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Oeps…

In de veurige ‘An de liende’ ston een verkeerde naeme onder et
stokkien over de tiedelike verhuzing van de Ooldhiedkaemer van
de meule naaor de Hoofdstraat.
Dat was liekwels gien berichien van Wiebe Bruinenberg mar van
Andries Vallinga.
Sorry…
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Van de redaktie

Van verschillende kaanten kree’we zeggen dat et stokkien van Mogge in de veurig ‘An de
liende‘ heur wel slim bekend veurkwam. Et origineel zol alderdeegst van oonze eigen
Stellingwarver Johan Veenstra wezen! Bi’j naovraog het Mogge zegd dat hi’j domweg
vergeten was om dat d’r even bi’j te zetten en dat et him alliend om de vertaeling gong, dat
was zien wark an et origineel van oonze Jehan.

D’r wodt vanzels inkeld vanzels ok wel es een abonnement op dit e-blad opzegd. Dat is op
himzels ok niet zo hiel slim want et saldo van opzeggings en ni’je anmeldings slat nog de
hieltied de positieve uut. Op de kommende Berkoper Mark op 29 juli zuwwe nog even oons
best doen mar ik bin d’r now al zo goed as wisse van dawwe nao de Berkoper Mark meer as
duzend abennees hebben zullen. Wedden..?

We kriegen ok hoe langer hoe vaeker de vraoge om een drokt exemplaor van ‘An de liende’.
D’r bin vanzels genoeg meensken die om wat reden dan ok gien komputer hebben of
bi’jglieks et lezen van et scharm niet an de ogen uutstaon kunnen mar wel, en wat graeg
kennisnemen van de inhoold. We hebben dan ok al een vaaste kring van meensken waowe
even een stokmennig uutdri’jen veur maeken. Dat zoks een protte pepier nemt en nog vule
meer (dure) inkt hoeven we gieniene te vertellen. We willen eins ok gien abonnegeld vraogen
dat now hewwe bedocht om dommiet de beide Gemienten en de Perveensie mar om wat
centen te vraogen om (naost et elektrische blad) ok een pepieren uutgaove maeken te kunnen.
Mar kieken wat et wodt…

Op 25 meie mochten we de eupening verrichten van de prachtige tentoonstelling in Klein
Lindestede in Wolvege. We hadden daor ok te maeken mit een peer feguren die oons daor
geweldig bi’j hulpen hebben. Van Henk de Vries uut Noordwoolde kowwe een
geluudsinstelaosie bruken, Kostuumhuis Kalf in Zwolle het oons deftig in de kleren steuken
en de Kannonier van SØr Trekzak en zien Piraten van et Stienwiekerlaand het oons hulpen mit
zien warkelik oorverdovend kanon. Lenus van der Broek maekte een mooi plaetien van et
gehiel dawwe laeter weer in de kraante tegenkwammen. Beste meensken, nog es en ok
naemens de aktiviteitenkemmissie van Lindestede: hatstikke veul daank daorveur. De
tentoonstelling mit alderhaande spullegies van jaoren leden is nog te bekieken en te beleven
tot 21 juni. Aj’ in de gelegenhied binnen dan zo’k mar even binnenlopen bi’j Klein
Lindestede an de Stienwiekerweg 34 in Wolvege. Et kost niks.

Ik las argens dat et een goeie jaorvergeerdering west het en ik heurde dat d’r niet al tevule of
muuilike vraogen steld binnen in Berkoop. Dat dee mi’j slim ni’j. Ik hebbe et Jaor-
Produktverslag 2008 ok es wat deurblaederd en vun wel zovule vraogen da’k miend hebbe om
een eupen brief an de subsidiegevers schrieven te moeten. Kiek mar veerderop in dit blad.

In las in de LC dat de oold-direkteur en oold-heufdmitwarker uut et Stellingwarfse sirkwie PJ
niet deurhadde dat hi'j in de Friese Staoten gien mosie in et Stellingwarfs indienen mag. Zoen
dokement wodt zonder et te lezen - laot staon uut te voeren - an kaant legd. Et liekt mi'j
trouwens altied een goed idee toe om, aj' bi'j een ni'je baos an 't wark gaon je eerst es in te
leven in de regels die daor bi'j heuren. Dan staoj' vaeks niet zo slim veur schut as dat now et
geval een betien is. A'k et dan toch over regels en veurweerden hebbe...
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Twiekeer - op 12 feberwaori en op 3 meert - stuurde ik een berichien naor de gemiente
Oostaende om de veurweerden en spulregels op te vraogen om mit te doen an de
Stellingwarver Schrieveri'jepries. Ze leuten me schrikken want ik heurde d'r binnen redelike
termien hielemaole niks op. De baentiesmannen leuten me nog es schrikken want op 15 meie
kree'k opiens bericht bericht weeromme. De ambtelike termien van '6 weken niks van je
heuren laoten, dan gaot et vanzels wel over' is hier weer es hiel letterlik uutvoerd want et
stokkien wao'k mit iene van de kleinkiender al an begonnen was ha'k een dag of wat leden
krek 'deleten'. De kleine krigt van mi'j de heufdpries en de gemienten moe'n mar een aander
zuken die de vuufhonderd euro graeg verdienen wil....

De Bergveldpries wodt - nao de zovuulste priezereorgenisaosie – now dan om de zes jaor
uutriekt. De Gemienten as opdrachtgever van de Schrieversronte (zie: nota Kunst en Cultuur)
geven de pries ditkeer an… diezelde Schrieversronte. Die kommen op heur webstee trouwens
superlatieven tekot. Persoonlik fielsteer ik ze hierbi’j, en bin ik ok wát bliede dat zi’j de pries
kregen hebben. A’k heur was zo’k d’r trouwens wat minder bliede omme wezen want dit liekt
mi’j een slecht veurteken veur de toekomst. Et zol mi’j gien ni’j doen as de direkteur ankem
jaor in ’t laeste van april heur felbegeerd lintien krigt mit veul daank veur de bewezen
diensten…

Iene die in 1995 krek gien pries kreeg was Jannie D. Zi'j hadde in een mooi haandschrift een
hiel boek mit oolde volksverhaelen uut et Nederlaans weg naor et Stellingwarfs overzet mar et
was onvoldoende veur de pries. Wi’j vienen de verhaelen mooi genoeg om ze de kommende
tied allemaole in dit blad of te drokken. Ditkeer de eerste uut die serie.

Wi’j bin alle instuurders weer slim daankber en weensken de lezer weer een protte wille mit
disse ‘An de liende’.

pb

Hoi allemaal,

Er is een nieuw forum over de geschiedenis (historie, genealogie en
archeologie) van de Stellingwerven: http://stellingwarf.forum2go.nl

Er zijn op dit forum ondertussen 18 geregistreerde gebruikers en 122
berichten. Te weinig om het forum hiervoor in de lucht te houden.
Daarom overweeg ik dan ook om met dit forum te stoppen.

Voordat ik definitief de stekker van dit forum eruit trek wil ik het toch
nog een keer onder jullie aandacht brengen.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Hoogenkamp
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Agenderen…

Middeleeuwse markt

Op 20 juni organiseert de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. een middeleeuwse
markt in het centrum van Wolvega.
Bij het pastorieplein verrijst een kasteel, bij Huize Lindenoord bereiden de
Stellingwarvers zich voor op een aanval. Rond een uur of 2 zal de boel escaleren.
Op de markt zijn diverse middeleeuwse ambachten en theatergroepjes.
Tevens zal de vereniging er met een kraampje staan, met onder andere het speciale 1309
ganzenbord.

Sjoerd Hoogenkamp

Roely dreegt veur op de…

Liwwadder poëzie avond

Op donderdag 11 juni 2009 is d'r weer een Liwwadder Poëzie Aovend in debatcentrum
'De Bres' mit ditkeer o.e. een tal Friestaelige dichters om utens, liekas Cornelis van der
Wal en Pier Boorsma (Grunningen) en Tsead Bruinja (Amsterdam). De uut et Bildt
ofkomstige Hein Jaap Hilarides woont ok in Mokum en zal optreden mit zien Rebound
Boogie Bent in saemenwarking mit Tsead. Pier is dichter, filesoof en recensent. Hi'j
publiseerde o.e. zien bundels ‘Neidagen fan in kamerhear’, ‘Under frjemde wetten’ en
was mitsaemensteller van ‘De spiegel van de Friese poëzie’. Corneleis publiseerde zes
dichtbundels. Mit zien eerste bundel ‘In nest jonge magneten’ wun hi'j in 1993 de Fedde
Schurerpries.

Hans Peter Westin Zweeds dichter en vertaeler timmert an de weg mit zien verbaosde
poëzie over zien adopteerde thuuslaand waor de wonderen der netuur deur
meenskehaand ontstaon binnen. Erika de Stercke uut Gent (B) volgde een opleiding
literaire kreaosie in Deinze ofdieling woord en het een protte optreden op Nederlaanse
en Vlaamse Poëziefestivals zoas “Onbederflijk Vers” en Dichters in de Prinsetuun. Zi'j
dri'jt woorden op een speulse meniere in een gedicht.

Roely Bakker komt uut de Stellingwarven. Zi'j publiseerde o.e. in De Ovend, Op ‘e
Schostienmaantel en An de Liende, en zal veurdregen uut heur bundel ‘Zuver Nuver’.

De jongste dichter (18 jaor) komt uut Sneek, mar is now ok in Grunningen woonachtig,
Joost Oomen. Zien verdichtsels kommen tot staand via sneldichtsessies, mit
onderwarpen as jazz, drinken en et dichten zels.

De prissentaosie is in hanen van Melvin van Eldik en Arjan Hut.

Et begint om 20.00 ure en de entree is € 5,00.

Passetiedinge
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Ooldhiedkaemer tiedelik sleuten…

Oonze ooldhiedkaemer is de eerste 3 á 4 weken sleuten i.v.m. de verhuzing
naor de ni’je lekaosie.

Andries

Musical Elfstedetocht: It sil heve...

Daotums van de volgende uutvoerings:

29 september in Trebol te Harlingen
  8 oktober in `t Haske te Joure (ni’j)

31 oktober in de Koornbeurs te Franeker (ni’j)

  6 november in Dok 18 te Dokkum
21 november in de Klameare te Workum
  4 december in de Harmonie te Liwwadden

Et begint iedere aovend om 20:00 ure.

Veur meer infermaosie: www.it-sil-heve.nl

Jan Peereboom

Berkoper Mark…

Op woensdag 29 juli is de jaorlikse Berkoper Mark weer in et centrum van Berkoop. De
Stichting Stellingwerfs Eigen is dan in saemenwarking mit uutgeveri’je Tialda / Steven
Sterk ok weer stark vertegenwoordigd mit een grote kraom en alderhaande Nederlaanse,
Friese en Stellingwarfse boeken en aandere negosie. Naost de boekverkope wodden d’r
tiedens de mark van 14:00 tot 21:00 ure stokkies veurlezen en geven we ok graeg
gelegenhied an alleman om spontaon veur te dregen uut eigen wark.

Tentoonstelling in Klein Lindestede

De prachtige tentoonstelling in Klein Lindestede, an de Stienwiekerweg
34 in Wolvege staot in et teken van Stellingwarf-700 en is veur alleman
te bekieken tot 21 juni. De toegang is ommenocht.
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Eupen (protest) brief…

Eupen brief an de subsidiegevers van de maekers van et Jaor- en Produktverslag 2008.

JV: Et was een goeie jaorvergeerdering...

PB: As d'r gien mierkerds weren en d'r bin gien (vervelende) vraogen steld dan was et

lichtkaans inderdaod 'een goeie vergeerdering', mar...

Ni'jbekoop, 29 meie 2009.

Beste subsidiegevers (o.e. de Perveensie en de gemienten Oost- en Westaende),
Wi'j'm asjeblief niet zo ri'j mit jim taelige subsidiepotties ommezwaaien, te minste niet
altied naor iene kaante toe? A'k et Jaor- en Produktverslag 2008 van bedoeld instituut es
wat overeide dan schieten mi'j de kleuren op en of, en moe'k neudig naor de kapper want
et betien haor da'k nog hebbe schöt mi'j spontaon recht op 'e kop. Op haost iedere
bladziede van dat verslag kan 'k wel een protte kommentaor leveren mar dat za'k now
niet doen. Jim moe'n et zels mar es kritisch lezen, en dan bedoel ik ok: kritisch, en hier en
daor mar es wat kritische vraogen stellen, en dan bedoel ik ok: kritische vraogen.
Et geval wil - en dat za'k mit een vuuftal veurbeelden dudelik perberen te maeken - dat
de maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben een protte malle dingen
andregen, bliekber ok nog al es te pronk lopen mit aandermaans veren, daor dan
lichtkaans ok nog es weer mooi wat subsidiecenten veur opstrieken en eerder de tegen- as
saemenwarking an gaon...

1) blz. 13: Op de Fryske skriuwerskelinder wodden in 2008 drie Stellingwarver
gedichten plaetst. Zokke (so-wie-so) non-infermaosie liekt dan misschien in jim ogen wel
mooi en aorig mar is dat wissezeker niet. Et hadden riekaans meer wezen kund! Alle
keren dat bi'jglieks ondergetekende wark veur die Fryske kelinder - in et Stellingwarfs -
instuurd het is dat ok plaetst. Daor bin 'k mit opholen omreden de uutvoerders die dit
Jaor- Produktverslag opsteld hebben, hier - en eerder ok al - mit mien aktiviteiten te koop
lopen, goeie sier maeken en krek doen al is et heur verdienste en deur heur toedoen dat
zi'j (ok) op disse meniere et Stellingwarfs anvieteren. En daor dri'jen ze dan bliekber jim
taelige subsidiekraene weer een betien veerder mit eupen...

2) blz. 4: De onmondighied van de 'leden' van de maekers die dit Jaor- Produktverslag
opsteld hebben bliekt riekaans wel et aldermeerste uut dit stokkien: "Op woensdag 28

meie (pb: 2007) woonden 35 leden de jaorvergeerdering bi'j. Et jaorverslag wodde

goedkeurd en d'r wodden twie ni'je bestuursleden keuzen, te weten de heer Ype Dijkstra

uut Oosterwoolde en Attie Nijboer-Dijkstra van De Fochtel. D'r wodde ofscheid neumen

van bestuurslid Grietje Bosma-Dijkstra." Buten dat al-mit-al de naeme 'Dijkstra' naost
die van 'Bloemhoff' wel wat hiel vaeke veurkomt - mar dat zal toeval wezen -, en dat et
krek liekt dat de 'leden' hier ok wat in te brengen hebben - qoud non -, wodt d'r mit gien
letter ok nog mar een betien andacht schonken an et vertrek van de veurige veurzitter
Doeke Duursma, en waoromme d'r now (nao de interim GBD) dan ok zo neudig een ni'je
veurzitter kommen mos. Et is toch mal dat d'r an zoe'n belangriek onderwarp van et
ommewisselen van een veurzitter gien letter in et verslag besteded wodt. Mar goed, we
mossen dat doe ok niet veur niks 'onder de pette holen', een Stellingwarfse zegswieze
veur geheimholen. Laot mi'j dan toch mar een hiel klein tippien van de geheime
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praktieken oplochten. An de oorzaeke van et votlopen van die veurzitter (DD) - en op
zien minst nog een beheurlik aktief lid (AM) - bruukte de direkteur (SB) o.e. de
woorden: "... en now mien kantoor uut, ie rotvent!" of woorden van geliekese strekking.
'k Zol daor nog mar es presiese naovraoge naor doen. Et moet d'r mal ommetoe gaon
wezen in de direkteurskaemer, en om zoks dan mar onder de pette te holen en d'r in de
'lede'vergeerdering hielemaole gien ommedaenken an te geven, gaot mi'j haost krek even
te veer.
As et altied numen van 'leden' van disse stichting niet es een keer ophoolt dan za'k d'r
zwaor over naodaenken om op persoonlike titel via een advekaot daor een aende an
maeken te laoten want dit kan ten ene maole niet..! Een stichting kan neffens de wet
(Boek 2 BW Titel 6 Art. 285.1) gien leden hebben.

3) blz. 16: "An et aende van 2008 hadden Henk en Sietske Bloemhoff overleg mit Afûk-
direkteur Koen Eekma. En wodde ofpraot om een begin te maeken mit
EduStellingwarfs." Aj' zoks as leek lezen dan zoj' daenken dat Henk en Sietske goed
wark daon hebben om dit EduStellingwarfs op 'e pennen te zetten... Mag ik jim, geachte
subsidiegevers an diezelde Henk en Sietske, d'r hiel veurzichtig op wiezen dat
ondergetekende de initiatiefnemer van dit projekt EduStellingwarfs bi'j de Afûk is en dan
ok al van eerdere tied mit diezelde meneer Eekma an et overleggen is..! Dat d'r now deur
Henk en Sietske mit meneer Eekma ofspraoken maekt binnen om een begin te maeken
mit EduStellingwarfs, kan haost niet aanders as een domme leugen wezen..! Wi'j (Afûk
en ondergetekende) weren nog hielemaole niet uutpraot en mit Henk en Sietske (of
bi'jglieks de veurzitter van die heur klub) het hier hielemaole gien overleg over west.
Moch mi'j blieken dat d'r ok mar een hiel klein betien waor is van ofspraoken
hieromtrent en de subsidiegevers ondersteunen die aktie en ofspraoken, dat hoolt disse
jonge d'r staondebiens (vot-en-daolik, ogenblikkelik) mit op..! Waor hoolt hi'j
(ondergetekende) dan mit op, zoj' vraogen kunnen. Mit et hiele Stellingwarfs praot,
schrieveri'je en alles wat daor anneks mit is. Et projekt 'Biebel in et Stellingwarfs' zo'k
alderdeegst wel es per ongelok ‘deleten’ kunnen..!

4) blz. 13: In een advies naor de gemiente Oostaende toe schreef de doemaolige
direkteur (PJ) dat d'r in de budgetoverienkomst mit de gemienten gien plak inruumd is
veur wark in et domein van de "Karken en et Stellingwarfs". Hoe is et now dan toch te
riemen dat d'r now opiens en zonder ok mar iene letter van overleg in augustus - eerder
was d'r spraoke van van 't meitied - toch een soort van een kienderbiebel (MO) deur de
maekers die dit Jaor- Produktverslag opsteld hebben, uutgeven wodden zal? Was d'r now
dan opiens wel een opdracht van de Gemiente(n) an de maekers die dit Jaor-
Produktverslag opsteld hebben? Zoks is toch op zien minst allemaole vremd te numen aj'
weten (kunnen) dat hier deur mi'j al an warkt wodde en dat de mooiste (kiender)
verhaelen o.e. bi'j hotel Van der Valk in Wolvege anbeuden binnen om op al heur
kaemers in te leggen. Zoks moet toch op zien minst overleg over wezen en zullen deur
jim toch vraogtekens bi'j zet wodden moeten? Zo warkt et eerder averechts…

5) Deur et hiele jaorverslag henne wodden d'r de hieltied een karrevracht an (vanzels
belangrieke) naemen nuumd van zonummde 'mitwarkers' an verschillende projekten. Dat
zal veur een groot pat beslist gewoon waor wezen mar doe ik es bi'j iene van die naemen
naovraog dee, kree'k dit bericht weeromme: "Ik bin daor niet mit doende heur..." Hoe
vaalt zoks now toch te riemen? vraog ik mi'j dan of. As ik as siktaoris van de stichting
Stellingwarfs Eigen op disse meniere een jaorverslag schrieven zol dan kan 'k wel
wagonlaedings an naemen numen waowe mit saemenwarkt hebben (alderdeegst tot in de
Raod van Europe an toe!) mar as zoks om een bescheiden kontakt gaot, dan doej' zoks
toch niet? Krek as et opnumen van alderhaande kleine details diej' daon hebben. Die
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somt een professioneel instituut in zien jaorverslag naor buten toe toch niet allemaole
mit naeme en toename op? Dan kuj' wel ankommen. Et liekt dan misschien wel hiel wat,
mar aj' kritisch lezen, stelt et dus allemaole niet zovule veur. Ondergetekende het as
vri'jwilliger alliend al in de oflopen maond o.e. een grafrede vertaeld, krek as een
kollum, een trouwkaorte, een stok tekst anleverd veur een radiopergramme, een
eupeningtoespraoke veur een tentoonstelling schreven en die tentoonstelling ok nog es
daodwarkelik mit eupend, en gao zo mar deur. Daor loop ik/lopen wi'j niet iens
allemaole mit te koop, laot staon awwe dommiet professioneel binnen...;-)

Zoa'k al zee: op haost iedere bladziede kuj' zoks tegenkommen, aj' d'r te minste oge veur
hebben en d'r goed naor kieken. Mar ja, onder et motto 'Kritiek het nog nooit de eigen
prestaosie verbeterd', wie zol zoks dan doen? En wie het as 'lid' genoeg kont in de broek
om ok mar iene inhooldelike vraoge te stellen op disse jaorvergeerdering. Ie wo'n vot-
en-daolik as mierkerd in de hoeke zet. Lichtkaans hebben jim as subsidiegevers wat
meer in de melk te brokkelen en kuj'm in de toekomst de centen toch mar beter wat
eerliker verpatten...

Bi'j slot van zaeke: ik zol et slim op pries stellen a'k op redelik kotte termien (6 weken?)
wat van jim heuren mag - et liefste pebliekelik - over jim gedachten rond bovenstaonde
veurbeelden of over et hiele verslag, en over jim te ondernemen aktie daorop. Zoks zol
veur alle perti'jen een hiel stok dudelikhied scheppen.

Mit een vrundelike groet,
Piet Bult

De Biebel deugt niet…

"Waor kan ik jow mit helpen?" vragt de boekeverkoopster.
"Now, ik zie daj'm wel een hiele riegel Biebels op et rim staon hebben mar ik zuuk eins
om een gewone protestaanse Biebel, mar dan wel die mit de deuterocanonieke boeken,
de NBV die in 2004 uutbrocht is" zeg ik "en die zie 'k d'r now krek niet tussenstaon."

"Ja... hoe was dat ok al weer. Daor was wat mit, geleuf ik." zegt de heldere boekeworm,
dri'jt heur omme naor een maanspersoon aachter in de winkel die bliekber ok tot de
eventaoris heurt en ropt deur de hiele winkel: "Jan, hoe zat dat ok mit die gewone
Biebel? Daor was toch wat mit?"

Staot d'r zoe'n puberend jongkereltien mit een schief pettien op en mit van die kraelogies
aachter me en die ropt lieke luud deur de hiele winkel henne: "Ze hebben de inhoold
konterleerd, en daor deugde niks van!"

Waor gebeurd…
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Tomke… (Frysk)

Foarlêze yn it Frysk oan pjutten fan 2 o/m 5 juny 2009

FOARLEZERS OP ’EN PAAD MEI KRAPOAN 15.000 TOMKE-BOEKJES YN DE FRYSKE

FOARLESWIKE.

DEPUTEARRE MEFROU JANNEWIETSKE DE VRIES SIL EK FOARLEZE:

Op woansdei 3 juny om 9.30 oere op pjutteboartersplak “It Boartersplak”,

Kleine Beer 15 – 19, De Lemmer.

De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip en de Tomke-wurkgroep.
Oeral yn Fryslân wurdt fan 2 o/m 5 juny foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op pjutteboarters-plakken en
bernedeiferbliuwen. It tema fan it Tomke-boekje is dit jier: “Hip, Hip, Hap.”

It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse stipet de Fryske taal en kultuer. It Selskip hat yn 27
gemeenten yn Fryslân kontaktpersoanen, dy’t de brêge slagge tusken pjutteboarters-plakken en
foarlêzers, sadat op hast elk pjutteboartersplak foarlêzen wurdt. It tal bernedei-ferbliuwen dat
meidwaan wol nimt elk jier ek ta. De organisaasje fan it projekt wurdt droegen troch frijwilligers en
kriget mei dêrtroch mei yngong fan 2009 strukturele subsydzje fan de provinsje Fryslân.

It Tomke-projekt stimulearret it lêzen en foarlêzen yn it Frysk oan lytse bern. De Tomke-boekjes mei
ferhaaltsjes komme sa fia boartersplakken, bernedeiferbliuwen, konsultaasje-buro’s en bibleteken by
de bern en har âlden telâne.

Goed 500 foarlêzers sille fan 2 o/m 5 juny foarlêze yn mear as 600 groepen oan sa’n 9.500
pjutten. Deputearre mefrou De Vries lêst foar yn Lemsterlân, yn de gemeente Dantumadiel wurdt
foarlêzen troch Teake van der Meer en Eddy Dykstra en de Stellingwerven dogge ek mei!

Foar fierdere bysûndere aktiviteiten oangeande it foarlêzen yn de regio fan jimme krante
kin kontakt opnommen wurde mei de gemeentelike kontaktpersoan(en). De list is taheakke.

Foar algemiene ynformaasje kinne jo terjochte by:
Geeske Frieswijk 0513-632989 of Alian Akkermans 06-52600369
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Tomke… (Stellingwarfs)

Veurlezen in et Fries en Stellingwarfs an ukken van 2 t/m 5 juni 2009

Veurlezers op pad mit krapan 15.000 Tomke-boekies in de Friese veurleesweke.

Dippeteerde mw. Jannewietske de Vries zal ok veurlezen: Op woensdag 3 juni om 9.30 ure op et

ukkespeulplak “It Boartersplak”, Kleine Beer 15 – 19, De Lemmer.

De Friese veurleesweke wodt orgeniseerd deur et Gezelschop en de Tomke-warkgroep.
Rondomme in Frieslaand wodt van 2 t/m 5 juni veurlezen in et Fries en Stellingwarfs an ukken op
ukkespeulplakken en kienderdag verblieven. Et tema van et Tomke-boekien is dit jaor: “Hip, Hip,
Hap.”

Et Gezelschop veur Friese tael en Schriftekennisse steunt de Friese tael en kultuur. Et Gezelschop het
in 27 gemienten in Frieslaand kontaktpersonen, die de brogge slaon tussen ukkespeulplakken en
veurlezers, zodat op haost ieder ukkespeulplak veurlezen wodt. Et tal kienderdagverblieven dat
mitdoen wil nemt ieder jaor ok toe. De orgenisaosie van et projekt wodt dreugen deur vri’jwilligers en
krigt mit ddaordeur mit ingang van 2009 strukturele subsidie van de perveensie Frieslaand.

Et Tomke-projekt vietert et lezen en veurlezen in et Fries en et Stellingwarfs an veur kleine kiender.
De Tomke-boekies mit verhaelties kommen zo via speulplakken, kienderdagverblieven, konsultaosie-
buro’s en biebelteken bi’j de kiender en heur oolden telane.

Roem 500 veurlezers zullen van 2 t/m 5 juni veurlezen in meer as 600 groepen an zoen 9.500

ukken. Dippeteerde mw. De Vries lest veur in Lemsterlaand, in de gemeente Dantumadeel wodt
veurlezen deur Teake van der Meer en Eddy Dykstra en de Stellingwarven doen ok mit!

Veur veerdere biezundere aktiviteiten angaonde et veurlezen in de regio kan kontakt opneumen
wodden mit de gemeentelike kontaktpersoon, mw. Akkie Zeilstra, till. 0516-432159, uut
Raevenswoold (Oostaende), mw. Annie Dedden, 0561-451921, uut Blesdieke (Westaende).

Veur algemiene infermaosie kuj’ terechte bi’j: Geeske Frieswijk 0513-632989 of
Alian Akkermans 06-52600369.
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Wussen jim dat…

• De grote gri’jers in Frieslaand ok niet aachterblieven. Een zekere Willem van Leeuwen,
Aedes topman kreeg ok roem een miljoen euro mit doe hi'j ophul mit warken. Zien
opvolger Mark Calon krigt elk jaor twie euro ton veur disse deeltied baene van drie
daegen in de weke. Dan het hi’j nog drie daegen over om veerder te gri’jen. Ze praoten d’r
in hogere kringen nog wel wat over nao, dat et eins wel te vule is, mar daor blift et dan
bi’j. De gewone man die hier niks van snapt krigt een fooi mit naor huus.

• Et vroegere betrouwbere binnenschippers volk now ok al aorig veraanderd. D’r bin al
goenend die wiet verbouwen binnen in heur schip.Gratis waeter hebben ze genoeg om
heur henne en stroom opwekken mit een groot scheepsaggregaat is zo mar klaor. En de
wiet wil onder et vaeren wel gruuien. Niet tegen de laampe lopen is now de keunst.

• Veilig Verkeer Nederlaand toestaot dat ooldere bi’jziende meensken mit een anbouwde
verekieker op de brille weer dielnemen meugen an et snelverkeer. Zoe’n verekieker op de
brille kost duzend euro. Mar de zorgverzekerder het et niet in et basispakket.

• Wim Kok ofhaokt is as kommesaoris bi’j de ING baank. Eerst vakbondsleider, dan je
veurdoen da’j opkommen veur de gewone man en op et aende van de rit zels in et
riegeltien staon gaon om et grote geld in de buse te stikken. Dat warkt toch niet, zoj’
zeggen.

• Meensken die heur elke dag lekker in de zae eten kunnen, d’r meerstal niet bi’j stille staon
dat een miljard meensken op disse wereld honger lieden. En awwe now hoge of lege
springen, d’r komt weinig veraandering in.

• De autowereld tegenwoordig van alle kaanten rammelt. Alliend de Chinezen staon nog te
juichen over heur ni’je goekope medellegien. Ni’jpries zol 1.500 euro wezen.

• Koenen ok niet over honnestront kunnen. De veestaepel wodt d’r ziek van mienen de
onderzukers.

• Et in Weststellingwarf hiel goed gaot mit de grote melkveehoolders. De iene megastal nao
de aander krigt gestalte in et laandschop van boswallegies. Dus de hieltied meer stront en
jarre in oons mooie Stellingwarf. We hadden hoopt op alternatieve en  kleinschaolige
laandbouw en meer rekreaosie, niet dus.

• De Pertí’j van de Arbeid mient dat aj’ een vierdaegse warkweke invoeren, et wark dat d’r
nog wezen zol dan beter verpat wodt. En as ze dan ok nog de percentsgewieze opslag
ofschaffen dan knapt et misschien wat op.

• Aj’ elke dag zonder piene, in vri’jheid en zonder grote aarmoede leven kunnen, en al et
moois om je henne positief waarderen dan bi’j’ een levensgenieter.

Henk de Vries
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Bolding vertelt (16)…

Goi’j allemoale,
Et luie zwiet is der weer uut! Geertien har mi’j al een poose an de kop e zeurd dat
wi’j neudig ies een goeie reigentonne mussen hebben. ‘tWas zunde dat ze altied
leidingwater mus gebruken um heur bloempies an de gaank te hollen. En der zat
tegenwoordig ook allerhaande spul in wat goed veur de meinsen was, mar niet veur
de planties.

De tonne mus net stoan woar al joaren een bossien e greuit har. Now dat hek e
weten! Net as aandere joaren was het weer was zo iniens um e sloane en de zunne
braande er op, kun best tegen de dartig groaden ween dacht ik zo. Dat bossien was
net as een iesbarg: wat hai’j zagen was mar een klein beetien, der was veule meer
onder de grond dan er boaven!
Mit de schuppe en de biele bin’k er uren mit an et moren e west mit wortels en keien
en ik harre al rap gien dreuge droad meer an. In tieden ha’k niet zo hard e warkt en
ik ware ook nog wat sloppies van mien ziekte. Mar et ding stiet er! De eerste nacht
he’w net een olderwetse donderbujje had en de tonne was mitiene boardevol. Ik ware
wel wat wies op mi’j zulf en bliede da’k dit wark weer doen kun, heur.

Een veurige keer he’k oe al verteld dat er veule Mennonisten bi’j oens in de buurte
woont en dat verscheiden doarvan veur et boerenwark allent mar peerden gebruukt.
Et dut mien boerenharte altied weer goed a’k een mooi span peerden zie. Now
veurige weke kwamen wi’j weer van oenze dochter, toen we er verscheiden zagen.
Op de weg de koetsies mit ien of twi’j draverties er veur en op ‘tlaand de
warkpeerde, vake veere noast mekare. Op iene grote kavel zagen wi’j ongeleugen
woar vief spannen warkpeerden, twintig zwoare peerden die ze hier Clydesdales
numen, ze lieken wel op de Belg, mar hoast nog wat zwoarder, zuk zo zeggen. In de
veer en dartig joar dat wi’j hier in Canada wonen ha’k zoon spektakel nog nooit e
ziene. Disse boerenmeinsen helpt mekaar mit ziekte of aander ongemak en dat zal
hier ook wel e speuld hebben. Now de Mennonisten hold er niet arg van dai’j fotos
van ze neemt. Ze bint gelukkig niet zo as partie luu in Stapperst, die der oardig
kwoad oaver kunt worden, mar ie mut hun gevulens tuurlik wel warderen.

Ik weet niet of oe dat ook zo giet, mar ik schudde mien grieze kop geregeld de leste
tied hai’j op de televisie of uut de kraante vernemen hoe meinsen uut de politiek en
hoge banen uut de braandkaste blieft graaien ook al hef et iene land noa de aandere
zwoare geldproblemen. Mien Dreintse oard is altied nog achterdochtig e west van
dat soort meinsen, et is altied weer de gewone man die der onder lieden mut.

Now beste meinsen, ik hope dat iederiene een mooi zomer hef,
ondertussen goed goan van

Geertien en Henke
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Evakees en boerenkool mit worst…

Veurige moand he’k oe al verteld, dat de vechterijje dichter bi'j huus kwaamp. Er
waren now veule meer luchtanvallen, ook in oenze contreien. De miesten waren
snachts, mar ook wel oaverdag. Op schoele musse wi'j now wel verscheiden onder de
baanke as er weer luchtalarm an e geven worde. Dat gegoel van die serenes gung oe
deur marg en bien.
Ook waren er in Moppelt bommen e vallen. Iene op een duur hotel woar net een dag
van te veuren een hoge sodemieter uut Duutslaand vergaderd har mit de Grunen en
aandere kopstukken. Dat was niet toevallig har va al e zegd, ze wuzzen der van doar
in Engelaand woar de vliegtugen vandoan kwamen.
Doar waren gien dooien bi'j e komen, mar een paar dagen later wel, toen der een
karke plat e gooid was. Een paar huzen vlak bi'j waren er ook an e goane. In ien
gezin waren vief meinsen um e komen. Dat was arg, een man en vrouwe mit dri'j
opgreuiende kiender. Iene zeune was der nog oaver, hi'j was net toevallig die nacht
wat late weer e komen van zien scharreltien. Alles wat hi’j toen zag van zien olderlik
huus was een smeulende bulte puun. Iederiene har et mit hum te doen.
Disse man warkte veur et electriesch en hi'j kwam geregeld bi'j oens an de deure om
de meiter op te nemen. Moe gaf hum vaste koffie mit een dike plakke koeke as hi'j
weer langs kwamp.
De Duutsers probeerden mit ofweergeschut die bommenwarpers noar beneden te
kriegen. Een enkele keer kwam der wel iens iene dale bi’j oens in de buurte. Ie
muggen der niet bi’j komen, mar partie luu deden et toch wel.

Geuchien was er mit thuus e'komen. Der waren een koppel nijje kiender bi'j hum in
de klasse, vluchtelingen uut Limburg. Hi'j vund ze mar wiesneuzies, die hoaste niet
verstoan kunnen. Va hef hum toen e'zegd dat hi'j toch wel aordig tegen ze mus ween,
die kiender harren vaste al heel wat mit e maakt. Der worde al een hele tied hard e
vuchten an de Maas. Meinsen in plekken zuks as Roermond en Sittard harren et mar
zwoar te verduren. Et was wel een uutkomst dat ze een hoop kiender noar oens
kunnen sturen woar ze wat tot rust kunnen komen en et veul veiliger was. En woar ze
niet elk ogenblik in gevoar waren of op e schrikt bi’j luchtalarms en
bombardementen.

Now et was net een paar dagen later, dat de meister op een vri’jdagmiddag oens in de
klasse van de juffer an sprak. Hi’j deed dat wel vaker as der wat biezunders was, zo
as de luchtalarm. De meister zei dat wi’j de volgende maandag acht nijje kiender op
schoele zullen kriegen. Et waren evacuees uut Limburg net as die aanderen die al in
Moppelt waren. Deur de oorlog was et te gevoarlik veur ze um noar schoele te goan
en mit al die aandere toestaanden was et veul verstandiger dat ze hier in het noorden
kwamen. De meister wus dat ze al veule mit e maakt hadden. Wi’j worden nog wel
verteld dat disse kiender Rooms waren en ze zullen bi’j een stuk of veer boeren in
huus komen.

De volgende maandag was ik al vrug op schoele, net as verscheiden aander, wi’j
waren wel ni’jsgierig. Ja heur, doar waren ze, zes jongens en twi’j magies, allemoale
in der zundagse goed. Ze harren vast rieke olders want zukke mooie kleren har der
bi’j oens gien iene. De meister har besleuten dat de jongens in zien lokaal kwamen
en de twi’j magies bi’j de juffer. Ze mussen eigenlik allemoale bi’j hum ween, te old
veur de lege klassen, mar hi’j har niet genog ruumte.
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En zo is et ekomen dat Maria en Veronica, de veurste banke van oenze rij kregen.
Jannegien, mien kammeroad en ik zei de gek, zaten in de twi’jde dus dat stund oens
wel an. Die beide magies leken best wel oardig, mar ik kun der gien word van
verstoan wat ze tegen mekare zeiden. Tegen de juffer preuten ze wel Hollands, mar
et was wat zingerig en heel aans.

Et wol net zo ween dat wi’j die mor’n luchtalarm hadden. Now ik har nooit een paar
zo rap onder de baanke zien kroepen, dat was wat aans dan oens slome gedoe. Toen
ze op de grond lagen prevelden ze ook nog wat en wezen ze mit een vinger op de
borst.

Mit et middagmoal zat va al an de toafel toen ik thuus kwam. Dat was wel
ongewoon, moe mus um geregeld een paar keer roepen. Mar hi’j was net terugge
komen van Moppelt. Buurman Freins mus heui ofleveren veur de Weermacht en va
har hum e hulpen. Dat kwam umdat Freins zien knechien, Joapik, noar huus was.
Zien pake uur de Joure was uut de tied e raakt en de groeve was vandage. Mien
breur Knelis was der niet en Geuchien kwam tussen de middag ook niet noar huus,
dus ik har et riek allennig mit va en moe.

Et har een paar nachten e vreuren en moe har staampot boerenkool e maakt en een
stukkie worst der bi’j, arg lekker heur. Tussen de kauwerijje kun ik mooi mien
verhaal kwiet oaver de nijje kiender op schoele. Ik wusse niet meer hoe de meister
ze e nuumt harre, ik dachte zo van evakees. Dat zeiden die aander kiender ook.
Mien va en moe mussen der wel wat oaver gniezen. Ik vertelde oaver die twij
magies in oenze klasse en hoe rap ze onder de baanke zaten mit de luchtalarm. Va
zei dat die wiezerijje op de borst wat was wat Roomsen deden as ze bidden, ze
nuumt dat een kruus sloan. Hi’j was vrugger in dienst e west en dat ook verscheiden
van aandere soldoaten e ziene. Da’k ze niet arg verstoan kunne, zul mit lieverloa
ook wel beiter worden dacht hi’j.

Moe vund et wel arg sneu van die kiender dat ze zo mar zo bi’j vrumden in de kost
mussen en wel niet veule van der eigen volk zullen heuren in disse rare tieden. Ze
zult vast wel heimwee kriegen. Ik wusse eerst niet wat dat was, mar dat hef ze goed
uut e legd.

Mit va heb ik noa melkens nog eem de olde atlas noa e keken en Limburg op e
zucht. Ja heur, Roermond en Sittard stunden der ook in, vlak an de Maas woar zo e
vuchten worde. Dat was nog wel een ende van Moppelt of, vaste wel 200
kilomeiter.

Toen ik s’aovonds in de beddestee lag, hek nog wat noa e prakkizeert oaver die
evakees. Ik stelde mi’j zulf ies veur bi’j vrumde meinsen oaver de vloere te mutten.
Gien va en moe vlakbi’j, een aander bedde, aandere schoele en goa mar an. En
zullen die meinsen ook wel lekkere boerenkool mit een stuk worst hebben?

Henke



16

 Ik geleuf et, ikke niet…

Lao’we zo now en dan es een stokkien uut de vertaelde biebelteksten deur et brillegien
van een leek bekieken; hoe zuwwe trouwens ok aanders. De glaezen in dat brillegien
bin seins helder, ok wel es wat smerig en ok wel es dikke besleugen, haost tot matglas
wodden…

      -.-.-.-

Wat eten we mit Pesach en veural ok hoe eten we dat neffens de etiquette in de

Biebel..?

Uut Exodus 12:1-11
1 De Heer zee in Iegypte nog tegen Mozes en Aäron:
2 "Van now of an moet disse maond bi’j jim de eerste maond van et jaor wezen.
3 Zegge tegen de hiele gemienschop van Israël: “Op de tiende van disse maond moet
iedere femilie een laom of een bokkien uutzuken, ieder gezin iene.
4 Gezinnen die te klein binnen om een hiel dier op te eten, nemen saemen mit heur
naoste buren iene, rekinge holende mit et tal meensken en mit wat iederiene neudig het.
5 Et mag et jong van een schaop wezen of et jong van een geite, as 't mar een mannelik
dier van ien jaor oold is zonder ienigst gebrek.
6 Hool dat appat tot de veertiende van disse maond; die dag moet de hiele gemienschop
van Israël de dieren in twielochten slaachten.
7 Et bloed moej'm bi’j ieder huus waor een dier opeten wodt, an de beide deurposten en
an de boverdrumpel strieken.
8 Reuster et vleis en eet et nog diezelde naacht op, mit ongezoerd brood en bittere
kruden.
9 Et dier mag niet halfgeer of kookt opeten wodden, mar alliend reusterd, en
hielemaole: mit kop, poten en ingewanen.
10 Zorg dat d’r de aanderemorgens niks meer van over is. Moch d’r toch wat
overblieven, dan moej’ dat verbranen.
11 Zo moej’m et opeten: mit je riem omme, je sandalen an en je kroemhaansel in de
haand, in zeuven haosten. Dit is een maoltied ter ere veur de Heer, et pesachmaol.

- Pesach niet deur de war haelen mit Paosken
- De eerste maond van et jaor, niet daenken dat dat jannewaori was
- Bi’j aovende in twielochten slaachten en diezelde naachs hielemaole opeten
- Et bloed an de deurposten strieken
- Alles opeten, de kop, de poten en de ingewanen ok
- De riem omme, sandalen an en mit je kroemhaansel in de haand mar wel…
- In zeuven haosten, dat is gien eten meer mar vr….

Eet smaekelik, of toch mar liever een eigien mit Paosken…?

Ik geleuf et, ikke niet
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Alliendgaonden (7)…

Alliengaonde vader Dirk

Ik bin alliend. Bin al een hiel schoft alliend. Alles vaalt tegen. Veural et kiezen. Wat
een ellende! Et het veural mit mien beroep te maeken. Kollega's zeggen dat ik vlogger
irriteerd raek. Mar pattietoeren ok te lakkeniek bin. Ik maeke mi'j d'r dan mit een
swieperd vanof of maek de kwessie belachelik.

Wat een ellende!

Gisteren ha'k niet waarm eten. Slao et waarme eten wel vaeker es over. Ik doe gien
brooddieet, heur! Ik neem een protte tussendeurties en snuup een protte. Ze numen dit
in de ziekteleer: emotioneel eten. Ik kan goed koken. Ik komme d'r alle daegen
liekwels gewoon niet an toe. Et waarme eten schöt d'r wel vaeker bi'j in, omreden ik
zovule echte huus- en tuunwarkies alliend doen moet.

Veur ik et in de gaten hebbe, krie'k zelsbeklag. Et is gien doen veur een man alliend.
Dubbel en kwadrateerd zelsbeklag. Hierin wo'k  ok deur gieniene ofstopt.

Vri'jdagaovend. Lekker toch! Vri'j weekaende. Lekker toch? Vri'j betekent: kiezen
kunnen. Now, ik hebbe et weten! Bedde opmaeken, bellen, stofzoegen, poetsen,
raemelappen, mattekloppen…

Bin gaon te autorieden mit piene in de kop! Vri'j weekaende. Lekker toch?

Mien kollega's hebben geliek. Wanneer durf ik dat toe te geven? Moet dit toch durven
te kiezen! Moet ik dit mien oolden aachterof nog verwieten? Mien ex? Mezels? Et
onderwies? De zorgbureaus? Ik wor aachternaozeten deur vraogen, vraogen en nog es
vraogen. Kuj' in je opvoeding deur je oolden en in je vorming deur et onderwies je
veurbereiden op een scheidinge?

Wat een barg an vraogen! Kon ik mien eigen keuzen now mar maeken.

anne bult

Zangkeunst…

Neffens et Stellingwarfse Woordeboek kennen we in Stellingwarf gien zangkeunst.
We gongen hier bliekber altied al veur et zingen tot de karke uut...
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Sprokien…

Luuster kiender, luuster…

Sni'jwittien

Doe Sni'jwittien geboren wodde, raekte heur moeke, de keuninginne daor bi'j weg.
Heur vader, de keuning, vun al gauw een aandere keuninginne. Mar die vrouw was
jeloers en opschepperig. Zi'j hadde een toverspiegel waor ze pattietoeren in keek. Dan
zee ze:
"Spiegeltien, Spiegeltien an de waand,
wie is de mooiste in et laand?"

En dan zee de spiegel:
"Zo mooi as jow is d'r gienend, jow bin et mooiste van allemaole."

Sni'jwittien wodde groot en de hieltied mooier. Op een dag vreug de keuninginne weer
an heur spiegeltien:
"Spiegeltien, Spiegeltien an de waand, wie is de mooiste in et laand?"
en doe zee de spiegel wat dat hi'j nog niet eerder zegd hadde:
"Sni'jwittien is duzendmaol mooier as jow." De keuninginne wodde alderheiselikst
jeloers. Ze reup een jaeger bi'j heur en zee:
"Breng Sni'jwittien naor de bos en maek heur van kaant. Ie moe'n mi'j heur hatte en
lever brengen as bewies dat ze niet meer bestaot." De jaeger nam Sni'jwittien mit naor
de bos, mar hi'j vun et verschrikkelik dat hi'j heur ommebrengen mos.
"Loop mar vot," zee hi'j tegen Sni'jwittien. En in plak van Sni'jwittien scheut hi'j een
jong zwien. Hi'j nam de longen en de lever van et dier mit weeromme naor de
keuninginne.

Sni'jwittien dwaelde urenlaank deur de bos. Doe zag ze en klein husien. De veurdeure
zat niet vaaste. Binnen ston een taofel klaor mit zeuven kleine botties, zeuven messies,
zeuven vörkies, zeuven lepelties en zeuven bekerties. In de slaopkaemer stonnen
zeuven beddegies. Sni'jwittien nam een betien eten van ieder bottien en een betien
drinken uut ieder bekertien. Daornao perbeerde ze alle beddegies. Et zeuvende
beddegien lag et lekkerste. Ze vul vot-en-daolik in slaop. Doe et duuster wodde
kwammen d'r zeuven dwargen an. Ze hadden de hiele dag in de bos an et wark west en
kwammen now weer op huus an. Binnen zetten ze heur lanteernties daele en keken ze
om heur henne.
De eerste dwarg zee: "Wie het d'r op mien stoeltien zeten?"
De twiede dwarg zee: "Wie het d'r van mien bottien eten?"
De dadde dwarg zee: "Wie het d'r mit mien vörkien prikt?"
De vierde dwarg zee: "Wie het d'r an mien lepeltien slikt?"
De vuufde dwarg zee: "Wie het d'r mit mien messien smeerd?"
De zesde dwarg zee: "Wie het d'r hier mien beddegien uutperbeerd?"
En de zeuvende dwarg zag Sni'jwittien. Ze lag nog de hieltied te slaopen.
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Alle dwargen vunnen heur hiel mooi. Ze wollen heur niet wakker maeken. De
aanderemorgen zag Sni'jwittien de zeuven dwargen. Ze stonnen allemaole om heur
beddegien henne en vreugen hoe zi'j hiette en waor ze weg kwam. Sni'jwittien
vertelde alles wat d'r gebeurd was. Doe vreugen de dwargen as ze blieven wol en as
zi'j heur eten toemaeken wol en heur beddegies op maeken wol, wiels zi'j in de bos
warkten.
"Mar," zeden ze ok nog," aj' alliend thuus binnen, meuj' d’r gieniene inlaoten."

Op een dag ston de keuninginne weer veur heur spiegel.
"Spiegeltien, Spiegeltien an de waand,
wie is de mooiste in et laand?"
En de Spiegel zee:
"Sni'jwittien, bi'j de zeuven dwargen, is duzendmaol mooier as jow."
Now wus de keuninginne dat de jaeger heur bedreugen hadde. En ze bedocht een
gemiene list. Ze verstruupte heur as een oold vrouwgien dat appels verkocht. Zo
klopte ze bi'j et husien van de dwargen an. Sni'jwittien was alliend thuus. Omreden ze
wel zin hadde in een lekkere appel, vergat ze wat de dwargen heur zegd hadden. Et
oolde vrouwgien riekte heur de mooiste appel an uut heur körf. Doe de dwargen die
aovend thuuskwammen, zaggen ze Sni'jwittien op de vloer liggen. Ze aosemde niet
meer, want ze hadde een vergiftigde appel opeten. De dwargen maekten een glaezen
kiste en legden heur daor in. Ze zetten de kiste veur heur husien daele. Drie daegen
goelden ze en de dieren uut de bos treurden mit. Doe kwam d'r een preens op zien
peerd langes. Hi'j zag Sni'jwittien en wodde ommeraek verliefd op heur.
"Verkoop mi'j die kiste," zee hi'j, mar dat wollen de dwargen niet.
"Geef mi'j dit maegien dan," zee de preens," want ik wil heur iedere dag zien kunnen."
De dwargen gavven toe. Ze hulpen de preens die de kiste op zien peerd tillen wol.
Mar de kiste vul en breuk in wel honderdduzend stokkies. Deur de schok scheut d'r
wat los uut de keel van Sni'jwittien: et stokkien vergiftigde appel. Vot-en-daolik dee
Sni'jwittien heur ogen eupen.
"Waor bin ik?" vreug ze.
"Bi'j mi'j," zee de preens." Wij' mit naor mien kesteel en mien vrouw wodden?"
Sni'jwittien wol dat wel. Ze zee de dwargen dag en zee dat ze altied langes kommen
mochten, of een keertien kommen te diketen, as ze zels heur mes en vörke
mitnammen.

Tegere mit heur preens leefde Sni'jwittien nog laank en gelokkig. En die vervelende
keuninginne, die raekte vanzels al vlogge op een vervelende meniere uut de tied, want
zo gong dat mit vervelende keuneginnen.

Vertaeld deur: Vertaelmesienegien

Optimistisch mooi weer...

In oonze prachtige Stellingwarven is et neffens et Woordeboek altied mooi weer.
Zudenwiend geft et veurbeeldzinnegien "een maotige zudenwiend".
Zuderstorm of zok-zo-wat kwawwe hielemaole niet iens tegen..!
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Kursus Stellingwarfs (8)

Zo om et aandere jaor wodt d’r deur de Schrieversronte een kursus Stellingwarfs veur
beginners geven. Van de kursus in de winter van 2002/2003 hewwe een verslag van iene
van de dielnemers (W. van Viene) liggen dawwe de kommende maonden hier in een dikke
tien ofleverings ofdrokken. De meerste taelflaeters hewwe d’r mar gewoon in staon lao-
ten...

De achtste aovend…

Gelokkig, daor was Grietje weer vanaovend! Zi'j begon (jammergenog) al geliek te zeggen
dat dit heur laeste aovend van disse kursus wezen zol. Op et examen (op zaoterdag 13
april) zowwe heur wel opni'j treffen. Die dattien april -scheut mi'j deur 't heufd-, waor wa'k
die al es eerder tegenkomen? Doe scheut 't mi'j te binnen. Dat was de daotem van de dag
van de bevri'jdinge van de Stellingwarven. Daoromme ha'j in Oosterwolde vanzels ok een
dattien-aprilstraote en zo. Dat ze now krek op disse dag et examen holen!

Ik blieve mi'j verwonderen, hoe as Grietje zoe'n aovend vullen kan mit ofwisselend wat
lezen, schrieven en luusteren. Veural, luusteren. Of zol 't an mi'j liggen? Zo'k van huus uut
wat luïg anlegd wezen misschien? Wi'j hebben disse aovend hiel wat gedichies en
verhaelties lezen en anheurd. Bi'j elk stokkien het Grietje et ien en aander verteld van de
schriever(ster). D'r kwammen hiel wat boektitels en naemen veurbi'j van Stellingwarver
schrievers(sters) zoas o.e. "Et maonetreintien". Een kienderboekien van Wil Vening. De
gedichtenbundel "Aosem" van Anke Hoornstra. En zo nog vule meer. 'k Kreeg de indrok
dat Grietje zels, et wark van Harm Houtman slim waarderen kon. Uut zien bundel "Laot
him niet valen" hebben wi'j nogal wat (drama) gedichies bespreuken.

Et leek mi'j toe dat Grietje ok wat een zwak hadde veur Jouk (Marinus Bakker). Over zien
wark raekte zi'j ok mar niet uutpraot. Vanzels wodden al die aanderen ok niet vergeten
zoas: Philomene, Johan, Klaas, Fokke, Benny, Lily, Oene, Dirk Kerst, Jan, Knillis, Pieter,
Zwaantje, Lamkje, Peggy, Henk, Hendrik en nog vule meer. Bi'j elke schriever(ster) wus
Grietje wel wat feitelikheden, een mooi verhael of een andaenkens-weerdige anekdote te
vertellen. Zo was zi'j al es een keer mit Jouk -veur de Schrieversronte- op pad west, doe de
auto van Jouk et begeven hadde. Een boertien uut de buurt had hun doe veerder hulpen.
Jouk hadde van et veurval geliek een grappien maekt daj' laeter in zien boekien "Wille op
'e brille" weeromme vienen konnen.

Nao ombeurten een betien lezen, mos d'r vanzels ok neudig es weer wat schreven wodden.
Grietje haelde een groot stok pepier te veurschien dat -zo zee zi'j- in de laegste klassen van
de laegere schoelen uutdield wodde. Zi'j las daoruut veur en kwam zoe now en dan een
woord tegen dawwe opschrieven mossen. Woorden zoas: mitien, aenlik, vandaege,
paosketoeke, bi'jgelieks, dudelik, uutkieken, veurjaor, aorig en zunnegien. Later kregen
wi'j heur blattien van schoele deur de hanen en konnen wi'j oons wark naokieken. An de
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haand van wat veurbeelden hewwe Benny Holtrop ok uutbreided deurneumen. Benny
schreef bevobbeld hiel wat stokkies in de (meerst) regionaole kraanten. Hiel bekend bin
zien stokkies in 'Uut de Pultrum' en 'Op 'e schostienmaantel' wodden.

Even tussendeur:
Ik, as Ni'jebekoper, kan vanzels -en veural ok- niet om Henk Bloemhoff henne, as -toch
wel- een belangriek warker an de Stellingwarver tael. Henk wodde in 1948 in Ni'jberkoop
geboren. Vanwegens zien slimme gewetensnood om bi'j 't leger te dienen, is hi'j om zien
negentiende henne, in Kamp Vledder te wark steld wodden. Daor kwam hi'j in de kunde
mit et wark van Hendrik Johannes Bergveld. Misschien wel juust omdat hi'j disse tael -
zien eigen moekestael- zo aordig vun, ging Henk laeter studeren an de Rieks Universiteit
van Grunningen. Iene van zien eerste warken was een saemenstelling van de bundel "De
oolde pook" van H.J. Bergveld. Disse saemenstelling dee hi'j doedestieds op verzuuk van
de Kulturele Raod van Ooststellingwarf.

Om-en-bi'j 1970 begon Henk stokkies in en over et Stellingwarfs te publiseren. Eerst in et
Berkoper dörpskraantien "De Dreyer" en laeter ok in et Nedersaksische blad "De
Pennevoegel". Zien eerste dichtbundel "Foddelpenneri'j" wodde uutgeven deur de
Stellingwarver Schrieversronte in 1974. Gaondeweg het Henk ok lieties schreven waor
hi'jzels ok de meziek bi'j maekte. As zinger/entertainer het Henk doende west bi'j et
"Harbargespul". Al sund de zeuventiger jaoren was hi'j Stellingwarver woorden an et
vergeren. Daoruut wodt op 't heden et Stellingwarfs Woordenboek gaersteld. Hi'j is al mit
vier dielen klaor. Et eerste diel kwam uut in 1994. In 1991 haelde Henk zien bulle (wodde
"Dr. H. Bloemhoff") mit zien proefwarkstok "Fonologie en morfologie van het
Stellingwerfs". Oprecht en letterlik dus een 'drokte-maeker-doktor' altied doende mit
oonze tael.

Tot zoveer even et tussendeurtien. Tot zoveer trouwes ok mien verslag van disse aovend.
Volgende weke donderdag mar weer op naor Berkoop.

W. van Viene, 21-03-2002

Tieden veraanderen...

In onderwieskringen is 't lange tied gebrukelik west om kiender as plaanties te zien, die
veurzichtig opkweekt wodden mossen. De onderwiezers dus ok, en daoromme hietten die
instellings waor zi'j et vak leren konnen dan ok 'kweekschoelen' en de stagiaires van
doedertieden hietten doe 'kwekelingen'.

An et aende van de jaoren tachtig is daor veraandering in kommen deur et toenemend
gebruuk van de metafoor 'de schoele as onderneming'.
De bovermeester wodde direkteur of 'managers' en de leerlingen vraogen now wat een
bepaold vak heur oplevert en bin dan ok 'ondernemerties' wodden.
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Golf kollum (7)…

Nog veur et golfcertifikaot; et gvb

Veur daj' je golfdiplome in de buse hebben, slaoj' alliend mar wat tegen de golfballe an.
Ie willen dat ding eins alliend mar goed raeken. Een hiele baene van achttien holes
lopen, doej' vaeks mit tevule lef en mit een tekot an strategie of baenmanagement. In
ien woord zegd: veur daj' je golfdiplome - je gvb - hebben, speul ie et meerst tegen
jezels en tegen de baene.

Nao de eerste waankele stappies leerde ik om 'los te lopen'. Now roep ik: "Moeke, kiek
es, ik kan al slaon mit losse schoolders en mit losse heupen." Ik krieg permissie tot alle
negen holes om te oefenen. Ik krieg mien baenpermissie! Ik moet nog wel de theorie-
aovons bezuken. Op een engelstaelige video geft een mompelende instrukteur zien
kommentaor. Alderdeegst onder een doodse stilte is hi'j mar half te verstaon. Et
golftechnische engels begriep ik veur gien meter. Koeterwaals, uutkraomerslatien,
geheimtael is veur mi'j: pinhigh, gur, hole-in-one, fairway, mixed foursome, stroke
play, course management, birdy. Ik hebbe gien voegeltien zien op disse twie theorie-
aovons. Vanuut vaaste lesstof is alles opzet. Theorie is een kaant en klaore maoltied;
gien menu waoj' uut kiezen kunnen. Ik hebbe mien ogen en oren zels mar goed de kost
geven. Ik hebbe mien verstaand niet thuuslaoten. Ik hebbe alderdeegst hadde warkt. Ik
gao eksamen doen! Ikke!! Ikke!! Ikke!!

Dattig jaor leden dee 'k mien laeste belangrieke eksamens. Dan bi'j' en kuj' wat. Gien
zee golft je dan te hoge. Now he'k eksamenvrees. Ja, een diepwottelde eksamenvrees. Ik
kan now ofgaon as een gieter veur mien man/vrouw, (klein)kiender, buren, vrunden…
De meerkeuze eksamenvraogen bin bekend. De theorie is te leren.
Iederiene is veur dit pat van et eksamen veur de wet geliek. Zovule fout: zakt. En
zovule antwoorden goed: slaegd!

Mar now et praktiekeksamen. Op zien uterst zovule slaegen zus en zovule slaegen zo
boven par en dit dan op drie of vier holes. Mar gien baene van drie of vier holes is d'r in
Nederlaand geliek waor et praktiekeksamen op ofneumen wodt. En de
weersomstandigheden bin gienertied etzelde. Toch eenzelde tal pars en gien
verrekening mit de baene-indexering. Gien leeftiedsverrekinge, gien slaegen
vermindering vanwegens prudent gebruuk van de holes. Gien eksamenglimkersschaole
wodt toegepast. Kwasie objektieviteit! De moed zakt me in de golfschoenen. Ik gao of
as een gieter.

He'k goenend of pattie instaansies now een betien ethische peper in heur golfwonden
stri'jd? Vaaste uutdrokkings bin now ienkeer niet veur de katte. Gaon recht deur zee. In
een stiekelstokkien stel ie zok-zo-wat an de odder. Et praktiekeksamen is objektief zien
een rommeltien. Ik gao mar krek doen as d'r niks an de haand is. Op mien leeftied gao
'k disse spagaat nog mar maeken.

Tot heurens náo et slaegen veur et gvb!

anne bult



23

Nedersaksisch waor et kan (5)…

Ik was bleven bi’j de stelling van Herweijer en Jans (H&J) dat we "... veerder

bouwen op bestaond beleid, op doelmaotige wieze integen kommen an

maotschoppelike behoeften, brengen gien wiezigings van regelgeving op lanelik

nivo mit en kun in de uutvoering an de decentraole overheden overlaoten wodden."

Die 'maotschoppelike behoeften' hool ik even in gedaachte. Dat d'r 'gien wiezigings
neudig in de regelgeving op lanelik nivo', daor bin 'k et op veurhaand dudelik niet
mit iens (zie mien Te Gast in de LC van 22 april 2009) en bi'j de opmarking dat de
'uutvoering an de decentraole overheden overlaoten wodden kan' (zie mien

inzunnen stok in de LC van 2 meie 2009) zet ik ok een hiele protte vraogtekens.
Daenk bi'j dat laeste alliend al es an: wie is oonze (Stellingwarfse) overhied?
Is dat (a) iene van de beide Gemienten Oost- of Westaende,
bin dat (b) de beide Gemienten saemen (en wat as die et niet iens binnen,
of is dat (c) de Perveensie Fryslân, die de hanen vol het an heur eigen Friese
identiteit?

D'r staon onder dat Diel III zoe'n zestig punten (ambisies) verdield over zeuven
Artikels nuumd waor een minderhiedstael mit te maeken kriegen kan, wil ze die
hogere staotus waormaeken. Van die zestig moet an temeensten vuvendartig
ambisies voldaon wodden. En dan zeggen de geleerde heren al in de inleiding van
dit boek klip en klaor: "Daarom kan de conclusie worden getrokken dat de

uitwerking van het provinciale en gemeentelijke streektaalbeleid voldoet aan de

eisen zoals gesteld in Deel III." En dan nog es: de vraoge in disse publikaosie is as
dat zin het, zinvol is om de bescharming van et Nedersaksisch onder dat Diel III an
te vraogen. Ok daor hebben ze et bescheid klaor op: "... ook die vraag kan

bevestigend worden beantwoord." In de laeste riegel van de inleiding staot nog een
vervelende ofbreekfout, want wat bin in de goedighied 'studen-tassisten'? Mar
goed, die student-assisten bin dan weer dezelde naemen die we in et losblaedig
systeem as mitwarkers tegenkwammen.

Waor hewwe et over awwe dan zo graeg onder dat Diel III valen willen? Waor
moe'we dan an voldoen, en wiwwe dat wel. D'r is een Nederlaanse vertaeling
beschikber mar de Engelse is de officiele (mar die za'k je besperen) en daor
wodden onder eren disse punten in nuumd: Ten aanzien van elke op het tijdstip van
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring in overeenstemming met artikel 3
aangegeven taal verplicht elke Partij zich tot toepassing van minimaal vijfendertig
leden of letters daarvan, gekozen uit de bepalingen van Deel III van het Handvest,
waaronder ten minste drie gekozen uit artikel 8 en artikel 12 en telkens één uit
artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13 (Artikel 14 Grensoverschrijdende
uitwisselingen, wodt hier vergeten). Let goed op et riegeltien: "... verplicht elke

Partij zich tot toepassing..."

Lao’we et daor de aandere keer mar es over hebben…

pb
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Volksverhaelen… (1)

In 1995 stuurde Jannie D. uut Wolvege veur de Oolde Pookpries zoe'n 120 mit de haand schreven
bladzieden in van een vertaeling van 'Bekende oude volksverhalen'. Jannie het doe liekewel de pries
niet wunnen, dat wodde Jan Oosterhof van Steggerde doe. In een brief van de 'Warkgroep Oolde
Pookpries' wodde Jannie liekwels slim prezen veur heur wark en ze zollen et prachtig vienen as heur
vertaeling nog es op de legere schoelen inzet wodden kon bi'j et vak Hiemkunde. Daor is neffens
oons an now toe niks van kommen mar wi'j vienen de verhaelen ok best de muuite weerd. Disse
maond et eerste verhael...

-.-.-.-.-

De saobel en de penne

Sund een protte ieuwen was eertieds de saobel alliendheerser op eerde. Alles mos
veur him bugen. En gieniene kon him tegen zien macht verzetten. Mar doe kreeg
hi'j rempend een konkerent. Dat was de penne. Die, hoe zwak en klein ok, durfde et
te waogen om de heerschoppi'je van de saobel an te vechten. Hi'j praotte al hiel
vlogge een woortien mit in de raodszaelen van de vosten. Kiek, en dat begon de
keuning van de saobels te vervelen. Hi'j kon et niet uutstaon, dat zoe'n klein ding as
een penne zovule andacht kreeg. Hi'j reup zien menisters en generaols bi'jenneer en
zee tegen heur:
"Die hoge toon van de penne wi'k gienertied weer heuren. Dat stok ofval van een
domme gaanze zol oons gauw de wet veurschrieven, awwe him begaon laoten
zollen. Wat verbeelt zoe'n nust him wel? We zullen vanof now alle gaanzen
uutroepelen. Dan verdwient de penne veurgoed."
"Zoas jow willen, heer Keuning!" zeden de menisters en generaols van et
saobellaand. "Jow hebben mar te kommederen en binnen een weke bin alle gaanzen
vot. Mar heer Keuning, jow moeten wel begriepen, dat de penne dan nog niet
verdistreweerd is. Want al bin de gaanzen dan vot, d'r blieven nog kiepen en
zwanen over. Ok bin d'r nog kri'jen en aandere voegelsoorten, die an de penne heur
bestaon te daanken hebben." De keuning keek poer lelk en reup:
"Now dan... dan maeken we alles wat vlarken het van kaant. Al wat vliegen kan
verzet him tegen mi'j, dat dan moet et ok ommebrocht wodden!"
"Jow kommedaosie zal uutvoerd wodden!" zee generaol Grootsaobel. En hi'j wol al
zien soldaoten opdregen om dat drekt mar te doen. Opiens kwam d'r een bediende
de zael in. Hi'j zag bliek en reup:
"Sire, Jow riek is over en uut! Et is daon mit jow!"
"Wat zeg ie mi'j daore, onbeschaemde vlegel?" vreug de keuning driftig.
"Ik moet jow jammergenoeg tiedinge doen, dat et uut is mit jow riek, Sire!"
herhaelde de bediende. Hi'j gaf de keuning een deusien, waor staolen pennen in
laggen. "Een Engelsman het uut een ofkeurd saobel wel duzend van die dingen
maekt," zee hi'j stillegies. "Kiek mar..."

Withiete van argernis slingerde de keuning de pennen over et witte vloerklied. Mar
dat hulp niks. Zien alliendheerschoppi'je hadde now ophullen te bestaon. En dat
begreep de keuning van de saobels drommels goed. Sund die tied dielde de penne
de macht mit de saobel. En zoas iederiene hoopt, zal die eerdaegs alliendheerser
wodden.

Vertaeling: Jannie D.
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Sevener Kloeties…

 De Sevener

Kloeties

van Opoe van de Kaampe

op ‘edreugen an

Meagere Meine

Meine

Meine van de buren

sprung ooit over de breedste

sloot

Maor Meine van de buren

lig ziek in Möppel

En daor goat ie ‘aoste dood
----

Meine van de buren
is staark maor laot zich neet

kisten

Meine van de buren

Komp terogge noar dat plekkien

Waor wi’j  op kaarpers visten

-----
Meine van de buren

Een jongien maeger tot op de

groat

Meine van de buren

goat gebukt deur ‘t leêm
Moar Meine is en blef mien

kameraod
-----

Giele van de Kaampe

De “Sevener Kloeties”
Opoe was zó begeun mit Meagere Meine,

daoromme bedocht ze de “Sevener Kloeties”

An de raand van Sevene ‘adde opoe een klein stôkkien bouwlaand an de
west kaante van de Kaampe, woar de grond ooit zo gezond en staark was
en ‘ier op dit kleine stôkkien laand was opoe op ‘eur best, tussen de sloa-
plaanties, de bieten, de wortels en de Kaamperties, ‘hier deu ze inspiraotie
op, veake allennig en in zich zelf proatend. ‘t was ‘ier, ja juust ‘ier, woar
de “Sevener Kloeties” veur ‘t eerste ‘t leem’slicht zagen.
Op dee dag ‘adde opoe verdreet, ze lipte zaachies en veegde steeds
ongemaarkt de troanen of mit ‘eur zaanderige skulk.

Meagere Meine ons buurjonchien was mit een onverkloarboare

ziekte in ‘t ziekenhuis terechte keum’, de dokters stunn’n mit de

rogge teeg’n de mure.

Meine was opoe’s ‘oogappeltien, Meine was een vrolijk ventien

ondaanks zien ziekte, moar soms ‘adde Meine ‘t ook meuilijk en

Opoe troostte om dan.

Moar now worde veur ‘t leem’van Meine ‘evreesd en dat kon

Opoe slecht verdreagen, ze was ‘elemoale van de koarte en

docht….., mocht Meine ooit weer thuus komm’n, dan moek wat

speciaals veur dit aarme jongien doon.

En ‘ier onderaan de voot van de Kaampe op dat kleine stôkkien

bouwlaand mit zien grond barstensvol ‘evuld mit onmiskenbaore

vruchtbaorheid, joa ‘ier kwaam zo maor opene dat “Kloeties”idee.

Opoe docht?, ik meake kleine ballegies van brooddeeg, ongeveer

zo groot as een knikker en dee breng ik dan an de kook en

wachtte tot ze good gaer bin’, giete ze of net as eerappels en ik

bestreuie ze mit poeier suker.

Enkele weken laeter kwam ‘t bericht, gelokkig een good bericht,

Meine zol weer thuuskomm’n, er was weer ‘oop., i’j mos dan nog

wel anstaark’n, maor doar wus Opoe wel raod mit!

Op de dag, dat Meine thuus kwaam, kookte Opoe veur de eerste

keer “Sevener Kloeties”., ze bestreuide ze riekelijk mit

poeiersuker, bedekte alles mit een theedook, ze zuchtte eens

diepe en gong achter omme noar de buren., Meine lag maegerties

op bedde, moar fleurde ‘elemoale op, toen as ie Opoe zag, ze

pakte ‘t aarme skoap omme en zee.

Meine mien mannegien, wat bin’k toch bliede, dat aj d’r weer bin

en kiek ies, ik ‘ebbe speciaal veur oe “Sevener Kloeties” emeuken.,

eet ze moar lekker op.

Vanof dee dag ‘ef Opoe nooit meer “Kloeties” emeuken, Meine is

volledig ‘ersteld en ‘t goat om nog steeds good.

Jammer genog is dit recept neet bewaerd ebleêm’., ‘t recept wat

zien oorsprong vund an de voot van de Kaampe…. an de raand van

Sevene.

Giele van de Kaampe
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Verdaon…?

Heb wie ouns verdoan?

“Strausberger Platz.” Ik kiek op mien kaartje en zee dat wie der oaver ’n halte of wat oet möt.
Achter ’n chauffeur schof ne digitale tekst van links noar rechts oaver ’t scherm en gef an woar as
wie bint. As de tekst flikkert dan gef hee ’t eandpeunt van disse tramlien an. ‘Einfach, of nich
dan’, zeg ik teggen miene vrouw um alvast luk in stemming te kommen. Met de platteground in de
haand disselt wie nog luk en besloet der bie ‘n Alexanderplatz oet te goan. Boeten is der twiefel,
woar stoat wie now, welke kaant zölt wie oet lopen? Oaveral grote bouwwearken en völ
glasroeten woar de aandere helft zich in speegeld. Deur de hoge gebouwen blös ouns de weend um
de oren en in de wiedte stek ’n Funkturm as ’n boaken der wied boaven oet. Doarachter mot toch
‘Unter den Linden’ liggen, ouns doel dissen merrag.

Hee har in ’n tram al metluusterd en vrög boeten, noadat hee geliek met ouns der oet is goan, of
hee ok kan helpen. Ik prebeer hem in te schatten, good volk of negeren. Hee is ’n joar of veertig,
gif-greune bloes an, zwarte aktetas ounder ’n aarm en peuntschoon an van slangenleer. “Wie wilt
geern dissen merrag noar ‘Der Reichstag’, woar mot wie opan?”
“Ooh, Der Reichstag, dan mot ie doar de stroat in,  mer ik mot ok dee kaant oet, ik wies oe wal
woar as ie hen möt, loop mer met.” Nen oarigen kerel en wie komt an de proat. Hee is geboren in
het veurmalige Ost-Berlien en is der blie met dat de muur vot is. “Vriejheed is mie alns weerd.”
Ounderweg vertelt hee van de geschiedenis, lat ouns zeen woar het Berliner Schloss hef stoan dat
in de 2e WO plat is smetten, vertelt oaver Honecker en aandere kesjotten en löt ouns het ‘Palast
der Republik’ van de veurmalige DDR zeen, dat ze loat verkommen. Der wördt völ geld stökken
in restauratie en opbouw van de monumentale panden en doartuske strakke neije gebouwen,
plezeerig um te zeen en der oaver te heuren.

Wie hebt onderwiel al nen helen eand lopen en hee kuijert mer verdan, wet van gen opholden. Ik
mag dit wal lieden, mer krieg oundertuske toch ’n doar geveul bie mie. Woarum döt dissen jong
zoavöl meuite? Is hee greuts op ziene stad en wil hee ouns ’n plezeer doon umdat hee toch
dezölfde kaant oet möt? Of is het nen vernemstigen bössel den der op oet is geld te verdeenen. Het
slimste kan wedden dat hee ouns wil begappen as wie in een of aander achterof ströatke terecht
bint kömmen. Ik twiefel en wet oundertuske nich wat te doon. ’n Best jong, mer ik mot der van of.
“Mo-j doar kieken, de Berliener Dom. Neo-barok, is de leste 40 joar helemoal weer opknapt deur
de Oost-Duutse bouwvakkers. Het hele project is financiert duur de West-Duutse regering, mooi
toch. Mo-j absuluut goan bekieken.” En hee wis met ziene aktetas noar rechts.

An de overkaant van de stroat is ne kleane maarkt met beuk en ik gef an dat wie dat ok geern wilt
zeen. Miene vrouw nikt, zee hef mie deur, mer wat mot ik an met ounzen gids. Wie kiekt mekaar
an. Van miene kaant met ’n blik van: ‘ik daank oe, zoa is het wal genog.’ Van ziene kaant nen
glimlach, ‘höflich’, Ik twiefel. As ik hem vief Euro in de haand stop veult hee zich misschien wal
veur ’n kop stot, trots as hee is op ziene stad. As hee op disse wieze der op oet is geld te verdeenen
dan is hee bie mie an het verkeerde adres. Ik maak geern duidelijke ofspraken. Mer veurdat ik ok
mer wat heb oet können prakkezeren, of de knip kon trekken, stek hee ouns de haand too: ”Völ
plezeer, Wiederseen” en vot is hee. Hee löp dezölfde weg weerum, deur ziene gif-greune bloes is
hee tuske al dat volk good te spuren. Dus hee mos ounze kaant helemoal nich oet! Dagenlaank is
den Berliener ounderwearp van gesprek. Woarum döa hee dit en hebt wie ouns verdoan?

Bert Wolbert (in et Twents van Rossum, kot bie Oldenzaal)
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Gelovend Brabant…

Nieuwe cd ‘Gelovend Brabant Trouw aan Traditie’.

Nadat 2009 uitgeroepen werd tot het Jaar van de Tradities, kwam Annelieke Merx op de
gedachte dat daarover een mooie Brabantse cd te maken moest zijn. Zij zocht contact met
het Sonnius Priesterfonds, dat Cor Swanenberg verzocht om voor hen een cd samen te
stellen met Brabantse artiesten, die konden inhaken op geloofstraditie in onze provincie.
Swanenberg heeft meer dan twintig Brabanders aangezocht om in lied, gedicht of verhaal
te beantwoorden aan het traditie-thema van de nieuwe productie. De jaarcyclus bepaalde
de volgorde: er zijn vanouds nieuwjaars-, driekoningen- en vastenavondliedjes en er
bestaan gebruiken rond Aswoensdag, Palmpasen en het kerkelijk hoogfeest van Pasen.
Mogelijkheden genoeg dus. De Maria-devotie en Kerstmis werden deze keer
stiefmoederlijk bedeeld, omdat Sonnius daarvan al eerder speciale Brabantse cd’s
uitbracht.

Lang niet alle tradities konden op deze cd vertegenwoordigd worden. Er is getracht een
breed beeld te geven van de geloofsgebruiken door het jaar heen. De zangers, dichters en
vertellers leverden een bijdrage aan de gevarieerde nieuwe cd, waarop veertien liedjes,
drie gedichten en vijf verhalen prijken. Opvallend is de spreiding van de artiesten: de
meesten komen natuurlijk uit het Bisdom Den Bosch, maar er zijn ook drie mooie
bijdragen uit het episcopaat van Breda.

De cd opent met een gezongen samenspraak tussen Annelieke Merx en Cor Swanenberg.
Prachtig zijn de ‘gevestigde’ liedjes van de overleden zangers Ad de Laat (Brabant ge

verandert) en Thieu Sijbers (Hulp van Boven) die in het totaal geplaatst mochten worden.
Ook de nieuwe creaties van Annelieke Merx (Cecilia), Adri Hoppenbrouwers
(Paostradisie), Ruud van der Heijden (Onze Vader), Anne-Mieke Post-Smetsers
(Kommunieliedje), André Riether (Pallempaose), Noud Bongers (Onweer), Un Bietje
Brabants (Ave Maria), Henk Habraken (Gildebroeder) en Toine Nooijens (Oe lang nog?)
mogen er zeker zijn. Bij de gedichten en verhalen horen we de vertrouwde stemmen van
Mientje Wever, Jaon Jansen, Henk Janssen, Michel de Koning, Harrie Meulenbroeks,
Cees Slegers, Cor Swanenberg en weerman Johan Verschuuren. Zeker bijzonder is de
inbreng van het Tilburgse kinderkoor Tiliander.

De uitgave van Brabantse cd’s door het Sonnius Priesterfonds is ondertussen ook al een
aardige traditie.

Voor meer informatie: R.K. Instelling Sonnius, Papenhulst 4, 5211 LC Den Bosch.
Tel. (073) 6132000, Internet: www.sonnius.nl E-mail: info@sonnius.nl.
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Isolde…

Jannechie, Kolbèrtien maot,
‘k ‘Ebbe dit gedichien al meer as veertien daegen boôm bedde ‘angen en ’t waarkt!
As Wiechertien komp, dan leest ze t’ mit een skeef ‘oogien en dan kuj ’t effect gelieke
maarken.
Ze gaot dan op ’t een of aandere meniere toch beter ‘eur beste doon.
Ik raode oe dan ook an omme alle leden van ’t genootskap kennis te willen laoten
nemen van disse tekst (be’alve meneer Buisman).
‘t ‘Elpt waarkelijk, mak stoete pikken as ’t neet zo is.
Giele

Ps, Gistern ‘ek veur alle zekerheid maor weer ‘ebookt bi’j Isolde an de Lorelei en
disse keer gao‘k allennig, Eppie van Onna ‘ef d’r zo’n pottien van ‘emeuken, dat doo
‘k nooit weer.
Isolde was bliede da’k belde, ze kan neet wachten en weet ie wat ze zee??? “Oh main
Giele, main sjats, iech warte auf diech, oend maine badewanne ouwch”.

En now bin’k toch vergeten wat een badewanne is!!

Ode an Isolde

‘Eur romig roze billen bin’ bourgondisch

As sexsymbolen ‘eur borsten fier en pram
Of ‘ezet mit roze diademen
Per stuk meer as een kilogram

Lange wimpers bedekken ‘eur omfloerste ‘oông’
En as menig man saem’ mit ‘eur dolde
Dan droomden ze varre weg

Verskeulen in de naarms van Isolde

Giele van de Kaampe
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Hollandse kost…

Zeg Eppie lus ie wel pisa?
Die dingen heten pizza heur.
Ja dat zeg ik toch pisa.

Wi-j zaten op de maarkt en ur reed net mit een vaert zon auto van de pizzaboer
veurbij. Die bezorgers die hebben altied haost he!
Ja aanders kriej dat spul kold dan binn ze niet te eten.
Ik viend dat spul niet lekker die gesmulten kaeze mit van die paddestoeln en siepels
en tomaten erop brrr !!!! ik kan ur wel van griezelen ak ur an denke.
En ik vertrouw dat buutenlaandse volk toch al niet, op de televisie in de reclame
snieden ze stukken van die pizzaas of mit de hakke van een cowboylaerse.
Zal maor naor zweetvoeten roeken , brrrr!!!. Ik moet ur niet an denken.
Hej trouwens wel ies lasanje had dan?
Dat zal ook wel ut zelfde wezen, is dat soms ook van die gesmulten keeze?.
Man, man ie kenn ook niks dat is mit gehakt en kruuden en zo ,dat lus ie zeker ook
niet?
Nee geef mi-j maor oons eigen degelukke Hollandse kost zoas nassi of macaronie van
de C1000 dat is nog ies lekker. Dat mak mien vrouwe wel ies op zundag ak naor 't
voetballn e-west binn.
Maor man dat is toch ook buutenlaands eten.
Nietwaor dat haelt ze bi-j de C1000 an ’t diep.
En wol ie zeggen dat Bert Vis van de C1000 een buutenlaander is? Hi-j kan niet iens
buutenlaands praoten.
Nee dat zeg ik ook niet maor dat spul word in Nederlaand aargens in de fabriek e-
maeken bi-j kunnimeks of zo.
Dat zee ik toch al echte Hollandse kost.
Dus ie denken dat de pizzaas uut ‘t buutenlaand koemen.
Nee natuurluk niet maor 't is italiaans eten dat is buutenlaands.
Dur is ook Italiaans ies bi-j Jan Bosma en die sprek helemaole gien woord over de
grens.
Wus ie wel dat de eerpels en de boonties die aj eten tegenwoordig ook uut Spanje
koemn.
Nou die van oons niet want die koopn wi-j bi-j de C1000 an’t diep
Nouw snap ik ur niks meer van,ie willn wel buutenlaands eten maor 't mot in
Nederlaand verbouwd of e-maoken ween.
Ja dat zeg ik net nassi of macaronie echte Hollandse kost.
En die wokresturants dan?
Daor bink nog nooit e-west zal ook wel gesmulten keeze wezen.
Nee man daor verkopen ze nassi.
Nou die zuln ze dan wel bi-j C1000 e-kocht hebben.
Dat zeek net al Hollandse kost lekker nassi of macaronie van de C1000 moej ook
neem goed veur oe.
Ik gao naor huus eten, ie begriepen ur volgens mi-j helemaol niks van.

Harm Cramer
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Hondenuitlaatterrein…

Hondenuitlaatterrein

Mijn vroegere gemeente kent een zeer vooruitstrevend gemeentebestuur.
De provincieplaats moet meer en meer groeien en daarom worden er enorme wegen
aangelegd om de te verwachte verkeersstroom te reguleren.

Alle moderne faciliteiten voor mens en dier worden er nu geschapen om alles
ordentelijk te laten verlopen, dus past de introductie van een of meer ondergrondse
parkeergarages precies in het beleid van deze gemeente en ook het creëren van een
hondenuitlaatterrein pas precies in dit beleid.

Een speciaal daartoe opgeleide controleur let op de uitvoering van de zo juist
ingevoerde wet. Gingen we vroeger met de hond in het bos wandelen en deed  hij
daar zijn behoefte. Dat is vanaf nu verleden tijd, want daar staan of komen woningen.

Als je nu maar binnen het door paaltjes omgeven terrein blijft, is er niets aan de hand.
Maar oh jee,  als je hond niet kan wachten tot dat hij het terrein heeft bereikt, dán
wacht de controleur.

Doordat ook andere hondenbezitters zich naar dit terrein begeven is de
samenhorigheid uniek. Het is nu meer een praathuis geworden, zonder huis. Alle
laatste nieuwtjes worden hier uitgewisseld, maar het meest wordt er gesproken over
honden, huishoudens en de plaatselijke voetbalclub.

Iedereen vertelt me dat onze Flatcoated Retriever de mooiste is en daar ben ik het
volkomen mee eens, ze heeft een schitterende glimmende zwarte vacht en prachtige
bruine ogen.
Bovendien is ze door het volgen van gehoorzaamheidcursussen ook nog wel eens
gehoorzaam, al zeggen de mensen dáár weinig van.

Maar goed, elke morgen moet de hond uitgelaten worden en begeef ik me dus naar
"het terrein". Een kaal, winderig, met hondenpoep belegde grasmat tussen de
nieuwbouwwoningen.
Daar lopen voornamelijk vrouwen en ik hoor ze praten over anaalklieren,
vlooienplagen, inentingen, loopse teven en allerlei merken hondenvoeding.
Ook het avondeten, de vakantie en natuurlijk de kinderen zijn onderwerp van
gesprek.
Soms zie je honden vechten. Maar dat is dan nóóit de schuld van je eigen hond.
Iedereen weet hoe een hond moet worden opgevoed, al zie je zelden resultaat.

Na mijn dagelijkse ochtendwandeling ga ik weer naar huis, drink koffie, bereid soms
het avondmaal, kijk TV, lees de krant en weet dat ik dan alweer naar het
hondenuitlaatterrein moet. Tjonge, tjonge, wat gaat een dag toch vlug voorbij.

Han Bonnema
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Belle…

Belle

’t Was net nei ’t eten dat Ed ’t inienen achter z’n asem skoôt dat ie nag wat vrage most
an z’n collega Jan.
Hai pakte de têlefoôn en zocht Jans nummer. Gelukkig, d’r werd opnomen.
"Hallo," hoorde Ed heêl zachies.
"Ben jij dat, Jan?"
"Nei," weer bar zachies, "met Sjorsie."
Dat is ’t jongste joôntje van Jan, wist Ed.
"Is je vader thuis, Sjorsie?"
"Nei, die is efkes wat an ’t zoeken."
"Geef je moeder den maar."
"Die zoekt mee."
Verdubbe, docht Ed, deer skiet ik ok gien barst mee op.
"Je hewwe toch nag een ouwere zus, geef die den maar."
"Die helpt ok mee zoeken."
"Loopt ’r deer den nag ientje weer ik efkes mee prate ken?" riep Ed nittelig.
"D’r loopt hier wel een pliesie rond," zai Sjorsie, "en ok nag twei brandweermense."
"Wat moete die allegaar bai jullie thuis doen?"
"Allegaar zoeke," zai Sjorsie.
"Maar wat zoeke ze den?" vroeg Ed.
"Moin!" gniffelde Sjorsie.

Cor Oudendijk

Jan Jansen en ome Sent...

In de Stellingwarver kraanten van 20 mei een verhael van Freddie de Vries in ‘Op 'e

schostienmaantel’ over oons kleine breurtien.

In dat stok kwam lichtkaans iene van mien veuroolden veur: Jan Jansen Bult, karkevoogd. Et
liekt mi'j toe dat Freddie de naeme van mien over-, over-, over, overgrootvader niet hielemaole
goed lezen of speld het, of et staot - kan vanzels liekegoed - niet goed in zien infermaosie.
Neffens mi'j moet dit Jan Jans Bult (een verbastering van Jan Jans zn; Jan, zeune van Jan)

wezen. En die Sent van Jehannes die in dit stok nuumd wodt is dan vanzels femilie van mi'j en
ok weer van de ome Sent van Jehan. Diezelde ome Sent die zien honnen mit rottekruud op een
misselikmaekende meniere uut de tied hulp (zie: Brogge van glas).

Zo'k now dan ok naoste femilie wezen van... Mar dat wi'k eins hielemaole niet. Mar ja, dat
schrieversbloed... Mar nee, et zal niet zo wezen. Ik bin trouwens ok niet van ‘die kaante' en hi’j
schrift vule beter en vule mooier, en vule gever. En dat gaot bi'j slot van zaeke ok nog es argens
over, is zo niet. Hi’j is gewoon de alderbeste en ik mar een mierkerd. Pfff. Now, gelokkig
mar...

pb
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Beslikte Swaantje…

Meneer Jehan het een dag naor Amsterdam west. Hi'j het daor in et Amsterdams
Historisch Museum de tentoonstelling 'Oolde Meesters van Amsterdam' bekeken. Et
schilderi'je daor hi'j de meerste fantesienen bi'j kreeg was et schilderi'j
'De boerenrechtbank uit het blijspel Beslikte Swaantje' uut 1727 van Cornelis Troost.
Jehan vreug him of wie die Swaantje indertied beslikt het, en was bange dat hi'j dat
gienertied weten zol.

We kun je uut de droom helpen, beste Jehan. Et schilderi'je is maekt naor een
tenielstok 'Beslikte Swaantje, en Drooge Fobert’ of de boere rechtbank; een blijspul
van A. Alewyn uut 1715.

In dit blijspul wodt een verhael verteld, op riem, waorin Fobert de schuld krigt van et
‘beslikken’ van Swaantje. Naor gebruuk in die tied mossen Fobert en Swaantje dan ok
trouwen neffens heur oolden. Beide hadden daor liekewel gien nocht an. De rechtbaank
komt d'r an te pas en nog altied op riem bin de advekaoten an 't woord om de zaeke
rond te kriegen.

Bi'j slot van zaeke wodt de advekaot van Fobert liekwels ommekocht om zien zaeke te
verliezen zodat Fobert inderdaod mit Swaantje trouwen moet. Mar et was niet Fobert
mar… Jonker Jan is de man die an et aende van et eerste bedrief mit een protte centen
zien misstappen recht perbeert te zetten.

En dan komt disse uutspraoke van et gerecht:
"Schout en Schepenen de Pleidooijen wederzyds met byzondere opmerking

aangehoord, en alle de stukken, by Parthyen geproduceerd, distinctelyk geexamineert,

en met aandacht geleezen hebbende, wyders, op alles gelet, waar op te letten stond,

doende recht, adjudiceeren den Eischer zynen Eisch, op ende jegens den gedaagden in

deze gedaan ende genoomen, en ordonneeren des gedaagdes Zoon, Fobert Crelis, alias

drooge Fobert binnen den tyd van zes weeken, na dato dezes, met Swaantje Knollen, in

de wandeling genaamd, Beslikte Swaantje, het Huuwelyk te voltrekken, ofte in cas van

dilay, exceptie, of onwilligheid op poene, als naar rechten.

Condemneeren wyders den gedaagden in de kosten dezer Processe. En leggen

wederzyds Advocaaten maar half Salaris toe, om reedenen.

Aldus gedaan in 't Rechthuis te Puiterveen, den eersten April, 1714"

En Drooge Fobert en Beslikte Swaantje leefden nog lange en gelokkig...

pb
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Leuk en gezellig…

Leuk en gezellig

Dit bin-n woorden die te pas en te onpas worden gebruukt. Van alles en nog wat kan
leuk en gezellig wezen. Een ni-j kledingstôk wordt nog wel ies as heeel leuk an-
eprezen deur et volk wat er verstaand van ef, maar waor de, bijna, ni-jbakken
eigenaar et nog niet elemaole mit dat 'leuk' iens is. Wanneer de koegel deur de kaarke
is en de blouse is ekocht, zij et wel in een maotie groter, komp de bi-jstaandvriendin
er ook nog mit een sjaaltie anzetten want o dat stiet toch zo leuk en gezellig.
Gezellig! Dat ook nog. Hoe kan een sjaaltie now gezellig wezen. 't Is doodgewoon
een stom ding. Et ef wel hele mooie kleuren die herkenbaor bin-n want ook in de
blouse zit etzelfde patroon, maar gezellig, nee dat is now toch wel zeer overdreven
om zo over een sjaaltie te prooten. Mit een leuke blouse op een nog leukere broek en
een gezellig sjaaltie wordt 't ele spullegie in de meegebrochte tase estopt.
"Goh, wat eb ie daor een leuke tase. Waor koop ie zoks now? Apart eur mit die
kleurties op die kleine bloempies. Stiet heel gezellig."

Now brek mi-j de klompe. Ik worre zo zat van dat geleuter over die modeveschienels.
Zeg toch gewoon dat iets mooi is en laot dat leuk maar wezen. Wanneer et niet mooi
is dan wordt dat ook op die meniere ezegd.
"Nee niet mooi, stiet joe niet," maar 't is niet vaeke, "dat stiet joe niet leuk "terwijl ie
joezelf wel heel leuk vien-n want ie hadden net een nette leuke anecdote verteld.
Naodat de rit op uus an in gaank is ezet en waor de leuke kleine bloempies op de
leuke en gezellige tase in omvang bin-n egreui-jd deur de hoeveulheid gekochte
spullen, wordt de andacht etrökken deur een groot bord an de kaante van de weg.
"Stop!!! Kom gezellig binnen!!!
"Koffie met appelpunt, met slagroom, in een gezellige en leuke zithoek bij de open
haard met knappend haardvuur. Je voelt je hier als thuis."
Arrejakkes, Je voelt je hier als thuis.
"Dan moeten wi-j daor en want thuus e-k et ook gezellig," zeg ik nog maar de
bestuurster viendt dit gien goed idee want zie viendt eurzelf op dit moment van de
dag lange niet gezellig. "Zie-j wel wat daor stiet. Zonder gezellig te wezen koemen
wi-j daor niet binnen. Et stiet er dudelijk: Kom gezellig binnen."
Dan maar niet en och, dat leuke skaortegerei en eupeneerd kan mi-j feitelijk ook gien
fluit skelen dus de reise giet op ons eigen vertrouwde nessie an. Bi-j thuuskomst stiet
er volk te waachten die een leeg uus vunden d.w.z. zonder vrouwspersoon.
"Now da-s leuk eur, zo lange weg te blieven. Wi-j zollen toch gezellig uut eten gaon.
Weet ie niet meer wat wi-j hadden of-espreuken."

Tjonge jonge. Et old mar niet op. Leuk eur! Da-j zo lange wegblieven! Leuk eur!
 Dizze keer ef leuk wel een heel aandre betekenisse wat ik liefdevol en tactisch
acceptere en nao niet al te lange tied zitten wi-j gezellig an een gezellig gedekte
taofel waorvan wi-j van heel leuk skaortegerei de maegen vullen.

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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West-Friese streekdrachten...

West-Friese streekdrachten...

De streekdrachten bin in et laeste vorrels van de 20ste ieuw bi'jkaans rondomme
uutsturven. Mar nog rondomme wodden restaanten beweerd en seins dreugen bi'j
folkloristische gebeurtenissen. De kappe het as oorsprong et stadse mussien dat an et
aende van de 18de ieuw in et hiele laand deur de vrouwluden dreugen wodde. De
veraanderde mode en et verlet an veraanderings hadde as gevolg dat de mussen him
ontwikkelen gongen. Et gevolg was daj' an de kleraosie en mit naeme de kappe et
plak van herkomst zien konnen.

An et kostuum van de boerinne koj' de welstaand van de boer oflezen. Wie een
goolden ooriezer dreug hadde meer koenen as die mit een zulveren. De rieksten
hadden alderdeegst diamanties op goolden spelden, echte parels en seins alderdeegst
een 'ferretje' of 'ferronière' over et veurheufd. Ie zorgden d'r veur daj' je niet boven je
staand ankliedden. Zoe'n ooriezer, van oorsprong een iezerdraotien waoj' de musse
mit op et haor vaastezetten konnen, was in de loop van de tied uutgruuid tot een
zulveren of goolden helm. De boerinnen scheerden meerstal heur heufd kael zodat de
musse beter paste en steuken op heur veurheufd toefies vals heur in. As een maegien
veur de eerste keer heur kappe ofzette was dat veur heur vri'jer pattietoeren wel even
schrikken.

Kleren kopen was veur et gemiddelde boeregezin vusen te duur en wodde butendat as
et toppunt van verkwisting beschouwd. Een boerinne mos zels kleraosie maeken en
verstellen kunnen. As jong maegien wodde begonnen mit breien naor veurbeeld van
een broddellappe. Dan volgde markies maeken op een marklappe, et verstellen en
langelaeste et knippen en ni'jen. Een vrouw zat gienertied mit lege hanen an taofel,
mar hadde op rustige mementen altied een brei- of verstelwarkien in hanen.

Al vroeg begon een boeremaegien mit et saemenstellen van een uutzet. Heur hoogste
en ienigste doel was ommes een huwelik. Een kreers koppien hulp daorbi'j, mar grif
ok de veerdigheden as kezen en haandwarken.

(bron: museum Vreeburg, Schagen)

Milieuperbleem...

Et veld is verwoest
de dreuge grond treurt

et koren is vernield
de wien verdreugd
de eulie verleuren

pb
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Uusoldbukien…

Uusoldbukien?

Met disse recessie is de rek elemoale uut et uus-oldbúkien en et ende is nog lange
niet in zicht, zie ik in een krante stoan.
"Wat veur uus-oldbúkien" vroag ik mi-j of. Bin dr nog mensén die d'r een uus-
oldbúkien op noa oalen?  Nee toch, det's vus te völle wark.
Alles opskriémm wa'j uutgèèm, doar kriej een start van det doe'j niet.

Eel vrogger, kreë'j alle wéken oen loon in een pepieren zàkkien met 'echte centen'.
Ja, toen ad det zin, want dan ko'j precies zien woar de centen eblèèm waren.
Wa'j oaver adden zat in oen knippe, det ko'j nog besteden en a'j 't iéne bi-j 't andere
optelden kwam ie weer an't beginbedrag, simpel hè?
Ie kwamm wel ies een paar dubbelties te korte, want ook toen a'j wel ies wat
uutegèèmm wa'j niet opeskrèèmm adden. Maar now?
Zowat alles wordt teëngswoordig automatisch van oen rèkige of-eskrèèmm, met et
gevolg. . . Ie weetn niet meer uut 't eufd oevölle d'r veur 't ién en ander betaald mut
worn. A'j niet uutkieken bi'j 't "oaverzicht" zomar kwiet.
Ie mun d'r ampart veur goan zitten umme et zákien uut te fiegeliérn.
Dan is 't nog zo det de verskillende rèkiges (um administratiekosten te drukken) bi-j
mekare op-ezet worn. Doar wordt alles nog meer onoaverzichtelijk van.
Nee, ik kriége wel ies et gevuul det ze det doen umme de mensen de rèkiges zo gauw
meugelijk in een la te loaten belanden.  't Wordt toch wel automatisch betaald.
Zolange d'r nog wat opstoat. . . Al e'j die zeker-eid ook doarvan mar ién keer in de
veertien daang en die veertien daang is veur eel völle mensen een te lange tied, ze
gèèmm mar uut en uut en kieken niet noar wat z'al uutegèèmm em.
As d'r gien centen meer bin?  Lién ie toch gewoon, makkelijk zat, kiek mar noar de
reclame. In kranten en op televisie gèèm z'oe de indruk de'j binnen de körtste keren
met tassen vol geld "gratis" de deure van een bank uut kunnen loopm.
Een kind skiént de wasse te kunnen doen en ie kunn gewoon deurgoan met oen
"verkeerde" uutgaavmpetronen. Natuurlijk kom ie wel in de probleemm. . . later, mar
det zie'j dan wel weer. "Wie dan lèèft wie dan zorgt"  Et sprèèkwoord is d'r niet veur
niks.
Mar oe ku'j verwachten det, a,j zelf niet met de financiën umme kunnen goan, oen
kinderen det later wel kunnen?
Ik zie stoan:  Et verskil tussen riek en arm is weer vadder toe-enumm. De zieke arme
mensen kunnen alleent zichzelf nog wegbezunigen. Mar niemand ef ze 'n briefien
deur de deure egooid met de gebruuksanwiézige d'r op oe det mut. Ja misskien ku'j
det op internet vinden, maar det em ze niet, gien geld veur. Of misskien ku'j det in
Den Haag wel aanvroang. Kosten, 15 euro exclusief de kosten veur et versturen van
dit document met vaste völle woorden en weinig gebruuksanwiézige. Nee, a'j vrolijk
en onbezorgd deur 't lèèm willen goan  mu 'j niet bi-j de allerarmste zieken be-euren,
doar bin'k wel achter.
Maar aj gezond binn en oen boamkamer op orde em, dan ku'j met wat vindingrijk-
eid en twie andige anden een eel ende komm.  Ej die niet? Bi'j niet zo andig? Die
andige anden gruuin d'r vanzelf an, ie mun' t alleen wel eel graag willen, anders lukt
et oe nooit!

Corry Overmars, Hasselt
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Stoere kerels…

Stoere kerels

Klaas en Gert hadde nag nooit vlogen en dat most ’r toch ’n keer van komme.
Hunnie vrouwe hadde ’n vekantiebestemming uitzocht en deer kon je niet met de
bus heen. Ze hadde al heêl wat roisies maakt nei ’t buitenland, maar den met de
toeringcar, dat was net zô makkelijk. Je hoefde maar in te stappen en de chauffeur
reed nei de plaas van bestemming. En alles werd voor je regeld: ’t hotel, ’t eten en
de uitstappies. En seivens zat je mooi an.

Maar nou moste ze met ’t vliegtuig mee. De vrouwe hadde op de plattelandseivend
’n lezing baiweund met dia’s d’rbai over Oisland en deer ware ze vol van
thuiskommen. ’t Leek ’n heêl bijzonder land te wezen met watervalle, goisers die
heêl houg de lucht inspote en zwavelbade. Dat deer wouwe ze met alle verdol nei
toe. De manne krege al rillings dat ze ’t woord Oisland hoorde, maar ze konne d’r
niet onderuit.

Alles werd regeld bai ’n roisburo en de dag van vertrek kwam al dichterbai. Van
mense die alders vlogen hadde wiste ze zo’n beetje hoe of ‘t ’r an toeging in de
vertrekhal van ’t vliegveld. De voilighoidsoise benne heêl streng. Je moete deur ’n
poortje en as je dinge van metaal bai je hebbe, gaat ’r ’n alarm of. Dat je moete alles
inlevere: je sleutels, zakmes, skeertje, de riem van je broek en nag zuks meer.
Toedat ’t zover was en ze voor ’t poortje in de raai stonde en alles inleverd hadde,
zee Klaas teugen Gert: "Ik ben heêl bang dat bai moin ’t alarm ofgaat, want ik heb
stalen zenuwe."
Weerop Gert zee: "Ik ben d’r ok bang voor, want ik heb ’n oizeren geduld."

Nel Vlaar-Kroon (in et West-Fries)

Ra, ra, reer...

Uut Genesis 42:18 De derde dag zei hij tegen hen: ... Genesis 42:20 En breng me dan
je jongste broer...

Dat is toch mal, as Jozef (in Iegypte) tegen et meervoold 'hen' (heur) zegt: "Breng me
'je' (jow) breur. Zoks verwaachten we eins eerder aandersomme. In 't Stellingwarfs
zol zoks goed kunnen mar in 't Nederlaans vie'we et een betien een vremd gezichte.
We hadden in et Nederlaans dan ok hebben wild: "Breng me jullie jongste broer." Et
Nederlaans is dan ok haost lieke muuilik as 't Stellingwarfs...
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Taeltuun

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

bekaant = bijkans, bijna
bekieven = bekijven
bekkeling = rugleuning van een stoel
bekkerd = iemand met een grote mond
beklappe = iemand die altijd veel praatjes maakt

Zo muuilik maekt oonze taelpelisie et...

Neffens een stokkien uut et i-dagboek van Johan V. 12/4/2009 het de taelpelisie in
Berkoop een peer woorties beterd: Ik zol d'r nooit an docht hebben en schrief et woord

"geweerwodden" an mekeer vaaste. En "klaorwakker" is ok ien woord, ik hadde dat ok

een keer los van mekeer schreven. Dat soort kleine dinkies he'k veraanderd. Mar et liekt

now de ni'jste mode te wezen en schrief de lidwoorden veur revieren mit een heufdletter.

Et zol dus wodden moeten: "Over De Lende veert een boot." Ik vien dat allemachtig lillik

lieken. Dat wi'k niet. In et Nederlaans doej' zoks ok niet. Wat toch een mal gezicht. Ik wil

graeg gewoon de Lende, de Scheene en de Kuunder schrieven blieven kunnen. Ik hope

dat mien uutgever wat dit anbelangt een betien toegevelik wezen wil…

klaorwakker (ok klaor wakker) = klaar wakker
klaorzetten, klaorspeulen, klaorstaon, klaorstomen, klaormaeken, klaorleggen,
klaorkriegen, klaorkommen (spor.!), e.z.v.

Geweerwodden is inderdaod ien woord mar oons WB brengt oons wel een betien van de
riebeles want in alledrie de veurbeeldzinnegies bi'j geweerwodding staot dat
geweerwodding iedere keer mit een strepien: geweer-wodding. Zoks is dan ok niet nao te
kommen.

liest of liefst…

Woordeboek: Liest(e), ook liefst(e) (thans gebruikelijker); de vormen met -e indien et
voorafgaat; overtreffende trap van graeg 1. het meest graag, Wat woj' mit Sunderklaos et
liest(e) hebben? 2. erg graag Ik wol et liest thuusblieven 3. het meest lief aandoend, het
meest vriendelijk Dat maegien lachte et liefst van allemaole

Haandwoordeboek: liest II, liefst bn. 1. het meest graag 2. erg graag 3. het meest lief
aandoend, het meest vriendelijk

Geschreven spreektaal met een stomme 'f'?
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Dichtwark…

Tante Toos

't Was op d' elfduuzend in
tweeduuzendzeum
dat 't Kolbèrtien 't geweer op 'ef 'eneum'
I'j skeut precies in de roos
van zien tante Toos.
En is toon van 'n kolde kaarmse thuus
'ekeum

Giele

Limmerik

Een ‘eel lief maegien wonend aachter Aepeldoorn
worde zonder neuze geboor’n
Maor de natuur docht shit
‘k geve ‘eur toch wat ekstra’s mit
Wat docht ie van een paer ‘ele grote flapoor’n.

Giele

Volbracht

De leste kracht van een vermujde aomd
Boegt zich beroert mit liefde veur de nacht
En 'ef bi'j 't stille skiensel van de maone
Vol trots zien aomdwaark volbracht

't wachten is now op 'd anstaonde morn
In antocht in een 'emelsblauwe dracht
En vol van liefde en van riekdom
Zal i'j zich andienn'n vol van pracht

Kniggien
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Steenwiek

Steenwiek 'ef een gries verleden
Neet vrömd veur een wat grieze stad
En waor 't progressie 'ef bestreden
'Ef 't vaek genog succes 'ehad

Waarkgeleeng'heid 'ef 'et 'eweerd
't Wol van ontwikkeling niks weten
A-j 'ier wat 'adden deur'eleerd
Dan ko-j een baene wèh vergeten

Ik wete neet meer waor 't an lag
Progressief Steenwiek was 'et zat
Verni'jing!, maor 't wördt 'n anslag
Op de 'istorie van de stad

't Steenwiekerdiep mos worn 'edempt
De Looijersgrachtebrogge mos weg
En 't Rooie Dorp, ook veurbestemd
Om te verdwien'; stao in de weg

Gelokkig is 'et tij 'ekeerd
Breken is uut, bouwen is in
Les uut 't verleden is 'eleerd
Omzien in wrok 'ef neet veul zin

Kiek 'oe de stad waarkt an de grachten
Kiek 'oe 't de wallen 'ef 'ersteld
Steenwiek blif neet stil ofwachten
Dat mag gerust worden 'esteld

Toch is ofwachten soms neudig
En ofstellen een beter plan
Dat mit de Kaamp' is overbeudig
Dat Kaampeplan mot in de ban

Want Steenwiek, pas good op oen tellen
Neet alles wat a-j doon is good
Wi'j in de toekomst nog mit tellen
'Eb dan respect veur oen aarfgood

Steenwiek waarkt an zien imago
Mit naeme regio tv
Programma's as Buusman en Zo
Waarken daor 'eel good an mee

Gao deur, mien stadtien an de Ao
Mit oog veur toen, moar ook veur 't heên
En zorg, de tied da-k nog bestao
Da-k aepetrots op oe kan weên

Mogge (juli 2003)
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De Reize

‘k blaedere ‘d ’ele atlas deur.
En geve elk plaesien een kruus.
De reizen woarvan ak drome,
onberiekbaor, varre van mien ‘uus.

Loak maor neet langer wachten,
’k mot vandaege nog goan.
Of sokkel ik maor deur
in mien ‘udige bestoan?

Kniggien

Geld

Bertus Groôt van achtentachtig
had vezelf al lang pensioen.
’t AOW’tje was gien vetpot,
maar hoi kon het er mee doen.

"’n Mens," zee Gert, "heb niet vul nôdig,
’k heb alle dage vleis op ’t bord.
En as je zo de krante leze
is er toch al geld te kort.

’k Kin allien niet goed begroipe
- ’t zint moin oigelijk bar slecht -
dat zo’n snotjoôn as moin Arie
ok z’n AOW al kregt.”

Siem de Haan (in et West-Fries)

14-5-2009

un photograaf (vandeage) in Oldemaark
seukt beelden, neet al te staark
kan de troan'n neet bedwing'n
seet soveule mooie ding'n
moar 't is en blef sien waark.

photo-kolbertien's koophieraait

stoffige studie Stellingwarfs

staorig stennen
stiems studeren
stroef stellen

starkt stiemerige stelte
stelt stienderige starkte
steunt stellige stienze

stut staorige starfte
stokt stille staemer
stalt stieve stokken

stoffige studie Stellingwarfs
st...st...st...

St. Stillehad



41

Rilke (17)

De paanter

In de Jardin des Plantes, Peries
Zien blik is van et veurbi'jgaon van de staeven
zo mu wodden, dat hi'j niks meer hoolt.
Him is ‘t, as duzend staeven him omgavven,
En aachter duzend staeven inkeld leegte grauwt.

De wieke gaank van kracht en lienige passen
die him in alderkleinste kringen dri'jt,
is as een daans van kracht rondom een midden
waorin een grote wille doldri'jd is.
Seins schoft et zwaor pupilgerdien
geluudloos op -. Dan glidt een beeld naor binnen,
gaot deur de stilte van de strak spande zinnen
naor et hatte - waor et in verdwient.

Der Panther

Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein.

René Maria Rilke is op 4 december 1875 as een zeuvenmaondskiend in Praag geboren en
op 29 december 1926 wegraekt in et sannetorium van Val-Mont sur Territet,

an et meer van Genève vlakbi'j Montreux in Zwitserlaand.
Hi'j was iene van de belangriekste lyrische dichters in de Duutse tael.
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De Stellingwarver Biebel

Opmaeken is vaeks een aorige bezighied.
Ten minste aj’t hebben over bi’jglieks et
opmaeken van een possien lekker toemaekt
eten…

Et opmaeken van de kas kuj’ daor ok onder begriepen mar heurt daor vaeks niet onder
begrepen te wodden. Gepruts mit cieferties. Et opmaeken van gewoon een boekien is ok nog
wel te doen aj’ een klein betien doel hebben over wark dat in de drokkeri’jewereld veurkomt
en ie bin wat handig de komputer. Et opmaeken van een boek as et Boek der Boeken is
liekwels een hels en heidens kerwei.

Veurwark, titelblad, fraanse titel, blok, witriegels, kelommen, initiaolen, zetspiegel,
roggebrette, registeren, magneetraster, kop- en voetteksten, centimeters, pica’s, punten en
cicero’s… gek woj’ d’r van! As dat mar goed komt… Zo moet et eins ongeveer wodden:

De schepping van hemel en eerde

1In et begin maekte God de hemel en de eerde.

2 De eerde was nog woest en doods, en d’r lag een
duusterte over de oervloed, mar God zien geest
zweefde over et waeter.

3 God zee: "D’r moet locht kommen", en daor
was locht. 4 God vun dat et locht goed was, en hi’j
scheidde et locht van de duusterte; 5 et locht
nuumde hi’j dag, en de duusterte nuumde hi’j
naacht. Et wodde aovend en et wodde morgen. De
eerste dag. 

6 God zee: "D’r moet midden in et waeter een
gewulf kommen dat al et waeter van mekeer
scheidet." 7 En zo gebeurde et. God maekte et
gewulf en scheidde zo et waeter onder et gewulf van
et waeter daorboven. 8 Hi’j nuumde et gewulf
hemel. Et wodde aovend en et wodde morgen. De
twiede dag.

9 God zee: "Et waeter onder de hemel moet
naor ien plak stromen, zodat d’r dreug laand komt."
En zo gebeurde et.
10 Et dreuge nuumde hi’j eerde, et saemenstroomde

waeter nuumde hi’j zee. En God zag dat et goed
was.

11 God zee: "Rondomme op eerde moet jong
gruun uutlopen: plaanten die zaod anmaeken en
verschillende bomen die vruchten mit zaod d’r in
dregen." En zo gebeurde et. 12 D’r kwam jong
gruun op eerde: verschillende plaanten die zaod
anmaeken en verschillende bomen die vruchten mit
zaod d’r in dreugen. En God zag dat et goed was.
13 Et wodde aovend en et wodde morgen. De
dadde dag.

14 God zee: "D’r moeten lochten an et
hemelgewulf kommen om de dag van de naacht te
scheiden. Ze moe’n de seizoenen, de daegen en de
jaoren angeven, 15 en ze moe’n as laampen an et
hemelgewulf d’r toe dienen om locht op eerde te
geven." En zo gebeurde et.
16 God maekte de twie grote lochten, et grootste
om over de dag te regeren, et kleindere en de
steerns om over de naacht te regeren. 17 Hi’j zette
ze an et hemelgewulf om op de eerde locht te
geven, 18 om te regeren over de dag en de naacht
en om en et locht te scheiden van de duusterte. En
God zag dat et goed was. 19 Et wodde aovend en et
wodde morgen. De vierde dag.

f&p
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Stelling van de maond

Wi’j’ reageren op disse stelling of wi’j aanders wat An de liende hangen…? Dat kan in ’t
Nederlaans, et Fries of – bi’j veurkeur – in ’t Stellingwarfs. Veur de aorighied mag et vanzels
ok nog wel es wat een aander taeltien wezen. Et gebruuk van niet-Stellingwarfse bi’jdregen
wodt trouwens wel een betien in de haand holen. Opsturen naor: info@stellingwerfs-eigen.nl

Et archief van dit maondblad kuj’ vienen op www.stellingwerfs-eigen.nl

Aj’ dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’ nog iene die ’t misschien ok
(graeg) lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl

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

even angeven.

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

PAS OP: Iederiene stuurt veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gelt liekewel
inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie/uutgever nemt hier
gienertied verantwoording veur mar schoeft die deur naor de instuurder. De grootte van een
dokement - behalven mit foto’s en plaeties - het binnen roeme greenzen, gien beparking.

An de liende
mittenneer en veurenneer

* Aende *

Je hatte lochten is gezonder as je argernis opvreten


