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9DQ�GH�UHGDNWLH
³'H�WLMG�HQ�GH�UXLPWH�GLH�LQ�GH�PHGLD�DDQ�GH�VWUHHNWDDO�ZRUGW�EHVWHHG�� LV�YDQ�YLWDDO�EHODQJ
YRRU�KHW�EHKRXG�YDQ�GH�WDDO��7HJHQZRRUGLJ�NDQ�JHHQ�HQNHOH�WDDO�KDDU�LQYORHG�EHKRXGHQ�ZDQ�
QHHU� ]LM�JHHQ� WRHJDQJ�KHHIW� WRW�GH�PRGHUQH�PDVVDPHGLD��+HW� LV�EHODQJULMN�GDW�GH]H�KXLGLJH
DDQGDFKW�YDQ�GH�PHGLD�YRRU�GH�VWUHHNWDDO�EHKRXGHQ�EOLMIW�HQ�GDW�HU�ZDDU�QRGLJ�PHHU�VXEVL�
GLHV�EHVFKLNEDDU�NRPHQ�RP�SURJUDPPD¶V�LQ�GH�VWUHHNWDDO�WH�VWLPXOHUHQ�´
Dit is een citaot uut de verkotte versie van et reppot van mw. Vliegenthart over et belang van
streektael.
Mit as uutaendelike doel et Nedersaksisch onder diel III kriegen van et Handvest veur minder-
hiedstael wodde deur et SONT in Ommen een symposium orgeniseerd mit as titel ‘Streektaal
en Media’ . De beide redakteurs van dit blad bin daor as belangstellenden henne west. Veerder
zaten d’ r nog een man of veertig belangstellenden in de zael. Blispoters van RTV Grunnin-
gen, Frieslaand, Drenthe en Overiessel (Gelderlaand was d’ r niet) weren deur SONT uutneu-
digd om heur kiek es te geven op de rolle die zi’ j speulen kunnen bi’ j et bevodderen en in et
in de bienen holen van et Nedersaksisch.
Bi’ j RTV-Grunningen kowwe haost wat onwil bespeuren mit uutspraoken zoas ³:LM�VWLPXOH�
UHQ� KHW� EHVOLVW� QLHW«�ZLM�ZLOOHQ� JHHQ� VWUHHNWDDO�(2� ]LMQ«�GH� MRXUQDOLVWLHN� VWDDW� YRRURS«´
Frieslaand kwam d’ r wat makkelik vanof want daor wodt alles al in et Fries brocht en de aan-
dere beide, Drenthe en Overiessel zaten d’ r wat tussenin: ³$V�¶W�YHXU�GH�KDDQG�OLJW�GDQ�EUXNHQ
ZH�OLHNH�PDNNHOLN�VWUHHNWDHO�DV�1HGHUODDQV�´ Gien van allen zag et speciaol as heur taek of
verantwoordelikhied om et gebruuk van streektaelen in heur radio- en tv-bedrief aktief an te
vieteren.

Neffens de visionairs van de RTV’ s was et ok nog es niet ienvooldig om goeie journalisten te
vienen die de streektael voldoende machtig binnen. Dit leek oons haost wat een kul-argement
want alle perveensies hebben hiel roegweg zoe’ n vuufhonderdduzend inwoners en daor moe-
ten toch wel haost ok een peer journalisten te vienen wezen die heur streektael wel machtig
binnen. In Frieslaand hebben ze d’ r bliekber ok gien muuite mit. Hoewel d’ r an et aende van
et overleg gien direkte konklusies trokken binnen, krek liekemin as dat d’ r een vervolgaktie
ankondigd wodde, liekt et neffens oons dan ok dudelik dawwe van de regionaole radio en tv
gien aktieve rolle verwaachten hoeven. Zoks lag eins ok wel wat veur de haand vanzels want
d’ r is veur heur gien direkt belang. De warkelik belanghebbenden binnen de streektaelorgeni-
saosies vanzels. Uut de hoeke van de streektaelorgenisaosies en liefhebbers van streektael zul-
len de initiatieven dan ok kommen moeten.

In de waandelgangen hewwe ok nog even vraogd hoe as dat now zat mit die uutspraoke van
Pieter Jonker kotleden in een interview in de Liwwadder kraante: ³:L¶M���UHG���%ORHPKRII�HQ
-RQNHU��VFKUHYHQ�SDVVHWLHGLQJV��-DQ�HQ�DOOHPDQ�]DW�YHXU�GH�UDGLR��0DU�QDR�HHQ�MDRU�ELQ�ZL¶M
G¶U�ZHHU�XXWJRRLG��1HJHQ�XXW]HQGLQJV��GRH�ZDV�HW�JHEHXUG��(W�ZDV�KHXU�WH�LVROHHUG�´ Dit mos
wel haost een hiel oold wezen van op zien minst al meer as zeuventien jaor leden. Disse gene-
raosie van radio- en  tv-maekers wus d’ r niks van. Dat Karst niet meer as kroempraotende
vliegende reporter deur Frieslaand vleug hadde as reden: ³:H�PRDWWH�HN�ZHU�HV�ZDW�RDUV�´
Misschien ok wel een aorig idee om es een ure Huus en Hiem te vullen mit krek zoe’ n soorte
van overleg tussen oonze lokaole radiomaekers en streektaelliefhebbers en professionals…

)UDQN�HQ�3LHW
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Op ]XQGDJ����PHLH om 17:00 ure is d’ r een jeugddienst in ‘Et Anker’  in Oosterwoolde.
.LHN�YHXU�PHHU�LQIHUPDRVLH�KLHURQGHU�
Op ���PHLH is d’ r een Internationaole streektaelkonfereensie in gebouw ‘Et Vlechtwark’  in
Noordwoolde.
%URQ��YHUVFKLOOHQGH�NUDDQWHQ�

=RHN�PDDU�XLW«
Rennie Bies gaat regelmatig naar markten (o.a. Makkinga) en verkoopt daar allerhande
spullen waarvan de opbrengst gaat naar een onderwijsprojekt in Ethiopie. Zo heeft ze b.v.
een massa boeken (nieuw o.a.) ook engelse, franse en duitse friese en stellingwerver
boeken. Romans, reis-, hobby- en natuurboeken maar ook allerhande andere boeken die
werkelijk interessant zijn. Voor een paar euro kun je de boekenkast vullen.

Wie interesse heeft: Rennie Bies, Markeweg 24, Blesdijke

-HXJGGLHQVW�LQ�KHW�$QNHU�LQ�2RVWHUZROGH�PHW�3UDLVHJURHS�-R<Q�
Zondag 13 mei om 17.00 uur wordt er een jeugddienst georganiseerd in het Anker in
Oosterwolde. Hieraan werkt Praisegroep JoYn uit Assen mee. De dienst wordt geleid door
pastor Erica Plomp. Praisegroep JoYn zal de samenzang begeleiden en zal daarnaast ook
zelf een aantal solo's uitvoeren. Het repertoire van de band (13 mensen) bestaat
hoofdzakelijk uit opwekkingsliederen. De teksten van de liedjes worden op schermen
geprojecteerd. Iedereen kan zo gemakkelijk meezingen. Naast de band zal ook de
jeugdgroep van JoYn optreden. De tieners zingen hoofdzakelijk eigen repertoire en
voeren daar dansjes bij uit.

Jongeren uit Oosterwolde hebben zich ingeleefd in het levensverhaal van Simson. Zij
vertellen over deze held uit een ver verleden. De stilte vinden rondom de Paaskaars.

Kortom, een dienst voor jong en oud die van zang en dans houden en zo God willen
prijzen. De groep tieners bestaat uit ongeveer 12 meisjes van 13 tot 17 jaar. Wilt u meer
weten over JoYn surf dan naar: www.praisegroepjoyn.nl. Op deze site treft u ook
uitgebreide informatie aan over de mensen van de groep en de doelstelling. Na de dienst is
er gelegenheid om een broodje te eten en met elkaar na te praten. Tot ziens op zondag 13
mei om 17.00 uur in het Anker in Oosterwolde.
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'UL¶MHNRQW
Bezuinigingen ambtenaren ingevuld meldt teletekst. Er moeten 15000 ambtenaren
verdwijnen volgens een rapport van topambtenaren. Nou reken er maar niet op dat er
maar één topambtenaar verdwijnt. Die houden - zoals altijd - elkaar de hand boven het
hoofd.

De afstand tussen de politiek en burgers wordt door de politiek afgedaan dat burgers
zich niet politiek bezig houden en onderlegt zijn. Slappe redenering. Toe maar geef de
burger maar de “schuld”. Die kan zich toch lekker niet verweren. Eerst is de media
schuld en nu de burger. Ze weten niet meer hoe ze hun hals in de steeds maar strakkere
strop moeten redden. Geef het gewoon toe dat de meeste politicie er niets van bakken.
Geef daar de mensen niet de schuld van die er niets aan kunnen doen, maar steek de
handen in eigen boezem.

3ROLWLHFKHI�KHHIW�PRHLWH�PHW�JHVORWHQKHLG�)ULH]HQ in voornamelijk de dorpen.

Natuurlijk is dit niet vreemd en wel te verklaren. Ten eerste is er in de dorpen helemaal
geen politie meer. Je moet bijvoorbeeld onevenredig lang rijden om aangifte te doen bij
een bureau, omdat er in de buurt geen bureau meer is en laten het dan maar. Friezen zijn
soms een beetje “gek” maar niet totaal gek vanzelf.
Ten tweede komt de politie meestal veel te laat, omdat ze uit een grote plaats moeten
komen en dat bevordert het vertrouwen in de politie echt niet. Dan heeft zo’ n
politiechef moeite met de geslotenheid van de Friezen. Nou ze zijn er zelf schuldig aan.

Een kapper ergens uit de provincie Groningen klaagt steen en been over het feit dat
“iedereen” zomaar een rijdende kapsolon of iets dergelijks kan beginnen. Even afgezien
van dat dit kan, prijzen de huidige kappers zichzelf uit de markt met veel te hoge
prijzen. Er zijn kappers die klanten méér dan twintig euro (f 44,07) voor een knipbeurt
laten betalen. Is het dan gek dat klanten naar goedkopere kappers/kapsters gaan zoeken?

'H�NODQW�PRHW�ZHHU�NRQLQJ�ZRUGHQ aldus Robert Kroon die hier het boek “:LM�SLNNHQ
KHW�QLHW�ODQJHU´ over heeft geschreven.
Ik geef hem gelijk, alleen maak ik in dit geval altijd een kanttekening. Bepaalde klanten
kunnen je het bloed behoorlijk onder de nagels vandaan halen. Maar in de meeste
gevallen is de klant echt geen koning meer en moet alle ergernis maar voor lief nemen.
Als ik erg lang op een terras zit en er wordt totaal geen aanstalte gemaakt om mij te
bedienen, stap ik op en ga naar een ander. Vaak wordt mijn gedrag dan afgedaan als
ongeduldig, maar dat is niet zo. Ik wil als klant normaal, vriendelijk en in het redelijke
snel geholpen worden. Wat is dáár nu zo raar aan?
Klanten worden niet serieus genomen en dat ervaar ik als uiterst irritant. Ik denk dan
vaak: Ben ik nu gek of zijn zij nu gek?

�9HUYROJ�RS�GH�YROJHQGH�EODG]LHGH�



(W�WHNHQ�DQ�GH�ZDDQG«

Mené Mené Tekèl Ufarsin.

Daniël 5:26-28
En dit is wat et betekent: PHQH - God het de daegen van jow keuningschop teld en d'r
een aende an maekt;
WHNHO - jow bin weugen en wodden as te licht beschouwd;
XIDUVLQ - jow keuninkriek is verpat en an de Meden en de Perzen geven."

Wiels de stad Babylon zich dronkend zeup op een deur de keuning orgeniseerd feest,
masjeerde et leger van de Meden over de dreuge revierbojem onder de mure deur en
veroverde de stad. In diezelde naacht verscheen veur de arregaante Babylonische
keuning et 'teken an de waand': mene, mene, tekel, ufarsin. De profeet Daniël gaf de
dronkende mennigte hierveur disse verklaoring: 'God het jow keuningschop teld en d’ r
een aende an maekt; ie bin an de weegschaole weugen en jow weren te licht. Jow
keuninkriek is verpat en an de Meden en Perzen geven.' Die naacht verdween et
Babylonische keuninkriek van de wereld.

Daniël 5:1-30
Daniël verklaorde disse woorden as: 0HQH: 'God het jow keuningschop teld en d’ r een
aende an maekt'. 7HNHO: 'Jow bin an de weegschaole weugen en jow weren te licht.
8IDUVLQ: 'Jow keuninkriek is breuken en an de Meden en Perzen geven'. Daniël wodde
doe benuumd tot iene van de drie rieksbestuurders van et laand. Diezelde naacht vullen
de Perzen Babylon an en wodde keuning Belsazar van kaant maekt.

�9HUYROJ�YDQ�GH�YHXULJH�EODG]LHGH�

Grote bedrijven hebben een slechte reputatie wat klantvriendelijkheid betreft. Maar
reken er maar niet op dat zo’ n bedrijf zich hier wat van aantrekt. De meeste bedrijven
hebben een monopoliepositie en weten donders goed dat je niet zonder ze kunt en
daarom kunnen ze zich dit onbeperkt permitteren.
Robert Kroon: ³-H�EHWDDOW�HUJHQV�YRRU��GDQ�PDJ�MH�WRFK�ZDW�YHUZDFKWHQ"´��Hartstikke
verkeerd gedacht heer Kroon. Bedrijven of instellingen bepalen vóór jou wat je mag
verwachten en als je het daar niet mee eens bent, ga je maar naar een ander (die er dan
in de meeste gevallen niet is) en hebben je weer helemaal in hun macht.
Er is nog een oorzaak van onbeschoft, onbeleefd en irritant gedrag binnen een heleboel
bedrijven. De huidige generatie mensen heeft niet meer geleerd om beleefd en
vriendelijk te zijn. Die woorden zijn in hun woordenboek geschrapt. De meeste mensen
zitten afgestompt achter een computer en mijden iedere confrontatie met klanten. Er
zou eens een klant “ lastig”  kunnen zijn! Oh, hoe moet dat nou? We zitten met de
handen in het haar. Hoe je daar mee om moet gaan weten de meeste mensen in
bedrijven echt niet meer en verschuilen zich dan achter onbeschoft, onbeleefd en irritant
gedrag, want dat is “ tig”  keren makkelijker dan beleefd en vriendelijk zijn.

'H�ZURWWHU



.RWWH�UHDNWLHV

Uut et vere, vere…

Um kort te goan, ik bin Hendrik Jan Bolding, ien en zeuventig joar geleden op een
boederije vlak bij Muppel geboren, de jongste uut een toom van viefe. Mien va kwam van
Uffelte en mien moe uut De Wiek. Umdat ik de viefde was bin ik vernuumd noar mien
twij oldste ooms, ien van mien va zien kante en de andere van mien moe. Zo gung dat
vrugger, eigenlik hak Jan Hendrik mutten hieten as ze bij de leeftied egoane waren. Wij
woonden wat varre van de weg of achter in tland vlak bij de Rieste, een stroompie die lup
op de grense mit Overiessel. Int heuiland zagen we an die kante vaak Stapperters an twark
Noar de kleuterschoele bin ik nooit e west, mar toen ik 6 wurde gung ik noar de schoele in
de Oosterboer, dat was mar een klein geval mit 2 lokalen, ieder joar mussen ze permissie
anvroagen um lus te blieven umdat er eigelik niet genog kinder noar toegungen. Toen ik
later noar de grote schoele in Muppel gung, bleek dak mit et leren veul wieder hen was
dan al die stadsjongen. Een volgende keer wat meer…
goed goan,

+HQN
Palmerston,Ontario,Canada

(W�ZRQGHUWLHQ�YDQ�6WHOOLQJZDUI«
Et wodt de hieltied minder Fries en nog vule minder Stellingwarfs...
Sunt 1980 wodt d'r (weer) 10% minder Fries praot.
D'r wodt now in liekevule huusgezinnen Nederlaans praot as Fries (50 / 50).
94% verstaot et Fries nog en 74% kan et ok nog praoten.
Een kwat is et schrieven in 't Fries machtig.
Van de stads- en streektaelen binnen Frieslaand gaot et mit et Stellingwarfs et hadste
aachteruut...
%URQ��/&����������

Is dit et wondertien van PJ: ³:H�KHEEHQ�KLHO�ZDW�EHULHNW�LQ�6WHOOLQJZDUI�´

1L
M�EHOHLGVSODQ�6FKULHYHUVURQWH�ULNNHPHGHHUW�GXXU]HPKLHG�HQ�YHUQL
MLQJ«
Op 1 meert 2007 verscheen bi'j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte et ni'je
beleidsplan. Dat zal et raemwark wezen veur et wark en de aktiviteiten van de
Stellingwarver streektaelinstelling in de kommende jaoren en veur et ontwikkelen van
visies over de Stellingwarver kultuur. De titel is ‘Mit mekaander veerder mit et
Stellingwarfs’ , en et plan slat op de tiedrekte tot 2016.
In et plan wodt angeven op welk beleid, op welke aktiviteiten en ok op welke visies e.d.
deurgaon wodt, en mit welke beleidsstokken en ontwikkelings rekening holen wodden
zal.

�$DQGHUH�NHHU�PHHU�XXW�GLW�EHOHLGVSODQ��
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Tot in dit nommer van meie plaetsten we van onderduukster Jenny de Jong - schoelnaeme:
Nel - iedere keer iene of twie gedichten. In disse gedichten brengt zi’j heur gedaachten as
onderduukster helder onder woorden. De gedichten bin niet eerder in de eupenbaorhied brocht
en meugen daortoe zonder schriftelik goedvienen ok niet veerder bruukt wodden. Jenny/Nel
schreef disse gedichten doe ze onderdeuken zat bi’j Jan From op De Haule tussen 1943 en
1945. From het in feberwaori 2003 van ’Yad Vashem’ postuum hier de ’Medaille van de
Rechtvaardigen onder de Volkeren’ veur kregen.

'DQN
Aan allen, die in grote nood,
Ons hebben bijgestaan,
Die ons redden van een wisse dood,
Bieden w’ons dank hier aan.

Gij deed, al viel dat heus niet licht,
Ook U dreigde gevaar,
Toch steeds Uw menselijke plicht
Van naastenliefde voor elkaar.

Wij zaten vredig aan Uw dis
En konden het saam wel vinden;
Wij kregen dan ook, dat is wis,
Verscheiden beste vrinden.

Geheime diensten, U komt wel
Een extra pluimpje toe:
Gij zett’ Uw leven op het spel
En waart ook vaak heel moe.

Nooit kunnen wij met woord of stift
Dit alles ooit vergelden,
Maar in ons harte staan gegrift
De daden van deez’ helden.

Gij mannen, vrouwen, vrij en fier,
Die geen verdrukking duldde,
U brengen wij op deez’ manier
Een welverdiende hulde!!!

1HO

+HW�JDDW�JRHG
Het verloop van deze slag
Is aan de orde van de dag.
Waar men iemand ook ontmoet,
Is het altijd: "Het gaat goed!"

Dagen rijen zich aan weken,
Zo zijn jaren reeds verstreken.
De vijand wijkt slechts voet voor voet.
Geduld dus maar, want: "Het gaat goed!"

Leek de oorlog vaak een sleur,
Vreesden wij de Duits’ terreur,
Dan ontzonk ons vaak de moed,
Maar dan zei men: "Het gaat goed!"

Vliegtuigen gaan af en aan
Om de vijand te verslaan.
Het einde nadert nu met spoed,
Ja, gewis hoor: "Het gaat goed!"

Maar, pas als ’t weer vree zal zijn,
Er geen ellende meer is en pijn,
Als het RECHT ons weer behoedt,
Dan, ja dàn pas: "Is het goed!"

1HO

%RHNLHQ
'¶U�LV�OLFKWNDDQV�GDW�YDQ�GH�JHGLFKWHQ�YDQ
1HO�GLH�ZH�GH�ODHVWH�PDRQGHQ�KLHU�RIGURNW
KHEEHQ�HHQ�LHQYRROGLJ�ERHNLHQ�PDHNW�ZRGW
GDW�DOOLHQG�EHVFKLNEHU�NRPW�YHXU�µLQWLPL¶�HQ
PHHQVNHQ�GLH�PHHU�DV�JHZRRQ�EHODQJVWHOOLQJ
KHEEHQ��0RFK�LH�WRW�LHQH�YDQ�GLVVH�EHLGH
JURHSHQ�KHXUHQ�GDQ�PRHM¶�HW�HYHQ�ZHWHQ
ODRWHQ�
(W�ERHNLHQ�]DO�QLHW�LQ�GH�KDDQGHO�NRPPHQ�



'H�)ULHV��]LHQ�WDHO��]LHQ�DPELVLH«

Eins al een hiele poze mar veural de laeste maond stonnen de - alderdeegst grote lanelike -
kraanten volschreven over de aachterstaandsbuurt van Nederlaand, die Frieslaand onderde-
haand wodden is. De bosschop in de meerste stokken was dat de Friezen zels wel wat toeva-
len, ze bin eins best wel aorig mar de eigen tael en veural de eigen vaasteroeste kultuur zit
heur slim in de wegen en…  ze hebben (lange) niet genoeg ambisie...

De tied dat d'r plakken in Frieslaand weren daoj' as butenstaonder en jongkerel op zaoter-
dag- of zundagaovend mar beter niet naor een maegien ommekieken konnen ligt al een hiel
schoft aachter de Fries. De Fries is deur de tied middelgewieze best een aorig en gaastvri'j
meenske wodden daoj' somstieden ok wel es mit lachen kunnen. Veural de eigen tael zol de
ontwikkeling van de Fries aorig in de wege staon. Et anleren van bi'jglieks et Fraans, Duuts
en veural et Ingels zol vule belangrieker wezen as et overaende holen van de Friese tael. Bi'j
slot van zaeke zol de Fries vusen te min ambisie hebben om 'in de vaart der volkeren' mit te
kommen mit de rest van Nederlaand.

Al die onderzukers hebben vanzels groot geliek. Waor oonze zuderburen en westerlingen
aovens nao et wark eerst even bi'j de stamkroeg anstikken om nao een dag van hadde war-
ken een pils of een borreltien te kopen, gaot de Fries rechtstreeks van et wark op huus an.
Buten de deure eten dot de Fries al hielemaole niet. In et uterste geval haelt hi'j driekeer
jaors wat op bi'j de Chinees of bi'j et petathokkien. Butendeure honger kriegen, alla, mar
eten doej' thuus.

De Fries lopt jaoren aachter veurwat bi'jglieks de mode en aandere laeste ni'jigheden anbe-
langt. As de rokkies now lange of kot en as de broeken now wiede of smalle piepen hebben
moeten, et is an de Fries niet besteded. De Fries wet van gien aandere kleuren as et blauw
van de locht en et gruun van de greide en hoeft dan ok niet een busetillefoon mit een groot
verscheid an kleurig gepimpte opzetstokkies. Even bellen ("Hoi suske, ik woe gewoon dyn
stim even heare") dot de Fries toch al niet zomar even, nee, de Fries moet wel een hiele
dringende bosschop hebben, wil hi'j mit een ander praoten (moeten). Hier is de ekenomie
dan ok niet mit hulpen.

De Fries het een eigen tael die mit een protte centen in et leven holen wodt mar de Fries kan
d'r in Liwwadden, Sneek, Et Vene of Dokkum vaeks al niet iens mit terechte, laot staon in
aandere streken in of buten Nederlaand. Veur grote bedrieven dan warkelik ok een hiel
perbleem as ze meensken uutwisselen willen mit een vestiging uut een aander plak. Zokke
bedrieven bedaenken heur dan ok wel twiekeer veur dat ze naor Frieslaand trekken. Hier is
de ekenomie dan ok al niet mit hulpen.

De Fries het een kultuur van 'ljipaaien sykje', 'fierljeppe' en 'keatsen' dat veur de rest van
Nederlaand eins alliend mar wat kolderiek overkomt. Veur een betien teniel- of meziekge-
zelschop is et podium in et plaetselike dörpskefe of et zaeltien van Pro Rege vaeks nog an
de roeme kaante. Buten de femilie, een peer vrunden en wat goeie kunde omme, komt d'r
trouwens toch gien kop te kieken of te luusteren as et nivo wat hoger wodt as 'onderbroe-
kenlol'. An uutgaonscentra het de Fries dan an ien multifunktioneel centrum meer as genoeg
en daor is dan ok nog wel ruumte en tied zat veur een rommelmark en een aovend bingo.
Hier wodt de ekenomie dan ok al niks wiezer van.

�9HUYROJ�RS�GH�YROJHQGH�EODG]LHGH�
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De Fries het gien ambisie, wet vaeks mar krapan wat et woord zels inhoolt. Doe mar ge-
woon dan doej’ al gek genoeg. Vien niks van wat een aander dot en zegge zoks al hielendal
niet hadde-op. De inkelde Fries die toch een betien ambisie vertoont het et al vlogge ’heech
yn 'e plâsse' of is een 'dwêrskop' en moet mar gauw weer gewoon doen en aanders 'opdon-
derje', onder eren de oold-direkteur (en oold-Stellingwarver) van de Friese Akedemie,
Lammert Jansma wet d'r alles van.

De jonge Fries maekt zien testen en toetsen middelgewieze minder goed as kiender buten
Frieslaand. De jonge Fries het van huus uut al niet een protte 'stimulantia' mitkregen en op
schoele wodt de Fries vaeks alliend klaorstoomd veur haandwark op et leegste plan. Hoe
zullen die schoelemeesters en de oolden ok aanders? Et is heur krekengeliek overkommen
en ze hebben d'r meerstal vrede mit. En et zit diepe, diepe in de kultuur van de Fries vaaste-
roest. Veur een betien opleiding op nivo kan de Fries niet in zien eigen perveensie terechte.
De Fries mit toch een betien ambisie is dan ok zo vertrokken en zal vaeks eerst weeromme-
kommen as et an zien pensioen toe is. De kiender van zoe'n Fries blieven waor ze groot-
brocht binnen en kommen alliend nog es een weke uutvanhuus.

Al die onderzukers hebben vanzels gien geliek! Ze bin gek! Waoromme moet de Fries uut
et wark zo neudig eerst in de file en naor de kroeg? Waoromme zal de Fries buten de deure
eten as et thuus ok goed smaekt? Waoromme moet de Fries an de laeste modeverschiensels
mitdoen en altied et ni'jste van et ni'jste hebben zolange et oolde ding et nog goed dot?
Waoromme zol de Fries de hieltied in een tillefoon kletsen moeten as hi’ j toch gien bos-
schop het? Waoromme zal de Fries meer taelen leren as et Fries en een betien Nederlaans
wiels de Fries toch niet langer as drie naachten van huus gaot? Waoromme zol de Fries om
van die grote bedrieven te springen zitten die een protte drokte en smerigte mitnemen? Is et
hebben van vaast wark warkelik van belang, een protte vri'je tied niet vule nofliker? Wat is
d'r mis mit 'ljipaaien sykje' en aandere spullegies, is tennis of golf dan zovule te beter?
Waoromme moet de Fries zo neudig naor een opera as et eigen dörpse kienderkoor ok hiel
mooi zingen kan? Waoromme, waoromme, waoromme...

Now ja, zo zeg ie dat gewoonlik niet tegen de Fries mar, uhh... in de poletiek daor zitten een
protte 'krokedillen'. En die krokedillen die zien et et liefste dat de Fries zo vaeke as 't mar
even kan mit zien geldbuul langeskomt. En iedere keer as de Fries dan bi'j die krokedillen
langeskomt mit een dikke geldbuul dan nemen ze daor een grote hap uut en daor kun die
krokedillen dan zels 'leuke dingen' van doen veur hun eigen. Mar dan moet de Fries wel es
vaeker langeskommen en dan moet de Fries wel een grote volle geldbuul hebben. En daor-
omme moet de Fries wel wat hadder warken en beter zien best doen op schoele en uut et
wark eerst naor de kroeg en naor et theater gaon in plak van veur de buis hangen te blieven,
golf speulen in plak van knikkeren en hoepelen, een vule grotere auto, een grote boot, een
huus mit vule meer OZB hebben willen en gao zo mar deur. En dat moet allemaole vanzels
zwaor financierd wodden want dan hebben de krokedillen heur in de tange. Díe ambisie
moet de Fries hebben om dat allemaole te willen. En as de Fries dat dan ienkeer allemaole
het dan moet de Fries de ambisie hebben om meer te willen en weer es wat aanders en
groter, nog vule meer, vule vaeker es wat aanders en van alles vule groter.

�9HUYROJ�RS�GH�YROJHQGH�EODG]LHGH�
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Mar meneer de onderzuker, mag ik jow even in de rede onderbreken? Disse Fries wil eins
niet nog hadder warken, en disse Fries wil hielemaole niet iedere dag uut et wark, in de
smerige file staon en dan eerst nog naor de kroeg en dan thuus uut de magnetron eten moe-
ten. En disse Fries wil niet naor een opera daor gien meens een woord van verstaon kan,
gien grote auto, boot of huus mit meer OZB en een wurg-hiepeteek. Disse Fries hoolt van
de ruumte, de vri’jhied en de schone locht om him henne. Disse Fries wil niet iens in een
smerig vliegtuug naor Mallorca, Kreta, Aruba of Hawai mar gaot lieke lief een dag naor
Appelsche te fietsen. Disse Fries die wil gien tropisch regenbos ommekappen veur een on-
nutte hathoolten tuunstoel en dito taofel. Ja meneer de onderzuker staot now mal te kieken
mar disse Fries wil eins alliend mar een betien warken veur wat eten en wat drinken om
himzels en daormit de soorte overaende te holen. Vule meer hoeft disse Fries niet want dat
geft alliend mar heufdzeerte en piene in de boek. Et is alliend mar locht en leegte en ie hel-
pen de leefruumte om je henne d’ r zwaor mit naor de kloten. Sorry veur mien woordge-
bruuk mar ik hebbe now ienkeer niet zovule leerd. O ja, en die krokedillen? Laot ze zels
mar wat hadder leren en warken want dat vienen ze toch zo belangriek? Die ambisie meu-
gen ze van mi'j hebben, hool ik mien eigen. En hoepel now mar op mit je onderzuken want
ik gao now een posien bi’ j de vaort zitten te visken…

3LHW�%XOW
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Door grijze muizen is er nog nooit echt iets in deze wereld veranderd. Onderzoeker Verhaar
heb ik in de ‘Tros Nieuwsshow’  horen bazelen over het ambitieniveau in Fryslan. Graait
ook uit een subsidiepotje, denk ik. Nou is er een Fries met ambitie en is het weer niet goed.
Als ik vroeger, als schoolvriend van Jansma, met een mager 6-je (waardering) op mijn
rapport thuiskwam, waren mijn ouders ook niet super enthousiast. Voor een 7 of een 8
hadden ze meer waardering. Die 7 of 8 had Jansma ook verdiend in de vorm van een hogere
onderscheiding, gezien zijn wetenschappelijke betekenis voor de Akademy. Dat het in 2004
geldelijk enigszins fout is gelopen zegt meer over de financiele man van de Akademy dan
over Jansma. Onderzoeker Verhaar heeft een probleem met het ambitieniveau van de
Friezen. Laat hem lekker in het westen blijven. Daar is alles veel beter: 50 doden per jaar
door schoten uit een pistool, meer stank, lawaai, drukte en stress, geen of te weinig groen,
files langer dan waar ook in Nederland en kinderen die denken dat melk en kaas uit de
supermarkt komt. Gefeliciteerd, veel bereikt. Nee, geef mij dan maar een oprjochte Fries die
staat voor wat hij denkt en zegt. Draaikonten hebben we genoeg in Nederland.

&KULV�%HUJKHU��$PVWHUGDP
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VVV kantoor :  inlichtingsoftrekplak
bougie : vonkproppe
pindakaas: grondboontiesbotter
asfaltweg: teerpad
cake: spoonskoeke
chirurg: sniededokter of vliemmannegien
geluidsoverlast: geroasbezoedeling
kameleon: verkleurmannegien
kruiswoordpuzzel: blokkiesraodsel
lift: hi’ jsbak
lucifer: vuurhooltien
metro: molletrein
perforator: gattiesdrokker
pin-up: prikkelpoppe
scooter: bromponie
snack: peuzelhappien
stewardess: lochtwaardin
stripverhaal: strokiesverhael
thriller: riller
trampoline: wipmatte
aquaduct: duukweg
email: aemel
weekend: naoweke
helm: tepletterpette
giraffe: langnekkemeel
motorzaag:                 knetterbiele

.RQWDNWJHVWRRUG«
1950: now, we moe'n et d'r ankem jaor nog mar es over hebben
1975: ik schrief je d'r disse maond nog wel een brief over
2000: ik stuur vandeweke nog wel even een kaortien
2005: ik bel je vandaege nog weeromme
vandaege-de-dag: ik hebbe je nog gien twie tellen leden al een aemel / msn

weerommestuurd

De kommenikaosie gaot mit de dag vlogger, we 'kontakten' nog wel even.
Hi’ j’  ok zoe'n hekel an et woord 'kontakten' (Nl.: contacteren)?
Wodt ok eins alliend (nog) mar in België bruukt (zegt Van Dale).

Stap toch es (weer) gewoon op 'e fiets, gao d’ r henne en praot een piepvol onder et genot
van een paantien koffie of wat starkers...
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• D’ r meensken binnen die een kraante of seins de gratis An de liende ofzeggen,
omreden ze et niet iens binnen met een bepaolde stelling en de diskussie niet
andurven.

• De iene gauwer volwassen is as de aander.

• D’ r de hieltied meer lanen in de wereld binnen waor as de meensken vienen dat
Amerika now mar es opholen moet mit dat domme oorlogvoeren.

• D’ r ok een hiel klein riek laantien in de wereld is dat heftig an die oorlogen mit
dot. Humanitaire ontwikkelingshulpe mienen ze.

• De gewone meensken in dat rieke laantien vusen te vule veur et eerdgas betaelen
moeten.

• Et veur de waopenindustrie vule haandiger wezen zol om alle oorlogstuug zels te
vernietigen en dan gewoon weer ni’ je maeken. Dat willen ze toch, en dan hej’  ok
gien oorlogsslachtoffers. De Taliban strieders kunnen heur waopens dan wel in et
museum zetten. De gewone man moet et toch betaelen want die het ommes toch
niet vule weerwoord.

• Onderzeëers nogal priezig binnen. 29 Miljard gaot Engelaand veur een koppeltien
van zokke boties uutgeven. De leveranciers zullen d’ r wel es iene op nemen en
een protte wille hebben. Ie zullen mar bi’ j de onwetende stumpers heuren die ze
d’ r mit op de loop jaegen willen.

• We eins nog krek lieke veer binnen as Abel en Kain.

• De Nederlaanse pensioenfoonsen deur de smerige waopenindustrie mooi veur de
karre spand binnen. D’ r wodde heur een hoge rente veurholen om heur goeie
speergeld te beleggen in laandmienen en klusterbommen. An dat goeie speergeld
zit now dus een lochien.

• De Belgen daor alderdeegst niet iens intrapt binnen.

+HQN�GH�9ULHV

)UDQN«
Sund de glaezen brogge heuren we de laeste Stellingwarver schriever meer over: ³GRH�
N
JLVWHUDRYHQG�ODHWH�EL
M�)UDQN�ZHJ�UHH�HQ�RS�KXXV�DQ�JRQJ���´
De laeste tied drokt hi'j alles in de komputer..! Et iene heufdstok nao et aandere van wat
hiel, hiel misschien nog wel es een roman wodden kan. Et laegien (cd-speulder) eupen, et
kladdegien d'r in en et laegien weer dichte? De heufdstokken wodden in de dadde persoon
schreven, iene is ikke, twieje is ieje, drieje is hi'j. Hi'j dot et now dan bliekber mit een
aandere hi'j.
By the way: wie is/was trouwens die Frank? Het iene daor ok een fotogien van? Et liefste
een fotogien van mit ‘n beidend vanzels.



)LOHVHILH�LQ�GH�6WHOOLQJZDUYHQ«

5XXPWH�HQ�WLHG
In de oflopen maond (maond van de filesefie) he’k ok es een ure mit een perbleem in de
hangmatte legen. Vule langer hoeft niet want zeunen van Stellingwarfse keuterboerties
kommen hier toch niet uut. Of, mar dat is dan veur een aandere keer een aordige beschouw-
ing: is d’r gien verschil tussen ’boereverstaand’ en et verstaand van ’hoogeleerde heren’? Dis-
se keer stelde ik mi’jzels in dat uurtien in de hangmatte dezelde vraoge daor echte filesofen
heur al jaor en dag mit doende holen: wat is eins (et) ’bestaon’. Meerstal gong ik d’r al te
makkelik van uut dat aj’  de meerst elementaire zaeken numen, daj' dan al een hiel aende in
de goeie richting binnen. Mar is dat wel zo?

Lao'we die meerst elementaire zaeken van et begrip 'bestaon' es numen: ruumte en tied..? Of
kan 't nog mit wat minder toe, bi'jglieks alliend ruumte of alliend tied? Tied kan niet al-
liendstaond bestaon zoj' zeggen, mar kan ruumte misschien wel zonder tied? Het tied ruum-
te neudig, het ruumte tied neudig? As tied eins te vertaelen is as 'beweging', dan het tied
beslist ok ruumte neudig om in te bewegen. In een alliendbestaonde tied zonder ruumte zal
d'r gien beweging, dus gien tied bestaon kunnen. Een stillestaonde ruumte zonder tied zol
seins wel bestaon kunnen. Ruumte 'is', en zegt niks over tied of beweging, mar tied of be-
weging daorentegen het beslist ruumte neudig. Ruumte veur de tied om in te bewegen.

Drekt veuran in Genesis 1:1 begint et gedonder al: "In et begin maekte God de hemel en de
eerde." Hi'j begon niet mit et maeken van ruumte, tied of aanderswat, nee, hi'j begint ge-
woon mit et maeken van een hemel en een eerde, bliekber in een al bestaonde ruumte. Daor
was dan bliekber dus al 'ruumte' veur. Die ruumte die was d'r dan veur de tied. Zol d'r veur
et maeken van díe ruumte (die d'r al was) ok tied west hebben? Nee, riekaans van niet want
dat het - om mi'j - niet beslist neudig west. D'r kan dan ok best ruumte zonder tied west heb-
ben. De anzet tot et maeken van hemel en eerde is in een tiedloze tied gebeurd. Genesis 1:2
"De eerde was doe woest en doods en d'r lag een duusternis over de oervloed." Dit het niks
mit tied te maeken.

Een tiedloze ruumte waor niks in veraandert het inderdaod eins gien tied neudig. Waorom-
me ok, d'r gebeurt toch niks, en as d'r niks gebeurt dan kost zoks gien tied. Et vaalt niet toe
om een definitie van 'tied' te beschrieven. Tied kan niet aanders bruukt wodden as in kombi-
naosie mit beweging, ok wel veraandering. Veerderop in Genesis wodden de dag en de
naacht maekt. In vas drieje en viere komt de tied eins veur et eerst om 'e hoeke: "D'r zol eins
locht wezen moeten op disse eerde"; en opiens was daor et locht." en "...en hi'j maekte on-
derscheid tussen et locht en et duuster." Kiek, ok al wodt et niet mit naeme en toenaeme
zegd mar now et liekt d'r op dat d'r ok tied in et spul komt, dag iene en dag twieje…

Kot en goed: oonze Twentse kammeraoden hebben et lichtkaans vule beter begrepen as de
rest van de wereld want de Twentse biebel zet uut aende mit et - veur heur ni'je - woord
'Veurtieds' (voordat er tijd was). De uutspraoke die de Twentenaren graeg bruken

�8LW�GH�JRXGHQ�NRUHQDUHQ
VFKLHS�*RG�GH�7ZHQWHQDUHQ�
HQ�XLW�KHW�NDI�HQ�GH�UHVWHQ
GH�PHQVHQ�XLW�KHW�:HVWHQ��
zol in dat locht dan ok best es gewoon waor wezen kunnen...

3LHW�%XOW
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Hoe is et toch meugelik dat degenen die veur 1978 geboren binnen nog de hieltied leven
want neffens de theorienen van vandaege-de-dag zollen die allange wegraekt wezen moe-
ten. Waoromme zuj’  daenken. Now dat zit zo:

We zatten in auto’ s zonder veiligheidsgoddel, zonder stoeltien en zonder lochtzak. Oonze
bedden en speulgoed weren varfd mit varve vol mit lood en cadmium. Boven an de trappe
was gien hekkien; wie te veer gong, kukelde zo naor beneden. Aj’  wakker woddeden, dat
heurde gieniene, jow mossen eerst raozen veurdat d’ r es iene kwam te kieken. Flessen mit
geveerlike stoffen kowwe gewoon eupenmaeken en we konnen an de batteri’ jen slikken.
Hekkies en deuren gongen dichte en ie mossen krek zolange waachten mit de vingers d’ r
tussenuut te haelen as ze weer eupengongen. Op ‘e fietse zat ie aachterop mit de kont op et
iezeren pakkiesdreger en ie mossen je vaasteholen an de dikke veren van et zadel. Een helm
hawwe niet op awwe op ‘e brommer gongen laot staon op ‘e fietse. Waeter dronken we uut
de kraene, uut de pompe of de regenputte en niet uut een flesse. Kleur- en smaekstoffen we-
ren d’ r doe ok al want zo rood as die ranja doe was kuj’  et now niet meer kriegen. Bazooka-
kaugom plakten we onder an de eterstaofel en stakken et de ere morgen weer in de mond.
Op schoele hawwe mar iene maot hoolten baanke mit een geveerlike kleppe en een inkpot
mit geveerlike stoffen d’ r in. Schoenen weren vaeks al inlopen deur een ooldere breur of
zuster en mit de fietse krekkengeliek. Fietsen mit versnellings hawwe niet en een baand
plakken mos ie drekt leren zo gauw aj’  fietsen konnen. We gongen morgens mit donker vot
en kwammen aovens in duuster weeromme zonder gsm, gieniene wus waor aj’  daegs uut-
hongen. In een hutte in de bos of in de lanen wodde speuld, doe weren d’ r nog gien potlood-
venters of vieze mannegiesverzaemelplakken. Aj’  naor een vruntien toe gongen leup ie d’ r
gewoon henne en ie hoefden ok niet an te bellen of een ofspraoke te maeken. Wi’ j atten ok
al koekies en brood mit een laoge botter d’ r op en smoolt mit kaonties en sjerp en wodden
niet iens dikke. Wi’ j hadden gien playstation, nintendo, 1.000 tillevisiezenders, videofilms,
dvd’ s, computer, we hadden vrunden en…  de ruumte. De tillevisie kwam eerst om 6 ure ao-
vens an en o wee aj’  an et knoppien van de tilleviesie kwammen. We sleepten gieniene veur
de rechter, awwe we wat uuthaeld hadden kree’ we een pak op ‘e peinze.

Pedagogisch verantwoord speulgoed maekten we zels, we sleugen mit stokken naor ballen.
We maekten ziepekisten en vleugen van de hoogte of zonder dat d’ r een ho-iezer opzat. We
voetbalden en keuzen oons perti’ jgien en wie niet goed genoeg was ston an de kaante. Op
schoele zatten ok domme kiender; ze kwammen om dezelde tied en kregen dezelde lessen
as oons en gongen ok om dezelde tied weer vot as oons. Ze deden et nog een jaor over en
d’ r was gien diskussie. De Meester was de baos en hadde altied geliek. We mossen oons
brood zels smeren awwe naor schoele gongen en aj’ t vergeten weren was d’ r niks te koop
op schoele. En aj’  de kosten van et brood niet opatten dan haj’  de rest van de dag wat meer
honger. We gongen op ‘e fiets naor schoele, in de winter ok, hielemaole alles alliend. As je
moeder je naozwaaide dan waj’  een wattien of een zuten iene. Aj’  perblemen maekt hadden
en de pelisie kwam dan hadde de pelisie altied geliek neffens de oolden. Oonze daoden had-
den konsekweensies. Dat was dudelik; ie konnen niet in ’ t verschoel. Wi’ j hadden vri’ jhied,
mislokkings, sukses en verantwoordelikhied. We hebben leerd om daor mit omme te gaon.
Oonze ginneraosie het kerels maekt die perblemen oplossen kunnen, risiko’ s nemen en in-
staon veur gevolgen.

Heuren jim daor ok bi’ j? Filseteerd! Wi’ j weren de helden.
Geboren nao 1978? Stronteigenwies en toch deurlezen hen !? Now weej‘, zuut wattekiend,
wat helden binnen.

:DOJYRHJHO
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Straffe    (was het zo ongeveer?)

“ En ik heb et altied edaon. Ik bin altied ‘t bôkkie. Zie moeten mi-j daor op die rotskoele
altied em-m.”
Mit een rooie kop en ogen waor nog net gien traonen uutlopen, komp Peter uut de skoele
thuus.
“ Gao now eerst maar ies zitten en eet eerst joen plakkie stute maar ies op en vertel dan
waor ie joe zo kwaod omme maeken,”  is de reactie van Peter zien moe.
Peter ef gien geduld en mot eerst kwiet wat um die morgen op de skoele is overkoemen
veur hi-j zien gesmeerde plakkie stute, dat al op een broodplaanke klaor stiet, an raekt.
“ Moei-j euren moe. Et begon al op ’ t skoeleplein veurdat de skoele inging. Een maegie uut
de eerste klasse kwam te vallen en die zee dat ik mien been had uut-esteuken. Niks van
waor. Dat kiend keek gewoon niet uut, maar ja, Peter had ‘t weer ies edaon.”
De meester kwam erbi-j en dat jonk maar janken. Grote ansteller.”
“ Had ie joe’ n been niet een klein beetie naor veuren escheuven toen dat maegie er an
kwam? Eerlijk zeggen. Liegen mag niet dat weet ie wel hè.”
Mit meui-jte kon zien moe eur laachen inollen om dat onschuldige gezichte van eur zeune,
die toch echt niks had edaon zo hi-j zee.
” Now ja, maar zie kon er zat om en lopen.”
“ Ol maar op, ik wete genog, maar was er dan nog meer?”
“ Now, toen de skoele inging leup ik mit mien kammeraoden naor de klasse en… ”
“ En dat ging allemaole in alle rust en heel gedwee?”  onderbrak zien moe um.
“ Now ja, in alle rust now ook weer niet.”
“ Ol maar op. Ik wete precies hoe dat egaon is. Slungelig en klierderig en treiterig. Ik zie et
zo veur mi-j.”  Dit stiet joe niet te priezen en evenmin dat van joe’ n kammeraoden.
“ Och meense, ie weten er niks van.”
“ Wat zeg ie mi-j daor? Meense!!! Ik bin joe’ n moe eur en die proot wi-k niet weer euren.
 Daenk daor omme!!! Maar gao verder as er nog meer is.”
“ Nao et rekenen kregen wi-j geschiedenis. Een rotvak want wat kan mi-j dat olde volk
skelen en die gebeurtenissen eeuwen eleden. Gien iene moer an. Maar now vrag de meester
uutgespreuken an mi-j hoelange de oorlog 14-18 ef eduurd.
Ik zegge 80 jaor, want daor had ik wel ies van eurt. De meester vreug et nog een keer en ik
gave hetzelfde antwoord, 80 jaor. Iederiene laachen naotuurlijk en toen worde die kerel zo
kwaod. Hi-j leup rood an en skrowde:
“ Achter ’ t scherm jij!!!”

” Maar dat doe ik niet. Strafregels skrieven is beter veur mi-j meester,”  zee ik toen.
“ Jochie toch”  zuchte zien moe, “ wat bi-j toch brutaol. Van wie eb ie dat toch, maar hoe
gung et verder.”
“ Achter het scherm,”  skrowde de meester. “ Nog brutaal wezen ook.”
“ En ik had niks aanders ezegt dat strafregels beter veur mi-j waren. Now ja, ikke aachter ’ t
skaarm en daor kon ik zo bovenuut de klasse inkieken. Er lagen daor allemaole kleine
stôkkies kriet en daor e-k de klasse op trakteerd.
Ik mosse naor de bovenmeester en daor moet ik de ele weke blieven zitten. En weet ie wat
die tegen mi-j zee?”
“ Vertel verder.”

�9HUYROJ�RS�GH�YROJHQGH�EODG]LHGH�



�9HUYROJ�YDQ�GH�YHXULJH�EODG]LHGH�

“ Wij zullen jou wel klein krijgen mannetje.”  Ik wol nog vraogen wat meester bedoelde,
maar krege de kaans niet. Veur ik de mond los had: ” Mond dicht jij!!!”
“ Zie moeten mi-j altied em-m”  leut hi-j er lipperig op volgen.

Zien moe had alles rustig aneurt en zee niks.
“ Now en wat vien ie hier dan wel van. Zeg er ies wat van en gao ie dan maar ies naor de
meester. Toe, zeg er ies wat van,”  probeert Peter zien moe te beïnvloeden deur een zo
zielig meugelijk gezichte te zetten.

“ Ikke naor de meester vraog ie.? As ik gao, dan zeg ik dat de meester maar mot doen zo
hi-j ‘t zelf het beste liekt. Ie maggen van mi-j strafregels skrieven, aachter ’ t schaarm en
een weke laank bi-j de bovenmeester zitten. Brutaole jochies en pestkoppen moeten estaft
worden. I em- et er zelf naor emeuken.”

“ Docht ik et niet. Ie geven mi-j ook nooit gien geliek. Ik gao vurt.”
“ Eet now eerst dat plakkie stute op dan krie-j temeeste gien honger a-j ies wat laeter uut
de skoele koem-m, want dat kan maar zo gebeuren.”
“ Och meense… ”  Verder kwam hi-j niet want zien moe greep um stevig bi-j de naarm.
“ Wat meense!!! Dat zal ik niet weer zeggen moe. Toe, vooruit. Dat zal ik niet weer
zeggen!!!”
“ Dat zal ik niet weer zeggen moe!!!”  Mit een benepen stemmegie kwamen de woorden
over zien lippen.
“ Laot dit niet weer gebeuren en hetzelfde zeg ie ook tegen de meester. Ie bieden joe’ n
excuus an. Ie em te lustern en aanders niet, snotjonk.”

De ruten rammeln in de kozienen toen Peter de deure aachter um dichte trekt.
Zien moe kek um glimlaachend nao as hi-j padtie uutlop. Snotjonk van twaelf jaor.
“ Een sulle is ’ t in ieder geval niet. Och, er mot ook wat in zitten, zal zien va wel zeggen,
maar onverschilligheid en brutaol daor e-k dan toch een gruwelijke ekel an,”  mompelt ze
zaachies veur zich en.
“ Ja mien mannegie, wie zich braand mot op de blaoren zitten.”

Ze ruumt de broodtaofel op en zet het plakkie stute waor Peter gien andacht meer veur
had op een bordtie veur in de kaaste en legt er een plakkie koeke bi-j.
” Dat viendt de weg nog wel as Peter uut de skoele weer thuus komp.”

)HPP\�:ROWPDQ�*URHQ���*LHWHUQ

$Q�HQ�XXW«
Oonze plaetselike grootste boer hadde een ni’ je ligboksestal bouwen laoten. Hi’ j was d’ r
mit in zien noppies. Mar et elekktrisch locht was him min naor de zin. Daoromme leut hi’ j
de plaetselike instelleteur kommen en vreug him om ’ s uut te zuken waoromme de TL-
laampen wel allemaole toegelieke uutgongen mar niet toegelieke angongen…



1L¶MH�WKULOOHU«

9DQGDHJH�KH
N�HW�HHUVWH�KHXIGVWRN�YDQ�ZDW�RRLW�OLFKWNDDQV�ZHO�HV�HHQ�WKULOOHU�ZRGGHQ�NXQQHQ�]RO
LQ�GH�NRPSXWHU�VWRSW��,Q�GDW�HHUVWH�KHXIGVWRN�PDHN�LN�GH�OH]HUV�GUHNW�DO�EHKHXUOLN�QL
MVJLHULJ��:DW
]RO�GLW�ZRGGHQ�PRHWHQ"�:DRU�]RO�GLW�RS�XXWGUL
MHQ"�0DU�DV�LHQH�HW�RRLW�OH]HQ�]DO����:H�]LHQ�HW
ZHO��,N�KHEEH�G
U�LQ�LHGHU�JHYDO�ZHO�QRFKW�DQ�HQ�JDR�G
U�PLW�GHXU���

+HXIGVWRN�,��1DRMDRUVNXLHU
"Gaoj’ morgenvroeg mit et veld in?" zee de (k)oolde Kikkervanger tegen mi’j, "Et is
iene van de laeste mooie daegen van dit jaor moej’ mar rekenen en ik moet veur de
Warkgroep nog een laeste tellingroute lopen over ’e Delleboersterheide.
"Now, dat liekt mi’j wel wat toe. Hoe laete moe’k klaorstaon?"
"Et zol mooi wezen awwe d’r tegen et morgenlochten weren kunnen want dan zie’we
misschien nog krek dat naachtdieren heur daor weerommetrekken in de beschutting en
dat de dagdieren teveurschien kommen. Een ure of zeuven hael ik je wel an."

Aanderemorgens krek om zeuven ure stopt de terreinwaegen van de oolde Kikkervanger
bi’j mi’j op ’e uutrit.
"Hej’ wel een opschriefboekien en een penne of potlood bi’j je? vragt de beste man, krek
a’k instappen wil.
"Ik hebbe mien 'onderweg-weej’ -mar-nooit-ontmoetings-tassien' altied bi'j me en daor
zit altied vanalles in tot wel an een GSM-megien en kondoompies an toe."

Nao roem een ketier rieden dri'jt de Kikkervanger zien bakbeest van een auto et parkeer-
plak op waor - an de sporen te zien -  vandemorgen nog niet eerder iene west het. Van et
parkeerplak tot op 'e heide kon 'k nog krek even een piepe opstikken. Op 'e heide rook ie
niet, dat heurt niet zo. Even laeter leupen we et vaaste pad wat de Kikkervanger altied
lopt as zien 'monitor-route'. Al nao een peer menuten blift hi'j stokstief stille staon.
"Ik leuve da'k wat zie." zegt hi'j. Kalman dot hi'j nog een tree of wat naor veuren om
beter zien te kunnen wat daor onder een struke ligt. De schrik slat oons allebeidend om
et hatte awwe uutvienen dat daor gien beest ligt, nee, et liekt wel een meenske! Slimmer
nog, et is een meenske of beter zegd, et was een meenske, want zo te zien zat d'r gien
leven meer in en lag ze - et was een maegien - hier ok al een mooi schoffien.

"Now hewwe ok wat omhanen. Wat doe'we? Zuwwe deurlopen en krek doen awwe niks
zien hebben of moe'we de pelisie d'r bi'j haelen?"
"Mi'j liekt, dat laeste want kiek, as iene oons toevallig zien het dan het et lichtkaans dat
wi'j d'r op ankeken wodden." Naodawwe d'r nog wat omhenne lopen en keken hadden
haelde ik mien GSM-megien uut et 'onderweg-weej’ -mar-nooit-ontmoetings-tassien’  en
drokte twiekeer op de iene en ienkeer op de twieje. Ik keek nog es naor de Kikkervanger
en vreug a'k bellen zol of da'k et niet doen zol... Hi'j nikte van 'ja', toe mar.
"Mit de regiopelisie. Wat kan ik veur jow doen?"
"Now veur mi'j niet zo hiel vule en veur dat maegien dat hier ligt ok niet al tevule meer
mar ik wol d'r even melding van maeken van d'r een lichem van - zo te zien - een dood
maegien onder een struke op 'e heide ligt."

*HKHXJH�VWHXQWLHQ��1DRGD
N�LQ�GH�WXVVHQOLJJHQGH�KHXIGVWRNNHQ�HHQ�SURWWH�VWRNNLHV�VFKULHYH�RYHU

VQHOZHJVH[�RS�GH�KHLGH
�]RO�LQ�HW�ODHVWH�KHXIGVWRN�XXWNRPPHQ�PRHWHQ�GDW�GH�RROGH�.LNNHUYDQ�
JHU�PL
M�HLQV�PLVEUXXNW�KHW�YHXU�HHQ�DOLEL�PDU�GDW�KL
M]HOV�HW�PDHJLHQ�HHUGHU�DO��RPPHEURFKW�KHW�
(W�NDQ�RN�QRJ�YHUDDQGHUHQ�HQ�GDQ�PRHW�HW�ZRGGHQ�GDW�LN�HW�PDHJLHQ�YDQ�NDDQW�PDHNW�KHEEH
RPUHGHQ�]L
M�PL
M�PLWWURRQG�QDRU�GH�KHLGH��QLHW�ZHWHQGH�GDW�LN�HLQV�QLNV�YDQ�YURXZOXGHQ�ZHWHQ
ZLO���2N�QLHW�YHUJHWHQ��ULHJHOPDRWLJ�HHQ�
IODVKEDFN
�QDRU�HW�YHUOHGHQ�WH�EUXNHQ��



7DHOWXXQ

Vuuf wat minder bekende woorden uut et Stellingwarfs Woordeboek:

DQVMDDQWHUHQ�  �1. voortdurend neuriën 2. voortdurend dreinerig huilen
DQVOLHWHQ�  �1. voortdurend snoepen 2. voortdurend elkaar kussen
DQVWRHPHQ�  �snel naderen
DQVWULHG = neiging die men voelt
DQVWURH]HQ�  �krachtig aan komen lopen

8QLILVHHUPHVLHQHJLHQ«
Een vertaelmesienegien is een aorig ding.
Lieke belangriek is oons unifiseermesienegien.

…
stroffeld
stroffelde
stroffelden
stroffelen
stroffellen �RHSV�
stroffelt
…

9HXUJHERUFKWH«
Uut de Van Dale:
voor·ge·borch·te (het ~, ~n/~s)
1 [r.-k.] plaats waar de zielen van het Oude Verbond de komst van Christus afwachten of
waar de zielen van ongedoopte kinderen verblijven => limbus

lim·bus (de ~ (m.), -bi)
1 [biol.] bladschijf, zoom van een bloem
2 zoom of strook aan kleding => boordsel
3 [astron.] in graden enz. afgedeelde rand van een hoekmeetinstrument
4 [r.-k.] voorgeborchte van de hel

Volgens de eeuwenoude theorie van het voorgeborchte gaan kinderen die bij de geboorte
of kort erna overlijden, niet direct naar de hemel, omdat zij niet door de doop van de
erfzonde zijn gereinigd. Ze gaan echter ook niet naar de hel, omdat ze geen kwaad hebben
bedreven. Daarom zouden de kinderen het eeuwige geluk in het voorgeborchte krijgen.

=RO�GLH]HOGH�3DXV�GH�KHO�RN�QLHW�HYHQ�RSUXPHQ�NXQQHQ���"

5D��UD��UHHU«
waoromme zol 'sekshuus' toch
twiekeer - op dezelde bladziede -
as lemma in DDB staon...?

(W�LHQH�ZHO�HW�DDQGHU�QLHW«
wel Latijn (Latien),
gien Romijn (Romien?)



'LFKWZDUN«

*URWH�VNRRQPDDN
Móézenissn weg ermet
opruming in oen eufd.
Gun oe zelf een stukkien rust
doar e’ j toch in geleufd?

Wrief glad oen zorgen en verdriet
dweil angst en piene opziet.
Of veëg ze onder mat of kleed
dan zie’ j de troanen niet.

Stek d’ r een angsien onderuut
pak em dan in zien lörven
en diél em met een goeie vriend
det doe’ j gewoon, mu’ j dörven.

En ej de skonemaak edoan
zuuk dan det stukkien moed.
verzörg et en ’ t wordt groot en stark
gebruuk ’ t in teëngspoed.

Aal lef uut det vergèèten úkien,
bewaar et veur altoos
en nem zo neudig noar beoefte,
een stukkien teëng hopeloos,
hulpeloos, machteloos, krachteloos,
moedeloos, troosteloos of radeloos.

&RUU\�2YHUPDUV�.DOVKRYHQ

9HHUGHU
Et schoelplak
van mien jeugd is vot
Ze hebben je ommekapt
de hufters

Op 't zelde plak
staot now 't autoblik
en hier stao ik
ik stao mit lege hanen

Jow blossemtakkies he'k plokt
in een sjempot zet
de geur hong in de kaemer
daegenlaank

Een touw mit 'n plaankien
mit kotte bienties zette ik of
vleug dromend hen en weer
mien haoren wapperend in de
wiend

'k Lag in et gooldbestri'jde
schaad
zag elfies daansen
de wiend zong deur je blaeden
ik vul in slaop

Now lig ie daor
et is veurbi'j
in mien onthoold
roek ik de geuren
lig ik in 't schaad
zweef dromend hen en weer
veerder en veerder

-RXNMH

Ze hai blâuw bloêd
dus van koninkleken bloede.
En toch hai ze, hoe gek t ok
klinkt,
Behoorlek wa bloedarmoede.

&KULV�.HUNKRII

:D�OHNNHU�WRFK�ZDU�
 

Ik kôcht  vör twellef euro ‘ne kilo asperges.
En vör taggetig % is dè waoter, echt waor!
Dus ‘ne liter waoter kôcht ik vör hóst tiên euro !
En ge wét, waoter smakt in feite nerreges naor!

 
Vör taggetig % hebben asperges dus gén smaok.
En dus gón we ze mit allerlei ingrediënten menge
Zoas, goej botter, èûje, en ’ n  éjke en ham
Um  toch nog wá smaok án dè duur spul te brenge!

 
Kunde naogaon, wà ‘ne kilo asperges dan kôst!
En zit ik in ’ n restaurant te dinere... jao eerlijk,
Dan mot ik toch wel lache, as ik dan minse heur zégge:
“ Wat smaken die asperges toch óóóverheerlijk!!!”

&KULV�.HUNKRII



2ROGH�IRWR
Jong weren we die zoemer, vuuftien, zestien jaor.
Op ‘e brommer ontdekten we de wereld.

Punteren in Gieteren, zwemmen bi’ j Blauwe Haand.
Roodverbraand, benanesplit bi’ j Oost.

Wi’ j hadden ambisies, de tied beheurde oons.
We wollen, we zollen, we konnen, tesaemen.

Et oolde album, geur van et verleden.
Vergeelde foto, beelden oplost in de tied.

Wat weren we jong die zoemer.
De zoemer van petticoot en beatlehaor.

5RHO\

-RKDQ
Ik wete niet wat et is
Ok ik hebbe een haot-liefde verholing mit him
Vrogger was dat aanders
Doe vun ik him wel goed

Ik kon bi’ jgelieks onder de indrok wezen van zien stijl
Mit de jaoren is dat sleten
Zien taelgebruuk vien ik nog wel de hieltied biezunder
Et klinkt vertrouwd

Eins vien ik him mar een eigenwies mannegien
In China schienen ze him niet te kennen
Ik mag Jehan zeggen
Mar ik doe et nooit

5RHORI�:LHOLQJ

/HYHQVSDG
Zaandpattien, duunpattien
modderpattien, karrepattien
binneweggien, buterweggien

1-baenevaksweg, 2-baenevaksweg
3-baenevaksweg, 4-baenevaksweg
6-baenevaksweg, 8-baenevaksweg

Verschoelen wegen, gebaende wegen
Jong en de verschoelen weggiens inslaon
Oold en de gebaende wegen kwietraeken

��$QQH�%XOW



'HXUGDHQNHUWLHV

Ok opneumen meziek
klinkt iedere keer aanders

Wat is ’ n accent op ’ n noot
Zonder ’ n andere noot?

Niets is van iemand
Niemand heeft iets

Wie geft
Het et

Et verschil tussen zien
En et zien willen,

Stao ‘k wel es van te kieken

Uit de pen vloeit pas inkt
Als men met schrijven begint

Begint!
Eer gij bezint

(LQWH�6ORRWVWUD



.RWWH�IXOLHWRQ

:DW�YHXURI�JRQJ��9URXZ�%DNNHU�KDGGH�HW�NDRUWLHQ�XXW�GH�VXSHUPDUN�PLWQHXPHQ�PLW�PLHQ�YUDRJH
RP�HHQ�SHHU�XUH�KXOSH�EL
M�HW�KHPPHO��HQ�QHWWLHVKROHQ�YDQ�PLHQ�KXXV��=H�NZDP�YRW�HQ�GDROLN�PDU
HYHQ�ODQJHV�RP�GH�ERHO�WH�EHSUDRWHQ��1DRGDZZH�ZH�HW�KXXV�HYHQ�GHXU�ZHVW�KHEEHQ�PRH¶ZH
DOOLHQG�QRJ�]LHQ�GDZZH�HW�LHQV�ZRGGHQ�NXQQHQ�RYHU�GH�FHQWHUDRVLH«
"Betael ie et zo of moet et, hoe za’k et zeggen..."

"O, zwat of over de baank mit ofdracht van sociaole premies en zo, bedoel ie? Now, dat
kan mi’j eins niks schelen. Wat veur beidend mar et beste is. Om mien pat kan et
alderdeegst in ’natura’."
"Ja, ja, kerels... ze bin ok allemaole etzelde. Nee, vanzels bedoel ik dat niet alhoewel, wat
niet is kan nog kommen. Ie weten mar nooit. Mien man is now al weer meer as een
halfjaor leden wegraekt. Ik hebbe nog gienertied naor een aandere kerel ommekeken en
ik geef et grif toe, dan bin de aovens wel es lange en de naachten koold. Mar alle gekhied
op een stokkien, as ’t jow netzelde is dan he’k et liever zo in de haand. Want ja, ik weet
niet aj’t weten mar as et op de officiele meniere gaot dan holen ze ’t mi’j van de bi’jstaand
drekt weer in. Krek weten doe ’k et niet mar ik geleuf da’k dan mar twintig de honderd
zels holen mag. Al et aandere wodt drekt in mindering brocht. Dat as et jow netgeliek is
dan doe et zo mar in de haand. Dan he’k d’r temeenste wat an. En awwe ’t op naeme van
Anneke, mien dochter doen, dan wodt et vot-en-daolik van heur studiebeurs inholen, dat
dan hewwe d’r ok weer niks an."

Ik hadde alle begrip veur disse ekenomische misstappen en de twaelf euro in ’t ure
wawwe et ok al vlogge over iens. We praotten ok nog of dawwe eerlik tegen mekeer
wezen zollen. As et mi’j tegenvul wat heur poetseri’je anbelangde dan zo’k dat gewoon
zeggen en as zi’j d’r gien nocht meer an hebben zol om de hieltied mien rommel op te
redden dan zol ze dat ok gewoon zeggen. Ni’je weke woensdagmorgen zol ze mar
beginnen. Ze wus nog niet grif mar misschien kwam Anneke de eerste keer ok wel even
mit, want dan konnen ze mit ’n beidend drekt es even goed deurpakken. Mit da’k de
veurdeure aachter heur dichte dee bi’j et votgaon reup ik heur nog nao
"Aj’ woensdag mar niet al te vroeg kommen want ik komme morgens wel es wat langzem
op gang." Ik was vanzels slim beni’jd, veural naor Anneke. Ik wol wel dat et mar
woensdag was...

Zit ik nog mar krek an mien eerste paantien koffie mit een zwaor sjekkien an de
eterstaofel wakker te wodden as de belle gaot. Och god ja, dat is ja ok zo, vrouw Bakker,
schöt et deur mien heufd. Zonder ok mar een tellegien nao te daenken loop ik zo in mien
onderbokse en alliend een t-shirtien an naor de deure.

"Goeiemorgen, now, daor biwwe dan" lacht vrouw Bakker mi'j toe…

�*DRW�DDQGHUH�PDRQG�YHHUGHU«�



:LQWHUUHL]H

$DQGHUHPDRQG�LQ�GLVVH�ULHJHO��'H�URH]HPRH]LJH�PRUJHQ��'HU�VW�UPLVFKH�0RUJHQ�

,P�'RUIH

Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten;
Es schlafen die Menschen in ihren Betten,
Träumen sich manches, was sie nicht haben,
Tun sich im Guten und Argen erlaben;

Und morgen früh ist alles zerflossen.
Je nun, sie haben ihr Teil genossen
Und hoffen, was sie noch übrig ließen,
Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde,
Laßt mich nicht ruh'n in der
Schlummerstunde!
Ich bin zu Ende mit allen Träumen.
Was will ich unter den Schläfern säumen?

,Q�HW�G|US

De honnen blaffen, de kettens rammelen;
de meensken slaopen op heur bedden,
dromen meerstal, van wat ze nog missen,
doen heur tegoed an goed en an kwaod;

En morgenvroeg is alles vervleugen.
Now, zi’ j hebben heur pat dan had
en hopen, wat ze nog over leuten,
weeromme te vienen op heur kussen.

Blaf mi'j now vot, jim wakkere honnen,
Lao’ me niet rusten in et sloemerure!
Ik bin klaor mit alle dromeri’ je.
Wat za'k nog bi'j de slaopenden
ommemaelen?

�0D¶N�MLP�HHQ�F\FOXV�YDQ�]ZDRUPRHGLJH�JHGLFKWHQ�KHXUHQ�ODRWHQ"
,N�YLHQ�]H�PRRLHU�DV�DOOH�DDQGHUHQ�HQ�ELQ�G
U�ZLV�YDQ�GDW�MLP�]H�RN�KLHO�DRULJ�YLHQHQ�]XOOHQ��

Iene van de hoogtepunten uut de
meziekliteretuur die deur de jaoren et
meerste indrok maekt het is de cyclus

van 24 gedichten

:LQWHUUHLVH
van Wilhelm Müller (1794-1827), op

meziek zet deur Franz Schubert (1797-1828)

Veurige maonden hawwe de eerste riegel van de 24
gedichten. Disse keer et zeuventiende vas.



'H�6WHOOLQJZDUYHU�%LHEHO

Johan Veenstra het al es in de Liwwadder kraante ‘klunderd’  dawwe oonze Stellingwarfse
biebelvertaeling mar ontdoen mossen van alle oorlogen en geweld. En dawwe veural ok de
homoverhaelen d’ r mar uut laoten mossen. In de oflopen maond was d’ r in de lanelike VVD-
perti’ j wat kommosie over de Koran. D’ r wodde in et VVD-blad ‘Liberaal Reveil’  onder een
schoelnaeme veursteld dat de hiele Koran mar stript wodden mos van oproepen tot kwaod en
geweld. Uut et vierde boek van de Koran ‘De Vrouwluden’  (An-Nisa) (Sura) wodde disse
tekst uut vas 56 anhaeld: ³:LVVH��GHJHQHQ�GLH�RRQ]H�WHNHQV�RIZLH]HQ�]XZZH�EL¶MNRWWHQ�HW�YXXU
LQVWXUHQ��:H�]XOOHQ�KHXU�LHGHUH�NHHU�DV�KHXU�YHO�YHUEUDDQG�LV��G¶U�DDQGHU�YHO�YHXU�LQ�µW�SODN
JHYHQ��]RGDW�]H�GH�VWUDI�KLHOHPDROH�RQGHUJDRQ�]XOOHQ��(W�LV�ZDRU��$OODK�LV�$OPDFKWLJ�
$OZLHV�´
Neffens de schriever van et stok in et VVD-blad is de Biebel een stok beter te proemen. Mar
is dat zo? Et ‘Oog om oog’  (Jus talionis) komt toch warkelik waor ok nog al gauw es in de
Biebel veur. O.e. in Mateüs 5:23-25 ³,V�]L¶M�(-red-: een vrouw die wat onder de schölk dreegt)
DDQGHUV�RN�QRJ�NQRHLG��GDQ�JHOW��HHQ�OHYHQ�YHXU�HHQ�OHYHQ��HHQ�RJH�YHXU�HHQ�RJH��RRJ�RP
RRJ���HHQ�WDQH�YHXU�HHQ�WDQH��WDQG�RP�WDQG���HHQ�KDDQG�YHXU�HHQ�KDDQG��HHQ�YRHWH�YHXU�HHQ
YRHWH��HHQ�EUDDQGZRQGH�YHXU�HHQ�EUDDQGZRQGH��HHQ�NQHX]LQJ�YHXU�HHQ�NQHX]LQJ��HHQ�VWULHPH
YHXU�HHQ�VWULHPH�´ Et hoolt pattietoeren dan allemaole ok niet over, liekewel in de Koran as
de Biebel...

Awwe et trouwens toch even over et biebelboek Matteüs hebben dan kuj’  hier en daor wel es
op internet es kieken hoevaeke dat aanders as aanders schreven wodt: de iene keer as Mattëus
en de aandere keer as Matteüs. En dan lao’ we Mattheüs en Matthäus en dat soorte (ooldere)
variaanten mar aachterwege. Hoe dat krek zit mit dat ingewikkelde ‘diaeresis’  (trema of
umlaut in de vocaalharmonie) moe’ we et een aandere keer in de taeltuun mar es over hebben.

Bi’ j et naokieken van alle woorden in vergeliek mit et Stellingwarfs Woordeboek biwwe disse
maond tot en mit de beginletter ‘s’  klaorkommen. We hoeven nog mar zoe’ n vuufhonderd
bladzieden van et Woordeboek deur te vrotten. ’ n Tik an ’ t oor…

Now, bi’ j’ m weer hielemaole bi’ jpraot mit wawwe tussen et gewone wark deur, daon hebben
en an ’ t doen binnen.

Tot de aandere maond mar weer.
I	S



6WHOOLQJ�YDQ�GH�PDRQG

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

(W�DUFKLHI�YDQ�GLW�PDRQGEODG�NXM¶�YLHQHQ�RS�ZZZ�VWHOOLQJZHUIV�HLJHQ�QO
Aj’  dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’  nog iene die ’ t misschien ok
(graeg) lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl

Et is de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven het (een appatte tekening of foto mag
ok), dat opsturen kan (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied en
zonder korrektie() plaetst wodt. Altied, wil in dit geval zeggen, ja altied, behalven as et
bi’ jglieks vluken, schellen, raozen, tieren of dat soorte van rarighied is zoas dat in de
daegelikse ommegang mit mekeer ok niet gebrukelik is. Mar et moet - an de aandere kaante -
wel wat lieden kunnen…  Een betien reklame, bi’ jglieks je eigenmaekte sjem anpriezen of je
bedrief gewoon es in de kiekerd zetten, kan ok mar et moet vanzels niet alliend een
adverteensieblad wodden.
���$M¶�OLHYHU�KHEEHQ�GDW�GH�URHJVWH�VFKULHIIRXWHQ�G¶U�HYHQ�XXWKDHOG�ZRGGHQ�GDQ�PRHM¶�GDW
HYHQ�DQJHYHQ�
Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opstuurt. 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
dokement in DOC- 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 *

'H�PHHUVWH�PHHQVNHQ�GDHQNHQ
GDW�GH�PHHUVWH�PHHQVNHQ�QLHW�GDHQNHQ


