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Van de redaktie

Daenkend an Stellingwarf…
Wat ik vien dat d’r in dit nommer van ‘An de liende’ slim positief uutspringt is et

initiatief van Nicolette Hartong veur een schriefwedstried op bladziede 7: maek een

variaosie op et beroemde gedicht van Hendrik Marsman ‘Denkend aan Holland …’.

De eerste riegel moet in dit geval vanzels wodden: ‘Daenkend an Stellingwarf …’.

Et is daoromme ok een mooi initiatief omreden Nicolette de veerdere ofhaandeling van

de wedstried ok veur eigen rekinge nemt. Hatstikke veul daank hierveur. Kiek mar

vlogge veerder wat dit anbelangt en daenke dan es bi’j jezels: zoe’n initiatief, dat zollen

meer meensken es doen moeten…

Berkoper Mark…
De weergoden hebben wel even driegt mar deur oons rechtstreekse ‘lijntien mit boven’

hadden ze et bi’j slot van zaeke toch hiel goed mit oons veur. Et was dan ok weer een

slim gezellige drokte op disse mooiste dörpsmark in de wiede omkrieten. Goeie orgeni-

saosie, goed weer, een protte volk en o.e. bi’j oonze dis een hiele protte boeken te koop;

m’n liefje wat wi’j’ nog meer. De foto hieronder mit de prachtige oolde karke van

Berkoop op de aachtergrond, en waor de vertaelers van de ‘Biebel in et Stellingwarfs’

aachter de dis op de Berkoper Mark staon is maekt deur Lenus van der Broek.

Drentse taol…
We wodden d’r op wezen dat sund 3 juni van dit jaor et Drents woordeboek op internet

te bevraogen is. Kiek mar es op http://www.huusvandetaol.nl. Bovenan staot dan een

link naor ‘Woordenboek van de Drentse dialecten’ en dan koj’ vanzels op

http://www.drentswoordenboek.nl. Zoks zol veur et Stellingwarfs ok niet verkeerd

wezen, liekt mi’j. Zoe’n prachtige verzaemeling van de vier dikke boeken van dr. Henk

Bloemhoff mit zoe’n rieke inhoold van et Stellingwarfs zol wereldwied veur iederiene

beschikber maekt wodden moeten, donkt mi’j. Mar goed, dat zal dommiet mit

EduStellingwarfs nog wel es weer an de odder kommen…

Friesch Dagblad…
Et Friesch Dagblad http://www.frieschdagblad.nl hadde een dag nao de Berkoper Mark

een mooi verhael mit een plaetien over oons doen en laoten. Een dag of wat eerder ha’k

een goed interview mit Bauke Boersma en op de Berkoper Mark het Marchje Andringa

d’r nog een mooi sfeerplaetien bi’j scheuten. Deur et artikel in disse kraante het de

woordvoerder van de Gemiente Oostaende oons half-en-half toezegd dawwe zo gauw

meugelik nao de vekaansie van de pottefuliehoolder (weth. But) heuren zullen awwe

now definitief al dan niet een bi’jdrege van Oostaende integen zien kunnen. Now o.e.

de Perveensie Fryslân en de Gemiente Westaende wel mitdoen kan et toch haost niet

aanders as dat Oostaende dommiet aachterof een protte spiet krigt as ze now niet

mitdoen, mar ja, dan is et te laete…

Radio…
Ok in hogere sferen hewwe de oflopen maond mooi wat reklame veur et Stellingwarfs

maekt en weren o.e. te beluusteren op Omrop Fryslân Radio. Et interview is hier nog es

nao te luusteren: http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_61080.aspx.
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Piet (mit een boekien van Nijntje in et Letien: Miffa ad mare) en Frank aachter de dis van Stellingwerfs Eigen

op de Berkoper Mark mit de karke van Berkoop (12
de

 ieuw) op de aachtergrond. Foto: Lenus van der Broek.

Een dag eerder wawwe op de laandelike Groot Nieuws Radio mit een interview

http://www.grootnieuwsradio.nl. Disse radio richt him trouwens niet alliend op

Nederlaand mar ok op België en kuj’ via heur webstee ok op internet heuren.

Rabokelender…
Bi’j slot van zaeke moe’k nog even zeggen dawwe tiedinge kregen hebben dawwe

ankem jaor mit een mooie foto op de jaorkelender van de Rabobank ‘De Stelling-

werven’ te bewonderen wezen zullen. Nee, ik geleuve niet dat et een blootplaetien

wodt…

Nog meer…
Eins wo’k et ok nog even hebben over oorkonden waor de naeme Stellingwarf op

veurkommen mar dan gao’we tevule lieken op de ‘maekers van et jaorverslag’ wao’k

trouwens van die heur subsidiegevers nog niks heurd hebbe. Mar goed, dat zal an et

zoemerreces liggen en och ja, ik hebbe nog wel even geduld. De kommende maond

za’k Duutslaand in om bi’j oonze Nedersaksische naobers - an ginne kaante van de

paol - et Stellingwarfs ok nog es uut te dregen. In een volgend nommer moe ‘k ok nog

bescheid geven over weer een ni’j kontakt da’k in ’t zuden, in België opdaon hebbe.

En van ’t winter zitten Roely en ondergetekende in et Friese Literêr Sirkwy’.

Drok, drok, drok, altied baandig in de weer veur et Stellingwarfs…

En nog meer…
Now zo’k et alderbelangriekste – now ja, alder… – nog haost vergeten: ja heur, we

hebben et roem haeld. Dit nommer van ‘An de liende’ gaot naor meer as 1.000

belangstellenden (1.016 om percies te wezen) veur streektael, en dan benaemens mit

belangstelling veur et Stellingwarfs in tael en kultuur, en wat daor stief tegenan

leunt…

Wi’j bedaanken dan ok al oonze abonnee’s en veural ok de instuurders van weer een

groot verscheid an proza, poëzie, aandere schrieveri’je, foto’s en wat al niet…

pb
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Wussen jim dat…

• Joodse meensken  thuus wel es een protte geld beweren. Een oolde vrouw in Tel Aviv  hadde

een miljoen dollar in heur beddemetras verstopt. De dochter hadde bedocht dat  mem nog mar

es een ni'j bedde anschaffen mos. De oolde metras belaande op de ofvalbulte, mit as gevolg:

een miljoen dollar de mist in.

• De medici now al in de gaten kriegen dawwe nao de zoemer lillik te passe kommen kunnen

deur de Mexiaanse griep. Ze mienen dat et virus him ok deur de locht verplaetst. Iederiene

staot d’r dan ok bloot an.

• Jow tegenwoordig ok as vri'jwilliger bi'j de pelisie kommen kunnen.Misschien dri'jt et d’r nog

wel es op uut dat zoe´n vri'jwilliger dikke bekeurings uutschrift, zelf krigt hi'j hier dan een

bedaankien veur.

• D'r niet alliend haandel in kiepe-eier zit mar ok in eier van zeldzeme voegels. Eier van de

zeldzeme blauwe kiekendief bin duur: 1500 euro et stok. Et ei van een sturk is aorig

goedkoper. Die gellen 800 euro et stok. Ie kun et niet zo kroem bedaenken of meensken

hebben et om hanen.

• Dat de Stellingwarven hiel oold binnen staot as een paol boven waeter. Pluzers stoppen d’r

een protte tied in om an de weet te kommen hoe oold. As d’r een oold dokumentien vunnen

wodt vienen een haantienvol Stellingwarvers dat een Godsgeschink. Et dot blieken uut oolde

gegevens dat d’r best wel een protte vri'jhied was in die oolde tieden. Mar ok allemaole ruzies

tussen femilies waor ze moord soms niet uut de wege gongen. Nog niet bar vule veraanderd

dus.

• D’r gehaaide Stânfriezen daelestreken binnen in de Stellingwarven die een protte naor heur

haand weten te zetten. Vergunnings los kriegen bi'j de gemiente om mega stallen te bouwen

waor as ze 2000 koenen in uut melken kunnen. Dat oolde Stellingwarfse boswallen hierveur

wieken moeten, vienen ze hiel gewoon. En aj’ dan bedaenken om et historische Battenpad

zien weerde terogge te geven, dan geven zokke Stânfriezen je in et begin wel geliek, mar as ‘t

d’r op an komt gaon ze d’r veur omme liggen. Ienrichtings verkeer dus. Geld het bliekbaer

altied een protte macht. Hier woj’ teleursteld en muui van.

• Et hiel mooi is om je mit tael doende te holen. De Stellingwarvers maeken van erven, arven.

In Noordwoolde Zuud praoten ze Kolonisch, dat is netties Nederlaans. Daor numen ze aarfd,

georve.

• De popzanger Michael Jackson de drok van et leven niet verwarken kon. Hi'j wodde mar 50

jaor. Of zol hi'j vermoord wezen? Et is mar te hopen dat popzangers in de Stellingwarven et er

beter of brengen zullen.

• Een loodgieter een aorig doffien geld vunnen het in de kroepruumte van een huus. Dit huus

was eigendom van een woningkoöperaosie. Disse gewone man was eerlik, hi'j gaf et an bi'j de

pelisie. Die onderzuukt now wie daor zovule geld daelelegd het.

• De inboedel van Pim Fortuin een half miljoen opbrocht het bi'j de verkope. De inboedel van

een deursnee meenske geen kwattien weerd is. De oolde voetbalschoenen van Abe Lenstra ok

wel wat opbrochten mit de Berkoper mark. Et is mar krek wat een gek er veur geft.

Henk de Vries
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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…

      -.-.-.-

Appels en peren…

In alderhaande biebelse vertellegies wodt d'r hiel vaeke beweerd dat d’r een ‘os en een

ezel’ bi’j de voerbak - die as wiegien veur Jezus diende - in de stal in Betlehem stonnen.

Niks van an, trouwens...

Krek zoks zie’we ok in et verhael van Adam en Eva in et parredies. Eva zol een ‘appel’

plokt hebben en an Adam geven hebben en daor zol et doe veur altied misgaon wezen.

Een appel komt liekwels mar twiekeer veur in de hiele Biebel, en wel in Psalm 17:8

Hude mi’j as de appel van jow oge,

verschoel mi’j in et schaad van jow vlarken

en in Spreuken 25:11 Et juuste woord op de juuste tied is as een goolden appel op een

zulveren schaole.

Niks over een appel van Eva. In de ooldste tekst van de Biebel staot op dat plak dan ok

niet 'appel' mar 'vrucht'. Deur de jaoren is van die vrucht (veur et gemak?) mar een

appel maekt.

D'r bin alderdeegst biebelkenners die een stap veerder gaon en zeggen dat et lichtkaans

gien vrucht, gien appel mar alderdeegst seks west het (o.e. William Marrion Branham,

1909 – 1965). De slange waor Eva mit van doen hadde was gien slange zoas wi'j die

vandaege-de-dag kennen mar een dierlik wezen dat zoe'n betien tussen een meenske en

een dier inston. Een bepaold soorte aep zoas we now kennen zol d'r misschien een

protte op lieken kunnen. De duvel zol deur dat meenske-achtige dier Eva verleided

hebben. Et risseltaot was de zundeval mar ok dat deur die daod Kaïn geboren wodde.

Et meenske-achtige dier is eerst doe wodden zoas wi'j de slange now kennen. Abel was

wel een zeune van Adam mar Kaïn was in disse ogen eins een halfbreur van Abel, een

duvelskiend; Genesis 3:14 God, de Heer, zee tegen de slange: "Ie bin vervluukt omdaj’

dat daon hebben, et vee zal in ‘t vervolg in een grote boge om je henne lopen, wilde

dieren zullen de aandere kaante opkieken; ie zullen op je boek kroepen en ie zullen je

hiele leven lang stof eten."

Ik geleuf et, ikke niet
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(Pries)vraoge…

Kotleden las ik in et Dagblad van et Noorden disse Drentse schrief-priesvraoge:

Et bekende gedicht van Hendrik Marsman 'Denkend aan Holland zie ik ...' as basis

om et Drentse gevuul uut te drokken. Iederiene kon insturen. Ik zol haost een gedichien

instuurd hebben dat dan vanzels wel begon mit: 'Daenkend an Stellingwarf zie ik ...'

en dan vanzels in et Stellingwarfs. Ik hebbe et om ien of aandere reden toch niet daon.

Op de webstee van Huus van de Taol vun ik de uutkomst en inzunnen wark niet (meer)

terogge. Jammer…

Mar toch zag ik disse (pries)vraoge en wedstried ok graeg veur et Stellingwarfs:

'Daenkend an Stellingwarf ..................... (zels veerder an te vullen)' .

Dat, as iene him reupen en anvieterd vuult om hier een gedicht op te schrieven dan zie

ik de inzendings graeg tegemoet. Et moet beslist over Stellingwarf gaon zoas de eerste

riegel al angeft mar veerder mag in alle Nedersaksische streektaelen instuurd wodden.

De pries bestaot uut een mooie professionele foto van een mooi plakkien in Stelling-

warf waor et winnende gedicht as

aachtergrond in verwarkt is?

De jury wodt an now toe deur mien

persoontien zels vormd, mar ik kriege

daor ok graeg nog wat hulp bi’j...

Inzendings graeg veur 

et aende van september Et originele gedicht van Marsman:

an mi'j: bebusy@planet.nl 

Nicolette Hartong

www.nicolettehartong.nl

-.-.-.-.-.-

(Veur zoe’n prachtig idee zegt de redaktie

van ‘An de liende’ Nicolette graeg

- mar zonder him op te dringen - hulpe toe

bi’j et beoordielen van et inzunnen wark.

Inzunnen wark krigt ok alle ruumte om in

dit blad ofdrokt te wodden.)

Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan,

rijen ondenkbaar

ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan;

en in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land,

boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en olmen

in een grootsch verband.

de lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord,

en in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord.

Hendrik Marsman, 1936 (1899-1940)
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Alliendgaonden (8)…

Alliendgaonde moeke Cathy

Ik bin alliend. Dat vuul ik hiel goed. Vuuf maonden leden bin 'k bi'j Sjef weggaon. Et

vlotte niet meer zo tussen oons. Daor wi'k now eins niet an daenken. Za'k dommiet

zelsstaandig wezen? Sjef zol zeggen... Nee, daor wi'k now krek niet an daenken!

Ik hebbe altied warkt. Dat dee 'k mit een protte nocht. Om de centen was 't niet neudig.

Wi'j hadden een driemaol modaol inkommen. Daor hewwe trouwens ok naor leefd. De

duurdere vekaansies weren veur oons. En eerst een flattien mit een hoge hiepeteek

kocht. Hiepeteek oflost, flattien goed verkocht en doe een mooi, geriefelik, zelsstaandig

huus kocht. Et wodde een schaekelbungalow an een gooldkust. M'n liefien, wat wowwe

nog meer! Mar wat is d'r now, nao achttien jaor van overbleven?

Ik woon now mit de beide kiender in een huurflattien. Sjef het ok zoe'n ientien. Jacky en

Jessica - mien beide maegies - hebben et mier an leren kregen. Zi'j hebben now een

breurtien dood an leren. Heur ienigste breurtien. Dat vien 'k anstotelik. Hopelik

kommen zi'j d'r ok weer bovenop en gaon ze laeter toch nog studeren van de centen die

we veur ze an kaant legd hebben.

Zullen de vervelende of de mooie herinnerings bi'j mi'j aachterblieven a'k hier goed

deurhenne komme? Zit ik nog wat te vaaste an et - nee, oons - verleden? Wat wodt mien

toekomst? Waor daenken de beide maegies now veural an? Ze bin vule stiller as

veurhenne. Kuj' dit as kiend allemaole wel goed verwarken? Kriej' d'r dan alliend now

last van en gaot dat wel weer over of blift et je je leven lange stark beïnvloeden?

Kriegen zi'j laeter een positieve biening mit een man?

Mien gedaachten zwinken henne-weer-denne tussen mooie erverings, vervelende

herinnerings en vaege verwaachtings veur de toekomst. Seins lokt et mi'j al wat meer

positief as zwatgallig te daenken.

Et leven is vol mit gezegden as: zonder gelok veert gieniene wel; ie bin zo jong aj' je

vulen; ie bin zo oold aj' je vulen en ie bin zo riek aj' je vulen.

Leeftied, Gelok en Geld hebben gien van allen een peilstok. Et is gien ofstaandelik

maotwark. De ienigste norm bin ikzels. Ik zette vandaege mit mezels opni'j uut aende.

anne bult

Goeie vraoge…

Wanneer zag Maria Jezus veur et eerst, nao zien opstaanding?

Mattheüs 28:9 : Veurdat ze weerommegong naor zien leerlingen.

Marcus    16:9-10 : Veurdat ze weerommegong naor zien leerlingen.

Johannes 20:2 : Naodat ze weerommegong naor zien leerlingen.
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Sprokien…

Luuster kiender, luuster…

Roodkappien

D'r was es een lief klein maegien. Iederiene die heur zag hul van heur, mar heur

grootmoeke wel et aldermeerst, en die wus ienvooldig niet, wat ze et kiend allemaole

geven zol. Op een keer gaf ze heur een rood flewielen mussien en omreden et heur zo

goed ston en ze gienertied iens meer es wat aanders anhadde, wodde ze van doe of an

inkeld nog mar Roodkappien nuumd.

Op een dag zee heur moeke:

"Kom, Roodkappien, hier hej' een stok koeke en een flesse wien, breng dat es naor je

grootmoeke toe. Ze is wat zwak, ziek en misselik en hier zal ze van opknappen. Gao

d'r mar op et hoogst van de dag henne, veur et te waarm wodt, en aj' et dörp uut

binnen, loop dan netties en gao niet van et pad of, want aanders vaal ie nog, knapt de

flesse en dan het grootmoeke niks. En aj' bi'j heur binnenkommen vergete dan niet om

drekt goeiedag te zeggen zonder eerst rond te snuuien."

"Ik zal goed oppassen," zee Roodkappien tegen heur moeke en ze gaf d'r heur de

haand op.

Grootmoeke woonde buten in de bos, een half ure van et dörp weg. Doe Roodkappien

in de bos kommen was, kwam ze de wolf tegen. Mar Roodkappien wus niet dat et een

geveerlik dier was, dat bange was ze al hielemaole niet veur him.

"Goeiemorgen, Roodkappien," zee de wolf.

"Dag, Wolf," zee Roodkappien.

"En waor zul ie zo vroeg al henne, Roodkappien?"

"Naor grootmoeke, Wolf."

"En wat hej' daor in dat maantien?"

"Koeke en wien. We hebben gisteren bakt en grootmoeke is wat zwak, ziek en

misselik en hiermit zal ze wel weer wat op krachten kommen."

"Vertel me es Roodkappien, waor woont je grootmoeke eins percies?"

"Nog roem een vorrels ure lopen veerder et bos in, onder de drie grote iekebomen

staot heur husien, en beneden is een neutehede, ie kennen et vaaste wel," zee

Roodkappien.

De wolf docht bi'j himzels:

"Dat jonge malse ding is een lekker happien, dat zal nog beter smaeken as die oolde

vrouw; a'k liepe te wark gao, kan 'k ze misschien allebeide wel pakken." Hi'j bleef nog

een posien naost Roodkappien mitlopen, en zee:

"Kiek, Roodkappien, wat een mooie bloemen rondomme, waoromme kiek ie niet wat

om je henne? En hej' wel deur hoe mooi de voegels zingen? Ie lopen mar recht toe

recht an krek aj' vlogge naor schoele toe moeten en dat, wiels et hier in de bos

vandaege zo prachtig mooi is."



10

Roodkappien keek es om heur toe, en doe ze zag hoe de zunnestraolen deur de bomen

daansten en hoevule mooie bloemen d'r rondomme stonnen, docht ze bi'j heurzels:

"A'k veur grootmoeke een mooi boekettien bloemen plok zal ze dat vast lekker vienen;

et is nog zo vroeg, ik kom toch nog wel op ‘e tied."

En ze gong van et pad of tussen de bomen om bloemen te plokken. En iederkeer as ze

een peer plokt hadde, docht ze dat d'r veerderop nog een mooiere bloeme ston, en zo

raekte ze de hieltied veerder van et pad of en dieper de bos in. Mar de wolf gong recht

toe recht an naor et huus van grootmoeke en klopte op 'e deure:

"Wie is daor?"

"Roodkappien, mit koeke en mit wien, doe de deure mar vlogge eupen!"

"Drok mar op de klinke," reup grootmoeke, "ik bin te ziek, zwak en misselik en kan

haost niet overaende kommen." De wolf drokte op de klinke, de deure sprong eupen,

en zonder ien woord te zeggen sprong hi'j naor et bedde en at hi’j de grootmoeke op.

Doe struupte hi'j heur kleren an, zette heur naachtmusse op, gong op heur bedde liggen

en trok de gedienen stief dichte.

Roodkappien hadde onderdehaand een hieleboel bloemen plokt en doe ze d'r gieniene

meer bi’j dregen kon, docht ze weer an grootmoeke en gong ze op pad naor heur toe.

Et dee heur slim ni’j dat de deure eupenston en doe ze de kaemer inkwam, vun ze et

d'r zo nuver, dat ze docht:

"Wat vien ik et hier griezelig vandaege, wiels ik hier aanders zo graeg komme." Ze

reup:

"Goeiemorgen," mar d'r kwam gien bescheid. Doe leup ze naor et bedde en scheuf de

gedienen wat an de kaante. Daor lag grootmoeke mit heur musse over heur gezichte en

ze zag d'r hiel vremd uut.

"Och grootmoeke, wat hej' grote oren!"

"Dat is om je beter heuren te kunnen."

"Mar grootmoeke, wat hej' grote ogen!"

"Dat is om je beter zien te kunnen."

"En grootmoeke, wat hej' grote hanen!"

"Dat is om je beter pakken te kunnen."

"En grootmoeke, wat hej' een verschrikkelik grote mond!"

"Dat is om je beter opeten te kunnen."

En amper hadde de wolf dat zegd of hi'j sprong van et bedde of en at aarme

Roodkappien in iene hap op. Hielemaole in de zae gong de wolf weer lekker op et

bedde liggen, vul in een diepe slaop en begon hiel hadde te snorken. Doe kwam krek

de jaeger veurbi'j en die docht:

"Wat snorkt dat oolde meens hadde, ik zal es kieken as heur wat mankeert." Hi'j kwam

in de kaemer en doe hi'j veur et bedde ston zag hi'j dat de wolf dao in lag.

"Vien ik jów hiere, oolde boosdoener," zee hi'j, "ik hebbe lange naor je zocht." Hi'j

wol krek schieten gaon, mar doe hi'j zien oolde pook richtte bedocht hi'j him inienend

dat de wolf de oolde vrouw misschien wel opeten hadde en dat ze misschien nog te

redden was. Hi'j scheut niet mar begon mit een schere de boek van de slaopende wolf

eupen te knippen. Nao een peer knippen zag hi'j een rood kappien glimmen en nao nog

een peer knippen sprong et maegien uut de boek van de wolf en reup:

"Oh, wat bin ik bange west, wat was et duuster in de boek van de wolf!" En doe kwam

de oolde grootmoeke ok nog levend teveurschien, al kon ze haost niet meer aosemen.
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Roodkappien haelde vlogge een peer grote stienen die ze in de boek van de wolf

stopten en doe hi'j wakker wodde, wol hi'j votspringen, mar de stienen weren zo zwaor

dat hi'j vot en daolik stroffelde en dood daelevul. Now weren ze alle drieje bliede. De

jaeger streupte de vaacht van de wolf of en trok daor mit naor huus, de grootmoeke at

de koeke en dronk van de wien, die Roodkappien mitneumen hadde, en die maekte

heur beter. Mar Roodkappien docht:

"Zolange ik leef, za'k gienertied weer van et rechte pad ofgaon en zomar de bos

inlopen, as moeke mi'j dat verbeuden het."

De meensken vertellen dat op een keer, doe Roodkappien de oolde grootmoeke weer

koeke en gebak brengen wol, d'r een aandere wolf kwam, die tegen heur begon te

praoten en heur votlokken wol. Mar Roodkappien paste wel op en leup gewoon

veerder en vertelde grootmoeke dat ze de wolf tegenkommen was, die heur wel

goeiedag zegd hadde, mar zo kwaod uut zien ogen keken hadde, dat:

"As et niet op de grote weg west was, hadde hi'j me vaaste opeten!"

"Kom," zee grootmoeke, "we zullen de deure op slot doen, zodat hi'j d'r niet

inkommen kan." Even laeter klopte de wolf an de deure en zee:

"Doe vlogge de deure eupen, grootmoeke, ik bin et, Roodkappien, ik hebbe koeke en

gebakkies veur je."

Mar ze hullen heur stille en deden de deure niet eupen. Doe sloepte de Grieskop een

peer keer rond et huus, sprong bi'j slot van zaeke op et dak om te waachten tot

Roodkappien aovens naor huus gaon zol. Dan zol hi'j heur aachternao sloepen en in et

duuster opeten. Mar de grootmoeke vernam wat hi'j van doel was. Now ston d'r veur et

huus een grote stienen vretersbak en ze zee tegen et kiend:

"Pak de emmer, Roodkappien, gister he'k wosten kookt, gooi ie dat wostenat mar in de

vretersbak." Roodkappien geut zovule wostenat in de bak tot die hiele grote vretersbak

an de kop toe vol was. De wolf kreeg de locht van de wost in de neuze, keek van et

dak of naor beneden en zag de vretersbak. Hi'j rekte zien hals zo veer uut dat hi'j zien

evenwicht verleur en begon te glieren. Hi'j glee zo van et dak of krek in de vretersbak

in en verdronk. Roodkappien stapte bliede weer naor huus en leefde nog lange en

gelokkig.

Vertaeld deur: Vertaelmesienegien

Goeie vraoge…

An wie verscheen Jezus - nao zien opstaanding - et eerst, nao de vrouwluden?

Mattheüs 28:16-17 Elf leerlingen.

Marcus 16:12-14 Eerst an twie leerlingen die lopende naor buten weren, laeter an elf.

Lucas 24:13-36 An twie leerlinge in Emmaüs, en laeter an de elf.

Johannes 20:19-24 Tien leerlingen, Thomas was d’r niet bi’j.

Paulus 1 Hi’j verscheen eerst an Kefas, en daornao an de twaelf.

Hoezo twaelf? Dat kan niet want Judas was al ommekommen. (Korintiërs 15:5)
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Bingo…

Bingo

Overal hej tegenwoordig bingo, in ut zuuden in Gelderlaand, al nuumen ze ut daor

kienen, van de voetbalvereniging, de carnaval, de koffiemoeders, ie kun ze allemaole

niet meer opnuumen aj willen kuj elke aomd wel weg wezen maor dan gaoj ook failliet.

Lest wak ook op zon aomd in ut clubhuus nao veule zeurn wak mit e-keumen, ik holle

ur niet zo van. Ut was drôk allemaole meensen die wat wollen winnen en echt dur

waarn mooie priezen. Al hebben wi-j ut huus al vol staon mit die troep en aj wat winnen

dan moej de veurige pries die aj e-wunnen hebben alweer in de kas-te zetten want alles

is al zo vol.

Wi-j zaten an lange taofels en an de iene kaante van mi-j zat een olde vrouwe die de

brille vergeten was en an de aandere kaante een man die zo doof was as een kwartel. En

ook nog een gesprek mit mi-j an wol knuppen omdat hi-j niet in de gaten had dat ut al

was begonnen (ik zat op rozen). De koffie mit keek was gratis dus dat vôl al weer mit.

Toen die olde vrouwe al drie keer veur een valse bingo naor veuren e-leupen was en

ook nog iedere keer een varsie mos zingen (want dat is de gewoonte) en wat zo vals was

dat de sokken mi-j op krulden besleut ik heur maor te helpen want zie had ook nog acht

kaorties e-kocht. Ondertussen vraeg de man an de aandere kaante mi-j iedere keer welk

nummer ze e-reupen hadden want hi-j had zien hoorapperraat uut staon want dat galmde

zo.

Nouw wok zelf ook graeg mit doen, maor mit zulke buurn komp daor weinig van. Ik

binn nooit zo ge-lokkig mit bingo ik hoeve niet zo goed op te letten want of ik hebbe

aandere kaorties of zie nuumen verkeerde nummers op maor (wat winnen doek nooit)

maor dat zeg ieder iene en dan ziek ze loopen mit de haanden vol sommiggen mag-n

wel een kruulewaegen meenemen. Mien buurvrouw en buurman hadden teminste al

flink wat priezen en keeken mi-j medeliedend an (ie hebben niet veule gelôk vanaomd),

nee zo niet ak mien eigen niet kan bi-j holden.

Nouw hebben ze mi-j alweer e-vraegen veur de volgende bingo mit daansen dur bi-j,

dat numen ze dan bingodansant. Mien buurman en buurvrouw ruepen al dan kunnen wi-

j mooi weer bi-j mekaare gaon zitten. Nouw ek gelôk dak niet kan daansen, dan ek ook

ies een tiedtie rust, as iederiene an ut daansen is (dan kank mien eigen kaorties ies

eeffies nao kieken al zal ut dan wel al te laete wezen), want zelf wat winnen wordt niks

mit zulke buurn naost oe tiedens de bingo.

Harm Cramer

Ra, ra, reer…

slaobone mar dan veerder:

slaodbek, slaodeulie, slaodkroppe , slaodplaante,

slaodtuun en slaodvörke.
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Kursus Stellingwarfs (10)

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 laoten...

'k Was, zo nao zeuvenen al, eins krek wat te laete uut Hollaand weerommekommen vanaovend.

Doe Michel mi'j ophaelen wol veur de laeste kursusaovend, zat ik dan ok krek an mien eerste

bakkien koffie. Vlogge toogden wi'j naor Berkoop. De meersten weren d'r al en Henk Bloemhoff

was 'oonze man' vanaovend. Hi'j was al drok doende mit et weerommegeven van et huuswark van

veurige weke. Dat hadde hi'j thuus even naokeken. Wi'j begonnen vanaovend mit et invullen van

woorties in de verleden en tegenwoordige tied in zinnegies as "Et maegien vul naor beneden" en

"De regen göt bi'j bakken vol uut de locht". Veerder mos d'r hier-en-daor een riegeltien vertaeld

wodden zoas van "Hij bood duizend gulden" naor "Hi'j beud duzend gulden". Uut wat meer-keuze-

vraogen mossen wi'j de verkeerd spelde zinnegies wegstrepen. 'Ontvalen', 'anduden' en 'doen

kunnen' weren ok nog een paer woorties waor wi'j wel wat uutleg bi'j bruken konnen.

Nao de koffie mossen wi'j een stok of 10 riegelties tekst ommezetten van et Hollaans naor et

Stellingwarfs. Zinnegies as "Ze snijdt zich in haar vinger", "Konden jullie het niet uithouden?" en

"Je had het kunnen weten", mossen wi'j an de hand van et 'gele boekien' vertaelen. Bi'j zien uutleg

greep Henk graeg naor dat boekien en vertelde d'r wiedwreidig bi'j, over et hoe en waoromme. 't

Was al haost weer de hoogste tied om d'r mit op te holen mar Henk kon 't niet naolaoten om ok nog

even een diktee te geven. Dat gong over "Wi'j hopen daj'm een mooie dag hebben", "Een oolde

karke in een klein dörpien", "Boeren die in de hujjinge even piepschoft holen" en "Honnen mit

kotte statten". An zien gezichte koj' zien dat Henk eins nog wel even deurgaon wol, mar hi'j

begreep ok wel dat halftiene, halftiene is. Bi'j et uutgaon van de schoele kregen wi'j nog een kevot

mit, mit de speulriegels veur de examendag op zaoterdag 13 april.

Dat examen, dat zal mi'j nog wat wodden! Et staot onder toezicht van et Nedersaksich Instituut van

Rieks Universiteit Grunningen (naor ik verwaachte een bi'jbaentien van Henk?) en et begint al om

tien ure morgens. Zi'j willen beginnen mit et schriftelik examen. Dat zal bestaon uut een diktee van

een stok of tien riegelties en et schrieven van een opdracht. Bi'j die opdracht meugen wi'j gebruuk

maeken van et materiaol dawwe van de kursusleiding kregen hebben. Dan holen wi'j even

piepschoft en gaon dan veerder mit een stokkien kreatief schrieven. Dat kreatief schrieven holt in

dawwe uut een lissien mit onderwarpen, iene uutzuken meugen, en daor dan een verhaeltien of een

gedichien over schrieven meugen. (Meugen? Moeten zullen ze bedoelen!)

Middags wodt et mondeling examen ofneumen. Zi'j gaon d'r vanuut dawwe de vier boeken, die wi'j

an et begin van de kursus mitkregen hebben, dan uutlezen hebben en dawwe de "Historische

opdracht" van Geert maekt hebben. Et mondelinge examen is in twie stokken knipt. Et iene pat

gaot over de geschiedenis van de Stellingwarven en et aandere pat gaot over de Stellingwarver

schrievers en heur boeken, de Taelfemilie en de erkenning van et Stellingwarfs. Daornao is d'r een

half ure beraod op hoog nivo. Aj' gelok hebben dan zuj' om een ure of drie henne et diploma anrikt

kriegen deur de veurzitter van de Schrieversronte, dhr. Simon ter Heide uut Berkoop. Wi'j moe'n

mar es kieken hoe 't komt ...

Wakker van Viene, 4-4-2002 (10-de en laeste aovend)
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Nedersaksisch waor et kan (7)…

In een veurige veurige maond gong mien laeste opmarking over et zinnegien: "...

verplicht elke partij zich tot toepassing..."

Een schoft leden ha'k daor een inzunnen stok over schreven dat deur de LC plaetst

wodde. Mit de heren Herweijer en Jans (H&J) bin ik van miening dat zoks ok

dudelik in de spulriegels staot, we - de overhied - verplichten oons. Krek een weke

nao mien stokkien in de LC ston d'r op datzelde plak een inzunnen 'Te Gast' van de

haand van dr. Henk Bloemhoff, iene van de blispoters aachter et idee om Diel III

now an te vraogen.

Bloemhoff hoolt him krek as de heren H&J, graeg mit woord- en letterspullegies

doende en bruukt liever et woord 'ambisie' in plak van 'verplichting'. Ik mag ok

graeg mit woorden en letters ommepielen mar zie een groot verschil tussen die

beide woorden. Ik verstao onder 'ambisie hebben' zoks as aspiraosies hebben,

argens je best veur doen willen, argens naor streven. Zoks staot ok in zien (HB)

eigen prachtige Stellingwarfs Woordeboek, 'ambisie’: streven om te verwerven, om

zich te verbeteren in maatschappelijk opzicht, om doelstellingen anderzins te halen.

Ik hebbe ok wel es de ambisie om over een sloot te springen...

Artikel 3, lid 3 zegt dudelik: "De in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen

worden geacht een integrerend deel te vormen van de bekrachtiging, aanvaarding

of goedkeuring en zullen vanaf de datum van kennisgeving daarvan dezelfde

werking hebben."

Zoks staot d'r niet veur niks, d'r is gien woord Fraans bi'j en dit is niet bedoeld as

vri'jblievend de ambisie hebben om wat te berieken mar et wodt gewoon 'verplicht

steld'. (Ik kon trouwens nargens wat vienen over sankties, bi'j et niet naokommen.)

En dan die 'Maotschoppelike behoefte' waor de heren H&J et over hebben. "Deze

juridische toets heeft geleid tot heroverweging van de 38 geselecteerde

beleidsambities. Het resultaat van beide exercities is een lijst met 37 concrete

beleidsambities die enerzijds voortbouwen op bestaand beleid, op doelmatige wijze

tegemoet komen aan maatschappelijke behoeften, in hun uitvoering aan de

decentrale overheden kunnen worden overgelaten en geen wijziging van

regelgeving op landelijk niveau met zich brengen." en "Ook kan een manifeste

behoefte worden uitgesproken door experts of blijken uit opinie-onderzoek onder

het grote publiek."

Is jow wat vraogd over die behoefte? Nee, mi'j ok niet. De 'behoefte' om graeg

onder Diel III te valen is neffens mi'j dan ok niet onder et 'grote publiek' te vienen

mar is mar bi'j een hiel klein groepien personen anwezig, en vast niet alliend mar

uut liefhebberi'je mar zoas meerstal gaot et vanzels over et verpatten van centen.

De heren H&J dregen et veurbeeld van die behoefte an mit een noot: "Deze

behoefte aan zorgverleners die de streektaal beheersen, werd bevestigd in een

aantal telefonische interviews met leidinggevenden in de ouderenzorg en

thuiszorg." Dit is neffens mien idenen gien gedegen peiling van behoefte van 'et

grote pebliek'. As woordspullegien zol et eerder 'misleiding' as 'peiling' wezen

kunnen.

Piet Bult
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Volksverhaelen… (3)

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. In een brief van de 'Warkgroep Oolde Pook-

pries' 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…

-.-.-.-.-

Sangoemang en Maharadja

Sangoemang en Maharadja weren ieder doende om een stok bos omme te hakken.

Ze wollen daor een riesveld anleggen. Ze warkten d'r mit heur kiender en helpers an.

Bi'j Maharadja lokte et niet zo best, want et hoolthakken gong biester slecht. Zien

bielen weren stomp. Iederkeer sleep hi'j ze weer, mar even naotied weren ze weer

stomp. Et wol gewoon niet. Sangoemang, een omke van Maharadja, was al lange mit

zien wark klaor en naor huus toe gaon. Maharadja begreep d'r niks van. Hi'j hadde

haost nog niks klaor. Hi'j kreeg d'r et mier an en docht: Ik zal mien omke

Sangoemang es vraogen, hoe et him lokt is om die bomen zo vlogge omme te

kriegen. Sangoemang zien vrouw hadde krek et eten op taofel zet. Ze neudigde

Maharadja uut om mit te eten. Die hadde daor wel nocht an en scheuf an bi'j de

taofel. Nao et eten besprakken ze et wark.

"Beste omke," zee Maharadja, "hoe komt et toch, dat jow al lange klaor binnen mit

et bomen hakken, wiels et bi'j mi'j mar niet lokt? Hoevule bielen hebben jow?"

"Ik hebbe mar iene," vertelde de omke en hi'j leut die zien. De biele was krek geliek

as die van Maharadja.

"Mag ik de biele van jow veur een dag of drieje lienen?" vreug Maharadja.

"Netuurlik wel," zee omke. "mar over drie daegen wi'k him weeromme hebben." Dat

beloofde Maharadja. De biele zag d'r hiel mooi uut en was ok hadde en ontzettend

scharp. Iene veur iene roegelden de bomen omme. Binnen de drie daegen was

Maharadja klaor. Mar hi'j docht d'r niet an om de biele weeromme te brengen. O

nee, zoe'n mooie, scharpe biele wol hi'j zels holen. Doe de drie daegen omme weren

en Maharadja niet verscheen, gong omke Sangoemang die zels mar es haelen.

"Ik komme mien biele ophaelen, neve," zee hi'j vrundelik. "Ik hebbe d'r mar iene,

ziej' wel. Ik kan him niet missen." Maharadja keek him een betien zielig an en zee:

"Ik vien et vervelend om et jow te zeggen, omke, mar... de biele is stokkend. Hi'j

breuk opiens stokkend in mien haand. Ik zag dat de hooltworm et iezer deurvreten

hadde. Ik zal jow geld geven, dan kun jow een aandere kopen." Sangoemang

begreep daolik, dat zien neve him mar wat wies maekte. Et was ommes nog

gienertied veurkommen, dat hooltworms iezer op vratten. Mar daor zee hi'j niks

over. Hi'j zee alliend:

"As dat zo is, beste neve, za'k je niet tegenspreken. As de biele stokkend is, kuj' him

mi'j niet weeromme geven. Mar centen hoef ik niet te hebben, heur."

Omke Sangoemang kwam overaende en nam vrundelik ofscheid. Mar hi'j vergat

niet, wat d'r gebeurd was.
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Op een dag gong hi'j weer es naor Maharadja en dee, krek as hi'j him uut

vrundschop een bezukien brocht. Die kreeg zien omke uterst vrundelik en neudigde

him uut om mit te eten. Nao et eten gongen ze naost mekeer op de vloer zitten en

praotten nog wat nao. Omke vertelde, dat et grös om zien huus ontzettend hoge ston.

Maharadja vertelde him van zien drie buffels.

"Die eten altied et grös rondom mien huus op," zee hi'j.

"Now," zee omke Sangoemang, "lien mi'j dan even je buffels, dan kun die mien grös

ok even kotmaeken. Ik hebbe ze mar een dag of drieje neudig, dan is alles veur

mekeer."

"Wat graeg," lachte Maharadja. "deur al dat grös op te eten wodden mien buffels

lekker dikke. Mar ik wil ze wel over drie daegen weerommehebben, omke. Is dat

ofpraot?" Netuurlik stemde omke vot-en-daolik toe en hi'j lachte al stiekem in z'n

voestien. Zo gauw hi'j mit de buffels thuuskwam, leut hi'j d'r iene van slaachten. Een

groot pat at hi'j d'r tegere mit zien vrouw van op. Et overbleven stok wodde zoolten

en in een tonne beweerd. De aanderedaegs slaachtte hi'j d'r weer iene en de dadde

dag de laeste. Hi'j hadde now een protte tonnen vol lekker zoolten vleis. De drie

buffelkoppen hong hi'j in de hoogste boom van zien tuun. Nao drie daegen docht

Maharadja opiens an zien buffels. Zien omke hadde die niet op tied

weerommebrocht. De vierde dag zag hi'j him ok niet kommen. Doe begon

Maharadja de zaeke te wantrouwen. Veural omreden hi'j zels ok niet eerlik haandeld

hadde mit de biele. Hi'j leup naor et huus van zien omke en speurde daor wat

ommetoe. Mar zien buffels zag hi'j niet. Doe stapte hi'j et huus binnen. Zien omke

ontvong him slim vrundelik, mar Maharadja vreug drekt naor de buffels.

"Beste neve, et spiet me slim da'k je wat treurigs vertellen moet," zee omke. "De

eerste dag, da'k mit je buffels hier bi'j huus ankwam, he'k ze even in de eupen stal

zet. Doe ik even naotied weer bi'j de stal kwam, hadde een roofvoegel de dieren

opeten. Et is de eerlike waorhied, die ik je zegge. Ie kun et zels zien, want de

koppen hangen nog in de hoogste boom." Maharadja keek en zag inderdaod daor de

drie koppen van zien buffels hangen. Hi'j begreep netuurlik wel, dat zien omke op

een geweldige meniere zat te liegen. Die hadde him now op zien beurt te pakken.

Want wie het d'r iens heurd, dat een  roofvoegel drie buffels in een boom oppeuzelt!

Mar ja... hi'j docht an de biele, die deur de hooltworms verteerd was. Dat kon ók

niet... Hi'j keek zien omke stillegies an en gong doe, zonder nog een woord te

zeggen, mar weer op huus an.

Jannie D.

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



17

Kapsalon…

Kapsalon

Misschien is het wel een tic van me, maar elke keer als ik naar de kapper moet, denk

ik nog aan de mijne van vroeger toen alles nog zo eenvoudig was. Je ging er op de

fiets naar toe zonder een afspraak te maken. Ik herinner me een wat oude man in een

semiwoonkamer die je begroette op de manier van "oude jongens 'krentenbrood'.

"Zo, jong, ga maar zitten, er zijn er nog vier voor je."

Ondertussen klikte zijn schaar over het hoofd van de dorpsbewoner. Hij kleedde

zich altijd in een grijze stofjas waarop een borstzakje, voor de  haar- en stofkam.

Onder handbereik altijd de zo gebruikelijke waterspuit en uiteraard de tondeuse,

waarmee alles veel gemakkelijker en sneller ging. Bij de vaste clientèle werd de nek

ook nog uitgeschoren en ingesmeerd met een onbekende crème tegen het schrijnen.

Rond tienen kwam de kappersvrouw binnen met koffie en koek, alléén voor de baas,

steevast met de opmerking: "mooi weer vandaag hè?" Na elke knipbeurt zag ik de

haren bijeengeveegd en door een luikje, waaraan een ketting, in de bodem

verdwijnen.

Deze beelden staan nu nog op mijn netvlies als ik weer eens moet, maar nu kom ik

in een geheel andere zaak, nu ga ik naar een kapsalon. De vloer heeft een

uitgekiende zwart/wit schakering, ik zie rondom fraaie spiegels die de zaak veel

groter doen schijnen, de stoelen zijn van het fijnste leer, zelfs de kinderstoel is heel

anders dan vroeger. Maar ook in deze stoel wordt nog steeds gehuild, ondanks de

vele soorten snoep die de kleintjes nu krijgen. De kapsters dragen moderne pakjes

en verspreiden heerlijke geuren. Er wordt nu 'gemengd' geknipt,

Ik zie tevens een rijkelijk gevulde parfumerieafdeling tegen prijzen waarvan ik

schrik. Ik hoor regelmatig de telefoon rinkelen voor een afspraak, dat moet nu per

se. "Goedemorgen, meneer, U hebt toch wel besproken? In de planning lopen we

een kwartiertje achter." "Ja hoor, daar heb ik al rekening mee gehouden, door mijn

planning ben ik opzettelijk een kwartiertje later gekomen."

"U bent nu aan de beurt, zal ik eerst even de mogelijkheden van Uw haar bekijken?"

"Och, ik denk dat U meer naar de moeilijkheden van mijn haar moet kijken."

"Ik hoor het al, meneer houdt van grapjes, zal ik er maar niet te veel afhalen, dan

dekt het ook nog een beetje."

Na betaling van €21, = verlaat ik deze prachtige zaak en denk met weemoed aan

ongeveer vijftig jaar geleden,

Mijn vader zei vroeger al: "Hoe minder haar, hoe meer kosten!".

Nu begrijp ik zijn uitspraak.

Han Bonnema



18

De Bloez…

Mien Moat

“Kniggien”
Een paer keer per jaor spreek ik om, i’j lig dan mit zien bootie aargens bi’j

Skeerwolde of in Joon’ of in ’t Steenwiekerdiep.  Kniggien is een man van de

natuur en i’j leeft van de wiend as  ’t mot., i’j vangt een vissien en streupt een ‘äze

of een fezaante, veule meer ‘ef  i’j neet neudig.

Een gedichien
van Kniggien

’t Was weer zo varre, Kniggien was
weer wat stillegies en op mien

vraoge “Kniggien mien jonge was is
’t er  loos?”, keek i’j m’j an mit zo’n
skuldige ‘uutdrokking op zien

gezichte, dat ak dochte…, “wat now
weer?

Giele, bin ie wel ies bi’j een publieke
vrouwe ‘ewest?., ik moet zêng, da ’k
wel empies mit de bek vol taan’
stund, maor ik antwoordde om

eerlijk en zee, maor 3 keer Kniggien,
want ’t worde mi’j veul te duur!

I’j klaorde ‘elemaole op nao ‘t ‘euren
van mien ‘ antwoord en slaekte een
zocht van verlochting en zee…, Ikke

1 keer Giele en daor i s’t bi’j
‘ebleêm.

Een paer jaor  ‘eleden
Ik ‘adde een nogal eenzaome
periode achter de rogge, ‘ek

gebruuk ‘emaekt van ‘eur diensten,
’t ‘ef overigens neet ‘ewaarkt, want
naoder’aand was ik nog eenzaomer
as ooit te veuren….Lees maor ies,

dan begriep ie ’t wel
Giele van Kaampe

D e   B l o e z

Stomp allennig zing ik de bloez
En lope gebeugen deur de stad
Een vrouwe ‘angt uut ’t raem

Ze wil wel empies mit mi’j van dit of dat

‘Eur stemme zacht de nacht pikzwart
Ze tilt ‘eur rokken op en nemp mi’j apart

Gezelschap, teûng ‘t oogste tarief
‘k Betaele flink veur een beetien gerief

‘k ebbe genöten, ‘eur boezem zacht
Lope weer varder deur de nacht.

‘d Eenzaom’eid  nöstelt zich weer in mi’j
En dan begunt de bloez opni’j

Kniggien
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Golfkollum (8)…

Een beginnersset

'k Bin mar es weer een golfspullewinkel binnenlopen. Et was me daor een drokte van

belang. Toch wodde ik hiel goed hulpen. Ik bin d'r veur mien twiejaorlikse

kontrolebeurt. D'r duken in de loop van mien golfjaoren iederkeer weer ni'je kwessies

op. Ditkeer bi'jglieks: hool ik et bi'j mien beginnerssettien of gao 'k over op een set

veur golfers die al wat meer kunnen? An een warkelik professionele set golfstokken

bin 'k nog niet toe. Waor za'k mien beginnersset mit vergelieken? Mit mien eerste -

zegge zeuven - levensjaoren? Dan weej' nog niet krek wat d'r him allemaole op je

levensteniel ofspeult. Eerst begonnen mit disse sport, dan weej' uut onderviening en

ok technisch niet waorin een beginnerssettien him onderscheidet van een set veur aj'

al wat meer kunnen. Een beginnersset is goed as de koppen van de stokken - de

klubblaeden - d'r op et oge wat grof uutzien en wat zwaor anvulen in de haand. As

beginner hej' dan wat meer kaans om de balle in de midden te raeken tiedens de slag.

Op et oge van belang en ok van belang om de balle rechttoe rechtan de fairway op

kriegen te kunnen. Disse klubs moe'n trouwens wel een betien buugzem in de staele

wezen deur et grefiet dat d'r in verwarkt zit. Gien stokken op de gruui kopen, zoas dat

gebeurde bi'j et kopen van je eerste maegies- of jongesfiets. An de trappers kuj' wel

een peer blokken zetten - en ze d'r laeter weer ofhaelen - mar an zokke vule fiendere

klubs kuj' gien blokkies vaastemaeken.

Ik trekke wat vergeliekings deur. As jongkerel weej' al aorig wat van et leven of en as

regelmaotige golfspeulder weej' nao een peer jaor - zegge mar nao een jaor of drieje -

al aorig wat van et golfen. As jongkerel hej' ok al deurkregen dat et aandere geslacht

antrekkelik is. As oefende golfspeulder gaot de vervolgset klubs je anspreken. Mit

disse vule fiendere - jow now ok beter passende - klubs kuj' de golfballe nog beter

raeken en de balle nog meer je wil opleggen op de tee, in de fairway en op de green.

Dit materiaol gaot geheurzem mit je veerder.

Aj' gien diepgaonde golfaspiraosies hebben dan stopt et bi'j disse set golfklubs. Leg ie

de latte nog weer wat hoger dan komt een professionele set stokken in zicht. Veur et

dan vraogde nivo is een uterst passende set maotwark neudig. Zeker weten! Laot je

hierover veurlochten in op zien minst twie verschillende golfwinkels!

Good luck!

anne bult



20

Porno Wietske…?

Och, wat hawwe vandemorgen onder de koffie toch weer mal praot had. Dat gebeurde

trouwens wel vaeker as Wietske zomar even langeskwam om een paantien koffie.

- "Wat doej'm aovens zoal?" hadde Wietske ditkeer vraogd.

Now ja, dat was nogal makkelik. Rond een uur of zesse eten we oons aovendbroggien, rumen

de boel an kaant, gaon dan in de kaemer zitten en zetten de tillevisie an. We kieken dan vaeks

even naor et kotte journaal van zeuven ure. Et grote ni'js van acht ure missen we eins

gienertied.

- "Ja, dat geleuf ik allemaole wel, mar wat doej'm dan?" vreug ze an.

Tja, wat doe'we dan? We kieken graeg naor een mooie show of een pergramme mit een protte

meziek, en zo.

- "Ja, ja, en dan?" bleef ze mar deurgaon.

Now ja, as d'r nao tien ure niet nog wat hiel moois of hiel belangrieks komt dan drokken we

et ding meerstal uut en gao'we naor boven.

- "Ja, vertel, vertel." begon ze now an te dringen.

Hoezo, vertel, vertel. We gaon rond die tied gewoon op bedde om de aanderemorgens weer

fris en vrolik om een uur of zeuven, half achte wakker te wodden. Veur zo lange oons dat op

oonze leeftied nog geven is, vanzels. Want ja, boven de vuvenzeuventig hej' vaeks niet zo hiel

vule meer te verwaachten, al is dat vandaege-de-dag aanders as doe we jong weren.

- "Mar wat doej'm dan op bedde?" wol ze ok nog weten.

Wat een malle vraoge. We liggen eerst wat te dri'jen en te woelen en valen dan vanzels in

slaop. Nee, mit et slaopen hewwe sund jaor en dag gien perblemen. Dat heur ie wel es

aanders mar aj' nog eigen gruuntetuun hebben dan kuj' je nog wel mu warken. Ze vreug et

krek niet recht toe, recht an, mar ik begreep onderdehaand wel waor ze henne wol, vanzels.

Mar dat pleziertien onthul ik heur. Et leup tegen twaelven, dat ze mos now mar weer es op

huus an gaon. Dan konnen wi'j waarm eten en we wollen doukies even op 'e fiets naor

Wolvege te bosschoppen.

We hadden nog mar krek de gaank d'r in op oonze elektrische fietsen doe we een boek liggen

zaggen op et fietspad. De vrouw wol eerst nog deurrieden mar ik gong vot-en-daolik in de

remmen. Een meter of wat weeromme pakte ik et boek op en bekeek et es van alle kaanten.

Ok zonder de brille kon 'k wel zien wat boek et was: Sex op leeftied. Toch vremd, dat zoe'n

boek zomar op 'e straote ligt, zoj' zeggen. Ik winkte de vrouw en vreug wawwe d'r mit an

mossen. Wi'j bin et now ienmaol niet wend om rommel slingeren te laoten en al hielemaole

niet om een boek zomar vot te smieten. We wollen et eins ok niet in de fietstasse stoppen om

d'r hiel Wolvege mit deur te reizen. Al hielemaole niet mit zoe'n boek! We hebben et mar

even aachter een boom onder een pollegien grös votstopt, en zollen et op de weerommereize

dan wel weer anhaelen. Doe we goed en wel weer op de fiets zatten mienden we trouwens

dawwe Wietske heur auto an de aandere kaante van de weg staon zaggen, op de dam naor een

kaampien laand toe.

Et was gien weer in Wolvege dat we weren vlogge klaor mit oonze peer bosschoppies. Op de

weerommereize zowwe d'r eerst nog haost spul omme kriegen aachter wat boom we et boek

now krek hennelegd hadden, mar we kwammen toch uut de raod vanwegens een dikke stien

die daor ok lag. Et boek lag d'r trouwens niet meer. Veur de wissighied hewwe ok nog aachter

een peer aandere bomen keken mar wussen wel grif dat die iene boom et wezen mos. Toch

vremd dat zoe'n boek poties kregen het, zoj' zeggen. Al hielemaole omreden we zeker wussen

dat gieniene oons daor eerder doende zien hadde.

Et was heur gewoonte niet mar de aanderedaegs hawwe Wietske alweer om koffietied henne

bi'j oons over de heerd.

- "Nog even over gister." begon ze...

Piet Bult



21

Melk…

Op een mooie zoemerdag fietste ik mit mien kleindochter, ze is vuve, een slaggien

deur et dörp. Wiels heur kotte bienties dapper op en daele pompten ston et montien

heur gien ogenblikkien stille.

   ‘Beppe,’ wol ze weten, ‘wie woont d’r in dat mooie huus. Kennen jow die?’

   ‘Die hond dot niks, heur.’ Stelde ze heurzels gerust, wiels een grote herder et pad

daele stoeven kwam. Krek veur de weg zette hi’j de ho-hoolder d’r op. Daor bleef hi’j

zitten te blaffen.

    ‘Kuj’ die dingen eten?’ Ze wees naor de bollegies die an de kestanjeboom zatten.

Ik zee, dat et wilde kestanjes weren. Daj’ die niet eten konnen mar daj’ d’r, as ze riepe

weren en d’r of vullen, wel alderhaande beesten van knutselen konnen.

    ‘As ze dan riepe binnen en as ik dan bi’j jow uutvanhuus binne, gaon we dan weer

hier henne? Dan zuuk ik een grote poede vol. Daor gaon we d’r tegere mit knutselen,

hen Beppe?’

Eer da’k antwoord geven hadde, vul et oge heur op wat aanders.

   ‘Stop even,’ reup ze, wiels ze mit een huppien van de fiets sprong.

   ‘Wat hej’ dan?’ wo’k weten.

Ze wees naor een riegel koenen die onderwegens weren naor de stal.

   ‘Ik wil die optocht even bekieken,’ zee ze. ‘Waor gaon ze henne, Beppe?

   ‘Naor de stal. Ze willen molken wodden.’

   ‘Dat dot ze gien zeer.’ Was ze wis. ‘Wat dot die meneer?’ Ze wees naor de boer die

op zien gemak aachter de koenen an kuierde en zo now en dan een aachterbliever wat

anvieterde. ‘Hi’j slat ze toch niet?’

Ik zee da’k d’r wis van was, dat hi’j ze niet slaon zol.

   ‘Is dat now een melkboer, Beppe?

Ik hadde d’r eins nooit bi’j stille staon, dat de kiender tegenwoordig niet beter weten

as daj’ melk uut de winkel haelen. Ik vertelde heur dat d’r vroeger een man mit een

karre mit melk en bri’j en zoks bi’j deuren langes kwam. En een ere mit gruunten en

eerpels. Dawwe die melkboer en gruunteboer numen en dat dit een melkveeholer is.

Ze knikte wat. Et zee heur dudelik niet zovule.

   ‘Wat donkt je, zuwwe mar weer opstappen?’ opperde ik.

Mar nee, ze wol waachten tot de leste koe in de stal was.

Och waoromme ok niet. We hadde de tied an oons zels. Zo zatten we nog een

schoffien, mit de billen op de pakkiesdreger te kieken hoe de beesten op huus an

sjokten.

   ‘Zo klaor. Kom Beppe we gaon naor huus,’ besliste ze, doe de leste koe uut et zicht

was.

   ‘Ik viene melk niet lekker,’ zee ze ongevraogd. ‘Veur mi’j hoeven ze dat niet te

maeken.’

   ‘Mar ie lussen toch wel graeg pudding, en ies mit slagroom?’

   ‘Mm, ja ies mit slagroom. Maeken ze dat dan ok van melk?’ Ze hul veraldereerd op

te trappen.

   ‘Deurfietsen!’ kommedeerde ik.

Ze zette de bienen weer in beweging.

   ‘Pudding en ies en slagroom. Zol mamme dat wel weten. Die zegt de hieltied da’k

gezond eten moet. Niet zovule slagroom en niet elke dag een ijsco.’

Ik zee da’k dochte dat heur mem et wel wus en dat ze et heur aanders mar es vertellen

mos. Ze was d’r stille van.

We weren al zowat thuus, doe ze vreug: ‘Beppe, hoe krigt die meneer de melk now in

et pak?’

Ik hebbe uutlegd dat zoks niet op ‘e boerderi’je gebeurde mar in de febriek.

Ik daenke dawwe een aandere keer as ze te uutvanhuzen is mar es een kiekien op ‘e

boerderi’je nemen moeten.

Roely
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Gaait gong vier keer dood…

Gaait gong vier keer dood. Een waor gebeurd ver'ael, wat zich jaoren geleden

ofspeulde in 'Oavelt

Net eêm buten Steenwiek.., 'n entien richting  'Oavelt, daor aargens in de buurte van

de Peerdeweide., kwaâm 's-zomers  oltied een zwaarver genaemd Gaait de Gosse.

Gaait ver'uurde zich veur een paer gulden per dag as dagloner an de boeren… en as

de dag d'r dan op zat., mog ie vaeke een 'appien mit eten.

Op een aomd worde bi'j boer Oostrao gestoofde kaarper mit kapecieners 'egeten en

'oe 't kwaam wus gien minse, maor Gaait verslukte zich in zo'n gemeen graotien en

wat ze ook probeerden…, Gaait stikte…, i'j rochelde nog wat nao en 't was gebeurd

mit om.

Oostrao wus zich gien raod en skeet blubber, want as 't bekend worde, kon ie welies

van moord beticht worden…, maor i'j wus, dat Siem de 'Oefsmid dee aomd in

Möppelt was, dus i'j sleepte dooie Gaait saem mit zien zeune Jaop naor de smederi'je

van Siem en ze zetten om rechtop teêng de deurpost an en maekten dat ze

wegkwaâm.

Teûng een uur of twaelf kwam Siem saem mit zien vrouwe uut Möppelt terogge, ze

schrökken zich lam, toen ze in de varte een keerl in de deurpost zaâng staon….,

Merietje zee Siem…, daor staot dee dief, die oltied mien olde iezer steelt, wacht

maor empies…, ik zal om mores leren en Siem sleup omme de smederi'je 'enne,

pakte een willekeurig stok iezer en gaf Gaait toch wel zo'n allebarsende optaeter

teêng de kop., dat i'j laankuut op 't pad veul…en toen pas maarkte Siem, dat 't Gaait

de Gosse was., want i'j kende om netuurlijks ook!...en dat zien klap zo reak 'ewest

was, dat Gaait now dood op 't pad lag.

I'j wus zich gien raod en zee…, Merietje, wat moêw d'r toch mit an??..., weet ie wat

we doon Siem zee Merietje., wi'j zetten om bi'j Appie van d'Overkaante an de

slootraand mit de rogge stevig teêng een 'ekkepaoltien an en maeken dan gaauw, dat

we 't uuskoôm. En gien ene zal ons mit de dood van Gaait in verbaand brengen…zo

'ezegd, zo 'edeun.

Gaait zat uuteindelijk mooi en levensecht rechtop en 't moordenaorsechtpaor sleup

naor 'uus.

De volgende môrn omme een uur of vieve mos Evert  de knecht van Appie van 'd

Overkaante melken en plotseling zag i'j de "slaopende" Gaait en skrowde…"I'j joh,

luilak, wordt ies wakker!", maor Gaait gaf gien kik…, weet ie wat?? docht Evert, ik

gooie een steen net naost om in 't waeter, dan schrikt ie vanzulf wel wakker, Evert

gooide en raekte Gaait precies teêng de slaop…, Evert was nog nooit zo 'eschrökken,

't zweet brak om uut en i'j zag zichzulf al in 't gevang. Gaait was 'alf in de sloot

'ezakt en 't aarte sleug Evert over…, wat now??., i'j stormde naor de sloot omme

Gaait d'r uut te trekken, maor tot zien grote ontsteltenis maarkte i'j, dat Gaait al

verdrunken was, goeie raod was duur!

Weet ie wa 'k doo docht Evert, ik trek om op 't melkkarregie en leg om dan bi'j boer

Anemao op 't aarf en stiekum docht Evert ook nog…."Ik 'ope, dat i'j dan de skuld

kreg, dee rot boer…, oltied slecht van betaelen., dee zunige, vrekkige Anemao en

now kreg i'j zien verdiende loon.
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Bi'j Anemao op 't aarf 'ung een lichte nevel en ze waar'n nog in diepe rust…weet ie

wat? docht Evert, ik legge Gaait in de peerdestal, dan viend Anemao om vanzulf en

dan 'ef i'j mooi een probleem en Evert voegde de daod bi'j 't woord en legde dooie

Gaait tussen de peerden en trök vervolgens an zien kuierlatten.

Omme een uur of zesse raetelde bi'j Anemao de wekker en zoals gewoonlijk skeut

i'j zien overal an en 't eerste wat i'j 's môrns deu, was bi'j de peerden kieken en i'j

snakte naor aodem toen i'j Gaait zag liggen…, zien peerden 'adden Gait dood'eskupt

en dat was 't leste wat Anemao kon gebruken.

I'j kende Gaait de Gosse ook good en docht., miskien vaalt er ook nog wat te 'aelen

en i'j veulde Gaait in alle busen en vund uuteindelijk in zien kontebuse 8 gulden, zie

zo docht Anemao dee binn'n binnen, wat een gemene viesterd toch dee Anemao.

Maor wat now???, Anemao lange neet gek, docht…, weet ie wat, ik zette om op

mien zwarte merrie en jaeg om 't bos in richting  'Oavelt en zo gong 't ook, eêm

laeter galloppeerde de zwarte merrie mit dooie Gaait op de rogge 't bos in. Zie zo

docht Anemao, dee zien wi'j nooit weer terogge. I'j rammelde nog ies mit dee 8

lösse guldens, keek vergenoegzaom en veur om was de zaeke of'edeun.

Een paer daegen laeter worde Gaait 'evunden mit een gebröken nekwaarvel en in de

kraante stund te lezen, dat ene Gaait de Gosse lös vast waarkman omme ekuûm was

nao  't stelen van een merrie bi'j boer Anemao in 'Oavelt.

En as ze now in 'Oavelt 'oefgetrappel 'ören dan zêng ze….Stille, Stille…, 'eur ie

dat??..... Daor gaot dooie Gaait de peerdedief.

Giele van de Kaampe

Zwaogerplicht...

Wiwwe of moe'we wel es een ni'j woord bedaenken... Et is vanzels niet verwonder-

lik dat in pattie taelen eerst de Biebel in die tael op schrift steld is en nao die tied

eerst et woordeboek. De teksten in de Biebel hebben toch wat een brieder idioom as

alliend de boerewaegens en de bi'jehoolderi'je van een klein stippien op de kaorte.

Lao'we es kieken naor bi'jglieks Deuteronomium 25:7.

Statevertaeling: ... hij wil mij den plicht van eens mans broeders niet doen.

NBG-51: ... hij wil het zwagerhuwelijk met mij niet sluiten.

NBV: ... Hij weigert zijn zwagerplicht tegenover mij te vervullen.

Naardense: ... hij wil aan mij niet de zwagerplicht vervullen!

De plicht van 'eens mans broeders', 'zwaogerhuwelik' of 'zwaogerplicht' komt in

oons - toch wat boers - Woordeboek niet veur. Et begrip van die 'zwaogerplicht'

komt eins ok niet aanders as alliend in de Biebel veur. Et komt d'r hiel in et kot op

daele dat et de bedoeling is dat een breur een poppien maekt bi'j de vrouw van zien

breur as die breur van him om wat reden dan ok wegraekt zonder dat hi'j een kiend

bi'j zien vrouw kregen het, zodat zien 'naeme' niet langer bestaon blieven zal.

In een vertaeling kuj' vanzels niet de hieltied zo omslachtig te wark gaon om ien

woord te ommezeilen deur et altied mar te omschrieven. In zoe'n geval gebruken we

dan meerstal et bestaonde woord as lienwoord of bedaenken een ni'j woord dat oons

toch vertrouwd veurkomt en dudelik maekt wat d'r staot...
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Vertrouwen in lichtpunties…

Vertrouwen in lichtpunties

Wat is et droevig esteld mit de eerlijkheid van ’t volk. Ongelooflijk hoe en op wat

veur meniere meensen worden besodemieterd. Graopers en griepers die mit een

staolen gezichte en zonder schaemtegeveul alles naor zich toetrekken.

In alle laogen van de bevolking bin-n ze anwezig. Eerst mooi-weer speulen, om de

vinger wien-n en d’ogen dichte plakken en ondertusssen een smerig spullegie

speulen, en de grote meneer uuthangen terwiel aandern de koolties uut et vuur aelen

en zich blauw betaelen om de dikke portefuilles nog dikker te maken.

Zeker ook zo mit geheimen bewaeren. Wie kan nog een geheim bewaeren.

Vertrouwelijk? Och heden, dat wordt ook mit et grootste gemak eschunden. Dit

wordt dan ‘uutlekken’ eneumd en er is al heel wat uut-elekt hoewel dit gelekte een

weeke laeter in eupenbaorheid komp. Officieel. Waoromme dan toch een vertrouwen

schenden? Onbegriepelijk toch? Hoe komp men er toe? De zucht naor geld, meer en

nog meer en liever nog meer, daor bin veule meensen geveulig veur en daenken dat

een klein gattie waor et deur-en lekken kan, gien kwaod kan. Vanzelfsprekend is er

bi-j de lekkeri-je ezegd:

”Ik doe dit now wel maar ik stoppe et gattie drekt weer dichte en maek a.u.b. gien ni-

je eupening.”

Kiek, en dat wordt deur diegene, die deur dat kleine gattie et oor te luster had elegd,

vaeke niet goed begrepen.

Gatties dichte stoppen, en niet verder uutpluwern? Wel nee, een ni-j gat gat veule

groter maeken en dat giet dan vanzelf, maar... dan krie-j ‘t schaop an t drieten, om

maar ies een twents gezegde te gebruken. Oneerlijke meensen moeten boeten. Maar

goed ook.

Die omvang van de schandalen worden hoe lange groter maar zeker is ‘t wel dat er

naor de kaante van graaiers leedvermaek is wanneer dat volk alle gegraaide

bezittingen kwiet raeken mit een forse boete er overen, en ’t liefste worden op-

esleuten, en dan...

Dan wordt et stille. Et ni-jgie is er of en et waachten is op et aandre schokkend

bericht en warachtig, inderdaod, dat is er ook zo maar. Daor hoef ie gien daegen op te

waachten.

Geld verduustern of  goed gelovige meensen geld oftroggeln.

Eigen schuld, dikke bult wordt er dan ezegd. Moeten ze maar niet zo dom wezen, wat

trouwens een verkeerd woord is want die meensen bin niet dom, die bin-n gewoon te

licht gelovig. Zie geloofden nog in de goedheid van de meensen. Toen nog wel. Dat

is now wel over.

“Et was toch zoe’n net persoon en et anbod was te mooi om dit of te wiezen.”

Gao niet op mooie prooties in. Doe de deure op slot zo ook bewoners van

bejaordenuuzen de raod kriegen.

”Dri-j de sleutel omme en daenk niet: “Dat overkomp mi-j niet.”
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Et is droevig esteld mit de eerlijkheid van ’t volk, zowel ‘dames as heren.’maar...

wat een heel groot lichtpunt is en waor een meense heel bliede mit kan wezen... er bin

nog duuzenden meensen die eerlijk en zonder schuld deur ’t leven gaon. Die vri-

jwillige hulpe bieden zonder er iene euro veur te vraogen. Ook niet nao et zien van

een ramp op de televisie zoas op 30 april.

Heel gewoon ölpe bieden omdat et harte sprek en dit doen zonder er bi-j nao te

daenken maar dat aelt maar zelden de veurpagina en toch gebeurt et elke dag.

Veur diegene die meu-jte em-m om een geheim te bewaeren, en dus gaon ‘lekken’

kan onderstaonde gezegde van pase koemen.

“Aosum eerst, veur da-j de tonge gebruken.”

Femmy Woltman-Groen,  Giethoorn

(Bedriefs)schinkings...

Et rentmeesterschop is een belangriek biebels begrip waor de hieltied meer bedrieven

heur ok wel in vienen kunnen. De hieltied vaeker is maotschoppelik ondernemen pat

van et beleid. Jow bedrief kan oons vertaelwark ok mit meugelik maeken. Ok niet-

geleuvige ondernemers schatten de positieve invloed van de Biebel op oonze kultuur

en saemenleving onderdehaand positief in.

Now et d’r op liekt dat de Gemiente Oostaende niet mitdoen wil kuj’ d’r as bedrief

veur kiezen om oons wark te steunen.

Je bi’jdrege is meer as welkom op gironommer 4908902 van de ING (v/h Postbaank)

op naeme van:

Stichting Stellingwerfs Eigen
Grindweg 18

8422 DN Nijeberkoop

Sund veurig jaor biwwe deur de Belastingdienst anmarkt as een Algemien Nut

Beogende Instelling (ANBI) en de belastingregeling die dan van toepassing is, hangt

een betien van de rechtsvorm van et bedrief of. De giften van de ienmanszaeke, een

v.o.f. en een maotschop kommen hielemaole veur belastingoftrek in anmerking. Bi'j

aandere rechtsvorms hangt et d'r hiere en daore een betien van of. Een BV of NV mag

- op 't heden - jaorliks zomar 227,00 euro votgeven. Veur de belastingoftrek gelt een

maximum van 6% van de winst veur de belastingciefers. Mar ok een meniere van

sponsoring of reklame geft roeme meugelikheden om oons een betien veerder te

helpen. Een gift moet wel altied an te tonen wezen, mar dat kan al gauw deur et

baankofschrift zien te laoten. Jow kun van oons ok altied een schreven bevestiging

kriegen, vanzels.

Veur pattekelieren gellen trouwens soortgeliekese regels.

Aj' je centen liever naor de belasting brengen dan moej’ dat gewoon doen vanzels.

Aj’ belangstelling hebben om oons wark te steunen dan daenken we graeg mit jow mit

om veur alleman de beste meugelikhied te zuken om wat minder naor de belasting en

wat meer naor oons toe te sturen...
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Et dooie knien…

Beernd Buusman en 't dooie knien

Beernd wus 't zölf ook wel. Maor toen de dokter om verteld 'adde, dat zien leêmsver-

wachting staark negatief worde beïnvlood deur zien forse overgewicht, 'adde Beernd

maotregels 'eneumen. En juust daoromme zat i-j now in zak en as. Want wat was 'r

gebeurd?

Beernd 'adde, om an zien daegelijkse, deur de dokter veur'eskreêm' lichaemsbeweging

te koôm', een 'ond 'ekocht. Teminste, Fedde Skuphof zee dat 't een 'ond was. Fedde

was 'n 'aandelaor in alles wat lös en vaste zat, dus ook in dieren. En dee Fedde, dee

om ondudelijke reden dree keer in de weke zien 'aor vaarfde en om d'aeverklap 'n

aandere donkere brille drög, 'adde Beernd veur 'n vriendenpriesie een 'ond ver-kocht:

Wodan. En Wodan was, volngs Fedde, 'n raszuvere Congolese 'Eggenkroeper en om

dee reden neet gekoop.

Beernd 'adde nao d'anskaf nog niks aanders 'eurd as: "Wat is dat veur 'n lillijk dink?"

En daor worde Beernd neet vrolijk van. Dizze Wodan, mit 'n skoft'eugte van 17 cm en

'n omvang van 85 cm, was gisteraomd ontsnapt. De deur 'adde eêm op 'n kiertien

'estön en vort was Wodan. Uren laeter en de keel skor van 't roepen, 'ad Beernd

Wodan weer in d'aarms kun sluten, ware 't neet dat Wodan wat in de bek 'adde. En dat

"wat" bleek 't knien van de buren te weên, 'artstikke dood. Smerig en goor van de

geleverde stried, dee i-j uuteindelijk mit de dood mos bekopen, 'öng 't knien slap in de

brede bek van Wodan, dee kwis-pelnd mit zien één centimeter lange startstompien, de

buit an zien baos löt zien. Beernd kon wel janken. I-j wus oe trots de buurman op zien

knien was. Gien tentoonstellige in de wiede omgevink of buurman gonk 'r naortoe mit

zien knien en wun grif de erepriezen in de verskillende categorieën. En dat dierbaore

bezit was vermoord deur de Congolese 'Eggenkroeper van Beernd Buusman.

Beernd trök 't liek uut de bek van Wodan en veulde miteen dat 'r niks meer an te doon

was: morsdood! I-j raekde in peniek, wus eêm neet meer wat i-j mos doon; ver'uzen

was 't eerste wat in om opkwamp. Maor toen kreeg i-j 'n idee. 'n Knien mos toch 'n

keer doodgaon, waor-omme dan net neet vannacht? Beernd leup mit 't knien naor de

wasbak en spoelde 't beest skone mit waarm waeter. Daornao smeerd'i-j 't knien dik in

mit greune zepe, löt 't vief menuten inwaarken en spoelde toen de leste troep uut de

vacht. Glaanzend wit lag 't knien op 't aanrecht. Allenig nog eêm mit de föhne d'r over

en klaor was Beernd. Toen 't 'elemaole donker was 'eworden, sleup i-j op de sokken

naor de tuun van de buren. Daor ston 't knien'okke en 't deurtien ston lös. Veur-zichtig

legde Beernd 't knien d'r in en deu 't deurtien dichte.

D'aandere morn gong al vrog de deurbelle. Beernd deu lös en daor ston de buurman in

dikke traonen. I-j völ Beernd lippend om d'aals en snikkend deud-i-j zien ver'ael:

"Gistern is mien knien, ie weten wel Snuffie, overleden. Ik 'ad om in de tuun begröm',

netties mit 'n bloompien d'r op. En wat denk-ie Beernd? Vanmorn lag i-j weer in zien

'okke. Wee dot now zokswat ….!"

De Mogge
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De Gienekuloog…

"Sjef"De Gienekuloog

't-Was dee môrn' nogal daampig en ik zitte net achter een koppien koffie, 'örde ik van

uut de tuun roepen…, Giele, Giele ik motte noar Möppel een uutstrieking loaten

maeken, 'eur ie mi'j wel Giele?, een uutstriekien!! Ik meende dat ak een beroerte

krege, 'k 'adde netuurlijks al lange 'eurd dat as Wiechertien doar zo stund te schrowm',

moar een minse zol zich toch dood skaemen, dat roop ie toch neet zo 'ard, ik zegge 'ol

oen bek toch ies, kuj neet wat zaachter praoten?.. Joa moar ik dachte dee hört mij neet,

moar Giele ie moen mit, ik moet noar Möppel noar de gienekuloog veur mien

jaorlijkse controle, ie moên echt mit goan 'eur… Ze stund daor zo 'ulpeloos, ik dochte

veuruut dan maor, waoromme ook neet?

Nog gien vief minuten laeter zat ik noast 'eur in 'eur gemotoriseerde kienderwaegn. Ze

'ef zo'n klein vierkaant autogie zonder versnellingen. Meestal goa'k achterin zitten

vanwege de ruumte, maor vandaege gong alles zo snel in zien waark, da'k veurin

kwaam te zitten en in de bochte bi'j Sevene ak al een taand deur de lippe, ze remde

weer ies té 'aard en de veurrute wus van geen wieken. Veurige keer kwaam ik ook al

mit een bloodneuze tuus, leemsgevaorlijk. Ik zegge riedt toch ies wat veurzichtiger.

Giele ik kan er niks an doon, sorrie 'eur, moar 't zal neet weer gebeuren.

Ik wusse al weer 'oe laete as't was, 't komp zo. Wiechertien draegt van dee speciale

kousen en ze kocht dan oltied 'd allerbeste kwaliteit penties za'k maor zêng, ie weten

wel van dee stief en fien geweven pentiekousies en now wil 't gevaal dat wanneer ze

een wiend lot, 'eur de schonen wel ies uutvliegen, gebeurde wel vaeker, lest ook nog,

lag de katte dood onder de taofel. 't Was now ook weer ’t geval. 't Waarn' netuurlijks

de zenuwen veur dat uutstriekien en daordeur borrelde ze als de gasbelle van

Slochteren. De rechter poot was 'eur van 'tgas- op 't-rempedaol escheuten, och docht

ik, ze kan d'r niks an doon, lao'k  mi'j moar stille 'ol'n.

Twintig minuten laeter kwaam' wi'j bi'j 't Diaconessen Zieken'uus an. Wiechertien

reed zo onder dee rood witte slagboom deur, want dat kan mit zo'n zeepkissien,

parkeergeld betaelde ze nooit.

Ie gaon toch wel mit mi'j noar binn'n' Giele?, zee ze nogal sliemerig. Dokter

Weberman is een aordige keerl. Ze wus netuurlijks dak 't neet zo op ziekenhuuzn'

'adde en van al dee slaegers doar moe'k al 'elemoale niks 'em, moar ik 'apte moar deur

de zoere appel 'enne.

Bi'j de receptie zat mi'j toch wel zo'n bliksems mooi wief. Alles d'r op en d'r an, 't leek

wel of ze de konte van veurn' 'adde. Wel een welkome meevaaler in zo'n slacht'uus.

Weberman deu zulf de deure lös. Kom binnen en neem plaats, bekend gezicht, hoe

lang is het nu geleden mevrouwtje? Vandeage precies een jaor dokter, zee

Wiechertien. De tijd vliegt mevrouw, maar u ziet er nog even jong uit dan toen,

Wiechertien bloosde en keek mi'j wat skielijk an.

Kleedt u zich maar vast uit en Wiechertien verdween achter een wit en waankel

schaarmpien. Weberman deu de lae van zien burogien lös en 'aelde d'r twei

borrelglassies en een flesse Bokma uut. Drinkt u er ook een mee? En "by the way"

noem me asjeblieft Sjef, dat praat wat makkelijker.
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Ik was mit stom'eid esleûgn', maor veur dak 't wusse ak drei borrels achter de knopen.

Ik zegge, Sjef jonge, dit kuj toch neet maeken? Oh jawel hoor zee die alcoholoog,

niemand die het merkt en de vrouwtjes zeker niet, maar ik ben van mezelf nogal

introvert en een paar neuten maken mij ietwat losser, als je begrijpt wat ik bedoel, met

een verantwoorde slok op, kan ik de dames een goede dienst bewijzen, want weet je

Giele? Ze komen hier allemaal voor aandacht, ja aandacht dat hebben ze allemaal

nodig, ik rommel maar wat, verken de spelonken, als ik het zo maar eens mag

uitdrukken en praat met ze over al die intieme zaken, waar ze thuis met hun

wederhelft niet meer aan toe komen. Laatst nog onderzocht ik vrij intensief een vrouw

uit Staphorst en op mijn vraag, "Hoe voelt dit?”  antwoordde ze "Lekker dokter"! Ik

bedoel maar Giele. Ik kan met zekerheid stellen, dat slechts de minderheid echt

klachten heeft, maar gelukkig betaalt het ziekenfonds.

Maar het is een pracht vak, ik kan er helemaal in op gaan, de dag kan mij niet lang

genoeg duren, maar soms neemt de psychologische druk wel toe, vorige week kom ik

diep in gedachten verzonken thuis, staat er iemand bij mijn voordeur en ik zeg, kleedt

u zich hier maar uit, stond ik toch tegen de postbode te lullen, die op mij stond te

wachten met een aangetekend stuk.

Wiechertien begun inmiddels te kuchen, ze stund al meer as tien minuten te kleum'.

Komt u maar even mee mevrouwtje en hij vleide 'heur op een soort van brancard neer

en begon oôgnblikkelijk in dat rookenöst te vrotten, de geluden dee ze  maekte,

kwaam' mi'j totaal onbekend veur en ik veulde 't skaemrood zich verzaemeln' tot

achter in mien nekke. Opene slaekte ze een diepe zucht en zee gelokkig dokter. Ja

mevrouw u kunt er weer een jaartje tegen, niets aan het handje.

Opgeteugen reden wi'j empies laeter terogge, van bliedschop trapte ze 't gaspedaal van

'eur gemotoriseerde rollatortien nog maor ies ekstra in, 't karrechien knorde van

plezier en ik keek ies noar mien Wiechertien, ze had zo'n stroal'nde blik, maor opene

zag ik iets vremds op 'eur kneien liggen, bi'j een bochte naor links, gong 't 'ele zaekien

noar rechts en in een bochte naor rechts de teêng' overgestelde richting op, 'ad ze toch

'eur B A bi'j Sjef loaten liggen…

Giele van de Kaampe

Uut et i-dagboekien van de zelsbenuumde alderbeste Stellingwarfse schriever ... van 3/6/07.

De beste man het ok overal verstaand van (now ja, behalven dan van roodbossies):

"Heiligen bestaon niet."

Uut Van Dale: hei·lig (bn.)

1 (van God en Christus) verheven, volmaakt

2 aan God of aan de goden gewijd, alleen voor de godsdienst bestemd => sacraal, sacrosanct

3 (van personen) door God met bijzondere gaven bedeeld, heilig verklaard

4 onaantastbaar

5 oprecht, plechtig

Ad. 1 en 2 daor kuwwe over praoten, 3 (veural et laeste) is hiel goed meugelik, onder 4 zol de

alderbeste ... himzels graeg toe rekenen, en 5 kowwe haost alle daegen wel tegen.

hei·li·ge (de ~ (m.), ~n)

1 persoon die door de rooms-katholieke kerk openlijk vereerd mag worden, heilig verklaard is

2 iem. die een bij uitstek vroom, godgewijd leven leidt

Ad. 1 daor gaot et in dit verbaand bi'j de Kattelieken dus over.

Alderdeegst oons eigen Woordeboek nuumt een peer heiligen. Hoezo: Heiligen bestaon niet..?
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Een linker laampien…

Een linker laampien...

- Ah, beste winkeljuffer. Kun jow mi'j ok zeggen waor as hier argens de linker

laampies van de ofzoegkappen liggen?

- Hoe bedoelt u, linker lamp? Een lamp is toch een lamp?

- Dat zeggen jow now wel mar in de gebruuksanwiezing van oonze Atam, type 301LR

staot dat d'r een rechter en een linker laampien inzit, en et geval wil dat ze bi'j oons

beide kepot binnen, vandaor. Kiek, de kepotte rechter he'k in de buse steuken en ik

dochte zo dat jim hier dan wel weten wat linker laampien as daor bi'jheurt. Ha'k et

weten dan ha'k die ok even mitneumen vanzels, mar ja, om now hielemaole

weeromme te vliegen, dat kuj' me haost niet andoen.

- Tja, als u dat zo zegt, dan zal het wel waar zijn. Ik weet ook niet alles. Heb enkel een

vakantiebaantje en vandaag hier toevallig. Ik zal even voor u navraag doen.

- Now aj' dat doen willen, wat graeg. Dankjewel. Dan kiek ik onderdehaand even bi'j

de deurekrokken, want daor was de vrouw ok al een schoft op uutkeken, zee ze gister.

(...)

Et duurde niet al te lange of ze hadde me weer vunnen bi'j de deurekrokken.

- Mijn collega denkt toch dat er maar één en het hetzelfde type lamp in uw afzuigkap

zitten. Hij adviseerde om maar gewoon twee mee te nemen en mocht de één of de

ander niet passen dan mag u die gerust komen omruilen.

- Dat vien ik slim aorig, daankjewel. Mar now we hier toch staon... Ik hebbe nog niet

zo hiel slim zocht mar hoe zit dat now krek mit deurekrokken, want bi'j oons gaot de

iene deure waor die krokke veur is naor linksomme eupen en de aandere rechtsomme.

Hej'm daor ok verschillende krokken veur, een linker en een rechter?

- Poeh, ik zou het zo niet weten. Ik heb daar eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan. Ik

loop even weer naar de balie, momentje.

(...)

Ze wus dan misschien nog niet alles van bouweri'jespullen of mar veerder was ze vlot

genoeg en kwam now ok al weer in no-time anstappen.

- Ik weet niet waarom iedereen bij de balie zo stond te lachen maar de chef zei dat ik u

het zelfde advies nog maar eens moest geven. Neemt u maar twee mee en als de één

of de ander dan niet past komt u die gewoon omruilen.

- Dat is slim aorig van jim, daankjewel. Mar dan he'k nog iene vraoge: a'k die dan

komme te ommeruilen, veur hoe zoe'n iene moe'k die dan ommeruilen? Want dan kan

'k et misschien toch beter in ienkeer goed doen?

- Pffft... Gelukkig ben ik hier maar één dag, morgen ga ik in een patatzaak werken...

pb
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

bekoord         = vrij van de mogelijkheid getikt te worden bij bepaalde spelletjes

bekoordplakkien = plekje waar je volgens een afspraak bij het spel tikkertje niet mocht

               worden getikt

bekrabben       = 1. aan voldoende financiële middelen weten te komen, met name om

                   het hoofd boven water te houden

               2. voor elkaar krijgen

bekreunen       = zich bekommeren

bekstok         = iemand met een grote mond

Konsekwent...

Awwe et wel es over de konsekwenthied van oons Woordeboek hebben dan kowwe ok in

et daorin bruukte Nederlaans wel es wat tegen vanzels, zoas bi'j et lemma

'sukerperduktie'. In et Nederlaans wodt dat uutstokt as 'suikerproduktie', wiels in - en ok

as pat van - alle(?) aandere woorden '-product' mit een 'c' schreven wodt.

Et zal een tikfout wezen want Van Dale is d'r in et Nederlaans dudelik over; 'product'

moet mit een 'c' schreven wodden.

...liene of ... liende

Oons maondblad hiet niet veur niks 'An de liende'. Liekewel heur ie et woord

'liene' (liekt oons trouwens eerder Fries toe) ok wel zeggen mar 'liende' is et

Stellingwarfs woord veur 'lijn'... dochten we altied.

Neffens et Woordeboek dan ok:

liene(...) zie: liende(...)

aachterliende de - touw achter aan een wagen, vastzittend aan de weesboom

   mar dan opiens:

uutzetliene de - 1. lijn waarmee men uitzet, zie: uutzetten, bet. 6

hujliene de - lijn van sterk touw met behulp waarvan men de weesboom

       aan de hooiwagen vastzette

Bi’j dat laeste maeken we ok nog de opmarking dawwe meerstal praoten over

de veur- of de aachterliende. Was de hujliende niet een liende an de tiembalke?
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Dichtwark…

Willemsoord

Een accordionist uut Willemsoord

‘Adde meuite mit ‘t vien’ van de goeie

toonsoort

‘t Publiek reageerde neet mals

Man wat speul ie toch vals

Gooi ‘t toch ies gaauw op een aander

accoord

Giele van de Kaampe

Veur de rechter

Een man stond al veur de tiende keer.

In de rechtbaanke veur de rechter.

Die spruek volgens mi-j word ie mit de dag slechter.

Ach, zee de man ik binn hier nouw wel veur de tiende keer.

Maor zie joe hier ook iedere keer weer.

En van joe verwachten ze 't niet.

Want ie binn rechter.

Harm Cramer

Depri

Ik voel me lang niet leuk vandaag

zal ik de trein nemen

een vrachtwagen

een lang koord

een doosje pillen

laat ik toch maar liever

vroeg naar bed gaan

morgen weer

een nieuwe dag

met nieuwe

mogelijkheden

Lukas
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Liéve-eerbiessien

Een liéve-eerbiést landt,

Zomar op mien and.

Ef e det espres edoan?

O is e estrand?

IJ wandelt wark’lijk snel

Op mi-jn warme vel.

Löp e en, of weerumme?
Of döt e een spel?

IJ vlög weg van mi-jn uid

Giet op zuuk noar buit.

Ef e onger ef e dörst?

Of eb ik ’t verbruidt?

IJ vlög deur eg en steg

Giet zien eëng weg.

Et zien luussies ier en doar

Gef ons gien uutleg.

Corry Overmars-Kalshoven. Hasselt.

Geschreven bij

          de Veldschuur “Bid en Werk”.

Vri'j naor Hooglied

Zi'j: Dá-ág!!

Hi'j: Hà, eindelik, ik hebbe al zo lange waacht.

Zi'j: Wi'j' da'k votgao?

Hi'j: Nee. Ik durve d'r niet iens an te daenken.

Zi'j: Hool ie eins wel van me?

Hi'j: Netuurlik wel!

Zi'j: Hej' me wel es bedreugen?

Hi'j: Nee. Waoromme vraog ie me dat?

Zi'j: Wi'j' me tuten?

Hi'j: Iedere keer wel, a'k de kaans kriege!

Zi'j: Zuj' me wel es slaon?

Hi'j: Bej' mal? Zoe'n iene bin ik niet!

Zi'j: Kan 'k je vertrouwen?

Hi'j: Ja.

Zi'j: Lieverd!

Lees 'm van onder naor boven: vri'j naor ‘Leeglied’.

pb
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Rilke (19)

Romeinse Sarcophaag

Mar wat belet oons om te geleuven, dat

(krek awwe in et bestaon smeten binnen)

niet een posien van haat en al wat

oons verwart, en al die driften in oons wezen,

krek as iens in de versierde sarkofagen,

tussen beelties, glaezen, banen, ringen,

in kleraosie die mar langzeman vergong,

traog verteerde resten laggen -

tot onbekende monden ze opatten,

die gienertied praoten. (Waor is et brein

dat zokke diensten veur heur verzunnen het?)

Doe wodde deur oolde akwadukten, uut bronnen,

iewig waeter naor heur binnenleided - :

dat spiegelt now, en stroomt, en glaanst van zuverhied.

Römische Sarkophage

Was aber hindert uns zu glauben, daß

(so wie wir hingestellt sind und verteilt)

nicht eine kleine Zeit nur Drang und Haß

und dies Verwirrende in uns verweilt,

wie einst in dem verzierten Sarkophag

bei Ringen, Götterbildern, Gläsern, Bändern,

in langsam sich verzehrenden Gewändern

ein langsam Aufgelöstes lag -

bis es die unbekannten Munde schluckten,

die niemals reden. (Wo besteht und denkt

ein Hirn, um ihrer einst sich zu bedienen?)

Da wurde von den alten Aquädukten

ewiges Wasser in sie eingelenkt - :

das spiegelt jetzt und geht und glänzt in ihnen.

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

Iene, twieje of toch drieje...

Et eigenmaekte Stellingwarfse tael-analyse-pergramma stroffelde in Genesis nog es weer over

de tekst in 18:2 en 18:22.

In de Nederlaanse NBV staot bi'j Genesis 18:2 "Toen hij opkeek, zag hij even verderop

plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog

diep…”

dan een verhaeltien en even laeter in Genesis 18:22 "Toen gingen de twee mannen weg, naar

Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan."

Vaalt et jow ok op dat d'r eerst drie manluden staon en dat d'r naotied twieje bi’j Aobraham

votgaon..?

De Naardense Biebel het et krek as de Grunninger oplost deur "De mannen wenden zich af

van daar en gaan op Sodom aan…" te schrieven.

Wi’j hebben daor eerst es een ure mit in de hangmatte legen, disse en gene es vraogd en

vunnen bi’j slot van zaeke et bescheid in de oolde Statevertaeling:

in Genesis 18:2 mag dan wel staon dat et drie manluden binnen, mar dat moe'we eins zien as

twie man, twie engels alderdeegst, en in zien eigen gedaachten zicht Abraham daor nog een

dadde - de Heer - bi'j staon. Hi'j telt dan ok drieje wiels d'r eins mar twieje zichtber binnen.

En vandaor dat d'r naotied in Genesis 28:22 mar twie manluden vot hoeven te lopen...

Biebelvertaelen, beginne d'r mar niet an..!

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 *

Et Stellingwarver volkslied moet neudig es op 'e schoppe


