mijn gemoed vol. Daar ligt een taal begraven. 
c. Als je een taal opsluit in de koelkast van een reservaat, kan ze nog redelijk vers blijven. 
 
De volgende drie heb ik uit de genoemde, speciale uitgave:  
a. Hoe trots zijn wij op het Nederlands?  
b. Wat vinden we mooi Nederlands?  
c. Kennen wij onze schrijvers wel? 
 
Tot slot nog drie afzonderlijke hoofdstuktitels in een samenvatting uit Taaltelling 
Nedersaksisch: Het Nedersaksisch in de beide Stellingwerven - stad (!!) en platteland - en in 
vergelijking met het Fries. Mogelijk is dat ik een volgende keer wat artikelkopjes uit het 
Handelsblad bijelkaar zet. Ook fraai! 
 
Mijn lezer heeft hopelijk nu al in haar of zijn achterhoofd, dat ik al deze koppen hier aanhaal 
om aan te geven uit hoeveel verschillende hoeken je over een bijbeldeel - en straks over de 
hele bijbel - in de Stellingwerfse taal van Piet en Frank e.a. kunt gaan schrijven. Ik leg mij 
daarom vele beperkingen op en schrijf in een – te? - bondige taal. Heel zinnige uitweidingen 
laat ik dus buiten beeld. 
Ik kies als mijn onderwerp hier en nu: praten, schrijven, lezen en verstaan of juist verbergen 
van gedachtes in gesproken en geschreven woorden. Hierover maak ik een stel geordende 
gedachtes. 
 
De eerste. In alle wetenschap - maar in het bijzonder in de wijsgerige takken ervan - bestaan 
aparte vakken voor het goed verstaan van elkaar. Zuiver redeneren - logica - en zielkundige 
taalontwikkeling in het kind zijn de eerste twee die mij te binnenschieten. Na wat nadenken 
komen ook nog boven: wetenschapstheorieën en algemene taalwetenschap. Het gaat nu wat te 
ver om ze nader uit te leggen. De conclusie mag voorlopig wel zijn: voor we elkaar echt 
begrijpen moet er heel wat wetenschappelijk denkwerk zijn verricht en ook zal aan dit 
speuren naar het elkaar verstaan ooit een einde komen? Dus niets is volmaakt en zeker een 



bijbelvertaling in het Stellingwerfs - waar een heel stel andere talen omheen zwermt: 
Hebreeuws, Grieks, Aramees, Latijn, het Nederlands vroeger en nu, de computertaal -  
zal per definitie in gebreke blijven vanuit de volmaaktheid van vertalen en verstaan gezien.  
 
De tweede. Er was een tijd - zeg voor het jaar 1700 - dat de bevolking van Australië uit 
Aboriginals bestond. Deze mensen hadden een mooi verhaal waarin zij vertellen hoe de 
mensen op aarde kwamen: een echt stel jongemensen heeft een kind. En op een bepaald 
moment in de schemering van het bestaan van de aarde loopt de vader - of  was het de 
moeder? - met dit kind de zee - de oceaan - in en komt niet terug. Wat geeft de oceaan dan 
wel terug? De aboriginal mensheid! Mooi toch. Heel genereus van de oceaan.  
Er bestaan meer ontroerende magische verhalen: Adam is er en even later komt hieruit Eva 
tevoorschijn en daarna heb je de boel aan het rollen: liefde, ruzie tussen broer en broer, 
sprekende beesten: slang en ezel…  Kunnen wij – u en ik zonder mytische verhalen? In 
sommige familieverhalen komen ook verhalen voor waar niemand van de familie voor durft 
in te staan dat ze waar zijn, maar ‘men’ gelooft er toch in en men kan er zelfs KHLOLJ van 
overtuigd zijn. Ja toch? 
 
De derde en laatste gedachte. Binnen Europa wordt gesteggeld over de talen. Allemaal dan 
maar aan het Esperanto-voer of toch maar liever het Engels als voertaal? Waarom toch maar 
al die Europese besluiten in tientallen talen vertaald? Al die vrouwen en mannen - maar 
vooral mannen - zitten met een koptelefoon op hun hoofd als er een grote vergadering in 
Straatsburg of Brussel is. Toch zie je ze allemaal in het Engels met elkaar in de wandelgangen 
converseren. Vertalen en koptelefoons zijn volmaakt overbodig! Is het wel zo verstandig om 
in elke regionale taal de bijbel te vertalen? Is de Nederlandse - en nog wat verder weg - de 
Engelse bijbel dan niet voldoende voor ons allemaal. Is het een overbodig werk om de bijbel 
te doen verschijnen in het Stellingwerfs? 
 
$QQH�%XOW�
 
P.S. Waar gaat het een volgende keer over? Raden maar…  
Stuur uw opmerkingen en vragen in naar Info@Stellingwerfs-Eigen.nl 
 
�UHG���ZL¶M�ZHUHQ�G¶U�HLQV�DO�ZLV�YDQ�GDW�HW�JLHQ�µRYHUERGLJ�ZHUN¶�LV� 
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* Op 23 december hewwe oonze aendejaorsvergeerdering holen. De siktaoris hadde et 
jaorverslag klaor krek as de ponghoolder et financiële verslag. Mit hier en daor nog wat 
vraogen en wat toelichting bin de stokken goedkeurd en dus vaastesteld. 
Zie verkort verslag op de webstee www.stellingwerfs-eigen.nl onder et linkien van de Ni’ js- en Passeberichten. 
 
* Ik ben van harte bereid een compleet testament qua uitgeefmogelijkheden te bespreken. 
Verzeker je van grondtaleninbreng zodat ook het NBG kan instemmen. Zoiets zou kunnen in 
het NBG-fonds. Je weet van het Mooiste Leed (Achterhoeks). Voor het komend najaar staat 
een Twentse uitgave op de rol. Kortom: we blijven interesse houden in streektalen. 
Ik lees ‘An de liende graag’  en tot ziens. 
.ODDV�YDQ�GHU�.DPS��QEJ�MRQJEORHG� 
 
* Et hiele Ni’ je Testement ligt haost - meer as roegweg - klaor. We bin now de hieltied nog 
(weer) an ’ t lezen en verbeteren, lezen en verbeteren en nog es an ‘t verbeteren. Daornaost 
zuken we vanzels ok drok naor meugelikheden (subsidies, spoonsers en aandere meugelike 
bi’ jdregen) om van ’ t jaor (2006) et hiele Ni’ je Testement in een definitieve bèta-versie uut te 
brengen op pepier. Jan Koops is op ’ t heden al drok doende mit et theologische naokieken en 
veur de grondtaeleninbreng waor as in et veurige stokkien over praot wodde, daor zal Rienk 
Klooster in dit spikspliter ni’ je jaor wat meer tied veur vri’ jmaeken, het hi’ j toezegd. 
 
* We bin d’ r nog drok mit doende en aj’  ok 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’  je vri’ je tied mooi nuttig besteden…  
 

* Van de webstee van Jan Koops www.jkoops.nl  plokt: De Deense filosoof Sören 
Kierkegaard (1813-1855) schrijft ergens dat de betekenis van een tekst niet afhangt van de 
intenties van de schrijver. 
Pieter Vos vervolgt in zijn dissertatie “ De troost van het ogenblik”  (Kierkegaard over God en 
het lijden) “ dat de lezer nooit werkelijk toegang kan krijgen tot deze intenties” . Hoe zit het 
met ‘heilige’  geschriften, zoals de Bijbel en Koran? Zijn die dan wel ‘uit’  te leggen ? Of is 
alles wat er over gesproken wordt ‘inlegkunde’ ? 
�UHG���ODR¶ZH�GDRU�PDU�HV�HYHQ�HHQ�SRVLHQ�PLW�¶LQ�GH�KDQJPDWWH�OLJJHQ¶�JDRQ��
 
 
 
 
 
 



Krek as veurige maond nog es een verslag van de laeste vertaelersdag, mar dan in et Aachterhoeks. 
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Effen nao tien uur worden wi’ j hartelijk welkom eheten deur Henk Lettink. 
Hee neumen wee of der veur dizzen dag af ezegd hadden. Dat waren: Riek van der Wulp, 
Janny Bakker, Jan Koops, Gerrit Huiskamp, Carl Scholz, Henk van ‘t Zand, Riek Beskers. 
Henk Krosenbrink zol allenig ‘s meddagens kommen. 
 
Wi’ j maken een rondjen veur den stand van zaken in de verschillende regio’ s.  
De Grönningners bunt gengs met Job, 1 en 2 Kronieken en 1 en 2 Koningen.  
De Stellingwarvers hadden ne vraoge ovver ‘t uutgevven. Ho pak i’ j dat an. Der wordt verteld 
ovver contacten met het biebelgenootschap. Intied hebt ze met de computer een hele ris 
vertalingen emaakt. Kommend jaor hopt ze den helen biebel ��UHG��� QXXPG� LV� DOOLHQG� HW� 17� 
vertaald te hebben. 
Drenthe is gengs met Lukas naor een warkvertaling van Douwes, dee zee ni’ js bekiekt. Ze 
hebt Jocabus ��UHG���-DFREXV"��uut egovvene met hulp van de stichting ‘Het Drentse Boek’ . 
Anne van der Meijden uut Twente göf an, dat hee nog 4 beuke vertalen mot, waoronder 
Ezechiël, wat hee een lastig beuksken vundt. Ok is hee gengs met een bloomlaezing van in het 
Twents vertaalde stukken uut den biebel naost dezelfde stukken uut de NBV in samenwarking 
met ‘Jongbloed’ . 
Den Achterhook is gengs met het vertalen van leder veur in de kerkdeensten. Der wordt an 
edacht um het leedbook (is uutverkocht) ni’ js uut te gevven an evuld met de 20 - 30 ni’ je 
leeder. 
 
Op dat moment kump Klaas Pieterman binnen en beginne wi-j met het programma. 
Allereerst vertelt Adrie Drint ovver de Grönningse anpak van vertalen.  Ze hebt verschillende 
warkgroepen en dee warkt met een letterlijke vertaling van de grondtalen en maakt daor good 
Grönnings van. 
Zee vertelt ok dat der mangs nogal wat verschil van mening is ovver de juuste vertaling. De 
meerderheid van de warkgroep beslist dan. 
Dan göf Adrie an waor-t de problemen zit bi’ j de vertaling van ons stuksken Hoogleed.  
- Ovver de Sullamietische, is dat ne eigenname, groepsname, of de vrouwelijke vorm 

van Salomo. Ze löt zeen dat de meesten hebt ekozzen veur ‘een deerntjen uut Sulam’ . 
- Ze göf ne korten uutleg ovver de masoretentekst, de medeklinkertekst. 
- Wi’ j disselt wat ovver het “ Machanaïm’ , het heir, of de twee legers, of weer ne 

plaatsname, of allegorisch veur Juda - Israël. Dizzen tekst kö-j positief of negatief 
opvatten. 

- In vars 7 steet letterlijk ‘leefde met/onder genietingen’ . Daorbi’ j hebbe wi’ j  de keuze 
tussen leefde in ‘t algemeen of leefde veur ‘t deerntjen. Dat wordt bepaold deur de 
keuze van vertalen van ‘t eerste gedeelte van dit vars. 

- Ovver den brökke in vars 10  vertelt ze, dat dat te maken hef met welken grondtekst  
a-j nemt. 

 
Dan geet Klaas Pieterman wieter met het deurlopen van de verschillende vertalingen.  Hee 
vertelt dat de verdeling in ‘hij’  en ‘zij’  berust op ovverlaevering. Het kan misschien ok 
gewoon anders verdeeld worden. 
Ovver het ‘sieraad’  bunt verschillende opvattingen. In iedere streek wordt daor waer anders 
ovver edacht. Dat göldt ok veur ‘de navel’ , waor sommingen ‘schoot’  vertaald. In het 



Achterhooks kan dat weer neet en ok het tweede gedeelte van het vars mek de vertaling van 
‘schoot’  neet annemmelijk.  
Bi’ j völle beelden blik dat de vertaling arg streekgebonden is.  Wat in de ene streek wal kan, 
kan in de andere streek neet. Zoas ‘kop’  veur ‘heufd’ . Een ‘köpken’  klunk mooi, maor allenig 
a-j zegt een ‘mooi köpken’ , veurkump da-j denkt an een koffiekummeken. 
 
Veur da-w ‘t wet is het tied um den morgen af te sluten en beslute wi’ j een borrteltjen te 
drinken. 
 
Den meddag (Henk Krosenbrink is der bi’ j ekommen en Anne hef de kuierlatten enommen, 
hee mos nog argens anders waen) is veur de leder. 
Wi’ j hebt der dree en begint met de Grönningers. Een prachtige vertaling, heel dichte bi’ j den 
vertaalden tekst uut den biebel. Het leed hef de melodie van psalm 19 en gezang 430. Wi’ j 
zingt het samen en bepraot de mooie beelden dee-t gebroekt wordt. 
Daornao is het de beurte an Drenthe. Daor hebt ze een vertaling van Douwes gebroekt. Dat 
betekent dat ze een grote stuk van Hoogleed gebroekt hebt en de coupletten begint in 
Hoogleed 6 en gaot wieter met hoofdstuk 7 en een stuksken van 8. 
Allenig het leste gedeelte van couplet 3 hef neet ieders veurkeur.  Het beeld verandert daor 
inens. Misschien kan de dichteres daor nog wat an doon. 
Veural den regel ‘Meer is der glad niet wat wij huuft te weten, de eerde wordt hemel, de 
hemel op eerd’   wordt deur iederene eprezen. 
Het leed van Jantjen Hendriksen ��UHG��� ]LH� LQ�GH�YHXULJH�$Q�GH� OLHQGH� kreeg, naodat wi’ j het 
ezongen hebt, alle lof. Een leed dat de Achterhokers al den C-status egovven hebt. (Henk 
Lettink vertelt ho of dat bi’ j eur geet. Aerst ne warkvertaling, dan het commentaar, dan nog 
ens bekieken en dan pas den C-status, dan kan het gebroekt worden in de karkdeensten.) 
 
Veur de volgende kaere, 4 november 2006, zölt de vertalingen parallel op een blad ezet 
worden. Dan kö-w alle vertalingen recht doon. 
Wi’ j concludaert dat het weer ne goeien dag ewest is. En Henk Lettink bedankt iederene veur 
de komst en wenst ons ‘goodgaon’ .  
 
-DQ�/HLMHQKRUVW�



6WHOOLQJ�YDQ�GH�PDRQG 
 
 
Et gaot hatstikke goed mit de streektaelen en mit et Stellingwarfs in ’ t biezunder. 
 
 
 
 
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 wel een betien 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  
 
 
 
 

* Aende * 
 


