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die een oolde Nedersaksische faobel in et stads- en/of streekfries vertaelen kan/wil.  
Et gaot om de faobel ‘et Doempien’, ‘het Winterkoninkje’ of ‘the Wren’. 

’t Bin mar een peer riegels en ze staon een peer bladzieden veerderop. 
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Dippeteerde Anita Andriesen het oons een vertaeling van et ‘Winterkeuninky in et Bildts’  
toezegd mar zoas iederiene onderhaand wel haost weten kan kwam daor even wat 
belangriekers tussendeur. Ze het now dan ok wel even wat aanders an ’ t heufd. Ok van disse 
kaante weensken wi’ j Anita nog es beterschop toe en wi’ j hebben wel geduld. Van aanderen 
die we deur dit blad of alderdeegst rechtstreeks vraogd hadden hewwe nog hielendal niks 
heurd, mar dat zit d’ r now al haost an te kommen, toch…? 
 

We hebben een hiele lappe tekst uut de Liwwadder kraante mit een foto van Henk 
Bloemhoff en een protte tekst over et Stellingwarfs es even onder et vergrootglas legd. 
Wawwe doe tegenkwammen kuj’  lezen in drie bladzieden ‘Briedvoerig’ .  

 
We willen disse keer ok es wat dieper ingaon over et nut of onnut ‘schrieveri’ jepriezen’ . 

Uut de riegel ‘Winterreize’  disse keer et vuufde en riekaans et meerst bekende/beroemde 
gedicht ‘De Liendeboom’  (Der Lindenbaum) in een vri’ je vertaeling, een taeltuun over et 
woord ‘goeddonken’  en vanzels ok weer alderhaande schrieveri’ je van disse en gene.  

 
De eerste gedichten veur oonze Dörpsgedichten beginnen ok al wat binnen te druppen. 

Now wodt d’ r ok al es een gedicht instuurd in twie taelen toegelieke, et origineel in de 
streektael mit een vertaeling in bi’ jglieks et Nederlaans. As anvulling op et riegelment hewwe 
bedocht dat ieder gedicht op himzels staot. Een Stellingwarfs gedicht dat instuurd wodt tegere 
mit een Nederlaanse vertaeling gelt dan domweg veur twie gedichten die elk stemmen 
verdienen kunnen. Tsja, en de eerste stokmennig dörpsgedichten die we kregen hadden 
hielendal niks te maeken mit een plak in Stellingwarf… en wat doej’  dan (a) die wodden 
uutsleuten van mitdoen en in de pepierversnipperder smeten of (b) ie belonen zok enthousias-
me mit een extra priesien. Wi’ j keuzen vanzels veur dat laeste. 
 

O ja, en in april is d’ r ok weer een proefdrok verschenen van oons biebelvertaelprojekt. 
Disse keer is dat een proefdrok mit de beide biebelboeken 1 en 2 Korintiërs. En aentienbe-
sluut hewwe heurd dat d’ r ok een boek in de maek is van de Stellingwarfse schriever en oold-
autoverkoper Henk de Vries uut Noordwoolde. Lees in et interview mit Henk de aachtergron-
den zoas et hoe en waoromme van et schrieven van zien boek en veural ok, wie as d’ r 
allemaole wel niet in nuumd wodden… 

 
We stoffelden an et aende van de maond ok es weer over de ‘waorom hi’ j wel en zi’ j niet’  

lintiesregen van oonze keuneginne en vunnen nog es et repot ‘Een wervend Kunstbeleid’  in 
de brievebusse van de Gemiente Westaende die we eerder ok al van Oostaende kregen 
hadden. Hier en daor nog wat herhaelings van oproepen dat, al mit al weer genoeg stof om 
over te praoten of es een posien mit ‘in de hangmatte’  te liggen. 
 
 
 
 
 
Mit een vrundelike groet van, 
Stichting Stellingwerfs Eigen 
Frank en Piet 
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Op ��PHLH geft et meziekkorps Crescendo van Makkinge een veurjaorskoncert in et 
dörpshuus. Veerder: et jeugdorkest, een popworkshop en een fanfare in big-band opstelling. 
De toegang is ommenocht. Kiek veur meer infermaosie op www.crescendo-makkinga.nl  
 
Op ���PHLH is de MDRUYHUJHHUGHULQJ�YDQ�GH�6WLFKWLQJ�6WHOOLQJZDUYHU�6FKULHYHUVURQWH in 
Berkoop. Zo awwe eerder al ankondigd hebben moet d’ r ok veurzien wodden in een ni’ je 
veurzitter mar dat schient now even niet et alderbelangriekste te wezen. 
�UHG���]LH�YHHUGHURS�RRQV����IRXWHOLHVLHQ�YDQ�VFKULHIIRXWHQ�LQ�GLVVH�XXWQHXGLJLQJ�YDQ�GH�V6U��
 
Op ���PHLH komt de 6WHOOLQJZDUIVH�ELHEHOYHUWDHOHUVJURHS bi’ jenneer mit meensken die d’ r 
veur deurleerd hebben (theologen, predikaanten, grondtekstkenners) en aander belangriek 
volk om et wark an now toe (nog) es goed te bekieken en de nog te verwaachten perblemen te 
bepraoten. 
 
Op ���PHL wordt het officiele startschot gegeven voor de NLQGHUERHUGHULM�DFKWHU�
/LQGHVWHGH. In Lindestede zitten veel Stellingwervers en zodra de kinderboerderij open is 
komen er veel kinderen langs. Twee belangrijke doelgroepen voor het behoud van het 
Stellingwerfse culturele erfgoed. 
 
Tot ���PHLH is d’ r nog een WHQWRRQVWHOOLQJ�YDQ�NHXQVWZDUNVWRNNHQ van et IVN in et 
bezukerscentrum van et Drents-Friese Woold in Appelsche. 
 
Op ���PHLH wodt in Grand Rapids (Amerike) veur de vuuftigste keer een )ULHVH�
�NDUNH�GLHQVW holen.  
”In 'With the Baggage of the Fatherland' �GLVVHUWDWLH�YDQ�$QQHPLHNH�*DOHPD��*URQLQJHQ������ staat een groep 
van bijna 10.000 landverhuizers centraal, die in de periode 1880-1914 uit de noordelijke kleistreek van Friesland 
vertrok. De Friezen in steden als Chicago, Paterson en Grand Rapids, vonden werk in de zijde- en 
meubelindustrie, meestal als fabrieksarbeiders.” 
 
Van ���-XQL�����������-XQL����� findt in Viöl bi Husum (Schleswig-Holstein) de 11. 
'��WVFK�$PHULNDQLVFK�3ODWWG��WVFK�.RQIHUHQ] statt. 40 Plattschnackers meerstendeels ut 
Iowa willt anreisen. Man kann sick ook anmelden. Dat Programm kann upropen worden: 
www.plattdeutscher-verein-vioel.de 
 
Veur ���MXQL je gedicht opsturen veur de '|USVJHGLFKWHZHGVWULHG van de stichting 
Stellingwerfs Eigen (zie veerderop). 
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Ik heb het er al eens vaker over gehad de 
extreem dure ziekenfondspremie. De over-
heid heeft weer iets bedacht dat wanneer je 
niet per 1 mei bij een zorgverzekeraar hebt 
aangemeld, je 30 procent strafpremie over 
de normale premie gaat betalen. Pure 
geldklopperij, want dacht je nu echt dat 
mensen zich hier iets van aantrekken? Van 
een kale kip kun je nu eenmaal geen veren 
plukken. De overheid schat het aantal 
onverzekerden op 250.000 mensen. Reken 
er maar op dat dit er in werkelijkheid véél 
méér zijn. De overheid houdt dit aantal 
angstvallig laag om geen paniek te zaaien. 
 
Appelscha kwijnt weg nu Duinen Zathe 
niet meer in het hart van Appelscha zit. 
Hiermee heeft de gemeente Ooststelling-
werf zich twee keer goed in de vingers ge-
sneden. Ten eerste dat de gemeente Oost-
stellingwerf een enorme schadeclaim aan 
de broek heeft gekregen omdat ze niet toe 
staan dat Duinen Zathe feestjes en partijen 
mag organiseren op de huidige locatie en 
ten tweede dat Appelscha zo gaandeweg 
aan het wegkwijnen is en niet meer in trek 
is bij toeristen e.d. 
 
Zie op de Duitse televisie in een actualitei-
ten programma iets over dat wereldkampi-
oenschap voetballen. Er gaan “tig”  mensen 
als vrijwilliger werken bij de organisatie. 
Terwijl de Fifa miljoenen opstrijkt en dat 
geld verdwijnt in de zakken van de hoge 
heren. 
 
Elk zichzelf respecterend bedrijf doet mee 
met de nieuwste techniek. Maar het wetter-
skip Fryslân dus niet. Het is en blijft een 
oude lullen clubje die blijft vasthouden aan 
betalen op de manier van vroeg in de 
Middeleeuwen en helemaal niets moet 
hebben van moderne betalingsmogelijkhe-
den als telebankieren. Het vreemde eraan is 
dat niemand hier tegen in opstand komt en 
het wetterskip maar laat “geworden” . 
Volgens mij is iedereen zo langzamerhand 

murw gedraaid en niet meer in staat om 
zich maar tegen iets te verzetten. 
 
Niet dat ik enige affiniteit met de boeren 
heb, maar als we niet oppassen en de over-
heid z’ n gang maar laten gaan worden hoe 
langer hoe meer boeren de nek omge-
draaid. Regeltje zus, regeltje zo en steeds 
meer boeren haken af om de doorge-
schoten regelzucht. Boeren zijn in wezen 
de basis van onze voedselvoorziening. 
Straks moeten we alle produkten duur im-
porteren uit het buitenland. Het is dan niet 
moeilijk te raden dat ons eten daardoor 
stervend duur wordt. In landen als Fran-
krijk en Italië zijn echte spookdorpen en 
stadjes. Ze liggen er geheel vervallen en 
verlaten bij. Niemand wil er meer wonen 
en werken. De overheid werkt dit in de 
hand en over “tig”  jaren heeft Nederland 
ook van die spookdorpen en/of steden. 
 
We zijn hier in het noorden gewoon te dom 
om voor onze belangen op te komen. Het 
noorden telt toch nooit mee in ’ s-Graven-
hage. We tellen pas mee als er hier wat te 
halen valt als gas en olie. Dat gas en olie 
hebben we altijd voor een habbekrats moe-
ten “afstaan”  onder het mom van ’ t alge-
meen belang. De olie en gasbedrijven strij-
ken de enorme winsten op en wij in het 
noorden hebben altijd het nakijken. Ja, we 
worden “zoet”  gehouden ter compensatie 
met een schijntje geld uit ’ s-Gravenhage 
om de werkgelegenheid hier te bevorderen. 
Die zweeftrein gaat -gelukkig- niet door. 
De overheid heeft hier een aanleiding in 
gezien om het noorden dan maar helemaal 
geen geld te geven. 
 
Ik stel voor dat we ons maar gaan afschei-
den van de rest van Nederland. Fryslân, 
Groningen en Drenthe gaan een samenwer-
kingsverband aan met het doel om een 
zelfstandige staat te vormen. We hebben 
hier genoeg bodemschatten om financieel 
zelf de broek op te houden. Dan kan de rest 



van Nederland onze bodemschatten voor 
een goede prijs kopen en dan hebben we er 
hier tenminste zelf ook voordeel van en 
vloeien de winsten tenminste niet in de 
zakken van de grote gas en oliebedrijven. 
 
Het voorjaar komt dan _ei_n_d_e_l_ij_k_. 
Vorig jaar ben ik 17 april naar de Keuken-
hof in Lisse geweest. Het is een schitteren-
de dag. Dit jaar is alles erg laat wat bloeien 

betreft en daarom ga ik nu pas 30 april 
weer naar de Keukenhof. Eigenlijk is het 
late voorjaar wel te verklaren. Vorig jaar 
zitten we in november nog buiten en 
andere jaren is dat meestal september. Het 
voorjaar zou dan ook twee maanden later 
moeten beginnen…  
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Aqua Zoo Friesland is een natuurlijk en waterrijk dierenpark in het recreatiegebied De Kleine 
Wielen nabij Leeuwarden. Het afgelopen jaar is er weer heel veel veranderd in het park en 
zijn er veel nieuwe diersoorten bijgekomen. Zo kunt u vanuit de serre naast de zeeberen nu 
ook genieten van de capriolen van de zeehonden. In het overdekte Naturama zijn verblijven 
voor krokodillen, bladsnijdermieren en boa constrictors gerealiseerd. Vanaf Pasen kunt u het 
lemureneiland ontdekken. Op dit eiland loopt u tussen de verschillende halfapen als ring-
staartmaki's en roodbuiklemuren, zodat u ze van dichtbij kunt bewonderen. 

Graag willen wij de medewerkers, donateurs, vrienden en bekenden van een aantal geselec-
teerde organisaties, waaronder die van de stichting Stellingwerfs Eigen, de mogelijkheid ge-
ven om kennis te maken met het dierenpark en de nieuwe dieren, door een interessante actie 
aan te bieden. Deze stelt u en uw collega's in de gelegenheid om entreekaarten van Aqua Zoo 
Friesland af te nemen met meer dan 50% korting! In plaats van de reguliere entreeprijs van 
¼�������ELHGHQ�ZLM�GH entreekaarten tijdelijk voor ¼������DDQ� 
De actie werkt als volgt. Medewerkers, donateurs, vrienden en bekenden van de stichting 
Stellingwerfs Eigen kunnen entreekaarten afnemen via een contactpersoon binnen de organi-
satie. Deze contactpersoon stelt de medewerkers op de hoogte van deze actie. Daarna geven 
de medewerkers aan de contactpersoon door hoeveel entreekaarten zij willen afnemen. Uiter-
aard kunnen zij ook in hun directe omgeving kijken of er nog meer belangstellenden zijn. Ver-
volgens bestelt de contactpersoon via e-mail of telefonisch de benodigde hoeveelheid kaarten. 
Wij sturen u dan de entreekaarten met de factuur binnen twee werkdagen toe. De kaarten 
kunnen tot en met 14 juli 2006 besteld worden. 
 
 
 
�UHG���GH�WHNVW�LV�HHQ�KLHO�NOHLQ�EHWLHQ�SHUVRRQOLNHU�PDHNW�PDU�HW�NRPW�G¶U�RS�GDHOH�GDW�DV�
µZLH�GDQ�RN¶�HHQ�NHHU�QDRU�$TXD�=RR�ZLO�GDQ�WRW�����������GH�NDRUWHQ�YHXU�KDOIJHOG�EL¶M�
RRQV�LQ�%OHVGLHNH�RI�1L¶MEHUNRRS�RIKDHOHQ�NDQ��%HVWHOOHQ�YLD� info@stellingwerfs-eigen.nl  
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Wie o wie (of vraoge even een kunde) vertaelt dit oolde 1HGHUVDNVLVFKH�IDREHOWLHQ even in de 
verschillende stads- en/of streekdialecten van Fryslân? D’ r is slim verlet van een versie in de 
stadsfriese dialecten van: Leeuwarden, Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek en 
Stavoren. En et zol nog vule mooier wezen as d’ r ok nog een mp3-bestaand mit geluud bi’ j 
kan. Et zol toch hatstikke mooi wezen awwe dit in meie an ‘die jonges van Lowlands’  as 
verjaor-dagskedogien toesturen kunnen. Ja, een Stellingwarver vertaeling (van Johan Veenstra) 
hebben ze al. Kiek veur de hiele :UHQ�VWRU\ op: www.lowlands-l.net/anniversary  
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Het winterkoninkje had zijn nest in de 
wagenschuur. Eens waren de ouders allebei uit 
vliegen – ze wilden wat te eten voor hun jongen 
halen – en lieten de kleintjes helemaal alleen 
achter.  
Na een tijdje komt het vader-winterkoninkje 
weer thuis.  
„Wat is er hier gebeurd?”  zegt hij. „Wie heeft 
jullie wat gedaan, kinderen? Jullie zijn helemaal 
in de war!”  
„Ach, Vader,”  zeggen ze, „er kwam hier net 
zo’ n grote boeman voorbij. Die zag er zo boos 
en eng uit! Die staarde met zijn grote ogen in 
ons nest. Dat heeft ons zo bang gemaakt!”  
„Zo,”  zegt de vader, „waar is hij gebleven?”  
„Nou,”  zeggen ze, „hij is daarheen gegaan.”  
„Wacht maar!”  zegt de vader, „ik ga hem 
achterna. Stil maar, kinderen! Ik zal hem 
krijgen.”  
Dan vliegt hij er achteraan. 
Als hij de hoek om komt, loopt daar een leeuw. 
Maar het winterkoninkje is niet bang. Hij strijkt 
neer op de leeuw z’ n rug en begint op hem te 
schelden. „Wat heb jij bij mijn huis te zoeken,”  
zegt hij, „en mijn kindjes bang te maken?!”  
De leeuw trekt zich er niets van aan en loopt 
gewoon door. 
Dan gaat hij nog veel heviger tekeer, het kleine 
opdondertje. „Jij hebt daar niks te maken, zeg ik 
je! En als je nog eens terugkomt,”  zegt hij, „dan 
zul je wel eens zien! Ik doe het niet graag,”  zegt 
hij, en daarbij tilt hij zijn ene beentje op, „maar 
dan trap ik je zo je rug in!”  
Daarop vliegt hij weer terug naar zijn nest. 
„Zo, kinderen,”  zegt hij, „die heb ik dat wel 
afgeleerd. Die komt nooit meer terug.”  
 
 
9HUWDOLQJ��+HQN�:ROI��*URQLQJHQ�
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De Tunkrüper hett sin Neß in ’ t Wagenschur 
hatt. Nu sünd de Ol’ n beid’  mal utflagen weß – 
se hebbt vor ehr Jung’ n wat to leben hal’ n wullt 
– un hebbt de Lütten ganz alleen laten. 
Na’ n Titlang kümmt de Ol wedder to Hus. 
„Wat ’ s hier passeert?“  secht he. „Wer hett ju 
wat daan, Kinner? Ji sünd je ganz 
verschüchtert.“  
„Och, Vadder“ , seggt se, „hier köm eben so’ n 
groten Bumann verbi – hu, wo seeg he bös un 
schruteri ut! – de glup mit sin groten Ogen na 
uns’  Neß herin. Dar hebbt wi uns so vör 
verfeert.“  
„So“ , secht de Ol“ , woneb’ n is he denn 
afbleben? 
„Ja“ , seggt se, „he is dar herümmer gahn.“  
„Tööf!“  secht de Ol, „den will ik na – weest ju 
man still, Kinner –, den will ik kriegen.“  
Darmit flücht he je na. 
As he üm de Eck kümmt, do ist de Löw dat, de 
geiht dar helank. 
De Tunkrüper is aver ne verfrarn. He sett sik up 
den Löb’ n sin’ n Rüch hen un fangt ’ n Schell’ n 
an. „Wat heß du bi min Hus to doon“ , secht he, 
„un min lütten Kinner to verfeern?“  
De Löw kehrt sik dar gar ne an un geiht sin’ n 
Gang. 
Do ward he noch duller schimpen, de 
Tunkrüper. „Du heß dar gar niks verlarn, will ik 
di man segg’ n! Un kümms du wedder“ , secht 
he, „denn schaß man mal sehn! Ik mag ’ t man 
ne doon“ , secht he – un darmit bört he sin’ n 
een’ n Been in Enn –, „süß pedd ik di foorts den 
Rüch in!“  
Darup flücht he wedder trüch na sin Neß hen. 
„So, Kinner“ , secht he, „den heff ik dat aflehrt, 
de kümmt ne wedder.“   
 
(W�RULJLQHHO��$XWHXU��:LOKHOP�:LVVHU�



Veur iene die niet genoeg het an de oorspronkelike tekst en de vertaeling in et Nederlaans dan 
hier ok nog de tekst in et )U\VN en et 6WHOOLQJZDUIV. Now ja, en dan moet et toch wel lokken, 
zoj’  zeggen…  Sneek, Liwwadden, Bolsward, Dokkum en aanderen: doe now even…

,W�ZLQWHUNHQLQNMH�
 
It winterkeninkje hie syn nêst yn it weinhús. 
Ienris wiene de âlders allebeide útflein – hja 
hiene wat te iten helje wold foar harren jongen 
– en hiene de lytsen hielendal allinne litten. 
Nei in tiidsje, komt heit winterkeninkje wer 
thús. 
„ Wat is der hjir bard?“  seit er. „ Wa hat jimme 
wat deard, berntjes? Jimme trilje fan ’ e skrik.“  
„ Och heit,“  sizze hja, „ Der kaam sa'n grutte 
bûzeman lâns. Hy like sa fûl en freeslik.  
Hy stoarre yn ús nêst mei syn grutte eagen. Dat 
hat ús sa bang makke!“  
„ Soa,“  seit de heit, „ Wêr is er hinne gien?“  
„ No,“  sizze hja, „ hy is dêrhinne gien.“  
„ Wachtsje,“  seit de heit, „ Ik kom him nei. Sit 
mar net yn noed, bern. Ik sil him wol krije.“  
Dêrop fleach er efter him oan. 
Doe ’ t hy de hoeke om kaam, rûn dêr de liuw. 
Mar it winterkeninkje is net beskromme. Hy 
strykt op de liuw syn rêch del en begjint op him 
te skellen. „ Wat hasto by myn hûs te sykjen?“  
seit er, „ en myn berntjes bang te meitsjen?!“  
De liuw achtet it net, en rint gewoan troch. 
Dan begjint de lytse skreauwer him noch mear 
te beskrobjen. „ Do hast dêr neat te sykjen, sis ik 
dy! En asto noch werkomst,“  seit er, „ dan silsto 
wol sjen! Ik doch it net graach,“  seit er en einlik 
tilt er syn iene poat op, „ mar dan brek ik dy sa 
dyn rêch.“  
Dêrop fljocht hy wer werom nei syn nêst. 
„ Sa, berntjes,“  seit er, „ Dy haw ik it ôfleard. Dy 
komt hjir net mear lâns.“   
 
2HUVHWWLQJ��5DQG\�(O]LQJD�
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Et doempien hadde zien nust in et waegenhokke. 
Op een keer weren beide oolden uutvleugen. Ze 
hadden eten haelen wild veur de jongen en 
hadden de jonkies hielendal allienig laoten. 
Nao een schoffien komt heit-doempien weer 
thuus.  
“ Wat is hier gebeurd?”  zegt hi’ j. “ Wie het jim 
wat daon, kienties? Jim trillen van de schrik!”   
“ Och heit,”  zeggen ze, “ d’ r kwam zoe’ n mal, 
groot ding langes dat oons verschrikt maekt het. 
Et zag d’ r zo lelk en griezelig uut! Et loerde mit 
zien grote ogen bi’ j oons in ’ t nust. Dat het oons 
zo benauwd maekt!”   
“ Zo,”  zegt de heit, “ waor is et hennegaon?”   
“ Now,”  zeggen ze, “ et is die kaant uutgaon.”   
“ Waacht mar es evenpies,”  zegt de heit, “ ik gao 
’ t aachternao. Zit d’ r mar niet over in, kiender. 
Ik zal ’ t wel te pakken kriegen.”   
En dan vligt hi’ j d’ r aachteran.  
As hi’ j de hoeke ommekomt, lopt daor de leeuw.  
Mar et doempien is niet bange uutvalen. Hi’ j 
strikt op ’ e rogge van de leeuw daele en begint 
die uut te hoetelen. “ Wat heb ie bi’ j mien huus te 
zuken?”  zegt hi’ j, “ en mien jonkies bange te 
maeken?”   
De leeuw trekt him d’ r niks van an en lopt 
gewoon deur.  
Dan begint et kleine raosbekkien nog meer 
tekeer te gaon. “ Ie hebben d’ r niks te maeken, 
zeg ik jow! En aj’  nog es weerommekommen,”  
zegt hi’ j, “ dan zuj’  wel es zien wat d’ r gebeurt! 
Ik doe et niet graeg,”  zegt hi’ j, en hi’ j tilt zien 
iene potien op, “ mar dan breek ik je de rogge.”   
En dan vligt hi’ j weeromme naor et nust.  
“ Zo, kienties,”  zegt hi’ j, “ dat he’ k him ofleerd. 
Die komt hier niet meer daele.”   
 
9HUWDHOLQJ��-RKDQ�9HHQVWUD�



.RWWH�UHDNWLHV�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7HYUHGHQ�NODDQW�
 
Wat ain oardighaid om dei kraande van joe te leez,n. Ik ep de haile oploage uutprint en ain 
groot gedailte al eem leez’n. Ik goa de print’n verzoameln en krieg zo ’n mooi bouk. Ik oal 
van streektoal’n. Dei heur’n bie de meens’n van de streek. 
 
Verhoaltje: Toun mien vrouw Griet en ik 50 joar trouwd wad,n zee ik zo: "dit is wel ut 
toppunt van verdroagzoamhaid". Zegt Griet, ze is nogal bie de tied, "van die of van mie?". 
Ik aar gain wizzelgeld. 
%RE�
�
�UHG���ZLH�ELQ¶Q�JHN�RS�MRHQ�VRRUWH�YHUKRDOWMHV��

6XQG�%DEHO��
 

I do not understand Dutch, German or Stallingworfs. I only speak English and Romance 
languages. Can you please try to give me an idea of what you wrote there? 
%HQ�
 
�UHG���7KH�ODQJXDJH�RI�ORYH�LV�HYHU\ZKHUH�WKH�VDPH��LVQ¶W�LW�%HQ"��'H�WDHO�YDQ�GH�OLHIGH�NHQW�JLHQ�JUHHQ]HQ���

.RPSOHPHQW��
 
Ik stuur mar even een briefie umme te zeggen da’ k “ An de liende”  een hiel nuver bladtien 
viene, da’ k geern deurblader.  
$UHQG�
 
�UHG���GDDQN�YHXU�MH�PRRLH�ZRRUGHQ�HQ�DM¶�RN�HV�ZDW��LQ�HW�'UHQWV���$Q�GH�OLHQGH�KDQJHQ��DOWLHG�ZHONRP��

8XW�GH�µ1RW\VMH�6WUHHNWDOHQ�����¶��
 
Yn Fryslân binne trije gemeenten dêr’ t in streektaal praat wurdt: it Stellingwerfsk yn de 
gemeenten East- en Weststellingwerf en it Biltsk yn de gemeente It Bilt. Neffens ûndersyk 
‘Taal yn Fryslân op ‘e nij besjoen’  praat thús yn de Stellingwerven 23,2% it Stellingwerfsk, 
31,3% it Frysk en 34,8% it Nederlânsk. It meast resinte rapport “ Op de grens van meerdere 
talen’ , in geografysk ûndersyk nei taalgrinzen en taalgebieten yn de gemeente 
Eaststellingwerf” , konkludearret dat it Stellingwerfsk en it Frysk fjild ferlieze te’ n koste fan 
it Nederlânsk, benammen by de jongerein.  
Ut it ûndersyk fan de taalenkête gebrûk en behearsking Nedersaksysk die bliken, dat 64,6% 
fan de Weststellingwerven en 48,9% fan de Eaststellingwerven Stellingwerfsk prate kin. 
42,9% fan de ynwenners fan de beide Stellingwerfske gemeenten kin frij aardich oant hiel 
goed it Frysk prate.  
 
Fierdersoan hawwe in stikmannich Fryske stêden, Waadeilannen en doarpen in eigen dialekt 
(it Ljouwerters, it Dokkumers, it Hylpers, it Aasters esfh.). Oer hiel Fryslân rekkene hat 11 
prosint in ‘Fryske streektaal’  as earste taal fan hûs út meikrigen (D. Gorter, “ De meartalige 
Fries, yn: De Aktuele Steat fan Fryslân, Fryske Akademy, 2001). 
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6217 wil graag de positie van het Nedersaksisch in overeenstemming brengen met deel III 
van het Handvest. Dit vraagt ten opzichte van het huidige beleid een aanzienlijke 
intensivering van het gebruik van het Nedersaksisch in onderwijs, rechtspraak, openbaar 
bestuur, media en in voorzieningen in het economisch en sociaal leven. En om die reden is er 
extra geld nodig van het Rijk, aldus SONT. Die redenering is naar mijn oordeel wat kort door 
de bocht. Ze miskent de verantwoordelijkheid en noodzakelijke betrokkenheid van de eigen 
overheden in Noordoost-Nederland.  
���DSULO�������0LQLVWHU�-�:��5HPNHV�

Et kan haost niet mis dat de ZHEVWHHEHKHHUGHU�YDQ�GH�6FKULHYHUVURQWH dit blad hiel goed 
lest. In een eerder nommer hawwe al es zegd dat de webstee van de sSr op plakken niet 
hielendal bi’ j de tied was. Op 13 april is daor mit vaosie veraandering in kommen. Et volk 
was nog mar amper thuus van De Fochtel of de prissentaosie van et boek van Jan 
Schonewille ston al briedvoerig op de webstee. Al et aandere (o.e. de literetuurliest) is ok 
drekt mar es even bi’ jwarkt. Liekt aorig beter zo…  Komplementen! 
 

Citaat (van rond 1870) van Johan Winkler (1840-1916) uut de Digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren (dbnl): 
 
De VWHOOLQJZHUYHU�WRQJYDO is friso-saksisch en verwant met den tongval van het naburige 
Drenthe. Het is eigenlijk drenthsch, dat met friesche klanken, woorden, woordvormen, 
uitdrukkingen en zinwendingen sterk is vermengd en met een min of meer sterken frieschen 
tongslag wordt gesproken. Maar juist door den sterken invloed die de friesche taal door haar 
meerdere welluidendheid en zoetvloeiendheid en door haar zuiverdere vormen op den 
saksischen grondslag van den stellingwerver tongval heeft uitgeoefend, onderscheidt dit 
dialect zich bijzonder gunstig van andere friso-saksische tongvallen door grootere zachtheid, 
welluidendheid en netheid, als ik 't zoo eens noemen mag, in de uitspraak. Volgens mijn 
gehoor en naar mijn smaak is het stellingwerfsch het eenigste van alle neder- en friso-
saksische dialecten, voor zoo verre ze in Nederland worden gesproken, dat inderdaad 
bevallig, aangenaam en welluidend klinkt. 
 

(YHQ�UHFKW]HWWHQ�
 
In dit blad van feberwaori schreven we: 2S������KHXUGHQ�ZH�RS�GH�RIVFKHLGVUHFHSWLH�YDQ�GH�
EXUJHPHHVWHU�YDQ�$PHODDQG�GDW�GH�RROG�EXUJHPHHVWHU�YDQ�2RVWDHQGH�HHQ�SRVLHQ�QDRU�
$PHODDQG�JDRW�WH�EXUJHPHHVWHUHQ��'H�EXUJHPHHVWHU�YDQ�GH�%LQGHUZHJ�YDQ�1L¶MKRROWSDH�]DO�
LQ�PHHUW�RN�QDRU�$PHODDQG�RP�]LHQ�YHUKDHOHQ�WH�YHUWHOOHQ��]R�ZRGGH�G¶U�µLQ�GH�
ZDDQGHOJDQJHQ¶�]HJG��=H�]DJJHQ�G¶U�QDRU�XXW��
 
Now wee’ we niet as et verzet is of dawwe doedertieden een betien verkeerd inlicht binnen 
mar et is twintig april wodden dat Jehan naor de waddendiamaant west het.  
Et het van beide kaanten goed voldaon, hewwe begrepen. 

7VMD«�
 
Wi’ j’ m dit wel even in jim vertaelmesienegien stoppen en vertaelen naor et Stellingwarfs?  
Et is veur een niet-Stellingwarver van ofkomst niet zo hiel makkelik om een stok in et Stel-
lingwarfs te schrieven en a’ k et al doen zol dan moej’ m et toch naokieken en dan hej’ m d’ r 
riekaans nog vule meer wark van. 
 
�UHG���QRZ��GLW�VWRNNLHQ�YXO�RRQV�QLHW�WHJHQ��*HZRRQ�QRJ�YDHNHU�GRHQ� 
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:LH�]RQGHU�]XQGH�LV« en we geven ok niks om een foutien hier of daore mar as d’ r dan in 
de uutneudiging (mit bi’ jlaoge) veur de jaorvergeerdering en et jaorverslag van de stichting 
Stellingwarver Schrieversronte  (ét instituut, zeggen ze zels) meer as tien fouten op iene 
bladziede staon dan maj’  dat toch wel even numen, is ’ t niet? Mit meer as dattig (!) fouten 
(of veurkeurfouten) vul halverwege april die uutneudiging mit et jaorverslag van de 
Schrieversronte in de busse. 
 
1) leden; een stichting het gien leden (2x) 
2) warklist; warkliest 
3) vaketure; vakketure (5x)  
4) vief; vufe 
5) perseensielist; perseensieliest 
6) uutgebreide stille staon; uutgebreid stille staon of nog liever briedvoerig 
7) .. de laeste ontwikkelings en de aktiviteiten van de laeste tied..; ??? 
8) zo gauw as et kan nao zal nao de zommer… ; ??? 
9) zommer; zoemer (veurkeur) 
10) succesvol; suksesvol 
11) zommerschoele; zoemerschoele 
12) wodt vervangen; wodt vervongen 
13) Kanedezen; Kannedezen 
14) spietig genog; spietig genoeg (veurkeur) 
15) zommer; zoemer 
16) VVV gids; VVV-gids 
17) 1 x VVV-Zommerschoele en 1 x VVV Zommerschoele 
18) produkten; perdukten 
19) gezaemenlike; gezaemelike 
20) veurbereid wodden; veurbereided wodden 
21) lekkage; lekkeri’ je 
22) buterlaand; butenlaand (veurkeur) 
23) om gezondhiedsredenen; om gezondhiedsreden(s) 
24) discussies; diskussies 
25) …  altied nog even peer zaeken… ; altied nog even een(?) peer zaeken 
26) …  daele zette; …  daelezette (ien woord) 
27) naemgevingskwesties; naemgevingskwessies (veurkeur) 
28) pleitte (pleiten); degende (degenen), gewoon vule mooier woord 
29) ideaolen; idealen (veurkeur) 
30) naozommer; naozoemer 
 
�UHG���ZH�NLHNHQ�PDU�QLHW�YHHUGHU«�
�
Now ja, nog iene dan want “ Et Jaor- en Produktverslag 2005”  zit d’ r ok bi’ j en oons 
(haand)woordeboek zegt toch hiel dudelik:  
SHUGXNW��SUHGXNW�et - product: resultaat van bepaalde werkzaamheden  
�
�
�
In oons blad van de veurige maond hawwe de stelling:  
³7DHO�LV�QLHW�XXWYXQQHQ�RP�WH�PLHUHQHXNHQ�PDU�RP�PLWWHQQHHU�SUDRWHQ�WH�NXQQHQ´  
dat och…  Mar ja, an de aandere kaante…  Van ét Stellingwarfs taelinstituut maj’  toch wel 
een betien degelik (veurbeeld)wark verwaachten, toch? 
 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

In de oflopen maond april kreeg ik van de grote Kahuna een +DLZDLLDDQVH (ere)naeme: 
’AHA’ILOHI’ANO’AI                                
(< *Kangakirofikangokai) 
’aha’ilono (to report, messenger, reporter; bosschopper) 
’ano’ai (unexpected; onverwaachs) 
 
Grote Kahuna, ma’ k jow daanken uut mien hatte: 
 
0DKDOR�.DKXQD�
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
et lachte mi'j toe 
opiens ontdekte ik 
wie ik bin 
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
et bloempien dat ik bin 
leut him zien 
in al zien glorie 
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
et onverwaachse 
kwam bovendrieven 
ik wodde kel 
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
bosschopper van goed 
en seins van minder 
‘k verstao mi'jzels 
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
Petrus was ik al 
ik bin een rots 
dat bin ik 
 
Et gelok was mit mi'j vandaege 
vanuut de veerte  
reup et mi'j toe 
kangakirofikangokai 
 
En al wa’ k daorop zeggen kan: Kahuna mahalo. 
 
3LHW�%XOW�
 

:ROGZDUIVH�ZLHVKLHG�
Een protte meensken weten hiel wat…  aj’  ze zo heuren. 

Mar een peer meensken kun wat…  aj’  ze zo zien. 
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'H�YLQJHU�RS�GH�]HUH�VWHH (uut een inzunnen stok in de Liwwadder kraante van 18/4) naor 
anleiding van etzelde stok (driekwat bladziede) dat wi’ j onder et vergrootglas legd hebben: 
 
2YHU�GH�6FKULHYHUVURQWH�
Doe't wy op 'e eigentalige wetternammen ut wiene, hawwe wy de rieden yn Oosterwoolde en 
Wolvege oan west om de Stellingwarver nammen, lykas Lende en Appelschester Vaort. "Foar 
of tsjin", fregen b. en w. oan de Schrieversronte. "Foar", wie it andert, en mear hawwe wy fan 
Bloemhoff-en-dy net fernommen. 
 
2YHU�GH�*HPLHQWH�
Beide boargemasters, Heite en Lesterhuis, hawwe wy oan west dûbeltalige 
boargerjierferslaggen - yn it Leechsaksysk en it Hollansk. Beide seine se fan 'akkoart'. 
Lykwols misbetearde it en dat lei him oan de beide bestjoerders.  
 
2YHU�GH�3HUYHHQVLH�
De kommissaris bestjoert in fjouwertalich lan. Yn syn dûbeltalich boargerjiersferslach - Frysk 
en Hollansk - soe ek romte wêze moatte foar it Leechsaksysk en it Biltsk. Wy hawwe him der 
twaris op wiisd. "Gjin offisjeel erkende rykstalen", wie syn beskie. 
 
.RQNOXVLH�
Fiifris hawwe de frou en ik de reis nei de súdeasthoeke makke en wy hawwe by de 
Schrieversronte oanstien op in meiinoarstean. Bloemhoff hoecht ús no net oan te kommen mei 
de klacht dat Frysk Fryslan amper wat mei syn Stellingwarfsk ophat. 
 
0LW�GDDQN�DQ��%��-��3RVWPD��%LWJXPPROH��
�
�
�UHG���'kW�PHLLQRDUVWHDQ�NRPW�LQGLH�QHW�IRDU�LQ�LW�ZXUGERHN�IDQ�~V�6NULXZHUVU�QWH��6NkQGH«�

:ROGZDUIVH�ZLHVKLHG�
Ie kun vandaege-de-dag vlogger een hiele biebel vertaelen 
as een ofspraoke maeken mit meer as drie man toegelieke! 

 

D’ r staon niet alliend een hiele protte taelfouten in et verslag van de sSr mar ok een 
stokmennig ‘mooie’ . Wat te daenken van disse: 
 
,Q�GLHQVW�LQ�HW�YHUVODJMDRU��3LHWHU�-RQNHU��GLUHNWHXU�����XUHQ��
 
�UHG���:DW�]DO�GLH�PDQ�HHQ�WLHG�RYHUKXOOHQ�KHEEHQ��=RH¶Q�EDRV�]XNHQ�ZL¶M�RN��PDU�WZLHQHQ�
GDWWLJ�XUHQ�ZDUNHQ�LQ�¶W�MDRU��
�
(Q�GDQ�RS�GH]HOGH�EODG]LHGH��“'HXU�RYHUEHODVWLQJ raekte de direkteur an et aende van et 
verslagjaor ok onder de bienen �KRH�LV�]RNV�GDQ�WRFK�PHXJHOLN"�. Sund begin jannewaori warkt 
hi’ j weer veur halve daegen en dat zal lichtkaans ok zo blieven.”  �PRRLH�YHXUWLHUPHUL¶MH�� 
 
�UHG���(HQ�DOGHUSUDFKWLJVW�����ZDUNVWRN��HW�-DRU��HQ�3URGXNWYHUVODJ��RP�MH�GH�YLQJHUV�EL¶M�RI�WH�
VOLNNHQ�HQ�MH�GH�EXVHQ�XXW�WH�VFKHXUHQ«�PDU�HLQV�RP�WH�JRHOHQ�YDQ]HOV��



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

7HYUHGHQ�NODDQW�
 
Elleke kér geniêt 'k wér van 'ne néêje 'Án de liende.' Butegewoon schón, gezéllig, priêzeswérd 
en ok vör 'nen butestaonder bést intersânt um te léêze!! Gót zo dör!  
 
"Hé", dinkte nou meschien, "wát is dè nou vör 'n dialect?" Nou.... gewoën 
W�.OHYHUOkQGV! Det 
is 'n dialect, dè we in 't Lând van Kuuk praote. Liekt nog veul op 't Middel-Nederlânds, of nie 
dan?. Mar veul klanke die wéj hier kénne, méên ik ok trug te ziên in ùllie dialect. In  't mailtje 
wat ik net héb zitte te léêze vraogde um gedichten ovver 't dörp. Ge zult dan wel bedoeld 
hébbe: Stellingwerf. Heël begriepelek. Mar meschien dè mien gedicht ovver 'De tweë liende' 
en  'Ons dörpke' in 't dialect van 't Lând van Kuuk 's wat ânders is. Ik zie benéêjd wa ge d'r mit 
ánvangt. Ge meugt 't ok vertaolen in óllie dialect. Daor zit ik nie mi! In ieders geval..... ik 
wéns óllie nog gruwelek veul succes toe mit óllieje prachtige mailkrânt en muggelek tot 's wér 
's!  
 
Houdoe (goêd, tèêj, hoks, gezond en maoger of gezond en mollig  
(Dörstreëpe wa nie van toepâssing is!)  
  
&KULV�.HUNKRII���Y|U]��YDQ�GH�5LJJLRQDROH�'LDOHFWFOXE��7XVVH�0DRV�HQ�3HsO����.XXN��&XLMN���
 
�UHG���LQGHUGDRG�OLHNW�HW�ZHO�ZDW�RS�RRQV�PRRL�6WHOOLQJZDUIV�HQ�PLW�MRZ�PRRLH�VWRNNLHV�EL¶M�DOWLHG�ZHONRP��

6OLSSLHVVPLHWHUL¶MH�
 
Uut de gratis Metro van 26/4: “ Vrouwen gooien met slipjes”  naor Il Divo. 
 
�UHG���:DW�6WHOOLQJZDUYHU�VFKULHYHU�ZDV�GDW�WRFK��GLH�GDRU�RN�]RH¶Q�ODQJVWPH�QDRU�KDGGH��GLH��
����������GDRU�RN�]R�QDRU�JXQWHUGH"�
 

(HQ�YUDRJH���+HUKDHOLQJ��
 
D’ r staot bi’ j mi’ j een hiele riegel boeken van de Schrieversronte in de kaaste. Ik heb mi’ j 
veurneumen en gadder ze allemaole bi’ jmekeer inklusief alle herdrokken. No bin’ k een aende 
op weg, maar kompleet bin’ k nog niet. Dat as d’ r meensken binnen die een boekien hebben en 
dat eventueel wel ruilen willen tegen etzelde boek mar van een aandere drok, geef evempies 
een mailtien en wi’ j kommen d’ r wel uut. Ruilen tegen een aander Stellingwarfs boek kan 
netuurlik ok. Geef wel evempies an welke drok van welk boek aj’  ruilen willen. 
 
Et gaot mi’ j onder eren om drokken van Piepmoes, Een vlinder van zulver, Van mien kaant 
bekeken, Wille op ‘e brille, Pake, Wiend in et riet, Naachs goelen de honnen, Lamert en 
Lutske, Lamert Lutske en Doerak. 
 
Ok he’ k nogal hiel wat dubbele eksemplaoren. Over ienige tied komt d’ r een webstee in de 
locht waor die boeken an de man brocht wodden. Heufdzaekelik boeken die bij de 
Schrieversronte uutverkocht binnen kommen dan veur et voetlocht – konkureren kan altied 
nog. Dus d’ r hoeft niet ruild te wodden tegen etzelde boek – ie kun ok angeven welk 
Stellingwarver boek aj’  d’ r graeg veur weeromme hebben willen. Niet alles is in de anbieding 
mar ie kun nooit weten. 
 
Jan Koops: stellingwarf@planet.nl  



0HGHUQH�VODRYHUQL
MH 
 

Wodt d’r in de Stellingwarven en de rest van Nederlaand ok matteld? Doen we hier seins 
ok an mederne slaoverni’je?  

 
Disse vraogen dringen heur op a’k de verhaelen heure van meensken die deur oonze 

lekaole overhied op een ‘traject’  naor wark toe zet wodden. Meensken die al jaorenlange as 
ofschreven beschouwd wodden veur de warkmark moe'n now op ‘traject’ . Mar een traject   
waorhenne? Naor wark wat d'r niet is. Et wark is d'r seins wel mar de overheden willen d'r 
krek as echte rieke stinkerds zo min meugelik veur betaelen.  

 
Om de overheden die meugelikhied te geven hewwe de term "verplicht vri'jwilligerswark" 

in et leven reupen. In de kaemers van de sociaole dienst (C.W.I) wodden meensken eerst 
onder drok zet om mit te warken an een traject. En ie hebben de vri'je keuze, we leven in een 
vri'j laand. Ie meugen kiezen tussen een traject of een flinke kotting op je uutkering. Die 
keuze is veur pattie meensken die gien baentien naost heur uutkering hadden al vlogge maekt. 
Zi'j gaon op traject.  

 
In de kaemerties van et S.W.W.-gebouw bliekt et traject te beginnen. Onder leiding van 

een goedbetaelde psycholoog woj' dan ‘geacht’  om je te verlegen tot et nivo van kleuter of 
idioot. In een peer sessies wodt je inprent dat niks mag mar alles moet. Ie wodden onder 
drieging van et kotten of alderdeegst et stopzetten van je uutkering murf maekt veur de 
warkmark. En is d'r gien baentien veur jow op de warkmark dan woj' as mederne slaaf 
tewarksteld as verplicht vri'jwilliger.  

 
D'r wodt in Nederlaand matteld, niet lichaomelik mar geestelik. Niet deur meensken de 

doemschroeven an te dri'jen mar deur ze via manipulaosietechnieken iene kaante op te 
drieven, naor wark dat d'r niet is of naor wark dat schaedelik is veur meenske en milieu. 
Mattelings die niet uutvoerd wodden deur militairen mar deur goedbetaelde psychologen. 
Slaoverni'je is hier niet deur et blok an je bien mar om je persoonlike vri'jhied in te parken, en  
de slaoverni'j is van financieel ekenomische aord. Netuurlik bi'j' niet verplicht om mit te 
warken. Aj' niet mitwarken woj' kot of verlies ie je uutkering.  

 
Lange leve de vri'jhied. Beschaeving meet ie of an hoe d'r ommegaon wodt mit meensken 

die weerloos binnen. De meensken die onderan zitten en butenspel zet binnen. Globalisering 
is een medern woord veur kaptaolisme. En we kun d'r niks tegen beginnen…  

 
De laandelike overheden weren van ooldsher et schild veur de zwakkeren, mar die 

overheden moe'n ok luusteren naor de mark. Die mystieke mark, lieke onbetrouwber as een 
mooie vrouw. De lekaole overheden hebben de ruumte om mit de bi'jstaanswet smuui omme 
te gaon. In een beschaefd laand hebben de laandelike overheden de plicht om de meensken 
mit respekt en vol weerde te behaandelen.  

 
Vandaege-de-dag bi'j' hiel vlogge ofschreven veur de warkmark. Meensken die een kaans 

hebben en graeg mit doen willen mit de carriere-race moe'n dat veural doen. Mar de mienings 
en gedregings van meensken die dat hielendal niet zitten zien of hielendal gien kaans hebben 
op een echte baene zullen toch respekteerd wodden moeten. Een meenske is een zoogdier en 
hoolt niet van veraanderings die de hieltied mar vlogger gaon. Meensken vulen heur, en 
wodden ok in et nauw dreven en kun gien kaante op. Zi'j wodden dreven naor wark dat d'r 
niet niet veur heur is.  



 
Meensken die al langere tied dwongen thuus in een uutzichtloze situaosie zeten hebben 

kun ok een perces van gruui en ontwikkeling deurmaeken. In die tied hebben zi’j dwongen 
leren moeten om heurzels te vermaeken en mit weinig geld rond te kommen. Aj’ twintig jaor 
an de kaante staon hebben dan hej’ gieniene meer neudig die zegt waj’ doen moeten. Een 
meenske moet niks, een meenske mag alles. Mit et ofschaffen van de solsetaosieplicht veur 
meensken boven de 57,5 jaor is et perbleem niet oplost.  

 
We bin allemaole een speulballe op de warkmark die van neture grillig van aord is. Die 

mark het warklooshied neudig om oons tegen mekeer uut speulen te kunnen, en oons as 
negosie behaandelen te kunnen. D’r moet toch een aandere, betere, meer meenselike meniere 
te vienen wezen om vraoge en anbod op de warkmark op mekeer of te stemmen? Meensken 
waorveur gien plak is moe’ n een meensweerdig inkommen kriegen en vri'jsteld wodden van 
onzinnige plichten. Meensken willen wel warken of heur ommeschoelen laoten as zi'j d'r zels 
in geleuven en daor perspektief in zien kunnen. 'De meenske is de maote van alle dingen', 
gaot bliekber niet meer op, want vandaege-de-dag is ‘de mark’  de maote van alle dingen.  

 
Lekaole overheden hebben de ruumte en de plicht om et hadvochtige laandelike 

overhiedsbeleid wat te verzaachten. Awwe an mattelen en slaoverni'je daenken, dan daenken 
we vaeks an bloed en vere lanen. Mattelings kun ok hiel subtiel en bi'jkaans onopmarkt 
uutvoerd wodden deur manipulaosie, indoktrinaosie en et drokken en toeleiden naor wark 
waorvan suggereerd wodt dat dat roem veurhanen is. Aj' mar willen.  
 
En de slaoverni'je hewwe opni'j in Nederlaand invoerd mit de term: verplicht 
vri'jwilligerswark. 
 
�
-DQ�*DWWLHQ  
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(HQ�YUDRJH� �+HUKDHOLQJ� 
 
In et verleden bin ik zo es mit wat prejekten doende west. Iene daorvan wol ik mar even 
ni'j leven inblaozen. Ik heb me wat beugen over JHYHOVWLHQHQ: van die grieze stienen in 
huzen waor as een jaortal in graveerd is of naemen of een ofbeelding argens van. 
Graeg zol ik deurkriegen welke gevelstienen d'r in Stellingwarf 2RVWDHQGH�binnen. 
Et meugen ok stienen wezen die uut een huus kommen binnen en argens in een schure 
liggen of zo. Et gaot mi'j juust om oolde stienen. 
Dat, as d'r goenend  binnen die mi'j an infermaosie helpen kunnen op dit vlak: graeg !! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En dan nog dit: Vroeger haj’  allemaole VXNHU]DNNLHV van café’ s, hotels, uutgaonsgelegen-
heden en meer van dat soorte van zaeken. Ik verzaemel alle sukerzakkies van Stellingwarf 
Oostaende. Hi’ j iene of meer liggen en die wil ie wel kwiet of ruilen? Een e-mail en wi’ j 
doen zaeken. 
 
Jan Koops: stellingwarf@planet.nl  
 



.RSVW{NNHQ 
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%HVWH�PHHQVHQ��
De redactie van Kopstôkken, een periodiek mit verhaelen en gedichten in de streektaol van 

noordwest Overiessel, kreeg het anbod om wat bi-j de buren an de liende te hangen. Now is 
dat over het algemeen gien gebruuk want al wat dreugen mot, wat tenteun esteld wordt, dat 
doe-j toch allenig bi-j joezelf, is ’ t niet zo. In dit geval steken wi-j toch de greins over, nemen 
gien liendeknippen mee want daor gebruken wi-j een olderwesse touwliende veur. Dat zit 
stevig. 

 
 
³:DW�PRW�GDW�QRZ��GDW�YU|PGH�YRON�RYHU�GH�YORHUH"´��
Wi-j euren het sommige meensen al zeggen. Now, wees gerust eur, het is goed en 

vertrouwd volk die mit hetzelfde bezig bin as jullie in Weststellingwaarf. Wi-j verstaon 
enaander best ook al is de uutspraoke aanders en misschien het skrieven ook wel. As ’ t 
ienigzins kan dan ôllen wi-j de richtlijnen an van ’ t SONT (Streektaal Organisatie 
Nedersaksisch Taalgebied). Zo ezegd, as ’ t ienigzins kan. 

 
  
:DW�HP�P�ZL�M�LQ�GH�DQELHGLQJ"��
4 keer in ’ t jaor een periodiek genaemd “ Kopstôkken”  en de kosten bin-n 11 euro in ’ t jaor. 

Veur de vri-je verkoop liggen ze op verschillende plekken, zoas supermaarkt, boekhaandels, 
en dit verspreid deur noordwest Overiessel en dan bin-n ze 3,50 euro. Ons streven is dat de 
ingezunden vertellegies, gedichten uut de hele omtrek koemen maar wi-j nemen ook gerust 
een gedicht op wat in het Gronings is ekreven. Import nemp ook een eigen streektaol mit en 
dan  kan het er alleen al maar mooier op worden. Het bin-n allemaole inwoners. 

 
 
Veur meer inkiek bi-j ons, ku-j trechte onder www.kopstokken.nl en kan ieder zien hoe het 

blad er van veuren uutzet, de colofon en een klein gedichie lezen, en in wat veur kleur het is 
edrukt. In het colofon staon de dree redactieleden en verdere medewaarkers. 

 
 
Het veurjaorsnummer is half April uut-ekeumen en wi-j maeken ons al weer op veur het 

zomernummer wat veur 15 Mei mot worden in-eleverd. Wi-j em-m er veule wille mit en bin 
er mit plezier mit an de gaank. 
 
 
 
Groetend, 
Thom v Dijk, Zwolle 
Doortje Stam-Maandag, Beltschutsloot 
Femmy Woltman-Groen, Giethoorn 
 
 
 
 
�UHG���YHXU�MLP�HHUVWYROJHQG�QRPPHU�NXM¶P�HHQ�VWRN�YDQ�RRQV�LQWHJHQ�]LHQ��KHXU��



,Q�HW�QL¶MV��XXW�HW�QL¶MV�
 
* Op 2/4 ston radio Odrie in et pergamme Huus en Hiem briedvoerig stille bi’ j et 
honderdjaorig bestaon van de vereninge van Dörpsbelang uut De Fochtel. 
 
* In de LC van 4/4 Klunderde Karst Berkenbosch an de haand van oold-bakker Jelle van der 
Muur de kul- en netuur van Ni’ jberkoop even deur. 
 
* In de Stellingwarver kraanten van 5/4 maekte Koosje Hornstra in Op ‘e schostienmaantel, 
tegere mit heur vrundinne Roelie een lopien over de Delleboersterheide en trof daor een 
halfnaekend mar hielendal dood maegien.  
 
* Uut de LC van 7/8: Op ongeveer driekwat bladziede dot Henk Bloemhoff uut de doeken hoe 
as et staot mit oons Stellingwarfs en diel III van et Europese Handvest veur 
minderhiedstaelen.  
�UHG���]LH�YHHUGHURS�RRQ]H�XXWYHUJURWLQJ�YDQ�GDW�VWRN��
 
* Uut de LC van 8/4: “ Cursus Fries voor predikanten hervat.”  Tussen 1986 en 2003 wodde d’ r 
ok een kursus geven om predikanten et lezen en verstaon van et Fries bi’ j te brengen.  
 
* Uut de LC van 10/4: De Feriening Frysk Underwiis en de Ried fan de Fryske Beweging 
zoeken steun in de Tweede Kamer voor hun visie dat het Fries een prominentere rol moet 
krijgen in het Basis- en Voortgezet onderwijs. 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 12/4: Sjoukje Oosterloo komt heur buurvrouw al 
proestende tegen in de supermark en daor bepraoten ze de raodselachtige perblemen van et 
‘hortensia-mysterie’ . 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten en de LC van 12/4: Ds. Jan Schonewille van De Fochtel 
schrift uut betrokkenhied een roman over liefde in et kamp Ybenheer. Boele Land het et 
vertaeld in ’ t Stellingwarfs en de Schrieversronte geft et uut in een oplaoge van 800 stoks! 
 
* Uut de Stellingwarver kraanten van 12/4: De warkgroep van de schriefwedstried van de 
Stellingwarver Schrieversronte is best tevreden mit de vuuftien inzendings van ienakters deur 
twaelf meensken. Veur de Stellingwarver Schrieveri’ jepries bin nog mar twie inzendings 
binnenkommen. 
�UHG���µHHQ�NLQGHUKDQG�LV�JDXZ�JHYXOG�¶�
 
* Uut de LC van 13/4: EU werkt aan politiek correcte woordenlijst. Ofwel het ontwikkelen 
van een ‘non-emotief lexicon. 
�UHG���:DDXZ����
 
* In de LC van 13/4 Klunderde Johan Veenstra vanwegens de naeme ‘negerzoenen’  toch 
liever veur ‘taelriekdom’  as veur ‘feminisme’ . 
 
* In de LC van 15/4 ston de ‘oolde’  ds. Rienk Klooster haost lijnrecht tegenover zien 
ankommend kollega van de ‘jonge’  garde, Jelmer Woudstra in et stok ‘Kristlik leauwen is 
Peaske-leauwen’ . 
 



* In de LC van 18/4 ston een inzunnen stok van B.J. Postma dat now krek de vinger op de 
zere stee legde. Et ‘ivoren toren’  medel in Berkoop wodde aorig deur him bevestigd. 
�UHG���NLHN�YHHUGHURS�YHXU�RRQV�NRPPHQWDRU�RS�GDW]HOGH�VWRN��
 
* In de LC van 18/4 ston: Ooststellingwerf wil ondernemers lokken. 
�UHG���'LVVH�µURRLH¶�JHPLHQWH�KHW�QRJ�JLHQHUWLHG�ZDW�YDQ�RQGHUQHPHUV�KHEEHQ�PRHWHQ��HLJHQ�
RQGHUYLHQLQJ�±SE����]RO�GDW�QRZ�DDQGHUV�ZRGGHQ"�/DRW�RRQV�QLHW�ODFKHQ«�(HUVW�GH�
%RHUHVWUHHN�YHUGLVWUHZHUHQ�HQ�QRZ�VWDRW�GLH�ERYHQ�DQ�HW�OLHVLHQ��+HXU]HOV�DQ�¶W�ZDUN�KROHQ��
]XOOHQ�]H�EHGRHOHQ��%DHQWLHVPDQQHQ��EDK«HQ�URRLH�EDHQWLHVPDQQHQ�ELQ�QRJ�EDK�HU«�
�
* In de LC van 18/4 was Karst Berkenbosch an ’ t Klunderen en wol somstieden ok wel es 
brokkebrommel maeken over smaek. 
 
* Uut de Sp�ts van 18/4: Staatssecretaris Rutte wil dat er bij instellingen die voor meer dan de 
helft door geld van het Rijk worden gefinancierd, nooit meer dan 15 procent van de uitgaven 
naar het bestuur gaan. 
�UHG���³'H�6FKULHYHUVURQWH�LV�3LHWHU�HQ�3LHWHU�LV�GH�6FKULHYHUVURQWH´�KHZZH�GH�YHXU]LWWHU�7HU�
+HLGH�ZHO�HV�]HJJHQ�KHXUG��%L¶M�GH�6FKULHYHUVURQWH�JDRW�GH�KHOWH�KDRVW�QDRU�GH�GLUHNWLH��
 
* In de NOS van 19/4 nog es et verhael van de uutrikking van de roman ‘Maaike’  van Jan 
Schonewille. 
 
* In de Stellingwarver kraanten van 19/4 zat Boele Land Op ‘e schosstienmaantel en in de 
waachtkaemer. 
 
* In de LC van 25/4 Klunderde Johan Veenstra as de grootste Volksschriever van de 
Stellingwarven aldertieden (weer) een mooi stokkien ‘narcisme’ . 
�UHG���]LH�RN�GH�µ6WHOOLQJ¶�RS�GH�ODHVWH�EODG]LHGH��
�
* Uut de NOS van 26/4: “ Echtpaar Bahnmüller verkoopt boekhandel”  an de Bruna-keten. 
 
* In de Stellingwarver kraanten van 26/4 vertelde Harmen Houtman diel iene over zien 
belevenissen op zien reize naor oost-Europe. 
 
* D’ r wodde oons in de Aanpakken van 26/4 (nog es) tiedinge daon dat warkgroep van de sSr 
best bliede is mit de 15 warkstokken van 12 meensken. Et gong hier om et schrieven van een 
ienakter. Veur de Stellingwarver Schrieveri’ je Pries bin nog mar twie warkstokken 
nomineerd, en dat is eins toch wel wat maeger. 
�UHG���DM¶P�G¶U�QRZ�QLHW�XXWNRPPHQ�NXQQHQ�GDQ�KHZZH�QRJ�ZHO�ZDW�VXJJHVWLHV�OLJJHQ��
 
* Op radio Odrie weren in et pergramme Huus en Hiem van zundag 30/4 een stokmennig 
oolde opnaemes te heuren. As dat dan ok nog es stokken binnen die ‘veurlezen’  wodden dan 
is zoks toch eins zunde van de radiotied. 
�UHG���ZH�ZHWHQ�ZHO�KDRVW�]HNHU�GDW�+HQGULN�DRULJ�EHWHU�NDQ��
 
 
 
 
�
�
�



%ULHGYRHULJ�
�
 
 
D’ r ston gien woord Stellingwarfs in, mar in de LC van 7 april wel zoe’ n driekwat bladziede 
van redaktrice Paula (‘De jonge journalist’ ) Westra waorin Henk Bloemhoff et allemaole �QRJ�
HV� uutstokt in “'H�VFKDHPWH�YDQ�HW�6WHOOLQJZDUIV” . Now, et begint al goed…  wat een ‘foute’  
kop! Hoezo schaemte? Wie him/heur d’ r tegenwoordig nog veur schaemt om et plat 
�6WHOOLQJZDUIV� te bruken moet wel haost een frustreerd persoon wezen, mar Henk frustreerd, 
nee…  toch? Een stokmennig vri’ jvertaelde citaoten uut dat artikel van o.e. Henk Bloemhoff, 
Siemon Reeker, Bert Groeshengel, Geert Roelofs en Siemon ter Heide hewwe es bescheerded 
onder et vergrootglas legd: 
 
³(W�YHUGUDJ�EHSDROW�GDW�HW�1HGHUVDNVLVFK�NUHN�DV�HW�)ULHV�SURPRRW�HQ�VWHXQG�ZRGGHQ�
PRHW�´�
(W�ZRGW�YDQ]HOV�ZHO�SURPRRW�HQ�VWHXQG�PDU�GH�YUDRJH�LV�DV�GDW�RS�GH�JRHLH�PHQLHUH�JHEHXUW��
1HIIHQV�RRQV�NDQ�¶W�DRULJ�EHWHU��'¶U�JDRW�RS�¶W�KHGHQ�HHQ�SURWWH��VXEVLGLH�JHOG�LQ�JURWH�SRV�
VLHV�QDRU�PDU�HHQ�KLHO�EHSDUNW�WDO�SURMHNWHQ�HQ�YHXUDO�QDRU�GH�RUJHQLVDRVLHV��V6U���'DW�LV�
PLVVFKLHQ�QLHW�YHUNHHUG�]RODQJH�G¶U�QRJ�JHQRHJ�WLHG�LV��$OOLHQG�GLH�WLHG�UDHNW�RS�HQ�GDQ�LV�HW�
QHIIHQV�RRQV�EHODQJULHNHU�RP�YXOH�PHHU�NOHLQH�SURMHNWHQ�PLW�NOHLQHUH�EHGUHJHQ�WH�VWHXQHQ��(W�
WHWDRO�YDQ�HHQ�SURWWH�NOHLQWLHV�OHYHUW�LQ�GLW�JHYDO�YDHNV�PHHU�RS�DV�YDQ�PDU�HHQ�SHHU�JURWHQ��
7LS��0LVVFKLHQ�]RO�HW�QRJ�YXOH�EHWHU�RP�LQ�'HQ�+DDJ�YXOH�PHHU�WH�µOREE\HQ¶��:HWHQVFKRSSHUV�
ELQ�SHU�GHILQLWLH�YDHNH�µIUHDNV¶��/DRW�]RN�OREE\HQ�OLHYHU�RYHU�DQ�EL¶MJOLHNV�HHQ�-DQ�.RRSPDQ�
�RROG�UDRGVOLG�YDQ�:HVWDHQGH���$V�]RH¶Q�PDQ�HHQ�YRUUHOV�MDRU�LQ�'HQ�+DDJ�RPPHORSW�EHULHNW�
KL¶M�YDHNV�PHHU�DV�WLHQ�ZHWHQVFKRSSHUV�VDHPHQ�LQ�KHXU�VWXGHHUNDHPHUV�LQ�HHQ�KLHO�MDRU��
 
³(W�)ULHV�KHW�HHQ�KRJHUH�VWDRWXV�HQ�GDW�VWLNW�GH�6WHOOLQJZDUYHU�1HGHUVDNVHQ´��
1LHW�ZDRU��QHIIHQV�RRQV��:L¶M�NXQ�RRQV�QLHW�YHXUVWHOOHQ�GDW�G¶U�PHHU�DV�WLHQH�YDQ�GH�
YXXIWLJGX]HQG�6WHOOLQJZDUYHUV�WH�YLHQHQ�ELQQHQ�GLH�]R�VOLP�IUXVWUHHUG�UDHNW�ELQQHQ�GHXU�GH�
VWDRWXV�GLH�HW�6WHOOLQJZDUIV�KHW�HQ�DO�KLHOHQGDO�QLHW�GDW�]H�GLH�JHGDDFKWH�RS�HW�)ULHV�XXWOHYHQ��
'RH�HV�HHQ�VWDS�EXWHQ�GH�LYRUHQ�WRUHQ�HQ�GH�VWXGHHUNDHPHU�HQ�NLHN�HV�RP�MH�KHQQH����
 
³:DW���������)ULH]HQ�ZHO�NODRU�NUHJHQ�KHEEHQ��NULHJHQ�����PLOMRHQ�NURHPSUDRWHUV�PDU�
QLHW�NODRU�´�
.RQNOXVLH��)ULH]HQ�ELQ�GXV�VOLPPHU��PHHU�PDDQV��DV�R�H��6WHOOLQJZDUYHUV��0DU�HHQ�JRHLH�
EXXU�LV�EHWHU�DV�HHQ�YHUH�YUXQG��=XXN�GDQ�RN�QLHW�GH�KLHOWLHG�EURNNHEURPPHO�PLW�MH�QDRVWH�
EXUHQ�PDU�YUDRJ�]H�OLHYHU�HV�RP�WH�KHOSHQ�HQ�VWDR�GDRU�YHXU�HXSHQ��
 
³2Q]H�RYHUKLHG�ZLO�HHUVW�]LHQ�GDW�G¶U�HHQ�SURWWH�DQ�GDRQ�ZRGW�HQ�ZLO�HHUVW�GDQ�PHHU�
VWHXQ�JHYHQ�´�
'LW�LV�LQ�HW�]DHNHQGRHQ�WURXZHQV�KLHO�JHEUXNHOLN��'DW�ZHWHQVFKRSSHUV�GDW�JUDHJ�
DDQGHUVRPPH�]LHQ�ZLOOHQ��PHXJHQ«��QHH�PRH¶Q�]H�DOOLHQG�KHXU]HOV�VOLP�DQUHNHQHQ��
 
³(HQ�WDHO�PLW�HHQ�KRJHUH�VWDRWXV�NDQ�UHNHQHQ�RS�PHHU�VXEVLGLH�´�
(W�NRPW�RN�DOWLHG�ZHHU�RS�HW]HOGH�GDHOH«�
 
³'HXU�HHQ�KRJHUH�VWDRWXV�ZRGW�GH�WDHO�DXWRPDRWLVFK�PHHU�ZDUGHHUG�´�
'DQ�]RO�GH�ULVVHQDRVLH�³HHQ�GXXU�VFKLOGHUL¶M�LV�PRRLHU�DV�HHQ�JRHGNRSHQ�LHQH´�RN�ZDRU�
ZH]HQ�PRHWHQ�HQ�GDW�LV�QHIIHQV�RRQV�ODQJ�QLHW�DOWLHG�HW�JHYDO��RI�WVMD��PLVVFKLHQ�YHXU�GLH]HOGH�
HHUGHUQXXPGH�WLHQH�YDQ�GH�YXXIWLJGX]HQG���



³'HXU�HHQ�KRJHUH�VWDRWXV�]XOOHQ�PHHQVNHQ�KHXU�QLHW�]R�JDXZ�PHHU�VFKDHPHQ�RP�GH�WDHO�
WH�EUXNHQ�´�
:L¶M�KHEEHQ�JLHQGHUWLHG�LHQH�KHXUG�GLH�KLP�KHXU�G¶U�YHXU�VFKDHPGH�RP�6WHOOLQJZDUIV�WH�
SUDRWHQ��:H�ELQ�GLW�RN�QRJ�QRRLW�HV�DV�XXWVODJ�LQ�HHQ�RQGHU]XXNVUHSRW�WHJHQNRPPHQ��'LW�OLHNW�
ZHO�HHQ�VWHOOLQJ�XXW�EHJLQ�YDQ�HW�WZLQWLJVWH�MDRUKRQGHUG��
 
³(W�LV�JLHQ�VWUHYHQ�RP�HW�1HGHUVDNVLVFK�DV�GDGGH�5LHNVWDHO�YHXUHQQHHU�WH�ERNVHQ�´�
'XV�WRFK�DOOLHQG�PDU�YHXU�FHQWHQ«"�
 
³(W�)ULHV�LV�HHQ�5LHNVWDHO�ZRGGHQ�RPUHGHQ�PHHQVNHQ�GDRUYHXU�HXSHQVWRQQHQ�´�
"""""�9ROVWUHNWH�QRQ�LQIHUPDRVLH��'H�)ULH]HQ�KHEEHQ�G¶U�R�H��PLW�KHXU�µ.QHSSHOIUHHG¶��RN��
JHZRRQ�KDGGH�YHXU�YRFKWHQ��
 
³:H�YROGRHQ�DQ����YDQ�GH����YHXUZHHUGHQ�RP�RQGHU�GLHO�,,,�YDOHQ�WH�NXQQHQ�´�
1RZ�GDQ«�0DHN�]H�GDW�GDQ�HV�GXGHOLN�LQ�'HQ�+DDJ�ZDQW�GDW�LV�EOLHNEHU�QRJ�GH�KLHOWLHG�QLHW�
RYHUNRPPHQ��
 
³0LQLVWHU�-RKDQ�5HPNHV��%L=D�HQ�*UXQQLQJHU��VFKLHW�QLHW�RS�´�
(Q�GXV�JHYHQ�ZH�HHQ�DDQGHU�GH�VFKXOG��0DU�MD��EDHQWLHVPDQQHQ����
 
³'H�ODDQVUHJHULQJ�NRQ�ZHO�HV�EDQJH�ZH]HQ�YHXU�HW�H[WUD�ZDUN�´�
�(Q�H[WUD�NRVWHQ��6FKDUS�]LHQ«�(Q�YLHQ�LH�¶W�JHN"�'XV�PLW�VWDUNH�DUJHPHQWHQ�NRPPHQ��
 
³:H�PRH¶Q�QLHW�ZDDFKWHQ�WRW�RRQ]H�WDHO�XXWVWDUIW��=RYHHU�NRPW�HW�GRPPLHW�ZHO�´�
$ZZH�]R�GHXUPRGGHUHQ��LQGHUGDRG��'XV�LV�HHQ�DDQGHUH�DQSDN�EHVOLVW�QHXGLJ��
 
³'H�)ULH]HQ�ELQ�JURRWV�RS�KHXU�HLJHQ�WDHO�PDU�MXLFKHQ�HW�6WHOOLQJZDUIV�QLHW�WRH�´�
+HZZH��GH�V6U�LQ�¶W�ELH]XQGHU��GDW�G¶U�PLVVFKLHQ�]HOV�RN�QDRU�PDHNW«"�
/HHV�HW�LQ]XQQHQ�VWRN�YDQ�%�-��3RVWPD��RS�EODG]LHGH����YDQ�GLW�EODG�QRJ�HV�QDR��
 
³$Q�GH�RQGHU]XNHUV�YDQ�GH�WDHOLQVWLWXWHQ�]DO�HW�LQ�LHGHU�JHYDO�QLHW�OLJJHQ�´�
'LH�KHZZH�RN�DO�]RYDHNH�KHXUG�PDU�LV�PHHUVWDO�QLHW��KLHOHQGDO��ZDRU��2�MD��HW�ODJ�DQ�GH�
)ULH]HQ�HQ�DQ�HW�µJHSHXSHO¶�HQ�DQ�'HQ�+DDJ��
 
³'H�ZLO�RP�GH�WDHO�WH�EUXNHQ�PRHW�YDQ�KXXV�XXW�NRPPHQ�´�
/LJW�HW�GXV�WRFK�EHVOLVW�QLHW�DQ�WDHOLQVWLWXWHQ��R�H��V6U���(W�OLJW�DQ�GH�PHHQVNHQ�WKXXV��=HJ�GDW�
GDQ�HV�KDGGH�RS��HQ�HW�OLHIVWH�HHQ�ZHNH�YHXU�GH�VXWHODNWLH��
 
³9HUSOLFKWH�DQGDFKW�YHXU�VWUHHNWDHO�LQ�HW�EDVLVRQGHUZLHV�JHIW�YXOH�PHHU�
PHXJHOLNKHGHQ�´�
$V�¶W�QLHW�UHFKWVRPPH�ZLO�GDQ�PDU�OLQNVRPPH«�RS�GH�HFKWH�GHPRNUDRWLVFKH�PHQLHUH��
 
³9HUSOLFKWH�DQGDFKW�NRQ�ZHO�HV�DYHUHFKWV�ZDUNHQ�´�
.LHN�HV�DQ��GDRU�ELZZH�HW�QRZ�HV�ZHHU�KLHOHQGDO�PLW�LHQV��
 
³'H�6FKULHYHUVURQWH�KHW�SODQQHQ�RP�HHQ�6WHOOLQJZDUIVH�SRSJURHS�WH�EHJLQQHQ�´�
(HQ�SRSJURHS�YDQ�YXXIWLJ��HQ�]HVWLJSOXVVHUV"'DW�]DO�HHQ�NQDO�JHYHQ���.LHN�PDU�HV�EL¶M�GH�
6FKULHYHUL¶MH�LQ�GLW�EODG�YHXU�HHQ�VSLNVSOLQWHUQL¶M�OLHG�DV�HHUVWH�DQ]HW�YDQ�RRQ]H�NDDQWH��:H�
GRHQ�JUDHJ�PLW��KD��KD��KD���
 



³(W�]RO�µOHXN¶�ZH]HQ�DV�GLH�OLHWLHV�LQ�GH�KLWSDUDGH�NRPPHQ��'DW�WUHNW�DXWRPDRWLVFK�PHHU�
MRQJHQ�´�
(Q�PRFK�GDW�GH�HHUVWH�NHHU�GUHNW�QLHW�ORNNHQ�GDQ�JHYHQ�ZH�µ+LOYHUVXP¶�JHZRRQ�GH�VFKXOG��
 
³0HHU�MRQJHQ�DQWUHNNHQ�YHXUNRPW�GDW�GH�WDHO�ZHJUDHNW�´�
+DG�GDW�DO�JLHQ�WZLQWLJ�MDRU�HHUGHU�PRHWHQ�V6U"�
 
³2S�GH�EDVLVVFKRHOH�KHXU�LH�HLQV�JLHQ�6WHOOLQJZDUIV�PHHU�´�
7ZLQWLJ�MDRU�OHGHQ�QRJ�ZHO��:DW�KHZZH�YHUNHHUG�GDRQ"�
 
³5RQG�KHXU�YXXIWLHQGH�MDRU�SDNNHQ�]H�HW�YDHNV�ZHO�ZHHU�RS�´�
:DRU�HW�KDWWH�YRO�YDQ�LV«�:DW�UHSRW�KLHURPWUHQW�KHZZH�PLVW"�
 
³,N���UHG���%ORHPKRII��KHEEH�G¶U�YHUWURXZHQ�LQ�GDW�HW�ELQQHQ�WZLH�MDRU�RQGHU�GLHO�,,,�
YDOHQ�]DO�´�
:H�KHOSHQ�HW�MH�KRSHQ�PDU�JHOHXYHQ�G¶U�JLHQ�EDVW�YDQ��
 
³(W�1HGHUVDNVLVFK�YHUGLHQW�GLH�HUNHQQLQJ�´�
0RHM¶�YHXUDO�]HOV�URHSHQ�EOLHYHQ��+RH�KDGGHU�ZL¶M�YURHJHU�DV�NLHQG�EL¶M�RRQV�PRHNH�RP�HHQ�
]XXUWLHQ�YUHXJHQ�GHV�WH�PLQGHU�DZZH�GLH�NUHJHQ��
 
Al mit al - hiel zachies uutdrokt - gien stark stok, liekt oons. Zunde want mit zoe’ n lappe tekst 
in disse ‘grote’  kraante hadde d’ r toch wel wat meer inhoold inzitten kund, liekt oons. En 
eehh…  Henk, maek toch mar es een praotien mit die Jan Koopman, Remco Heite of 
zoe’ niene, zowwe zo zeggen…  
 
f&p 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'H�GRNWHU�
 
De dokter zicht je klein  

en hi’j zicht je groot. 
Hi’j zicht je in de kleren  

en hi’j zicht je bloot. 
De dokter zicht je leven  

en hi’j zicht je dood. 
 
Of in ‘t Brailleschrift: 
�,�+62;,9�A0*/;�1,�23,05�
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�UHG���ZH�]ROOHQ�HLQV�ZHO�JUDHJ�HV�HHQ�KLHO�ERHN�LQ�%UDLOOH�RYHU]HWWHQ�ZLOOHQ�PDU�MD��
ZL¶M�KRHYHQ�QLHW�WH�UHNHQHQ�RS�HHQ�EHWLHQ�VXEVLGLH��1RZ�MD��QRJ�PDU�HYHQ�VSHUHQ����
 

Het  nieuwe zor gst elsel 
  
De f ysiot her apeut  knij pt  er  t ussenuit . 
De logopedist en zij n spr akeloos. 
De podot her apeut  zit  met  kr omme t enen. 
De KNO-ar t s kr ij gt  er  een br ok van in de keel, voelt  zich bij  de 
neus genomen en wor dt  een oor  aangenaaid. 
De oogar t s ziet  het  somber  in. 
De neur oloog kr ij gt  er  de zenuwen van. 
De ver loskundige zit  met  de naweeën. 
De gynaecoloog baar t  het  zor gen. 
De ur oloog voelt  aan zij n wat er  dat  dit  niet  goed gaat . 
De anaest het ist  is knock-out . 
De car dioloog aanschouwt  het  met  bloedend har t . 
De der mat oloog kr ij gt  er  kippenvel van. 
De ger iat er  kr ij gt  er  gr ij ze har en van. 
Voor  de chir ur g snij dt  het  mes niet  meer  aan t wee kant en. 
De hemat oloog wor dt  het  bloed onder  de nagels vandaan gehaald. 
De gast r o-ent er oloog heef t  er  zij n buik van vol. 
De int er nist  wor dt  binnenst ebuit en gekeer d. 
De diët ist e kan geen pap meer  zeggen. 
De psychiat er  snij dt  het  door  de ziel. 
De t r aumat oloog er ger t  zich bont  en blauw. 
Voor  de apot heker  is het  een bit t er e pil. 
De t andar t s ziet  er  geen gat  meer  in. 
  
Oh j a en de pat iënt  ?  
'LH�LV�HU�JRHG�]LHN�YDQ�� 



/LWHUDLUH�SULH]HQ�
�
 

'H�SULH]HQ�
De gemienten Oost- en Weststellingwarf lopen d’r nog al es mit te koop dat ze et bruken, 

en dan veural ok et schrieven in de streektael, et Stellingwarfs anvieteren. Daortoe is een 
speciaole intergemientelike warkgroep ’Literaire priezen’ aktief. Et ambtelik sekretariaot vaalt 
onder de ofdieling WelZOn van de gemiente Oostaende. D’r bin veur et Stellingwarfs drie 
literaire priezen beschikber:  
- de Stellingwarver Schriefwedstried (iens in de 3 jaor),  
- de Stellingwarver Schrieveri’je Pries (iens in de 3 jaor) en de 
- de H.J. Bergveldpries (iens in de 6 jaor).  
De priezen veur de Stellingwarver Schriefwedstried en de Stellingwarver Schrieveri’ je Pries 
wodden dit jaor (2006) uutriekt en de H.J. Bergveldpries veur et eerst weer in 2009.  
�%URQ��:HEVWHH�*HPLHQWH�2RVWDHQGH��
 
 

$OOHV�KHW�]LHQ�SULHV�
Over et generaol neumen is 'een pries geven' vaeks een blieken laoten van erkenning en 

wardering tonen veur iene (of een groep) zien of heur wark. Over datzelde generaol neumen 
wodt 'een pries kriegen' vaeks een bekroning op je wark nuumd. Mar gelt zoks eins wel altied, 
vreugen wi'j oons of. Nao dawwe mit disse vraogen een posien 'in de hangmatte' ommetiesd 
hadden kwammen we aentienbesluut tot de slotsomme dat ok an disse medalje twie kaanten 
zitten. 
 
 

1XW�RI�RQQXW�
As gever van zoe'n pries moej' je toch eins ofvraogen of zoks nut het of teminste as et wel 

een hiel klein betien nut het. Neffens oons niet en et perbleem zit 'm hier in de grootte van et 
gebied waor as zoe'n pries geven wodt. In Stellingwarf is zoe'n pries dan ok vaeks van nul en 
gienerlei weerde, liekt oons zo toe. Bin d'r in de beide Stellingwarven vule meer as vuuftig 
meensken te vienen die heur (slim) drok maeken om oonze tael? En hoevule bin d'r die et 
aorig netties schrieven kunnen? Et is dan ok gien wonder dat iene van de priezen ok al es niet 
uutriekt wodden kon omreden d'r gien of niet genoeg materiaol anleverd wodde. Lao’ we et 
mar niet over de jury hebben in dit verbaand. In zoe’ n klein gebied kan et haost niet aanders 
as dat iederiene kent iedreriene en dat is vaeks niet een anvietering om mit te doen (now ja, 
veur sommigen misschien krek wel vanzels). Et kan en zal gienertied toegeven wodden, mar 
we kun oons wel es ofvraogen as et ‘oons-kent-oons’  niet van een te grote invloed is. 
 
 

9HXU�ZLH"�
As krieger van zoe'n pries kuj' je dan ok ofvraogen as et fesien bi'j et uutrieken van de 

vetleren medalje now warkelik wat om ’ t lief het en dat et veur jow en jow wark geven wodt 
of dat et eins alliend een fesien veur de blispoters d'r ommetoe is. Want ja, zo gauw as de 
happies en draankies ommenocht binnen dan komt dat soort volk uut alle hoeken en gatten 
teveurschien vanzels. Mar an de aandere kaante…  veur een betien erkenning van hogerhaand 
moej' en doej' wel es wat vanzels.  
 
I	S�
�



'H�EHGUHLJLQJ�YDQ�RRQ]H�ZHLGHYRHJHOV�
 

Neffens overleverings en kronieken weren d’r veur 1750 haost gien kiewieten mar deur de 
opkomst van de haandmaotige laandbouw wodden deur et heideplaggen en ontwaetering 
prachtige laanderi’jen anmaekt die bi’j uutstek geschikt weren veur de weidevoegels en die 
heur daordeur geweldig vermeerderen konnen. Weidevoegels zoas de kiewiet, gritte en wilpe 
hebben now de langste tied had in oonze omkrieten. Ze heuren bi’ j de jaoren 50 van de veurige 
ieuw en daorveur, doe et laand nog nat was en d'r roege dong op brocht wodde. Doedertieden 
wodde d’ r vule laeter mi’ jd waordeur de pullen meer kaans hadden te overleven. Deur de 
mechanisaosie en diepe-ontwaetering bin d'r haost gien geschikte biotopen meer in oons 
laand. Netuurorgenisaosies perberen natte gebieden nao te maeken te vergelieken mit de 
jaoren 50 van de veurige ieuw mar daor willen de weidevoegels vaeke niet bruden. Komt dat 
deur dat d’ r gien roege dong meer bruukt wodt of deurdat de struktuur te wild is, dus dat d’ r 
tevule doest op et laand staot? 

 
Neffens een peer onderzukers van et SOVON kwam naor veuren dat et belaogen deur roof-

dieren toenemt naormaote de gritten en kiewieten in tal aachteruut gaon. Weidevoegels gaon 
vaeke bi’ jenneer zitten, veural op maislaand, as ze bruden gaon. Manmachtig kun ze dan heur 
leefgebied verdedigen. Mar as heur tal ofnemt bin ze niet manmachtig meer zodat de roof de 
overhaand krigt. Dat is veur een predaoter as de vos een mooi instri’ jertien vanzels. Mar 
hopen dat de kiewieten slimmer wodden as de vos deur heur te verspreiden, dan kan Rein ze 
minder makkelik vienen. In de jaoren 50 van de veurige ieuw heurde ie nooit een jaeger zeggen 
dat d’ r zovule vossen in de netuur weren wiels ze vandaege-de-dag aovens mit lochtbakken an 
(terrein)auto’ s langs wegen en paeden perberen om de vossen van kaant te maeken. Ie kun d’ r 
niet van uut gaon dat de vos heufddaoder is. Onderzuuk het uutwezen dat d’ r naachs ok 
stiekelvarkens en mudden en daegs de roofvoegels oonze weidevoegels naor et leven staon. 
Om nog meer bewies te kriegen deden de onderzukers de kukens zenderties omme om ze zo 
volgen te kunnen en daordeur de doodsoorzaeke vaastestellen te kunnen. Et weren veural de 
roofvoegels die heur an de kukens tegoed deden mit an kop de blauwe jaap en de schofferd. 

 
Dat de onderzukers dit vaastestelden kwam deur protesten van boeren die algedurig minder 

nocht kregen an nustbescharming. Ze deden slimme heur best om de nusten te markeren en de 
eier niet plat te mi’ jen. Ze dochten dat de vos de grote beusdoender was. Doe kwam Faunabe-
scharming in et geweer en zeden dat onderzuuk naor predaosie de andacht ofleidet van et war-
kelike perbleem. De intensivering van de laandbouw en de veraanderings in laandschop en 
milieu weren de warkelike oorzaeken van de aachteruutgang van de weidevoegelstaand. En 
d’ r kwam nog een aander onverwaachs geveer uut de hoeke: de nustbezuken van voegel-
waachters bin riskaant. Ze laoten geursporen nao en vertrappen et grös en alderdeegst as ze 
d’ r ok nog een stokkien bi’ jzetten is et volgen van zoe’ n spoor een “ eigien“  veur een predao-
ter. Zoe’ n bezuuk geft een kaans van tien percent dat et legsel van een weidevoegel mislokt. 

 
Neffens een geleerde van et menisterie van de Vromraod, die adviseert over de duurzeme 

leefomgeving, heurt et huden van weidevoegels thuus bi’ j professionele netuurorgenisaosies 
zoas Netuurmonementen. Boeren, die dit d’ r op dit mement “  bi’ j doen “  as agrarisch netuur-
beheer, bin hier niet geschikt veur, neffens die geleerde. Hi’ j beweert dat de weidevoegels op-
fokt wodden moeten in risservaoten aj’  ze beholen willen. In die risservaoten moe’ n dan zo-
vule meugelik soorten opfokt wodden, ok de hiele zeldzeme zoas de haeneker, et veldlurkien 
en de tutering. Hoe hi’ j dit alles in praktiek brengen wil, staot d’ r niet bi’ j. Al mit al een protte 
meensken die op heur meniere et beste weten hoe aj’  d’ r mit an moeten. Mar hoe moet et dan? 
)G9�



%HGULHI�LQ�GH�NLHNHUG 
 

'RO�$FFRXQWDQWV�	�$GYLVHXUV�XXW�:ROYHJH�
 

Dol Accountants & Adviseurs is een accountantskantoor dat in 1999 begonnen is en an de 
Deken Vaasstraat 11 te Wolvege vestigd is. Et kantoor wodt rund deur de heer Reindert Dol, 
die AA-accountant is. Daornaost bin d’r nog twie meensken an ’t wark, Bertha Dol en Elvira 
Nijboer. Wi’j bin lid van de NovAA, de overkoepelende orgenisaosie van AA-accountants. 
We bin ok ansleuten bi’j Extendum, een adviesorgenisaosie exclusief veur 
accountantskantoren, zodat wi’j ok, as klein kantoor, over specialisten op et gebied van o.e. 
fiscaal recht, personeelsrecht, pensioenen beschikken kunnen. 

 
Bi’j de keuze veur een accountant speult et gevuulte dat een ondernemer het as hi’j de 

drumpel van een accountantskantoor overstapt een belangrieke rolle. Kies ie veur et 
tredisionele dat een protte accountantskantoren uutstraolen of vaalt de keuze op een wat 
informeler en gemoedeliker kantoor? Bi’j Dol Accountants & Adviseurs hewwe mit naodrok 
veur dit laeste keuzen. Dit bin jommes de eigenschoppen die et beste bi’j oons passen en die 
ansluten bi’j de weensken van oonze klaanten. 
 

'LHQVWYHUOLHQLQJ�
Dol Accountants & Adviseurs bedient in feite et hiele MKB en de agrarische sector. Op die 

gebieden die biezundere speciaolistische kennis vargen, warken we intensief saemen mit de al 
eerder nuumde adviesorgenisaosie. 
 

:DUN]HPKHGHQ�
Et wark kan onderverdield wodden in accountants- en in advieswark. Gedurende de 

oflopen jaoren is dudelik bleken dat et advieswark de hieltied belangrieker wodden is. Disse 
trend zal him zonder twiefel deur zetten in de kommende jaoren. 
 

��$FFRXQWDQWVZDUN�
·      Verzorgen van de administraosie van de klaant (inclusief et verzorgen van de periodieke  
       angifte omzetbelasting); 
·      Konterleren van de administraosie die deur de klaant zels bi'jhullen is; 
·      Verzorgen van de loonadministraosie; 
·      Saemenstellen van de jaorrekening (risselteert in een saemenstellingsverklaoring); 
·      In pattie gevallen et beoordielen van de jaorrekening (beoordielingsverklaoring); 
·      Veur Besleuten Vennootschoppen: et verzorgen van de publikaosiestokken veur de 
       Kaemer van Koophaandel en ok et verzorgen van de angifte vennootschapsbelasting; 
·      Verzorgen van de angifte inkomstenbelasting; 
·      Et saemenstellen van exploitaosie- en/of liquiditeitsbegrotings; 
·      Et ofgeven van accountantsverklaorings die deur et "maotschoppelik verkeer" vraogd 
       wodden (bi'jglieks een inbrengverklaoring bi'j inbreng van een onderneming in een  
       Besleuten Vennootschop en een subsidieverklaoring veur de subsidiegever). 
 

$GYLHVZDUN�
Et begeleiden, adviseren bi'j onder aandere de volgende zaeken: 

·      Fiskaole advisering in briede zin veur ondernemings en pattekelieren; 
·      Bedriefsekenomische advisering; 
·      Financieringsperblemen; 
·      Et opstellen van (niet te speciaolistische) kontrakten en overienkomsten (bi'jglieks 



       saemenwarkingsoverienkomsten); 
·      Begeleiden van startende (vaeks jonge) ondernemers; 
·      De keuze van de juuste rechtsvorm (zoas ienmanszaeke, vennootschop onder firma,  
       besleuten vennootschop) veur de onderneming en de veerdere uutwarking hiervan; 
·      Bedriefsopvolging, overnaomes en/of andielentransakties mit bedriefswarderings; 
·      Automaotiseringsvraogstokken; 
·      Herstrukturerings; 
·      Suksessie- en/of schinkingsangelegenheden. 
 

9HUJXQQLQJ�
Bi'jkotten moet iedere accountantsorganisaosie die wettelike kontroles bi'j bedrieven dot 

beschikken over een vergunning in et raem(wark) van de Wet Toezicht Accountants-
organisaosies (WTA). Disse vergunning is in eerste instaansie in et leven reupen om 
boekhooldschandaolen zoas bi'j Enron en Ahold in de toekomst uutsluten te kunnen en zol 
dan ok alliend gellen gaon veur beursneteerde ondernemings. Mar et tal bedrieven is bi'j de 
invoering van de regelgeving uutbreided tot iedere onderneming waorbi'j wettelike kontrole 
verplicht is en nog een peer anwezen orgenisaosies. 

 
Deur de overkoepelende orgenisaosies NovAA en NIVRA wodt an de leden adviseerd om 

altied een vergunning an te vraogen, ongeacht et tal kontroleplichtige klaanten waorop de 
vergunning betrekking het. Mar dit brengt een beheurlike kostenverhoging mit him mit, 
waordeur Dol Accountants & Adviseurs besleuten het om gien vergunning an te vraogen. 
Hiermit kan veurkommen wodden dat klaanten waorop de vergunning gien betrekking het, 
toch mitbetaelen moeten an de extra kosten die de vergunning mit him mit brengt. 

 
Ien en aander hoolt vanzels niet in dat de kwaliteit van et kantoor hierdeur aachteruut gaon 

zol. Ok accountantskantoren die gien vergunning anvraogd hebben moeten an scharpe eisen 
voldoen op de terreinen van kwaliteit, permenente edukaosie, onofhankelikhied, e.z.v. en 
wodden hierop periodiek (ienmaol in de 6 jaor) naolopen deur een onofhankelike Raod van 
Toezicht. Hierdeur wodt ok bi'j disse kantoren de kwaliteit van de warkzemheden en de 
kennis van et passeniel zekersteld. 

 
Zoas jim zien is Dol Accountants & Adviseurs een klein accountantskantoor waor de lijnen 

kot binnen en d'r op kantoor een gemoedelike sfeer hangt en waor et passeniel nog tied het 
veur een persoonlik praotien, mar daornaost wel beschikken kan over speciaolisten op 
alderhaande gebied. As jow meer weten willen lope dan gewoon mar es even binnen an de 
Deken Vaasstraote 11 in Wolvege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej’  ok een bedrief die wel es - RPPHQRFKW - in de kiekerd staon of ‘An de liende hangen’  wil… ? 
 
Aj’  wat aorigs, appats of gewoon wat mooi Stellingwarfs te melden hebben dan maek mar een mooi 
stokkien en stuur et op naor info@stellingwerfs-eigen.nl 
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�
+HQN�GH�9ULHV van Noordwoolde het een boek schreven. Henk het meer as dattig jaor 
autoverkoper west, de langste tied in de Stellingwarven. Meer as twintig jaor het hi’ j ok een 
protte in ’ t spier west veur de Stellingwarver Schrieversronte. Tussendeur zat hi’ j ok nog es in 
alderhaande besturen en kemmissies en moch hi’ j graeg meziek maeken. Al mit al het hi’ j een 
protte verschillende meensken in een protte verschillende omstaandigheden mitmaekt en dat 
leverde een protte smuuie verhaelties op. Wi’ j mochten et manuscript van meer as 
honderdvuuftig bladzieden(!) al even inkieken en vreugen him doe de vuuf W’ s: 
 
:DW�ZRGW�GH�WLWHO�YDQ�HW�ERHN"�
De titel bin ‘k eins nog an ’ t bedaenken mar wodt vaaste zoks as ‘Daon wark’  of ‘Nao ’ t wark’  of zo. 
Deur de jaoren henne he’ k zovule omhanen had wa’ k now niet meer doe, dat zoe’ n soort titel moet et 
mar wodden, liekt mi’ j. 
 
:DRU�KHM¶�]RDO�RYHU�VFKUHYHQ"�
Now ja, over vanalles en nog wat vanzels. Een hiel klein betien over mi’ j- en oonszels, et eigene in de 
femilie, verhuzeri’ je, auto’ s, reisies en zo wat henne. Now ja, en veerder ken ik vanzels een hiele 
protte meensken in de Stellingwarven. Goeien, hiele besten mar ok minder goeien tot verschrikkelik  
aekelig volk an toe. Kiek, aj’  zoe’ n dattig jaor lange meer as honderd auto’ s jaors verkopen dan hej’  al 
gauw mit een peer honderd meensken te maeken. Aj’  dan ok nog es veur de Schrieversronte an ’ t 
sutelen of an ’ t ledewinnen binnen dan koj’  ok nog al es argens, dat ja, ik hebbe wel duzend-en-iene 
verhaelties mitmaekt, van meensken mit grote IQ’ s mar ok mit vreselik dom en reer volk vanzels. 
 
:LH�PRH¶Q�HW�ERHN�EHVOLVW�OH]HQ"�
D’ r wo’ n een hiele protte - misschien wel meer as honderd - naemen in et boek nuumd, gewoon voluut 
schreven. Ik perbere wel om gieniene te raeken of min te maeken mar a’ k iene een misselike kerel of 
een reer wief vien dan schrief ik dat gewoon zo op en zo staon ze dan ok in et boek. De meersten 
kommen d’ r aorig vanof mar d’ r bin ok een peer…  Zo beschief ik ok een vri’ jend stellegien die ‘k op 
mien pad tegenkomme en waorvan in elk geval dat vrommes vremdgong. Tsja, as zokken et boek 
lezen dan moe’ n ze heurzels wel tegenkommen, bin ‘k bange. 
 
:DQQHHU�KHM¶�HW�ERHN�VFKUHYHQ"�
De VUT-regeling bi’ j mien laeste baos vul ongeveer krek toegelieke mit et op niet zoe’ n ‘leuke’  
meniere ofscheidnemen van de Schrieversronte. Dat betekende doe, da’ k toch even in een zonuumd 
zwat gat vul. Now ja, eerst help ie de vrouw nog es wat mit et stofzoegen en zo, en ie gaon es veur 
heur naor ‘t dörp. Mar dat is eins allemaole niks. Niet da’ k et niet graeg – veur heur – doe heur, mar ik 
hebbe toch wat meer invulling veur mien vri’ je tied zocht. Now ja, en doe bin ‘k op een dag zo mar 
wat herrinnerings begonnen op te schrieven en dat gong zo meraokels dat ik hadde zomar een dik pak 
pepier mit alderhaande kleine anekdotes, weej’  wel. Now en doe hewwe al die briefies mit al die 
kleine verhaelties es wat op een riegel zet en d’ r wat foto’ s bi’ jzocht, en doe leek et al hiel wat. Ja…  
een jaor of twieje, twienenhalf bin ‘k d’ r al mit al toch wel mit doende west. 
 
:DRURPPH�KHM¶�HHQ�ERHN�VFKUHYHQ"�
Now ja, d’ r wodt zovaeke zegd “ Daor kan ‘k wel een boek over schrieven”  mar de meerste meensken 
doen dat niet. Mar krek a’ k zegge, doe ‘k uut et wark raekte en toegelieke wat reboelie mit die jonges 
in Berkoop kreeg, doe zocht ik wat. Et was eerst ok hielendal niet de bedoeling om d’ r een hiel 
boekwark van te maeken, mar ja, dat is gaondeweg zo kommen. Et was eins alliend veur de kiender 
bedoeld, dat ze laeter nog es lezen kunnen wat heur oolde vader allemaole wel niet omhanen had het. 
 
:DQQHHU�NRPW�HW"�
De meerste boeken kommen hier altied vlak veur et sutelen in september uut, mar we moe’ n mar es 
kieken. Krek veur de vekaansie of een weke veur de Berkopermark, we zien wel…  



+RRS�GRHW�OHYHQ"�
 

 
Leerlingen uit Havo 3 krijgen de opdracht om een opstel over ‘hoop doet leven’  te 

schrijven. Aanleiding is het verhaal van de Babylonische ballingschap. Het volk Israël komt 
ver van huis tot het inzicht dat er wat fout gegaan is in hun leven en in de relatie met God.  
Afstand nemen betekent ook een nieuwe start. Er wordt lering getrokken uit oude valkuilen en 
men neemt zich voor het straks anders te doen. Ze vertellen elkaar de oude verhalen hoe het 
ooit begonnen is in de mensenwereld en hoe het kwaad zijn intrede in de wereld deed. Dat 
kwaad ligt als het ware op de drempel van je eigen huisdeur. De keus is aan ons. Laat je het 
binnen of buiten? Op afstand is het voor het volk duidelijk, dat kwaad heeft alle ellende 
veroorzaakt. En ze nemen zich heilig voor het straks beter te doen. 

  
Daarnaast illustreren het verhaal van de ’ Dwaze moeders’  in Argentinië en van Maarten 

Luther King dat in tijden van ellende de hoop op een betere wereld mensen kracht geeft om 
aan die toekomst te werken. Zonder hoop leven, betekent je neerleggen bij de situatie. En dat 
is geen leven. 

 
De meeste leerlingen zijn vol hoop op een goed leven. Ze dromen grote dromen. Ze 

wensen wat ik al heb: een mooi huis, een nieuwe auto, een leuke baan en een lieve partner. 
Meisjes voegen daar vaak nog kinderen aan toe. Alleen Els schrijft dat de titel niet klopt en ze 
vertelt over thuis. Haar vader leeft wel, maar niet omdat hij zoveel hoop heeft. Het ongeluk 
dat hem invalide maakte, ontneemt hem elke hoop om ooit van het bed af te komen en zelf 
weer te kunnen lopen. Het leven is zo zwaar dat hij vaak niet verder wil leven. En toch moet 
hij. Hoop is een woord dat haar vader al lang uit zijn woordenlijst geschrapt heeft. Ook Els 
heeft weinig met hoop. Ze is meer de scepticus. Je moet maar afwachten wat het leven je 
brengt.  

 
Anja levert een bijna leeg blad in. Er staat met grote letters slechts één regel op. Hoop is 

illusie. Zij wil en kan geen opstel schrijven. Ze heeft twee weken geleden haar moeder 
verloren. Haar vader heeft ze nooit gekend.  Ze moet, als enigst kind,  alleen verder tussen 
werkelijkheid en waan. Ze weet niet of ze dat wel kan. De woonplek bij haar oom en tante 
zijn niet te vergelijken met de ballingschap van dat volk. Die konden terug naar huis. Zij kan 
nooit meer terug. Het woord hoop heeft haar net zo weinig te bieden als het leven. 

 
Of het moet de aanvulling van Sonja zijn. Zij vindt dat je van hoop alleen niet leven kunt. 

Je hebt daarnaast vertrouwen nodig dat je er mag zijn zoals je bent: gezond of (dood)ziek, 
vrolijk of depressief. En je hebt vrienden nodig. Want zonder vriendschap houdt geen mens 
het vol. Tot slot koppelt ze vertrouwen en vriendschap aan elkaar. Je hebt iemand nodig bij 
wie jij je veilig weet en die je vertrouwen niet beschaamt. 

 
Met haar veertien jaar spreekt ze in de geest van de Jezus. Al zal ze dat zelf nooit zo 

zeggen.  
 
 
(ULFD�3ORPS�GHQ�8LMO�
�
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De volksschriever is dood, mar ik bin d’ r nog. 
Ik gao doukies op ‘e fiets naor Wolvege bolle kopen. 
Ik vien de bolle in Wolvege vule lekkerder as in Berkoop. 
In Berkoop verkopen ze mar ien soort bolle. 
D’ r is ok nog es een keer een bolle naor mi’ j nuumd. 
Die lopt now argens rond in Arabië. 
Bolle is ok iene van mien eerste columns in de Liwwadder. 
Gisteraovend bin’ k mit Gatske noar Harm en Roelof west. 
We hebben ofpraot dawwe dat van now of an elk jaor een keer doen.  
Te aovend gao’ k uut eten mit mien uutgever. 
Ik kan elke schriever anraoden af en toe is mit zien uutgever uut eten te gaon. 
Mien ni’ jste roman speult diels in Twente en gaot over de oorlog. 
Welke stijlfeguur za’ k bruken? 
Ik daenk dat et wel weer de flashback wodden zal. 
De flashback kuj’  haost in elke roman wel bruken. 
Hi’ j is d’ r altied. 
Hi’ j is d’ r as een hond die liggen gaot waor hi’ j wil. 
D’ r wodt in mien tael haost nooit over de oorlog schreven. 
Ok nooit over Twente. 
Wel over de Waddeneilanen. 
Jammer dat Baukje Harder scheiden is. 
Ik kon aanders zo mooi mit heur naeme speulen. 
Johan is ok een mooie naeme. 
Bi’ j et Meertensinstituut numen ze me Jehan. 
Et is de naeme van een voetbalblad. 
En ok van een popgroep. 
En now is d’ r de film. 
Now is mien blattien alweer vol. 
En ik hebbe et nog niet iens over mezels had. 
Now gao’ k naor Tom. 
 
 
/HR�%UDQWH�
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Vuuf wat minder bekende woorden uut et Stellingwarfs Woordeboek: 
 
DHSHQHXWHSUDNNH��  �pindasaus 
DHSHWRHU�� �   lastige, langdurige inspanning om iets klaar te krijgen 
DIIDHUH�� �  �bezigheid die geld oplevert, werk, beroep  
DIIURQWDRVLH�� �  �slechte behandeling  
DNNH�� � �  �benaming van de ekster (bekende vogel) 
 
 
 
*RHGGDHQNHQ��JRHGGRQNHQ�
Bi’ j et vertaelen van de Biebel in et Stellingwarfs vunnen we et woord JRHGGDHQNHQ of 
JRHGGRQNHQ niet in ‘De Dikke Bloemhoff’ . We bin d’ r toch wel haost wis van dat dit een hiel 
bruukber en geef Stellingwarfs woord wezen moet. Goeddunken is gewoon Nederlaans want 
neffens de Van Dale: 
 
goed·dun·ken (onov.ww.) = 1 nodig, nuttig, wenselijk voorkomen => believen  
 
Neffens oons kuj’  op de vraoge: za’ k linksomme of za’ k rechtsomme, et bescheid 
verwaachten: doe mar naor eigen goeddaenken (of naor eigen goeddonken). Doe mar zo et 
jow goeddonkt. Zo koj’ t ok wel tegen: ie moe’ n et wel goedvienen, et moet jow wel 
goeddonken. Dommiet bi’ j de laeste naokiekeri’ je zuwwe de ‘meester’  d’ r es naor vraogen 
want awwe alle woorden uut de Stellingwarver Biebel die we bruukt hebben dommiet es iene 
veur iene op ‘e riegel zetten (‘unificeren’ ) dan kommen zokken wel bovendrieven. 
 
 
 
7RHJHOLHNHUWLHG�
In et taelkundig Klunderen van 13/4 (van Johan Veenstra) stroffelde oons vertaelmesienegien 
over dit woord in de zin: “ Mar ik bin toegeliekertied veur mooi,… ” . Dit zette oons dan ok 
even an ’ t daenken. Et ‘toegeliekertied’  staot dan ok niet in ‘De Dikke Bloemhoff’ ; 
‘toegelieke’  wel en ‘tied’  ok wel vanzels. Now hewwe hierboven krek wel zien dat dat grif 
wel mit meer woorden veurkomt mar toegelieke is al ‘op etzelde mement’  neffens et 
woordeboek: 1 tegelijk, op hetzelfde moment, in dezelfde tijd. Dat ja, waorom dan 
‘toegeliekertied’  (een ‘tautologie’  of een ‘dubbelop’ ) ok nog es uutvienen, zoj’  zeggen. 
 
In datzelde stokkien wodden ok woorden as ‘sleperd’  bruukt in plaets van ‘sleper’  (veurkeur), 
‘tadde’  veur ‘todde’  (veurkeur), ‘allegeer’  veur ‘allegere’  (veurkeur) en ‘venienige’  tangen in 
plaets van ‘veniendige’  tangen. Mar ja, aj’  ien keer de alderbeste binnen (of ie bin gewoon 
wat bostig, dubbelwies of priesterig) en aj’  mar vaeke genoeg mit je uutgever uut eten gaon, 
dan meuj’  bliekber doen zoas et jowzels goeddonkt en hoef ie je (hoej’ je?) niks meer van de 
boeken an te trekken. 
 
 
�
�
�



$OZD\V�VWHPPHQ�
 

’ t Leup tegen de tied dat d’ r weer stemd wodden mos op een ni’ j gemientebestuur. Ien keer 
in de vier jaor moet dit gebeuren. Jan en Geertien laoten zoks niet van heur ofnemen en ze 
keken d’ r al lange van te veuren naor uut. De dag veurdat de stemlokaolen eupen gongen stak 
Jan, onhaandig as hi’ j was, him mit een schere in ’ t oge. Et dee verhipte zeer en Geertien 
belde heur vrund Haans op of as die even mit him naor de dokter wol. Gelokkig weren d’ r 
gien kwetsbere dielen raekt en de dokter zee dat alles weer in odder kommen zol. Et oge mos 
rust hebben en de dokter plakte d’ r een pleister op.  Jan was al lange bliede dat hi’ j d’ r gien 
blievend letsel an overholen zol. Geertien had et veur ’ t benul om Jan es flink uut te kafferen 
mar doe hi’ j van de dokter weerommekwam mit een grote lappe veur et oge, kreeg ze haost 
wat medelieden en bun ze in. Hi’ j mos alle aovens een extra borreltien hebben veur et gene-
zingsperces, hadde de dokter zegd.  De laeste tied kreeg hi’ j algedurig last van traonogen mar 
dat kwam deur de leeftied had de dokter him verteld; hi’ j zol wel gauw an een brille toe 
wezen. Deur et traonogen leut de pleister gauwachtig los zodat d’ r wel driekeer daegs een 
ni’ je op mos. Ze hadden ok al perbeerd om d’ r een gazien bi’ j onder te doen mar dat stak him 
in et oge. Dan mar vaeker een ni’ je pleister hadde hi’ j zegd . 

 
Op de morgen van de verkiezings gong Jan naor et stemburo. Geertien gong middags mit 

heur vrundinne. Op et stemburo zatten drie man aachter de taofel en iene d’ r van kende Jan 
wel. Daor had hi’ j wel es wat mit van doen had. “  Eerst kieken wie aj’  kiezen willen en dan 
op et rooie knoppien drokken “  , had de man aachter de taofel zegd. Jan dee wat him  zegd 
was mar iederkeer as ie drokte ston d’ r: Uw stem is ongeldig. Hi’ j vreug an de man aachter de 
taofel wat hi’ j now verkeerd dee en die zee: “  Jow moeten niet op dat blad mit al die naemen 
leunen want dan raekt die stemkomputer van de riebel “ . Et wodde een hiele argewaosie daor 
op et stemburo en de riegel waachtende stemmers wodde algedurig langer mar op et laest het 
Jan et toch klaorkregen. “  Wat hej’  an ’ t oge ? “  ,  vreug de man aachter de taofel doe Jan uut 
et stemhokke kwam. Jan vertelde wat d’ r veurvalen was.  “  Mar wat hej’  dan op et oge plakt, 
is dat een ni’ j soort verbaand ? “  vreug de man aachter de taofel. “  Dat verbaand ligt altied bi’ j 
Geertien in et naachtkassien. Ik hebbe d’ r een stokkien vanof knipt en now past et verbaand 
percies op mien oge. Die pleisters die ik eerder bruukte weren me niet naor et zin en ik bin 
hadstikke poch op mezels da’ k dit uutvunnen hebbe “  zee Jan. “  Heb ie wel es van een inleg-
krusien heurd want die hej’  now veur et oge “ , zee de man aachter de taofel en hi’ j lag dubbel 
van ’ t lachen. Ok al die lu in et stemlekaol die et mitkregen hadden, lagen dubbel doe ze zag-
gen dat Jan een vleugel van een inlegkrusien op zien oge plakt had. Hi’ j  wus niet waor hi’ j 
kieken mos, leup et stemlekaol uut, sprong op ‘e fietse en vleug mit een rotgang op huus an. 
Dat verbaand mos d’ r of veurdat Geertien et zag ! 

 
Mar et was krek of de duvel d’ r mit speulde. Doe Jan thuus kwam en de deure eupen dee, 

ston Geertien mit et goeie goed an in de gang. “ Bi’ j’  d’ r al weer Jan“ , zee Geertien en doe vul 
heur oge op et verbaand van Jan zien oge. “ Dat is toch gien verbaand veur een oge“  zee 
Geertien veraldereerd.  Jan wol him d’ r mit grappien vanof maeken en zee “ Dit verbaand 
moej’  ienkeer in de maond bruken“ . “ D’ r of mit dat spul, bi’ j’  now hielendal gek wodden, wat 
moe’ n de meensken d’ r wel van daenken“  zee Geertien.  Jan hadde Geertien mar niet verteld 
wat d’ r allemaol al gebeurd was in et stemlekaol. Intied had  hi’ j  weer een gewone pleister op 
zien oge die twiekeer daegs vervongen wodden mos. Die vrouwlu ok mit heur flauwekul. 
Eertieds  bruukten ze daorveur hiel aandere dingen mar dat was al meer as veertig jaor leden. 
Doe hongen ze op ‘e riegel…  An de liende…  
 
:DOJYRHJHO�
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/LPPHULN�
�
Un stemburo-lid in Noordwolde 
dee fremd mit papier’ n umsolde 
See: "Wat un roadslid ook seg; 
nao ‘t stemm’ n is ut weg. 
En so blèf dus alles bi'j ‘t olde” . 
 
:ROWHU�.ULVW�

:LHVKHGHQ�
�
As de brokke te groot is mout je de 
mond r noar zetten. 
 
Al de precies is nooir wies. 
 
De saigel smeert joe gain stroop om 
de mond. 
 
/HQXV 

,N�NDQ�QLHW�NLH]HQ�
 
Doe'k een klein joongien was 
zee mien moeke hieltied weer 
laeter aj' wat groter binnen 
wor ie vaast een kreerse heer. 
 
Now, dat moet dan ok haost wezen 
want zo klein bin ik niet meer 
dat knappe moet now haost es kommen 
'k heb al kriebels an mien jongeheer. 
 
Mar de hieltied hool ik twiefels 
ik weet et nooit mit geit en kool 
en slimmer nog, ik kan niet kiezen 
as ik now van jonges of van maegies hool. 
 
�UHIUHLQ! 
jonges, maegies, jonges, maegies 
ik kan niet kiezen tussen 
jonges, maegies, jonges, maegies 
of zo’ k van beide lusten? 
 
3LHW�%XOW�
�

2OG�NLHQG�
 
Ie zit ienzaam in de kamer, 
Ie kiekt wat veur oe hen. 
Oen gezichte lek wel marmer, 
en ‘t haor is wit en dun. 
 
Ver weg bint oen gedachten, 
jaoren terogge in de tied. 
‘k zie oen ogen niet meer lachen, 
ik raak oe langzaam kwiet.  
 
Ik kan maor niet begriepen, 
daj mij now vergèten bint. 
Da’ k mit oe heb zitten praoten, 
wegwaait op een zuggie wind.  
 
Morgen, zit ie niet meer in de kamer, 
dan is ‘t zo lèeg in huus. 
Oe verzorgen döt een aander, 
in een verzorgingshuus. 
 
Nog steeds kan’ k niet begriepen, 
daj mij now vergeten bint. 
In oen armen ligt een poppe, 
ie bint weer ’ t kleine kind. 
 
$UHQG�9LFWRULH��µW�2RJHYHLQH�
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Mien laand van flinten, heuvels,  
vol herinnering naor Oer. 
Mit zwarte nagelringen zwoegt de boer, 
die flinten baoven de eerde. 
’ t Vergaon van tied dringt tot mij deur. 
Ik vuul de kracht, ontdek de weerde,  
van wat vergaankelijk is. 
’ t Steppevolk, verdwient in mist. 
Trekt in een droom veurbij.  
As witte wieven mij wakker schudt,  
mij niet meer lös laot, bin ‘k niet meer vrei. 
As zij mij voert naor d” offerplaots,  
is ’ t stille um mij hen. 
Heur gien geluud, ik vuul de angst,  
as ’ t veen mij eng umsluut.  
Mien laand van flinten, 
heuvels,vol herinnering naor Oer.  
Mit zwarte nagelringen,  
zwoegt de boer de waorheid baoven de 
èerde 
 
$UHQG�9LFWRULH��µW�2RJHYHLQH 
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Wat is dat eins: een vertaeling, brontekst getrouw en doeltael gericht. 
 

3UHWWLJH�IHHVWGDHJHQ�
 

Veur de feestdaegen hadde de vrouw wat lekkers in huus haeld 
Alderhaande winkels laggen zoas meerstal weer vol 
We stakken oonze gasgestookte elektrische barbecue 

mar weer es in de braand 
We hadden de hiele buurt vraogd om mit te eten 

iederiene nam wat mit 
wat flessen wien, wat starkers 

We daansten op meziek uut et ni’je multi-mediacenter 
We vierden feest de hiele naacht 

Wie daenkt d’r now an morgen, dan is d’r weer een feest 
 

««�
 

Veur de feestdaegen wol de vrouw wel wat lekkers koken 
Op et laand gruuide al jaorenlange haost gien spruut 

Ze kreeg de peer takkies veur et vuur onder de kookpot 
haost niet in de braand 

De hiele stamme van oons volk kwam anlopen 
zi’j hadden ok haost niks 

alliend een kruke brunig waeter 
We daansten op et ritme van haandgeklap en klakgeluud 

We hebben et niet zo laete maekt 
De aanderemorgen mossen we weer vroeg naor ’t laand 

 
3LHW�%XOW�

 

:XVVHQ�MLP«�
  
Dat  as een moslim zich bekeerd tot et kristendom en niet goed bi’j zien heufd is, dat die 
de doodstraf dan niet krigt. 
Dat de machtige westerse demokraosie heur miening deurzet mit de loop van een 
geweer. 
Dat dit de oorlogsindustrie aorig van passe komt. 
Dat de Stellingwarven gelokkig al meer as zestig jaor buten zokke braandheerden liggen. 
Dat ze kotleden eerst ontdekt hebben dat Nederlaand ok een vri’jstaot bliekt te wezen 
voor grote krimmenelen. 
Dat de stille aarmoede bi’j een protte meensken heur ok nog netties hoold. 
Dat gelok en gezondheid veur gien geld te koop is. 
Dat zonuumde rieke meensken vaeke gemaekt-bliede kieken. 
Dat oonze overhied ok al op de loop gaon is mit de Maas-warken. 
Dat as de zunne schient, een spiegel an de Liende reer flikkeren kan. 
 
+HQN�GH�9ULHV�
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De stichting Stellingwerfs Eigen vragt je om een gedicht over of bi’ j een Stellingwarfs plak te 
maeken. De gedichten meugen in et Nederlaans, in et Fries of in - oonze grote veurkeur 
vanzels - et Stellingwarfs instuurd wodden. Et beoordielen doe’ we niet zels en wodt ok niet 
daon deur een anwezen jury mar lao’ we over an alle lezers van dit blad. Hoe et allemaole krek 
warkt wodt hieronder uutstokt. Veur vraogen een aemel naor info@stellingwerfs-eigen.nl  
 
a) Et gedicht moet gaon over een dörp of waeter in Stellingwarf neffens et liesien veerderop. 
b) Insturen kan tot op zien uterst 26 juni 2006. 
c) Alle gedichten wodden dan op 1 juli An de liende hongen zonder de naeme van de  
    schriever (m/v). 
d) Iederiene die dit blad onder ogen krigt kan tot zundag 9 juli mitstemmen veur de  
    uutslag. 
e) De uutslag wodt in een extra bericht tussen 11 en 15 juli as aemelbericht verstuurd.  
    De uutslag mit de winnende gedichten en de puntetelling wodden in et blad van 1 augustus 
    An de liende hongen. 
f) De priezen kun alliend ofhaeld wodden op de Berkoper mark op 26 juli bi’ j et dissien van  
    de stichting Stellingwerfs Eigen (sSe). 
g) Bi’ j een geliekes tal stemmen op ien gedicht lao’ we de computer (random) beslissen. 
h) Waor de regels niet in veurzien wodt een beslissing neumen deur et bestuur van de sSe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wi’ j weensken iederiene liekevule sukses en hopen op een schriefriek begin van de zoemer. 

'H�SULH]HQ�
 
De 1ste pries mag 10 verschillende boeken uut oons St. Eigen assortiment uutzuken van 
oons dissien op de Berkoper mark, de 2de pries 9 boeken, de 3de pries 8 boeken en zo 
veerder, zolange d’ r veurraod is. Priezen die veur et sluten van de mark niet ophaeld 
wodden, vervalen. De verschillende schrievers van de boeken bin d’ r die dag ok en aj’  niet 
al te laete kommen dan willen ze d’ r graeg een handtekening in zetten. 
 
Veur meensken die van veer kommen moeten en de reize om wat reden niet maeken  
kunnen/willen kun vanzels ok gewoon veur de ere en de publikaosie mitdoen. 
 

'H�MXU\�
 
De jury woont ‘all over the world’ . Alle instuurde gedichten wodden anoniem (zonder 
kenmarken van de schriever (m/v)) ‘An de liende’  hongen. Dat kan drekt al in et meie-
nommer (dan komt et d’ r tetaol drie keer in) of in et juni-nommer (dan komt et d’ r twie 
keer in). In et juli-nommer wodden zeker alle gedichten (nog de hieltied zonder naeme) 
opneumen. Tot op zien uterst 9 juli kan iederiene dan mit een aemeladres stemmen 
uutbrengen. Ien aemeladres kan mar iene stem an elk gedicht geven, wel een stem an meer 
verschillende gedichten. Wie de meerste stemmen krigt het wunnen mar dat zal je gien ni’ j 
doen. Ni’ je aemeladressen wodden opneumen in et An de liende bestaand. 
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Hiernaost staot een liest mit alle naemen van 
plakken die bruukt wodden kunnen veur et 
gedicht. As de naeme zels niet in et warkstok  
bruukt wodt dan moet die d’ r even tussen 
haokies bi’ jzet wodden, zodat alleman wet 
waor et over gaot. 
 
As et niet over iene van de hiernuumde plakken  
Gaot dan wodden die indield in eigen klasse mit 
Een eigen priesien. 
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Laot et dudelik wezen dat gieniene zit te  
waachten op viezighied en vunzigheden mar 
een gedicht hoeft niet an bepaolde eisen van 
kwaliteit te voldoen. De jury is niet mankennig 
mar bin meensken krek as jow en ikke. En de 
stemmen die van wereldwied weg kommen 
laoten de waore kwaliteit vanzels wel boven- 
drieven. 
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Hoeft beslist niet. Zolange et veur iederiene 
leesber is en et deur de tevule fouten gien 
aandere tael wodden is dan kan et allemaole. 
Aj’  willen dat de roegste schrieffouten d’ r even  
uuthaeld wodden dan moej’  daor even omme  
vraogen. Uut oonszels veraanderen wi’ j d’ r  
gien iene letter in. 
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Oosterwolde   = Oosterwoolde 
Haulerwijk   = Haulerwiek 
Waskemeer  = Waskemeer 
Haule    = De Haule 
Donkerbroek   = Donkerbroek 
Fochteloo   = De Fochtel 
Ravenswoud   = Raevenswoold 
Appelscha   = Appelsche 
Langedijke   = Langedieke 
Makkinga   = Makkinge 
Nijeberkoop   = Ni'jberkoop 
Elsoo    = Else 
Oldeberkoop   = Berkoop 
Oud-Appelscha  = Oold-Appelsche 
Tronde   = Tronde 
 
Wolvega   = Wolvege 
Zandhuizen   = Zaandhuzen 
Boyl    = Buil 
De Hoeve   = De Hoeve 
Oosterstreek   = De Oosterstreek 
Noordwolde   = Noordwoolde 
Noordwolde-Zuid  = Noordwoolde-Zuud 
Vinkinga   = Vinkege 
Steggerda   = Steggerde 
Peperga   = Peperge 
De Blesse   = De Blesse 
Blesdijke   = Blesdieke 
Oldeholtpade   = Hooltpae 
Nijeholtpade   = Ni'jhooltpae 
Ter Idzard   = Der Izzerd 
Oudeholtwolde  = Hooltwoolde 
Nieuweholtwolde  = Ni'jhooltwoolde 
Nijelamer   = Ni'jlaemer 
Oldelamer   = Ooldelaemer 
Sonnega   = Sunnege 
Oudetrijne   = Ooldetriene 
Nijetrijne   = Ni'jtriene 
Scherpenzeel   = Scharpenzeel 
Spanga   = Spange 
Slijkenborg   = Sliekenborg 
Langelille   = De Langelille 
Munnikeburen  = Munnikeburen 
Rijsberkampen  = Riesberkaampen 
De Meenthe   = De Miente 
 
Tjonger  = Kuunder 
Linde   = Lende 
Scheene  = Scheene 
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     Gedicht nommer 1 
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Och mien jungske, joa, 
dee breuierige zöndage 
biej oons op t doarp! 
 
Morns ne keark vol volk: 
doar de meakes, doar de jongs, 
de haan gevoaldn en n blootn sabel 
vuur n anslag kloar. Lefebrieje was t 
hoo at t öargel spöln deu.  
 
's Noamiddaagns 
in dreuge graavns en boskazie 
kleunk t muziek van ritsn en kneupe 
op t zachte hecheln van de weend.  
 
Dat was t geluk: 
met etnstied op t hoes an 
met de boks vol blaar 
en t gat vol mugnbetn. 
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As ik trug dink án mien dörpke, wá waar dè tog moi! 
Mi hier det oûwe kérkske, daor 'n vèrrekeskoi. 
De zoeiput die stonk soms bar, mar dè roke wéj gér, 
Mar nou ziêde vör mien det oûw dörpke nie mér! 
 
Wéj ströpten as klien klötjes hél wat af dör ons dörp. 
En we gojde mî grote klute vör d'n alderwiêdste wörp. 
We vonge duk hél wat án, hálde kattekwaod uut, 
Mar ge gingt noit te vér, want daorvör keekte wel uut! 
 
Zo groeide ge op, daor waar âltied wel wá te doên. 
En we kloste nog op klumkes, want ge hát nog gén schoên! 
Teminste, nie zó mar, vör sles dör de wéêk. 
Want didde dè tog, nou, dan kridde gekéêk! 
 
En ge wierd wér wat oûwer en ge kreegt in de gaote 
Dè jong vróllie 'n bietje ânders in hullie klérkes zaote! 
Zo krigde zuutjesán dus wat ânder vertier, 
En ok al wiste mar wénnig, ge hát tog veul plezier! 
 
Toen wierde volwâssen en ge gingt oewen ége gang. 
Wat is det 'nen tied  geleje, - alwér zò verrekkes lang! 
En as ik noû mi mien vroûw dör dè dörpke hin réêj 
Is't allénnig nog mar herinnering, 't is faliekânt vörbéêj! 
 

Jao as ik nou nog 's mit mien vroûw 
daor dör Oeffelt hin réêj… . 

Is't allénnig nog mar herinnering…  
't is fál-li-kânt vörbéêj! 
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Aj’ nog es wat dichten willen, weet dan van de Kuunder 
eertieds een wilde woeste stroom, mar laeter 
schilder van oons laandschop deur et waeter. 
  
Aj’ goed kieken, kuj’ daor in je diepste zien 
bi’j ’t luust’ren zuj’ allienig stilte heuren 
’t gevuul van rust zal je daor zuuite smaeken 
en roeken dot et daor naor lange leden. 
  
Mit d’ogen sleuten, droom ie daor allicht 
mit een bliede glimpk op je gezicht. 
  
Aj’ nog es wat dichten willen, weet dan van de Kuunder 
’n daelders plakkien veur een goed gedicht. 
 



'|USVJHGLFKW 
 
�
�

Gedicht nommer 4�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

'H�WZHs�OLHQGH�
 

Mien geboôrtedörp zét mien nou nie mér zo veul. 
't-Is-zò veranderd in de lange loöp der jaore. 
Tog dink ik nog duk trug án hoe 't d'r waar 

zoas 't waar toen wéj nog klien kiender waore. 
 

Mit zien kérkske daor en mit zien pleintje d'r veur 
waor wéj spulde béj die tweë oûw liende, 

waorvan't krek leëk of dè die mi z'n tweeje daor saom 
d'n Here God op d'r ége wiês diende. 

 
Want mi de getéêje van 't jaor op en af 

Stonne zéj as tweë waokers, tweë wachte. 
Mit d'r krune zo hog, det 't ons soms wel leëk 

of z'ons verhaole d'n himmel in brachte! 
 

Mar van ons ideej van onverwoesbaorheid 
Van die lienden is niks mér gebleëve. 

Want krek as mit zoveul spul uut diejen oûwen tied 
Is d'r pláts án 't plein afgeschreëve! 

 
En nou stùt 't 'r vol auto's, ok de miene d'r béj. 

De herinnering alleën mog ik hoûwe 
En ons jeugd, neë, die spult daor allange nie mér. 

Want die spult vort veul ânders as d'oûwe! 
 

En as ik die tweë liende nog 's wil ziên 
Die 't bild van ons dörpsplein bepálde. 

Dan vat ik d'n album mit foto's uut de kast. 
De's d'n tol die w'án dizzen tied betálde! 

 
Ame. . .Het zéj zo 
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Twee kleine gehuchies Zandbelt en Schutsloot 
centraal toen gescheiden nog deur de schutsloot 
ze gingen tezamen, Belt-Schutsloot was daor 
zo is et ebleven, jaor nao jaor. 
 
Chorus: 
In ons mooi klein dorpie 
ömgeven deur 't riet 
is 't een lust öm te leven 
deur alles wat 't bied. 
 
Vervoer over water zo is 't eeuwen egaon 
de punter was altied 't middelpunt van bestaon 
begun negentien-onder veranderde dat 
toen kwam er een fiestpad, et Schutsloterpad. 
 
Chorus: 
 
Ruum vieftig jaor later kwam ook nog een weg 
zo kwamen hier ook de toeristen terech(t) 
mit hun delen wi-j graag liefde veur de netuur 
van rietkragge tot Wieden, en de tureluur. 
 
Chorus: 
 
Jao, tussen Wieden en kraggen lig ons Belt-Schutsloot 
klein is ons dorpie, de ömgeving is groot 
en al steken de mietsen in 't veurjaor steeds weer. 
Ik verlaote Belt-Schutsloot - nee - nimmer nooit meer! 



'|USVJHGLFKW 
 
�
�

Gedicht nommer 6�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

'RQNHUEURHN�
  
Noord is noord 
Zuid is zuid 
Deze twee zullen elkaar nooit ontmoeten. 
  
Oost is oost 
West is west 
Deze twee zullen elkaar ook nooit ontmoeten. 
  
Het Oosteinde is het Oosteinde  
Het Westeinde is het Westeinde 
Geen van tweeën zal ooit de Hoofdstraat worden. 
  
De Gereformeerden zijn de Gereformeerden 
De Hervormden zijn de Hervormden 
En - o, wonder - zij ontmoeten elkaar als PKN-ers. 
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Mijn geboortedorp zegt mij nou niet meer zo veel. 
’t-Is-zo veranderd in de lange loop der jaren. 

Toch denk ik nog vaak terug aan hoe ’t daar was 
zoals ’t was toen wij nog kinderen waren. 

 
Met dat kerkje daar en met het pleintje er voor 

waar wij speelden bij die twee oude linden, 
waarvan 't net leek of die met zijn tweeën daar saam 

den Here God op hun eigen wijs dienden. 
 

Want met de getijden van 't jaar op en af 
Stonden zij als twee wakers, twee wachten. 

Mit hun kruinen zo hoog, dat 't ons soms wel leek 
of z' ons verhalen de hemel in brachten! 

 
Maar van ons idee van onverwoestbaarheid 

Van die linden is niks meer gebleven. 
Want net as met zoveel spul uit die oude tijd 

Is hun plaats aan 't plein afgeschreven! 
 

En nou staat  't daar vol auto 's, ook de mijne er bij. 
De herinnering alleen mocht ik houden 

En ons jeugd, nee, die speelt daar al lange niet meer. 
Want die speelt nu heel anders dan d' ouden! 

 
En als ik die twee linden nog eens wil zien 
Die 't beeld van ons dorpsplein bepaalden. 
Dan pak ik de album met foto 's uit de kast. 
Da's de tol die w' aan deze tijd betaalden! 

 
Amen . . .Het zij zo 
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Als ik terugdenk aan mijn dorpje, wat was dat toch mooi ! 
Met hier dat oude kerkje, daar ’n varkenskooi. 
De gierput stonk soms bar, maar dat deed ons geen zeer 
Maar nou ben je voor mij m’n eigen dorpje niet meer! 
 
Wij stroopten als klein grut heel wat af door ons dorp. 
En we gooiden met grote kluiten voor de allerverste worp. 
We vingen vaak heel wat aan, haalden kattenkwaad uit, 
Maar je ging nooit te ver, want daarvoor keek je wel uit! 
 
Zo groeide je op, daar was altijd wel wat te doen. 
En we klosten nog op klompjes, want je had nog geen schoen! 
Tenminste, niet zó maar, voor zo door de wéék. 
Want deed je dat toch, nou, dan kreeg je een preek! 
 
En je werd weer wat ouder en je kreeg in de gaten 
Dat jonge  grietjes wát anders…  in haar  kleertjes zaten! 
Zo kreeg je zoetjesaan dus wat ander vertier, 
En ook al wist je maar weinig, je had toch veel plezier! 
 
Toen werd je volwassen en je ging je eigen gang. 
Wat is dat een tijd  geleden, alweer zo verrekte lang! 
En als ik nou met mijn vrouw door dat dorpje heen rijd 
Is't alleen nog maar herinnering, faliekant verleden tijd! 
 

Ja, als ik nou met mijn vrouw 
nog 's daar door Oeffelt heen rijd… . 
Is't alleen nog maar herinnering…  

't is faliekant verleden tijd! 
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Aanderemaond in disse riegel: :DHWHUORRS��:DVVHUIOXW�� 
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Am Brunnen vor dem Tore 
Da steht ein Lindenbaum; 
Ich träumt' in seinem Schatten 
So manchen süßen Traum.  
 
Ich schnitt in seine Rinde 
So manches liebe Wort; 
Es zog in Freud' und Leide 
Zu ihm mich immer fort.  
 
Ich mußt' auch heute wandern 
Vorbei in tiefer Nacht, 
Da hab' ich noch im Dunkeln 
Die Augen zugemacht.  
 
Und seine Zweige rauschten, 
Als riefen sie mir zu: 
Komm her zu mir, Geselle, 
Hier find'st du deine Ruh'!  
 
Die kalten Winde bliesen 
Mir grad' ins Angesicht; 
Der Hut flog mir vom Kopfe, 
Ich wendete mich nicht.  
 
Nun bin ich manche Stunde 
Entfernt von jenem Ort, 
Und immer hör' ich's rauschen: 
Du fändest Ruhe dort! 
 

'H�OLHQGHERRP 
 
Butendeure, bi'j et buunstap 
daor staot een liendeboom; 
ik droomde in zien schaad 
een protte mooie dromen. 
 
Ik karfde in zien schosse 
een protte lieve woorties; 
a'k bliede was of tiezig  
trok hi'j mi'j altied an. 
 
Vandaege mos ik ok weer zwalken 
deur et diepste van de naacht, 
doe he'k, nog in et duuster 
mien ogen es dichte daon. 
 
En zien twiegen boesden, 
as reupen ze naor mi'j: 
kom hier bi'j mi'j, vrund, 
hier vien ie je rust! 
 
De koolde wiend die blaosde  
mi'j recht in et gezichte; 
de hoed wi’ jde van mien heufd, 
ik dri'jde mi'j niet omme. 
 
Now bin 'k een hiel aende 
veer vot van dat plak, 
mar nog heur 'k ‘m boezen: 
daor vien ie je rust! 
 

�0D¶N�MLP�HHQ�F\FOXV�YDQ�]ZDRUPRHGLJH�JHGLFKWHQ�KHXUHQ�ODRWHQ"�
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Iene van de hoogtepunten uut de 
meziekliteratuur die deur de jaoren et  
meerste indrok maekt het is de cyclus  

van 24 gedichten  
�
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van Wilhelm Müller (1794-1827) 
op meziek van Franz Schubert (1797-1828) 

 
 

Veurige maonden hawwe de eerste viere van de 
24 gedichten. Disse keer et vuufde vas. 
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De oflopen maond april biwwe drok in de weer west mit de biebelboeken 'HXWHUR�
QRPLXP en (VWHU (Grieks). Die Griekse versie van et boek Ester is een vertaeling van een 
Hebreeuws boek Ester. Dat Hebreeuwse boek, dat niet beweerd bleven is, was zels een 
bewarking van et oons meer bekende boek Ester, dat wel in de Hebreeuwse biebel opneumen 
is. In vergeliek mit et canonieke (OT) boek Ester bin in Ester Grieks de vassen wat inkot en 
bewarkt, mar d’r bin ok zes grote toevoegings in te vienen. 

 
 
Ester is een kot verhael (een novelle) dat hiel percies opbouwd is. Een belangriek motief is 

’de ommekering van et lot’. Eerst het Haman een hoge pesisie an et hof en moet Mordekai 
veur him bugen. Omreden Mordakai dat weigert is Haman van doel om him an een hoge paol 
op te hangen. Mar uutaendelik is et Haman zels die an Mordekai ere bewiezen moet en is 
hi’jzels degene die an de hoge paol ophongen wodt. En Mordekai krigt een hoge pesisie an et 
hof. En d’r is nog een ommekeer: Eerst wodden de Joden in et Perzische riek mit uitroeiing 
bedreigd, mar naotied behaelen zi’j juust de overwinning op heur tegenstaanders. Eerst is d’r 
rouw mar naotied een protte feest. 

 
 
Et verhael is biezunder spannend, omreden die ’ommekeer’ de hieltied weer op him 

waachten lat: Ester durft eerst niet naor de keuning om him et lot van heur volk veur te 
leggen. Mar ok as zi’j laeter wel naor de keuning toe gaot, is zi’j nog bange om te vraogen wat 
ze wil. Ze nuugt him veur een feestmaol, mar opni’j blift de lezer in spanning. Ester begint 
heur verzuuk ’wat ik vraogen wil en wat ik weenske ...’ mar ze vragt de keuning niet, zoas de 
lezer verwaacht, om heur volk te hulpe te kommen, mar nuugt him opni’j veur een feestmaol. 
En pas bi’j de dadde gelegenhied komt et hoge woord d’r uut. 

 
 
Et boek Ester is nauw verbunnen mit et Poerimfeest. Een populair feest vroeg in ‘t veurjaor 

dat nuumd is naor et woord Pur ('lot') dat veurkomt in et boek Ester (Haman gooit et ‘pur’ , et 
lot, om te bepaolen op wat dag de Joden uutroeid wodden moeten). Et is een uutbundig feest 
van eten, drinken en verkliedperti'jen. D'r wodden koekies eten in de vorm van Hamansoren, 
d'r wodden kedo's geven an de aarme meensken en kiender lopen op ‘e straote mit een hoolten 
Hamanrattel. In de synagoge wodt aovends te veuren uut de Boekerolle van Ester (Megillat 
Ester) lezen. In et Israël van vandaege-de-dag wodt op Poerim een optocht hullen mit de 
naeme Ad-lo-jada ('tot daj' et verschil niet meer weten'). Die naeme komt van de uutspraoke 
in de Talmoed dat de meensken op et Poerimfeest zovule drinken meugen tot ze et verschil 
niet meer weten tussen 'vervluukt is Haman' en 'prezen is Mordekai'. 
 
We bin ok uut aende zet mit et boek Exodus ‘Uuttocht’ . Hier staon ok een protte dingen in 
wao’ we de domenee’ s hier haost nooit over heuren. We beweren wel even een peer stokkies. 
 
 
 
Tot de aandere maond mar weer. 
 
I	S�
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Wi’ j’  reageren op disse stelling of wi’ j aanders wat An de liende hangen… ? Dat kan in ’ t 
Nederlaans, et Fries of – bi’ j veurkeur – in ’ t Stellingwarfs. Veur de aorighied mag et vanzels 
ok nog wel es wat een aander taeltien wezen. Et gebruuk van niet-Stellingwarfse bi’ jdregen 
wodt trouwens wel een betien in de haand holen. Opsturen naor: info@stellingwerfs-eigen.nl 

 
Et archief van dit maondblad kuj’  vienen op www.stellingwerfs-eigen.nl  
 
Aj’  dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’  nog iene die ’ t misschien 

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

Et is de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven het (een appatte tekening of foto mag 
ok), dat opsturen kan (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied en 
zonder korrektie() plaetst wodt. Altied, wil in dit geval zeggen, ja altied, behalven as et 
bi’ jglieks vluken, schellen, raozen, tieren of dat soorte van rarighied zoas dat in de daegelikse 
ommegang mit mekeer ok niet gebrukelik is. Mar et moet - an de aandere kaante - wel wat 
lieden kunnen…  Een betien reklame, bi’ jglieks je eigenmaekte sjem anpriezen of je bedrief 
gewoon es in de kiekerd zetten, kan ok mar et moet vanzels niet alliend een adverteensieblad 
wodden.  

��� $M¶� OLHYHU� KHEEHQ� GDW� GH� URHJVWH� VFKULHIIRXWHQ� G¶U� HYHQ� XXWKDHOG�ZRGGHQ� GDQ�PRHM¶� GDW� HYHQ�
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Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opsturen kan. Et ienige 

wat de redaktie d’ r an dot is et in- en annenneer plakken, wat deengies in rebrieken bi’ jenneer 
zetten, et iedere maond as aemel rondsturen en et as archief op internet beweren en daor ok 
beschikber maeken om een nommer naor je toe haelen te kunnen (downloaden) as een doke-
ment in Word- en PDF-fermaot. De voertael is Stellingwarfs (vanzels) mar Fries, een stokkien 
Nederlaans of een aandere - veur oons -  leesber taeltien mag ok wel een keer. As et mar wel 
raekvlakken het mit wat d’ r op tael- of kultuurgebied leeft in Stellingwarf. 

 
3$6�23: Iederiene stuurt veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gelt liekewel 

inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie/uutgever nemt hier giener-
tied verantwoording veur mar schoeft die deur naor de instuurder. De grootte van een dokement 
het binnen roeme greenzen, gien beparking. 

 
 
 

Mittenneer en veurenneer 
 

* Aende * 
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