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De NOS mi’jde oons et grös haost wat veur de voeten weg (zie: van de

redaktie) mar eerder hadden wi’j mit et oge op de gemienteraodverkiezing

in meert, alle politieke frakties van Oost- en Westaende al vraogd hoe as

zi’j daenken over et streektaelbeleid veur de kommende vier jaor.

Daor heur ie in et 1 meert-nommer van dit blad dan ok wel meer van…
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Van de redaktie

Ze stonnen - zo leek et haost - tegen mekeer op te bieden hoe vaeke as ze ‘An de liende' wel

niet ofdrokten veur heur vader of moeke, veural in de verschillende bejaordehuzen in beide

gemienten. De iene maekte d'r vuuf ofdrokken van, een aandere wel tiene! "En as moeke 'm

dan letter veur letter deur west het dan komt 'ie op 'e taofel in de grote zael." In een aander

bejaordehuus wodden d'r alderdeegts echte kopienen maekt en iedere maond rondpat an een

vaaste klantekring. En ze vienen et prachtig! Op een Ni’jjaorsborrel heur ie nog es wat.

Ik wodde d'r zuver kel van, kreeg et haost wat benauwd op 't bost. Moe'we al die meensken

iene van heur laeste pleziertien dan ok nog ontholen? Dat kan toch niet? Dat mag toch niet?

Dat moet toch niet?

Ik zegge tegen Frank, ik zegge: "Hoe koj' d'r in de goeiighied toch bi'j dat Ype Diekstra et

aende van et jaor wel es niet haelen kunnen zal? zoaj' de veurige maond in je veurwoord

zeden. Een boekien hiere, een bedaankien daore, een bossien bloemen mit veur de vrouw, es

een lintien deurknippen, wat mooie woorden, wat onkostevergoeding, wat wil zoe'n man nog

meer..."

Mar ik bin d'r uut. Oold-borgemeisters holen niet van een ofgang, zien de bujje vaeks al krek

even eerder hangen en bin d'r dan krek op 'e tied vandeur. Hi'j kan d'r dan ok niks an doen dat

zaeken mislopen. Now is netwarken niet mien starkste kaante mar in de waandelgangen heur

ie inderdaod nog es wat en mit wat bezuken an alderhaande ni'jjaorsresepsies koj' - ok nog es

onder et genot van een happien en een draankien - een hiel aende henne. Dit jaor wodt et dan

ok niet alliend veur oons et jaor van de waorhied mar lichtkaans veur meer, en och, wi'j heb-

ben eins niet zo vule te verliezen mar kriegen d'r een protte vri'je tied veur weeromme. In de

poletiek hewwe oons de laeste maonden aorig reur holen, dat et niet altied lieke eerlik is dat

wi'j alles veur liefdewark ooldpepier doen en dat bi'jglieks aanderen d'r al herwerts jaoren

dikke veur betaeld wodden en d'r dommiet een riek pensioen an overholen.

Op ooldjaorsdag maekte ik tegere mit Henk de Vries (Wussen jim dat?) en een kleine twintig

gaasten vier uren lange een praotpergramme in en over oonze Stellingwarfse tael en kultuur

op Radio Weststellingwerf Centraal. Een opmarking die al in et eerste kertier vul, is mi'j lange

bi'jbleven en daor he'k ok nog es een peer uren mit in de hangmatte legen. Karst Berkenbosch

zee: "Et Stellingwarfs wodt wetenschoppelik om ziepe hulpen." We bin d'r doe niet op deur-

gaon - daor was dat pergramme minder geschikt veur - mar ik bin et hielemaole mit de beste

man iens. D'r is bi'jglieks de laeste - zegge - vuvendattig jaor veur een hieleboel centen een

protte - veural ok wetenschoppelik verantwoord - wark uut de wege zet. Op wetenschopsnivo

bin ze daor zels ok slim tevreden over neffens de webstee, jaorverslaegen en meer van die

eigen uterings naor buten toe. Mit uutzondering van oonszels heur ie een aander niet vaeke

hadde-op over et wark van die aanderen. Een groot tal lopt d'r mit sentimentele(?) oogkleppen

op, blienelings aachteran en  aanderen - zoas Karst bi'jglieks - haoken stillegies of en zuken

een aandere bestedinge veur de vri'je tied. Dat moet alleman zels weten mar bi'j oons warkt

dat toch krek even aanders.

"Ieder voordeel heb z'n nadeel" zee de beroemde voetbalblispoter. Ja, wi'j hebben best wel

een protte wardering en respekt veur datgene wat de wetenschoppelike kaante van de sSr d'r

deur de jaoren an daon het, mar - juust omreden et oons allemaole zo nao an et hatte ligt -

hewwe daor bi'jtieden ok wel es wat kritiek op, want ze hebben ok een protte liggen laoten.

Kritiek kan overal en altied behalven bi'j de direktie en bestuur van de sSr. Ze verwieten oons

now al een peer jaor zoks as een respektloze en warderingloze opstelling (ze bedoelen eins
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dawwe veur ze op 'e kni'jen moeten) mar geven oons niet iens de kaans om daor now ok es

mittenneer en dan et liefste in et eupenbaor, veur de radio of op een gemientehuus mittenneer

over te praoten. Ok op oonze vraoge an et aende van et veurig jaor an veurzitter Ype Diekstra

"Voldoen we al haost an de veurweerden om es weer een gesprek an te gaon?" kree’we dom-

weg - weer - gien bescheid. Oeps…

Ja, we kregen ditkeer wel bescheid. Kot en krachtig: “Jim dregen gien ni’je argementen an

waorom awwe wel mit jim saemenwarken willen.”

De grote put wark is d'r haost uut dat we hebben now dan ok alle tied en gaon oons dit jaor

mit hatte en ziel op de poletiek toeleggen om dommiet veural ok mit de ni'je lichting gemien-

teraod te bekieken as die et graeg zo holen wil of dat ze et wel wat mit oons iens binnen dat et

hier en daor wat aanders moet, en d’r een herverdieling (herijking) van de middels kommen

moet. As ze et graeg zo laoten willen as dat et now is dan is dat heur keuze en heur goed

recht. Et is oons dan dudelik dat wi'j et verkeerd zien en trekken oonze konklusie daor dan ok

uut: opholen, stoppen en een hengeltien kopen.

Et is vanzels niet alliend de poletiek die et redden kan om oons binnenboord te holen veur de

Stellingwarfse tael- en kultuurzaeke. Ok een tal feguren die et stiekempies wel - wat - mit

oons iens binnen (seins ok wel mit oonze kritiek o.e. op de sSr) mar dat liever niet an de grote

klokke hangen. Ok heur goed recht vanzels mar we willen die meensken dit jaor mit naodrok

vraogen om heur stemme toch ok es eupenlik heuren te laoten. Want as et uut die hoeke ok

stillegies blift is et oons ok wel dudelik, en zonder al te vule aachterban onder financiële kura-

tele van de Gemienten en Perveensie hoeven we ok niet zo neudig en gelt dezelde konklusie

dan ok: opholen, stoppen en een hengeltien kopen.

"Dit jaor wodt et niet alliend veur oons et jaor van de waorhied mar lichtkaans veur meer."

Waorhied of gezeur...?

Speciaol veur oonze oolderen - al dan niet in et bejaordehuus - bin 'k veerderop in dit nommer

es in de historie van et iekschellen deuken en he'k wat herinnerings - niet van mi’jzels heur -

van rond 1920 bi'jenneer zocht.

Aanders altied mooi op ‘e tied mar van Henke Bolding uut Kannede hewwe ditkeer

hielemaole niks heurd. Een betien ongerust biwwe dan wel mar ja, we moe’n ok niet drekt an

et slimste daenken.

As d’r ien bepaold mement een stokmennig zaeken toegelieke een betien verkeerd lopen dan

raek ie pattietoeren zomar in een dippien. Henk de Vries (van Wussen jim dat?) zit even in

zoe’n dippien en twiefelt stark om him nog langer veur et Stellingwarfs in te zetten.

Misschien zollen meer meensken hier en daor es vaeker een schoolderkloppien uutdielen

moeten in plaets van mekeer de hieltied vlooien of te vangen…

Aandere maond hewwe riekaans slim belangriek ni’js over oons grote projekt mar we hebben

disse ‘Ande liende‘ trouwens ok weer mit een protte wille maekt en gunnen jim graeg alle

plezier mit et lezen…

pb
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Literêr Sirkwy…

Et (Friese) 'Literêr Sirkwy' van 'It Skriuwers Boun' gaot dit seizoen nog altied rond

in de perveensie. De meerste veurstellings hebben al west. Dissend kommen nog:

op : 21 feberwaori 2010 om 15:00 ure

in : Museum Belvedère in Heerenveen

mit : Janneke Spoelstra, Neeltsje Bonnema, Edwin de Groot, Elske Kampen,

  Melvin van Eldik, Pier Boorsma en Anne Feddema

meziek: Jaap Louwes

intree : 5,00 (incl. museum)

op : 28 meert 2010 om 15:00 ure

in : Museum Smallingerland in Drachten

mit : Arjen Hut, Piter Boersma, Meintsje Brouwer, Jan Kleefstra,

  Yttje Cnossen, Yva Hokwerda en Edwin de Groot

meziek: Gurbe Douwstra

intree : 2,00 (incl. museum)

Op ‘e Jouwer…

Van de foto kuj’t misschien niet ofkieken mar buten et sukses van et hiele

‘Literêr Sirkwy’ was mit naeme ok et mitdoen van Roely en Piet, liekewel

individueel as mit heur gezaemelik ‘Duodicht’, een butengewoon mooie

promosie veur et Stellingwarfs in et Friese geweld op ‘e Jouwer, mit

lichtkaans binnenkot ok nog wel een vervolg op Omrop Fryslân TV…



6

Wussen jim dat…

- je van meensken seins zo muui wodden kunnen, daj’ d’r eins gien nocht meer an hebben

om raeke Stellingwarfse uutdrokkings op pepier te zetten.

- en alderdeegst et goeie gevuul om mit mekere een noflik Stellingwarfs radiopergramme te

maeken haost bi’j je weg gaot.

- alles blauw blauw laoten dan misschien mar et beste is.

Henk de Vries

Verhuzeri’je in et Fries: Ferhuzerij…

It Fryske Boek sit midden yn de ferhuzerij.

It nije adres wurdt:

Bûterhoeke 1

8911 DH  Ljouwert

Telefoan: 058 - 7890789

WdH

In de Liende-09-07 hadde Roely een recept ‘Broeder’ mit de vraoge as d’r iene is die

heur an et recept ‘Zuster’ helpen kan. Daor is an now toe gien sjoechem op kommen.

Ditkeer het Roely een recept ‘Drentse Zusterties’ en is slim beni’jd as d’r iene is die

heur an et recept ‘Kuize Zusterties’ helpen kan.

Drentse zusterties

Van 200 gr bloem

           8 gr gist (oplost in wat lauwe melk)

           een mespuntien zoolt en

          3 ½ dl melk

een glad beslag reuren, d’r

           1 ei,

       125 gr krenten

            1 eetlepel oranjesnippers

bi’j doen en et beslag  + 1 ure riezen laoten.

D’r in een invette poffertiespanne pofferties van bakken en die opdienen

mit wat botter en poeiersuker.
Roely
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Voegels en voer…

Mit al die sni-j in de ofgeleupen tied em-m toch de voegels in weelde eleefd zoas ze dat in

veurgaonde winters niet em-m mit-emeuken. Overal staon voegeluusies om et gevederde

volkie deur de winter en te ölpen. Goed bedoelde raodgevingen overspeulden et meensevolk,

die deur menigiene ter harte werden eneumen, om de roodborsies, tuunkroeperties, de

musken, de kri-jen te veurzien van al dat lekkere spul dat bi-j de winkels in de schappen lig.

De winkels vol mit voegelzaod, vetbollen, kraansen mit alleraande voegelvoer die, gezien de

opmaek en versiering, de voegels drekt an zullen spreken.

Wat een kunstwaarken worden er emeuken.

Niks gien geknooi en gestrooi mit krummelties brood. Brood is uut de mode. Uut de tied.

Maar wat now funest is veur al die fladderaars, deurdat er zoveule kaant en klaor wordt an-

elevert en er uut zoveule maoltieden valt te kiezen wordt et voegelvolkie zo vreselijk verwend

en bovendien worden ze zo kieskeurig as de pest en verwaand. Trekken de snaevel op veur et

allerlekkerste wat er maar is te pikken. Et gewone brood. Now ja as er niks aanders meer is,

vooruit dan maar. Ie zien ze ‘t daenken.

En weet ie wat ze ook bin-n, zie bin-n zo lui as een slakke op een teertonne. Ja, zo lui as een

voegel maar lui kan wezen. Hoewel ze wel van een et minste of geringste lawaai dan ook

drekt wegvliegen, die scheiters, en een poging om ze dan nao te kieken dat is niet niet iens

neudig. Doe dus echt gien meui-jte. Nee, die luiheid ef mit heel wat aanders te maeken.

Ik gao even trôgge in de tied toen er nog gien greune zakkies mit voer bestonden en et vet,

zonder zolt, in een kommegie an de voegels werd presenteerd.

Toen er pinda’s an een touwgie werden eregen en in een lange slierte van takke naor takke

werden drapeerd. Legio voegels kwamen hier op of. Er was ruumte zat veur elk soort. Groten

en kleinen, bonten en vaelen.

Maar kiek now ies. Now gaot et hedendaegse voegelvolk al dezelfde kaante op as menig

meense die gien havermoutsepap of gruttenbri-j deur d’als kunnen kriegen en dat is

doodgewoon omdat er heel veule wat aanders is dat zo deur ’t keelgat gled.

Kaant en klaor eten kopen in de winkel. Die luxe slat over op de voegels.

Dat kleine rotvolkie vertikt et om de pindadoppen los te pikken veur een smaekelijke

maoltied. Zie trekken er doodgewoon de snaevel veur op en gaon drekt of op de uutgedopte

pinda die in een greun zakkie zit. Ofstraffen die handel.

Wat verbeelden ze zich eigenlijk wel. Is de welvaort ze ook al naor de kop estegen?

Zie moeten eerst eur bord maar ies leegpikken eer ze wat aanders wordt veur-eskottelt zo ze

dit van eur veurolders konden leren.

Maar ja, tieden veraandern zo ook veur onze veurjaors en zomerse fluiters.

Wanneer ze even goed naodaenken en zich de ofgeleupen winter herinneren, toen menige

tweevoeter deur de sni-j en baggerde om vogeluusies te vullen, ja dan bin-n ze ongetwiefeld

wel bereid om dankbaorheid te teunen en een gratis consert ten beste geven.

Een consert waorin alle anhankelijkheid en liefde zal zitten veur diegene die ze een waarm

harte toedreug. De toekomstmuziek in lentesfeer.

Nog even, en zie kun zichzelf wel weer redden. De greune en brune netties, die volkomen

leeg bin-n, die blieven nog even as een symbool van naostenliefde an de takken bengeln.

Ook de angeregen pinda’s, die allemaole nog in de doppe zitten. Die blef daor hangen as een

feestelijke slinger van takke naor takke waor ieder voegeltie zo bi-j kan as de nood an de

veren komp.

Ie kun-n et nooit weten. Er kan nog wel ies een aandre tied koemen.

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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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…

      -.-.-.-

Wie of Die...

Op een ni'jjaorsborrel wodden we d'r op anspreuken: "Jim hebben perblemen mit et

vertaelen? Dat he'k leesd in 'An de liende'." We konnen niet aanders as zeggen as: "Aj'

de Biebel vertaelen dan hej' niet perblemen, mar dat ís ien groot perbleem."

Neem bi'jglieks dit veurbeeld van: Wie ... of  Die ...

Is et: Wie et bried het, lat et bried hangen

of:     Die et bried het, lat et bried hangen?

In et prachtige Stellingwarfs Woordeboek wo'n beide meugelikheden in veurbeeld-

zinnegies wel bruukt. Ok de opsomming van plaknaemen lopt beheurlik kris-kras deur

Oost- en Westaende henne. Hier liekt dan ok gien iendudig bescheid op. Of toch wel..?

NBV
Spreuken 16:17 Wie oprecht is ...

Spreuken 16:20 Wie goed luistert ...

Spreuken 16:21 Wie wijs is van hart ...

Spreuken 16:23 Wie een wijs hart heeft ...

Frysk
Spreuken 16:17 Rjochtskepen minsken ...

Spreuken 16:20 Wa't op syn wurden past ...

Spreuken 16:21 Dy't wiis fan hert is ...

Spreuken 16:23 It hert fan 'e wize ...

Grunnings
Spreuken 16:17 Dij eerleke is ...

Spreuken 16:20 Wèl goud acht geft ...

Spreuken 16:21 n Wies man wordt aaltied ...

Spreuken 16:23 t Haart van n wies man ...

Twents
Spreuken 16:17 Oprechte leu ...

Spreuken 16:20 Wel let hef op ziene weurde ...

Spreuken 16:21 Den wies van herte is ...

Spreuken 16:23 't Herte van nen wiezen man ...

Stellingwarfs
Spreuken 16:17 Dommiet zels mar even in et boek kieken...

Spreuken 16:20 Strakkies zels mar even naolezen...

Spreuken 16:21 Lichtkaans hewwe et aanders daon as aanderen...

Spreuken 16:23 Nog roem veur de grote vekaansie kuj't zels bekieken...
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Wat miej heugt…

Wat miej heugt van Marrie A.
Noar Bertolt Brecht, Erinnerung an Marie A.

Op den dag in de blauwe moan september,

hil heanig biej de jonge proemnbeum,

doar heul ik eer, mien' stille witte leefde

in miene aarme as nen mooin dreum.

En boavn oons in n kloarn zommerhemmel

doar was ne wolk, dee heb ik lang ezeen.

Zee was zoo wit en dreef onmeundig hoge,

en doo't ik opkeek, was der joa gin een.

Van doar of-an bint völle, völle moanen

stil oaverkömn en vuurbiej-egoan.

De proemnbeum bint vast al um-ehouwen

en a'j miej noe dan noar mien' leefde vroagt,

dan zeg ik oe: dee wil miej nich meer heugen,

en toch, joawa, ik wet wa'j zegn weelt.

Mer ik wet nich meer hoo of zee der oetzeug,

ik wet alleen, da'k eer doar kusn dee.

En ok den kus, den was miej glad vergetten,

as nich dee wolke doar har mögn wean.

Dee wet ik nog, en zoo zal t ok wa blieven,

zee was zoo wit en kwam van hoge hen.

De proemnbeum doot misschien aait nog bleuien,

och joa, dee vrouw hef vaaks a wa eer zeuvnde

keend.

Dee wiede wolke bleuin mer un zetken

en met da'k keek, vergleed zee in de weend.

Goaitsen van der Vliet, in et Twents
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Bingo Pingo…

De Pingo (avis solus amor)

’t Wetenskappelijk onderzeuk inzaeke de Pingo is inmiddels of’erond en mede

dankzi’j d’ inspanning’n van Jan Bakker uut Makkinga, kunn’n we now concluderen,

dat de Pingo mit een an zeker’eid grenzende waorskienlijk’eid mit zien come-back

bezig is………..

De Stelling van de Stellingwaarver Piet B. as zol de Pingo een krusing
weên tussen een links- of rechtsomkiekende Stellingwaarfse Griffioen
en een Poelepetaote raekt kaant noch wal. Maor mede deur de tip van
Jan Bakker uut Makkinga.kreeg ’t onderzeuk een ge’eel ni’je
wending…De Pingo is naemelijk onziedig! ’t Is dus gien i’j of een zi’j
maor ’t is een “Ut”.
Ut kwaam decennia ‘eleên nog sporadisch veur in de kop van
Overiessel en Westellingwaarf, ’t was een skuwe vogel, dee slecht kon
vliêng, maor ut ‘adde wel enkele speciaole en biezundere kenmaark’n,
want Jan Bakker ontdekte, dat de Pingo maximaol 2 eier legde en disse
al breuiende op zien twi’j poten overal mit naor toe naam, tiedens de
breuiperode was ut dan ook aarg mobiel. De Pingo kon gaon en staon
waor ut wol, het gezegde “Vri’je Vogel” is dan ook ontleend an disse
nog net neet uut ‘estorv’n Pingo.
De jong’n dee nao een week of zesse breui’n geboor’n word’n, dreug ut
op de kassemasse mit, net zo lange tot dat ze zulfstaandig waar’n.
De Pingo is in 2003 ‘veur ’t leste waor’eneûm in Spanga en in café de
vee’aandel wordt ‘ier nog vaeke over ‘epreuten.

’t Leêm van de Pingo speulde zich veurnaemelijk of in de kop van Overiessel en

Weststellingwaarf. ’t Onderzeuk stelde ondermeer vaste, dat mit naeme de

Lendevallei en de Weerribben aarg bi’j de Pingo’s in trek waar’n.

Bi’j naovraoge bleek, dat bejaorden uut Oldemaark, Gieter’n, Kaal’nbaarg en

Oss’nziel,  zich de Pingo nog vaeg kon’ ‘errinner’n

De Pingo
De Pingo viendt ‘et iel gewoon

Omme ‘t mit zichzulf te doon

Zien snaevel gebruukt ie as een dildo

Tsjao, zo goat dat mit de Pingo

En as ie zichzulf dan ‘ef bevrocht

Dan rop i’j mit een diepe zocht

BINGO!!

In café de vee’aandel in Spanga is de Pingo nog
vaeke anleiding tot verwoede discussies

Kiek veur de Giele post op
www.domineevandorsten.nl

Maor…’t belangriekste zo ’k aoste vergeten.  De Pingo is een
zulfbevrochter…, nee ‘eur…, ut ‘ef geen éne neudig en is totaol
seksueel onof’aankelijk, want op onregelmaotige tieden, kan ’t zo maor
in om op koôm’, dat ut zichzulf gaot bevrochten…, gewoon op dat
moment, wanneer ut zulf zin ‘ef. ’t Kan net zo good in juni weên as in
meert. ‘Oe ’t waarkt is nog steeds een raodsel, maor as de Pingo drang
veult dan draeit ut ’t koppien omme en gaot dan mit zien stevige
snaevel onwies fanatiek in zien eig’n konte vrotten., dat duurt dan 2
‘ooguut 3 minuten en dan is ’t gebeurd en nog gien twi’j weken laeter
legt ut 2 eier.
D’r wordt welies mit jaloerse blikken naor de Pingo ‘ekeken, want zien
gedrag kent veule veurdelen.
1) nooit een echtskeiding 2) gien skoonmooder 3) nooit ‘eufdpiene 4)
gien verkrachtingen binn’n ’t uwelijk 5) en gao zo maor deur.
Mochten d’r nog mins’n weên, dee nog iets extra’s an kunn’n draegen,
dan bin’k aarg beni’jd.

Giele van de Kaampe
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Volksverhaelen… (9)

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 Stegger-

de. 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…

-.-.-.-.-

Oordiele niet te vlogge

In et begin van de veurige ieuw ree d'r om de veertien daegen een postwaegen van

Deventer naor Utrecht. Et pad leup over Apeldoorn en deur de Soerense bos. Dat bos

was geveerlik. Al meer dan iens weren d'r reizigers anraand, uutroepeld en alder-

deegst ommebrocht. Op een dag ree de postwaegen weer. D'r zatten vier meensken

in. Doe ze de Soerense bos in zicht kwam, zee iene van de reizigers bedrokt: "Ze

zullen toch hoop ik disse postwaegen niet anholen..." Ja," zee een aander, "dat zol

toch best wel es kunnen. Ik zol willen, dawwe dit geveerlike bos al uut weren." "D'r

kan nog van alles gebeuren, " mingde een Amsterdamse koopman him in et praotien

"boeven durven alles. Een weke leden hebben ze et rietuug van Et Loo nog uutroe-

peld. En ondaanks alle naospeurings hebben ze de bandieten nog niet pakken kund.

Ze schienen argens onder de grond te huzen. Et is mar et beste om niks van weerde

bi'j je te hebben, op een reize deur de Soerense bos."

"Of ie moe'n et krek as ikke, zo goed votstoppen, dat ze et gienertied vienen kun-

nen." zee een dienstmaegd uut Deventer. Zi'j was op pad naor heur oolden in

Utrecht. "Ik hebbe zestig gulden bi'j me, mar ik hebbe et goed votstopt. Ik hebbe et

onder een dubbele zole in iene van mien schoenen verburgen." Al praotende was de

postwaegen onderwiels midden in de bos kommen.

"Halt!" klonk et opiens onverwaachs. Zes woeste kerels stormden op de waegen toe.

Iene greep de leidsels van de peerden. Een twiede legde een oolde pook an. Een dad-

de dee de deure van de koets eupen en kommedeerde de reizigers om vot-en-daolik

uut te stappen. De drie aanderen, van kruun tot de ti'jen bewaopend, stonnen d'r bi'j

te gniezen. De waegen wodde van onder tot boven naokeken. Alles wat de rovers

bruken konnen, pikten ze in.

Daornao wodden de reizigers iene veur iene naokeken en van heur geld en kostber-

heden beroofd. De buit vul de rovers slim tegen. Want behalven een goolden gelosie

en een goolden ring vunnen ze amper vierendattig gulden. De rovers weren poer.

"We willen meer!" brulden ze. Iene van heur steuk een blaank mes omhogens en

keek de reizigers iene veur iene driegend an. "Jim hebben vast nog wel wat geld!"
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reup hi'j. "Zeg oons waor dat votstopt is, aanders het jim laeste ure sleugen!" De

vier reizigers kregen et slim benauwd.

Doe kwam de Amsterdamse koopman naor veuren. Hi'j wees naor de dienstmaegd

en zee: "Zi'j het nog zestig gulden in iene van heur schoenen verburgen." De maegd

schrok, want dat hadde ze gienertied van die koopman docht. "Verraoder!" reup ze,

en wol hadde votlopen. Mar dat gong niet, want iene van de bertaole rovers hul heur

tegen.

Ze mos now wel heur zoer verdiende centen an zoe’n rotkerel overlangen. Doe ver-

dwenen de rovers in de dichte bossies. De schrokken reizigers stapten weer in de

waegen en de reize gong veerder. Zolange ze nog in de bos reden, zee gienend van

de reizigers een woord. Mar doe ze ienkeer op de vlakte weren, raekten de tongen

weer los. Veural de maegd kwetterde et hadste. "Ik vien et lillik en gemien, daj' me

verraoden hebben!" schul ze tegen de koopman. Ie bin een lafbek. Ik hadde et geld

zoer verdiend en opspeerd veur mien oolden. Die hebben et aarm. In plak van da'k

ze verrassen kan, kom ik now mit lege hanen anzetten!" De beide aandere reizigers

gavven heur geliek. Zi'j vunnen et verraod van de koopman ok lege bi'j de grond.

"We praoten de rest van de tocht gien woord meer tegen die gemiene rotvent," zee

de maegd. En dat deden ze dan ok niet.

De koopman hadde al die beschuldigings stillegies anheurd. Ok now zat hi'j nog de

hieltied stille veur him uut te kieken. Aendelik kwam de waegen in Utrecht an.

"Mag ik jim alle drieje uutneudigen om mit mi'j even een harbarge in te gaon?"

vreug de koopman an de aandere reizigers. "Ik wil jim nog wat uutstokken." Mit

zien vierend gongen ze een harbarge binnen. Daor trok de koopman zien jasse uut.

"Kiek, hier," zee hi'j mit een glimk om 'e mond. "Tussen de voering he'k tienduzend

gulden an baankpepier. Die he'k redden kund - en oons leven d'r bi'j - deur de zestig

gulden van de dienstmaegd op te offeren. Mar ik wil veur de bange mementen die

zi'j leden het, heur dubbel en dwas weeromme betaelen. Zi'j het oons bi'j slot van

zaeke een grote dienst bewezen. Mar laot ze onderwiels ok uut et veurval leren om

niet zo groots te wezen op je slimmighied. En de aandere mitreizigers wi'k ok

waorschouwen om niet iene zomar te veroordielen."

Hi'j langde de maegd een briefien van duzend gulden over en vertrok. Mit de mond

vol tanen steerde et drietal him nao.

Jannie D.

Ae en ao…

In de hiele ‘Biebel in et Stellingwarfs’ komt de letterkombenaosie

‘ae’ en ‘ao’ vanzels hiel vaeke veur, om precies te wezen:

De ‘ae’ komt veur in 6,617 percent van alle woorden.

De ‘ao’ komt veur in 8,651 percent van alle woorden.
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Slipgevoar…

Een gedichien det op ’t ende wel een bettien ondeuëngd is.

Past niet arg bi-j mi-j, mar zo ku’j weer ies zien;

Elk mense ef zien of eur geheimen.

Slipgevoar

Et was een kolde winter

met ies en sni-j, ’t was glad

ie mossen wel eel stevig stoan

anders viel ie op oen gat

dus nam ik rap de auto

vier bienen ad ik dan

mi-j kon zo niks gebeuren

ik dee piano an.

Zo kwam ik woar a’k wèèn mos

al gink et niet zo snel.

de borden zeiden “slipgevoar

maar ’k dach; det weet ik wel

opiéns drei-jde ik in die troep

wel drie keer in et rond

det was wel èmpies skrikken zeg

           mar ‘k ware niet gewond.

En toen ik soams laat thuus kwam

zat ’t mànnegien te wachten.

met d’ochtendjas oaver zien slip,

zat ij noar mi-j te smachten.

verrassing, dach ik, det is mooi

mi-jn liéverd stiet weer kloar.

maar in mien eufd klonk wel eel zacht;

‘kiek uut veur slipgevoar!

Corry Overmars-Kalshoven, Hasselt
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Zunder zundaor…(2)

De beide redakteurs van de bi'jkotten te verschienen Stellingwarver Biebel laoten

oons nao de laeste 'An de Liende' mit een stevig perbleem aachter. Neffens heur kent

et Stellingwarfs gien woorden veur 'zonde' en veur 'zondaar’. Daorveur geven ze twie

meugelike verklaorings. De eerste is dat de Stellingwarvers zoe'n edel en hoogstaond

volk west hebben of (nog) wezen zollen dat et begrip 'zunde' niet in heur woordeboek

veurkomt. De twiede meugelikhied die ze gekswielig oppeneren, is dat de Stelling-

warvers altied zokke 'roege' en 'woeste lu' west hebben dat et niet neudig was/is om

de daoruut votkommende gangbere gedregings in et 'Sodom en Gomorre' (lees: de

Stellingwarven) nog mit een appat woord (zunde) te benumen. Et was en is ommes

allemaole zunde daore, zo lödt de rissenaosie van et illustere duo, zebbeld.

Mar is hier niet meer gaonde? Et vaalt mi'j op dat ok in een aandere Nedersaksische

streektael, et Aachterhoeks, de begrippen 'zonde' en 'zondaar' ok al tot heufdzeerte

leided hebben. Lessendaegs kree'k de butengewoon interessaante vertaeling in 'e

hanen van et Lukas-evangelie in et Aachterhoeks (warkgroep "Dialekt en religie",

Haarlem / Doetinchem 2002). In een toelochting stokt de warkgroep uut dat ze slim

frosseld het mit de vertaeling van "voor ons gevoel ook in theologisch opzicht vaak

versleten woorden" as 'zonde' (...) en 'zondaar', bi'jglieks in Lukas 5:30. "Het

Achterhoeks kent wel het woord zund(e) maar wij als werkgroep hadden niet het

gevoel dat dit woord aangeeft wat er hier in de tekst mee wordt bedoeld.

Vandaar dat er in de hiervoor genoemde teksten en ook op andere plaatsen in het

Lucas - evangelie gekozen is voor respectievelijk wa-w verkaerd edaone hebt (11:4)

en slecht volk (5:30)." Ik citere hiervan Lukas 5:30 de vertaeling in et Aachterhoeks:

"De Farizeeërs en de schriftgelaerden onder eur laggen teggen Jezus ziene laerlingen

te nösteren en zeien:

'Waorumme aet en drinkt i'jleu met tolgaarders en slecht volk?'".

Ik kan mi'j de dilemma's van disse warkgroep hiel goed veurstellen. En et liekt mi'j

ok zinnig toe dat ze die an de eupenbaorhied priesgeven hebben. Et het d'r jommes

alle schien van dat begrippen as 'zonde' en 'zondaar' zo zutiesan tot een aander

tiedpark heuren gaon. Zo ze al bruukt wodden, geft iederiene d'r een eigen invulling

an. Et lieken ok begrippen die him muuilik lienen veur gebruuk binnen de levendige,

sociaole kontekst van een streektael. Dat wodt ok wel dudelik uut et kommetaor van

de Achterhoekse warkgroep.

Persoonlik domein

Ik bruuk de bedoelde woorden zels ok niet graeg. Inhooldelik hebben ze veur mi'j

meer mit ieder zien persoonlik bewustwezen vandoen. Iene van wie zegd wodt dat

hi'j "in zonde leeft" - om nog mar es zoe'n zwaore uutdrokking te bruken - is veur mi'j

een persoon die him (nog) niet bewust is van zien goddelike komof. Hi'j hoeft

daoromme nog niet tot "slecht volk" te heuren of "wat verkeerd gedaan" te hebben.

"Slechts op een plaats hebben wij het woord zondaar gehandhaafd," neffens de

vertaelers in heur toelochting, "en wel in 18.13 ("O God, waes mi'j, zondaar,

genadig") omdat daar de tollenaar het van zichzelf zegt." Hier verplaetsen de

Achterhoekse vertaelers et begrip zondaar stiekempies naor et persoonlike domein, et

plak waor et neffens mi'j ok heurt. D'r is wat veur te zeggen dat et woord in disse

kontekst daoromme dan ok staonbleven is.
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De Achterhoekse vertaelers mossen trouwens nog een interessaante hobbel nemen

bi'j Lukas 8:14, waor et gaot om de "lusten des levens", in de Ni'je Biebelvertaeling

verwoord as "de geneugten van et leven". In et Grieks wodden hier de woorden

'hedone' en 'bios' bruukt. Dat zol in et Nederlaans "een hedonistische levenswijze"

opleveren: "Maar in het gewoon Achterhoeks zeg je dat anders. Wij kwamen uit op

een laeven van het allenig der mor van nemmen". Om te vergelieken: de Grunneger

biebel het him op dit punt gien kopzorgen maekt en vertaelt: "lust van t levent".

De lezing van de Achterhoekse vertaeling van Lukas het mi'j slim ni'jsgierig maekt

naor de biebel in et Stellingwarfs. Alderlei vraogen dringen him op. Hoe bin de

vertaelers mit de hier anstipte dilemma's ommegaon? As d'r dan warkelik gien

'zundaors' bestaon in de Stellingwarven, hoe wodt et begrip dan in de Stellingwarver

biebel vertaeld? Enne... as de Stellingwarvers zonder 'zunde' binnen, hoe komt et

woord dan toch in et Woordeboek van et Stellingwerfs...? En hoe zit et mit

'zundebokken' in de Stellingwarven? Bestaon die daor dan ok niet?

Dick van Niekerk, journalist/ni'jsschriever,

Goirle (Noord-Braobaant)

(Vertaeling bi’jhulpen deur: vertaelmesienegien)

De kleinzeune van Jezus Sirach legt et in zien veurwoord zo uut:

Jim wodden uutneudigd om dit geschrift mit welwillende andacht te lezen,

en d’r begrip veur te hebben as d’r dielen binnen waorvan bliekt dawwe ze

niet goed zien laoten hebben, ondaanks de toewijding wao'we de vertaeling

mit maekt hebben. Want aj’ uut et Hebreeuws vertaelen, kan de betekenisse

van et oorspronkelike niet hielemaole recht daon wodden. D’r is een niet

gering verschil tussen de vertaeling en et oorspronkelike wark, niet alliend

bi’j dit wark, mar ok bi’j de Wet zels, de Profeten en de aandere geschriften.

Doe ik mi’j in et achtendattigste regeringsjaor van keuning Euergetes (284 -

221 v.Chr.) in Iegypte te wonen zette, kwam ik daor in anraeking mit

veurbeelden van hoge geestelike ontwikkeling. Ik vun et meer as neudig dat

ik daor ok wat an bi’jdregen zol deur dit boek kiebig en mit toewijdinge te

vertaelen. Lange tied he’k dag en naacht warkt en al mien kennis bruukt om

et of te maeken en uut te geven, ok veur liefhebbers van studie in aandere

lanen die et d’r an toe hebben om heur in et zedelik haandelen te richten op

de wet.

Kleinzeune van Jezus Sirach
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Golfkollum (14)…

Hydro-biologische netten…

Vanof de eerste ofslag van heur en die van mi'j bottert et tussen oons. Iezig serieus

golfen wi'j waor et d'r in et spullegien op ankomt. Ontspannen en al keuvelende

stappen we geliekop op de fairways en de aandere patties. Van et spullegien heugt

mi'j eins niet vule meer. Et keuvelen staot mi'j liekwels nog helder veur de geest.

Vandaor dit realistische stiekelstokkien. Mar kuj' wel an een waorhiedsgetrouwe

berichtgeving doen in een stiekelstokkien?

Contradictio in terminis?

Lees de eerste en de laeste zin.

Oonze eerste keuvel is nog wat plichtmaotig. Et warkt sociaoliserend en kontaktver-

kennend. In de twiede keuvel op de twiede hole is et raek. Zi'j zegt dat ze een hydro-

biologisch net het. Op dit woord bin ik vot-en-daolik verliefd. Ik keer et woord in

mien gedaachten omme en omme: hydro-biologisch net; hydro-biologisch net;... Ja

alderdeegst brokkien veur brokkien pruuf ik dit woord: hy-dro-bi-o-lo-gisch-net. Wat

zi'j d'r van vertelt heur ik amper nog in de dadde keuvel. En ze het in de vierde keuvel

al hielemaole gien gesprekspartner meer an mi'j. Mien prakkeseren het een effekt bi'j

mi'j. Op de muuilikste holes zesse en zeuven koppel ik et woord van heur an et net

van hindernissen, dawwe hier tegenkommen. Disse twie holes hebben een

driedubbele hindernis: gewoon waeter, bilateraol waeter en tiedelik waeter. Een

netwark an waeter; wilmoeds anbrocht om mi'j te vangen. Een vangnet! Een vangnet

ommevaemd mit riet en douterkousen en mit hoge gröspollen en lege vergeet-me-

nieties. Een net om mien golfballe te keren. Van de dierties die op de waeterbojem

ommekroepen he'k gien weet en gien last. Dit veraandert as mien balle van de ofslag

of stille op de waeterbojem ligt. Een strafpunt! Veur een golfer is dit zien hydro-

biologisch net.

"Zal jow dommiet mien hydro-biologisch schepnet wel even zienlaoten. Et ligt in de

auto. Et is niks biezunders. Iederiene daenkt da'k d'r vlinders mit vange. Mar dat is

niet zo. De maozen bin vule fiener. Ik vange d'r pieren, larven en kevers mit die op de

bojem van een vaort of sloot..." Ik vul heur onverwaachs an mit: "Waeterhindernissen

en jow hydro-biologisch net. Wat een mooie hobby hebben jow." "Nee, nee. Ik bin in

dienst van Riekswaeterstaot."

As ofscheid drinken we een bronwaetertien an de bar. Alaaf! 'l Eau naturel. Alaaf! Dé

Waeterstaot. Alaaf! Mar ok veur golfbaene-architekt en heur of zien hydro-biologisch

netwark alaaf!

anne bult
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Sammie…

Wi’j kregen een riegel verhaelties van iene die in heur kienderjaoren en een hiel

schoft daornao, in de Westhoeke woont het. Ze geven de warkelikhied an, zo zi’j die

in de dattiger jaoren en in heur veerdere leven mitmaekt het. De verhaelties staon

allemaole op himzels, bin oorspronkelik mit de haand schreven en zullen zolange as

de veurraod strekt bi’j toeren ‘An de Liende’ hongen wodden. De verhaelties bin

schreven onder de verschoelnaeme: ‘Sammie’, Verhaelties uut de Westhoeke.

.-.-.-.-.

Sni’j en ies…
Zopas zag en heurde ik veur de tillevisie dat iederiene een betien op zien ooldere

buurtgenoten passen mos. Es vraogen as ze argens verlet van hadden en altemet een

bosschop veur ze doen. Ooldere meensken durven vaeke de deure niet meer uut as et

zo glad is. Et vreur in Lelystad al 11 graoden en ze deden krek of et Siberië was. Ik

hebbe et vroeger, veur en in de oorlog wel aanders mitmaekt. Maondenlange meer as

een meter sni’j en meer as 20 graoden vost! De auto’s reden op ‘e Scheene en de

winter duurde vule langer. Mar even weeromme op dat tillevisieberichien. In de

winter van 1979 was d’r ok een protte sni’j en et vreur dat et knapte en boven in

Frieslaand was d’r een noodtoestaand. Doe was d’r ok al een berichien in de media.

Ik was doe ok al slecht op ‘e bienen en bleef lekker bi’j de kachel. Op een middag

zat ik in huus en doe kwammen d’r schoelemaegies van een jaor of twaelf deur de

sni’j anbaggeren  en ze belden an mit de vraoge of ik ok argens verlet van hadde

want ze wollen de bosschoppen wel veur me ophaelen. Ik leut de maegies in huus en

gaf ze eerst wat lekkers. Ik had verlet van brood en gaf de maegies wat geld mit om

de bosschoppen veur mi’j te haelen. Et duurde tieden veurdat de maegies

weerommekwammen mar opiens zag ik ze ankommen deur de sni’jdunen en dee de

deure los. Ze hadden gien brood bezetten kunnen en weren in een boel winkels west

mar alle brood was uutverkocht. Ze weren al hielemaole naor de Lenna west mar

daor was et brood ok op. Ik hebbe doe de maegies eerst mar op een stoel veur de

kachel zet en ze een koppien thee en een koekien geven. Ik vertelde heur dat et niet

zo hiel slim was en me d’r wel omme redden kon en dat ik et slim op pries stelde dat

die maegies dat zo veur me doen wollen. De maegies zetten of en ik vuulde mi’j

gelokkig en et dee me goed. Nao een dik half ure kwam iene van de maegies d’r

weer dwas deur de sni’j anzetten en brocht mi’j een half brood. Heur mem had zegd

dat ze et brood mar brengen mos want zolange as wi’j brood hebben kan zi’j ok wel

wat kriegen. Ik zal dat nooit vergeten en vun et geweldig dat die wildvremde

meensken mi’j zo mar een half brood gunden. Dat maegien is jaorenlange mien

vrundinnegien bleven. Ze kwam hier zo now en dan anwi’jen en vun dat mooi en

ikke ok vanzels. As ze ‘s zoemers mit heur oolden op vekaansie was in et butenlaand

stuurde ze me subiet een kaorte mit as ofzender: je sni’jvrundinngien. Laeter is ze

bejaordeverzorgster wodden en zo heur roeping vunnen. Nog laeter is ze verhuusd

naor Et Vene. In de kraante nog ’s een artikel an wi’jded en daor kwam zi’j ok in

veur. Die kraante he’k altied beweerd. Ik weet niet waor as ze op ’t heden woont mar

ik zal heur nooit vergeten. Deur die tillevisieoproep docht ik even weeromme an dit

alles. Alleman kan een veurbeeld nemen an mien sni’jvrundinngien. Ik weenske heur

et alderbeste toe. Ze was een lief best maegien mit een goed hatte.

Sammie



18

't Vaalt niet altied mit...

Ik moet altied mit naor verjaordaegen, as 't van de kiender of de kleinkiender is gef 't niet zo.

Maor alle kennissen, familie, buurn, iederiene wordt een keer jaorig en dan moej ur weer

henne. En uut vatzoen kuj ook niet altied weigern. Maor 't is  altied as ur net wat moois op de

televisie is. Der is gien onderuut koemen an.

Ja 't vaalt niet altied mit...

En dan koem ie net weer naost zon figuur te zitten die dur ook mit tegenzin zit. Ook zon vage

kennis aargens uut de buurte. En dan prompt kriej zien hele levensverhaal te heurn. Ik

probeere 't nog even over voetballen maor daor holt hi-j niet van. Zal wel een Feyenoorder

wezen. Gien woord tussen te kriegen raetelt gewoon deur. En dan begunt 't over de kiender en

over zien vrouwe die weg e-leupen is mit de buurman van de overkaante. Ja hi-j hadde 't al

lange in de gaatn dat ut niet goed zat maor ie wiln ur niet an. Zie mos altied saoms weg mit

een smoessie. En dan zit ie saoms alleen.

Ja 't vaalt niet altied mit...

En dan over 't waark, dat hi-j zoveule verdient en dat zien ex-vrouwe nouw wel zuunig an zal

moeten doen (van mi-j kreg ze gien cent) en zie hol nog wel zo van kopen, altied de

pottemenee leeg. Maor die vent van de overkaante waor ze nouw bi-j is die hef nog nooit een

slag uut e-voert dus ie weetn 't wel, altied van de soos en eeuwig an de draank en wat nog al

niet meer. Hi-j is net een eigen bedriefie begonnen en dan hej dit ur ook nog bi-j. En dan dat

gedoe mit die belasting, ie worden ur toch gek van iedere keer wat aanders. Nouw hi-j hef die

keerln van de belasting ies goed de waorheid e-zegd, wat denkt hi-j wel. Ik bin gien paerdtie

schietgeld, zie lieken wel gek. Ik kriege dur gien woord tussen.

Ja 't vaalt niet altied mit...

Ondertussen zit ur dan een leuke meid naost oe an de aandere kaante. Waor aj veul liever mit

praoten maor die vent an de aandere kaante zeurt maor deur en aj even ofdwaelen naor die

kaante tikt hi-j joe direkt weer op de kni-jen om te kieken oj wel opletten, hi-j is nouw al veur

de vierde keer fajiet, maor de baanke neumt um nog steeds meneer. Gelokkig gaot hi-j om een

uur of half tiene naor huus want de kiender moeten naor bedde want die moeten morn weer

naor skoele, ja die hef zien vrouwe ook achter e-laeten. Zie pasten niet in heur ni-je profiel,

wat dat ook mag wezen. Maor 't bin ook wel van die TVVK kiender (te veul verwende

kiender). Ja hi-j is ur bliede van want as de kiender daor moeten opgruuien.

Ja 't vaalt niet altied mit...

Nao nog wat en en weer gezeur gaot hi-j eindeluk om kwart veur tiene weg zodak mi-j nog

even bezig kan holden mit die mooie meid an de aandere kaante. Maor die is op een aandere

plekke gaon zitten en ur is ondertussen een olde tante van in de tachtig naost mi-j koemen

zitten die mi-j wil vertellen wat veur ziektes ze allemaole hef en dat heur hoorapperaat 't ook

niet dot (zodak weinig terogge kan zeggen) en dat ze al drie jaor op de wachtlieste staot veur

Zonnekamp. Ik binn bliede dak om kwart over tiene naor huus mag, al vraogen ze mi-j: gaoj

nouw al weg? Der is aanders nog genog heur, ie hebben haost nog niks had. Ja wat wi-j as ur

zokke lui naost oe zitten. Ja morn weer vrog op zeg ik maor gauw. Ie waarken toch niet, zeg

ur ientie? Maor ik doe maor gauw de jasse an en doe net ok ut niet heure.
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Ja 't vaalt niet altied mit...

Gauw naor huus dan kunn wi-j nog net Hart van Nederlaand zien. Och zeg mien vrouwe 't

was wel weer even gezellig. Volgende keer gaoj maor alleen zeg ik of ie zeggen maor dat wi-j

wat aanders hebben. Maor ja volgende verjaordag gaot 't meestal weer net zo en gaok ook wel

weer mit, want ie willen toch ook niet alles missen en aj naarns enne gaon dan komp ur op

oen eigen verjaordeag ook gien ientien. De volgende keer maor beter uut kieken waor ak gao

zitten.

Ja 't vaalt niet altied mit...

Harm Cramer

RIP Annette

1.

et aarme kiend

aarme Annette

gien tied had

om zunde te begaon

hier bin gien woorden veur

lao'we kracht vraogen

om dit te deurstaon

2.

vusen te vroeg

aarme Annette

midden in et leven

now van oons hennegaon

disse stried kon ze niet winnen

een breuken gezinnegien blift aachter

dokters hebben d'r alles an daon

3.

een hiele leeftied

aarme Annette

een riek leven het ze leefd

en now toch nog onverwaachs

tot stof en aandere mooie woorden

hi'j moet him now mar zien te redden

overdag gaot et wel mar naachs

pb
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Mien moat Kniggien…

Mien Moat “Kniggien”
Kniggien is een man van de natuur en i’j leeft van de wiend., i’j vangt een vissien en streupt ‘n

‘aeze of ‘n fezaante, veule meer ‘ef i’j neet neudig…, nao ’elke reize meert ie weer of en lig dan

mit zien bootien aargens bi’j  Skeerwolde, Joon’ of in de Kuunder en dan, jao dan koôm de

ver’aelen weer lös., ver’aelen en gedichies over van alles en nog wat.

mien maot Kniggien

Giele mien jonge..’t is beter te

geêm dan te neêm en neem

dat maor van mi’j an, want

alles wat aj geêm, komp

gewoon van zulfs terogge.

Maor ie moên toch nooit wat

weggeêm omme wat terogge

te kriêng, ie moên ’t nooit

opzettelijk doon en uut

eig’nbelang, za’k maor

zêng…, dat waarkt neet. ’t

Mot gewoon uut oen ‘aarte

koôm.

Maek gewoon ies ene bliede

mit een vriendelijk woord, of

een skolderkloppien.

Want Giele, d’r komp een

tied, dat aj alles wat aj

bezitten weg moên geêm.

Deink daor maor ies an!

Kniggien

Garriet Gierigaord
Geêm?, nee zo was i’j neet ge’aord,

I’j bleef in’aelig ‘eel zien lange leêm,

Maor in ‘t vergaeren was i’j ‘eel bedreêm,

Ze neumden om dan ook Garriet Gierigaord.

De liefde bleef om  bespaerd

Ook bezat i’j gien talent om disse te geêm,

Nee liefde ‘adde i’j  nog nooit vergaerd

En i’j bleef maor in’aelig zien ‘ele leêm.

Op ’n kolde decembernacht veulde hij zich bezwaord,

Toen de dood om plotseling deu beêm,

En mos i’j eindelijk zien eig’n leêm geêm,

Al lag dat dan ook neet zo in zien aord.

Kniggien

Al sund jaor en dag gaot ‘An de liende’ o.e. ok naor de redakties van radio en

tillevisie. Zo now en dan wodt van daor uut ok wel es een berichien weerom-

me schreven. De veurige maond kree’we disse van …

KRO Service…

Persberichten kunt u uitsluitend mailen naar externe.persberichten@kro.nl.

Persberichten naar dit adres worden niet gelezen! Wij verzoeken u dan ook om

dit e-mailadres uit uw bestand te halen.

Met vriendelijk groet,

Medewerkers Servicelijn KRO
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Iekschellen…

Uut de iekebossies hier in de Stellingwarven kwam vroeger - zegge rond de jaoren twintig van

de veurige ieuw - altied een protte iekehakhoolt. Zoe'n bos hiette doe dan ok wel, een 'akker-

maolsbossien'. Et verwist naor et telen van iekehakhoolt, in een kultuur die now al lange vot en

verdwenen is. De teelt van zo'k iekehakhoolt was vaeks op hooltwallegies en in kleine bossies.

Et iekehakhoolt leverde van huus uut braand- en geriefhoolt op, mar wodde van de 19de ieuw of

an ok wel speciaol veur de schosse (iekenbaste) teeld. De ekkelboom wodde bruukt as grondstof

in leerlooieri'jen. Et iekehakhoolt was om de 7 tot 12 jaor henne riep om te kappen. Dat gebeur-

de rond meie en juni as de sapstroom in zoe'n ekkelboom et grootste was en de schosse aorig los

zat. Veur de iekschelder was dat belangriek want bi'j gruuizem, zaacht weer zat et vellegien

mooi los en was d'r een goeie daghure mit te verdienen. Bi'j schraol weer mit de wiend uut et

oosten of noorden verdienden ze - krek as et weer dan was - mar een schraole daghure.

De iekschelder kwam vaeks van veer en was dan et hiele seizoen mit et hiele gezin op 'e reize,

hiere in de Stellingwarven mar ok wel naor Frieslaand en Drente toe. Meerstal zat zoe'niene vu-

sen te krap in de centen om een peerd en waegen kopen te kunnen. Et ark, de kleraosie, eten en

de kleine kiender wodden daoromme vaeks mit een kroje van et iene plak naor et aandere ver-

huusd. Butendat wodde de geit, de aarmeluiskoe, veur de melk mitneumen. De woonomstaan-

digheden weren tiedens et reizen en et iekschellen eins mar hiel primitief. Et gezin kreeg seins

toestemming om bi'j een boer in een schure of in een hujbarge te slaopen. Veur de grotere putten

wark wodde d'r ok wel gauw es (in iene dag) een plaggehutte (daglonershutte) bouwd.

Binnen et gezin was d'r een verdelinge van wark, naor zwaorte van dat wark. De mannen en de

wat grotere jongen deden et zwaore wark en greuven mangatten in de grond. Ze hakten de dikke

takken of en op maote. De kiender van zoe'n twaelf jaor en oolder mossen vaeks de schosse los-

kloppen. Dat deden ze staonde in of zittende op ‘e raand van de mangatten. Et in stokken hakte

hoolt wodde daornao op et 'ambeeld' legd. De gruune schosse wodde vaeks mit de aachterkaante

van een stompe biele losklopt. Daornao wodde de schosse ofscheld en in bossies bi'jenneer bun-

nen.

De vrouw dee de huusholing, wasken, eten en drinken en redde vaeks ok mit et bi'jenneer kneu-

pen en et bienen van de losse schosse in bossies. As ze nog tied over hadde dan hulp ze ok wel

bi'j et loskloppen van de schosse.

De kiender die veur de eerste keer mitwarkten hadden et hiel zwaor. De hanen van die jonge

kiender weren eins nog niet had genoeg veur dit wark. De roege schosse maekte dan ok al gauw

grote blaoren en diepe groeten in de zaachte haanties. As ze dan weer wat beter weren mossen

de kiender weer an de slag en zo kregen ze al jong een flinke eeltlaoge in de hanen.

De bossen iekeschellen wodden in iekschuren of -bargen daelelegd om te dreugen. Daornao

wodden de bossen wat kleiner maekt, naor de iekmeule toe brocht, daor fienmaeld en et looizoer

d'r uut wunnen. In de iekeschosse zit jommes een hiele protte looizoer en dat wodde bruukt bi'j

et maeken van leer. D'r weren doedertieden een protte leerlooieri'jen in et zuden van Gelder-

laand en et noorden van Braobaant. Et dikke, schelde hoolt (talhoolt) wodde in bossen bunnen

en o.e. as geriefhoolt (stekpaolen) of in vis- en wostrokeri'jen bruukt. Et dunnere hoolt wodde ok

wel as anmaekhoolt veur et vuur in stoomlokemetieven bruukt. Dat wodden dan spoorbossies

nuumd. Et lichtere hoolt wodde bruukt as boeregeriefhoolt en as bonestokkehoolt. Wat d'r dan

bi'j slot van zaeke nog overbleef gong bi'j de bakkeri'jen in de ovens. Nao 1925 wodde d'r haost

gien iekehakhoolt meer verkocht en raekten de iekeschelders zonder wark en langzeman ok uut

de tied.

piet bult
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De Tweë liende…

De tweë liende

Mien geboôrtedörp zét mien nou nie mér zo veul.

’t-Is-zò verânderd in de lange loöp der jaore.

Tog dink ik nog duk trug án hoe ’t ’r waar

zoas ’t waar toen wéj nog klien kiender waore.

Mit zien kérkske daor en mit dè pleintje d’r veur

waor wéj spulde béj die tweë oûw liende,

waorvan’t krek leëk of dè die mi z’n tweeje daor saom

d’n Here God op d’r ége wiês diende.

***

Want mî de getéêje van ’t jaor op en af

Stonne zéj as tweë waokers, tweë wachte.

Mit d’r krune zô hog, det ’t ons soms wel leëk

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

  Mar van ons ideej van onverwoesbaorheid

Van die lienden is niks mér gebleëve.

Want krek as mit zoveul spul uut diejen oûwen tied

Is d’r pláts án ’t plein afgeschreëve!

***

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

De herinnering alleën mog ik hoûwe

En ons jeugd, neë, die spult daor allange nie mér.

Want die spult vort veul ânders as d’oûwe!

En as ik die tweë liende nog ’s wil ziên

Die ’t bild van ons dörpsplein bepálde.

Dan vat ik d’n album mit foto’s uut de kast.

De’s d’n tol die w’án dizzen tied betálde!

AMEN. . .’t ZéJ ZO!

Chris Kerkhoff, Cuijk (Kuuk)
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Friesland Wonderland…

Passebericht

Afûk en FrieslandWonderland ynvestearje mei-inoar yn doarpe-ynformaasje.

De Afûk sil nau gearwurkje mei FrieslandWonderland. De gearwurking is fêstlein yn

in konvenant, dat 27 jannewaris troch beide partijen tekene is.

FrieslandWonderland beheart in database mei toeristyske en kultuerhistoaryske

ynformaasje oer Fryslân. Dêryn sit ûnder mear tekst- en byldmateriaal oer alle Fryske

doarpen en stêden, lânskippen, natuergebieten, kultuerskiednis en boud erfguod. De

ynformaasje wurdt benammen brûkt troch toeristysk-rekreative bedriuwen. Dy kinne

harren websites streekrjocht keppelje oan de oanbelangjende doarpe- of regiopagina

yn de database.

Neffens de Afûk is de ynformaasje fan FrieslandWonderland ek ynteressant foar de

ynwenners fan Fryslân sels. “FrieslandWonderland slút oan by de groeiende

belangstelling foar de eigen omkriten en de skiednis dêrfan. It befoarderjen fan dy

belangstelling is ien fan ús doelstellings. Dat is de reden fan ús gearwurking.”, sa seit

Mirjam Vellinga fan de Afûk.

De gearwurking draacht neffens Vellinga ek by oan de doelstelling fan de Afûk om

de kennis en it brûken fan de Fryske taal te befoarderjen. Op dit stuit is de

ynformaasje fan FrieslandWonderland foar in part beskikber yn it Frysk. De Afûk sil

de kommende tiid de rest oersette. Dêrneist wurdt yn de database in taal-tema

opnommen. De gearwurking sil dan ek resultearje yn in tal oare nije tema’s yn de

database.

De Afûk is de earste organisaasje dy’t in keppeling oan de database kriget op

provinsje-nivo. Op guon websites fan de Afûk sil meikoarten wiidweidige

ynformaasje te finen wêze oer alle, goed 400, plakken yn Fryslân. De Afûk en

FrieslandWonderland hawwe ôfpraat dat se har mei-inoar ynspanne sille om ek

safolle mooglik doarpswebsites te keppeljen oan de database. “De krêft fan it

FrieslandWonderland-konsept is dat de ynformaasje ienfâldich fia tal fan websites

ferspraat wurde kin. Dat is fansels in tige effektive wize om de Fryske taal in

prominint plak te jaan op it ynternet”, fertelt Mirjam Vellinga. Bauke Folkertsma

follet oan: “Mei it keppeljen fan de doarpssites hoopje wy út de doarpen wei ek wer

nij ynteressant materiaal te krijen foar de database. Op dy wize, én mei de ynput fan

partijen as de Afûk, besykje wy de ferburgen skatten fan Fryslân sichtber en

tagonklik te meitsjen foar in breed publyk.”
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Gottenbri'j…

Verbraand deur gottenbri'j…

In et woongedielte - et veurhuus - van oonze boerkeri'je bin twie kaemers. De iene

is de mooie of nette kaemer. Et is de kaemer, die bi'j speciaole gelegenheden

bruukt wodt - zoas bi'j een bezuuk van een omke en tante, as zi'j een hiele dag te

gaaste kommen. Mien oolden bruken de kaemer ok nao de geboorte van een

zussien of breurtien. Moeke ligt dan nao de kraomeri'je de eerste peer daegen in de

briede bedstee en die is in disse mooie kaemer. D'r vot naost is een twiede bedstede

en daor slaopen twie of drieje van de allerjongste kiender in. En over de jaoren

zien: aj' flink ziek binnen, koj' daor ok in te liggen om beter te wodden. Gieniene

van de huusgenoten hoeft dan de trappe op naor boven om je drinken en eten te

brengen. Wi'j hebben d'r grif allemaole op jonge leeftied in legen mit de mazels.

Ok de rooie hond is wel es langeskommen. En in de oorlog het de roodvonk ok nog

toesleugen! Alderdeegst de tyfus is niet an iene breur veurbi'jgaon. Ik hebbe ok in

de mooie kaemer mien huuswark zitten te maeken. laeter is disse kaemer in

daegeliks gebruuk raekt. Mar zoveer is et now nog niet.

Naost disse kaemer ligt dan de gewone zit- en eetkaemer. Een mooie, ronde

hekkieskachel verwaarmt disse ruumte. In de kachel wodt braandhoolt -

boeregeriefhoolt uut de eigen boswallen - en naotied ok kolen - eierkolen en

briketten - stookt om et waeter te koken of om et eten waarm te holen. Et is gien

kookkachel. Romdom een rechthoekige taofel staon grif wel tien stoelen. In mien

heugenschop is inkeld die van mien va iene mit aarmleunings. De stoelen hebben

rieten zittings; rietmatten. In disse kaemer gebeurt et slimme ongemak.

Twie zussen staon op een zaoterdagmorgen an de iene kaante van de taofel. Zi'j bin

zoe'n  vier en twie jaor oolder as ik bin. Zi'j bin achte en zes-en-een-half en ik bin

omdebi'j vier-en-een-half jaor. Zi'j staon an de iene, lange kaante en ik stao an de

aandere, lange kaante. Moeke het krek de panne mit de kokendhiete gottenbri'j van

de kachelplaete ofpakt en op een trefien - een onderzettertien - op de eettaofel zet.

De panne mit hiete bri'j staot daor veilig. Hi'j staot daor altied midden op de taofel.

Ze waorschouwt oons ok ditkeer nog es, dawwe niet an de panne kommen meugen

en et lit d'r van niet optillen meugen, omreden de bri'j krek kookt is en nog

glundighiete is. Op et stuit, dat ik onder de taofel deur naor de kaante gaon wil

waor mien zussies staon, hangen zi'j een zwink an de taofelraand en tillen meugelik

mit heur schoolderties heur kaante van de taofel licht op. De panne wiebelt eerst

nog even hende en weer, vaalt dan omme en de vasse bri'j stroomt uut de panne

naor mien kaante. De glundighiete gottenbri'j komt eerst bi'j mien krunegien,

daornao op mien blote nekke en mien kleraosie en dan nog op mien blote rechter

aarm. In een vluuk en een zocht wor ik deur mien va optild - hi'j is bliekber in de

buurt - en hi'j drokt me zovule en zoveer meugelik in et koolde eerpelwaeter. De

verbraande plakken hoolt hi'j onder et waeter of ze wodden mit et waeter

overgeuten, dat in de emmer in et hallegien zit en waor de protte, schelde eerappels

onder waeter in staon. Ik vuul now nog, dat hi'j een mi'j een hiel schoft koelt mit dit

waeter en da'k niet inkeld raos en brulle van de weerommestuit, mar veural ok van
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de piene. Hi'j stapt hiernao staondebiens mit mi'j op de fiets om naor de dokter te

gaon. Die zalft mi'j in en hi'j verbient mien braandwonnen. Ik hebbe toch nog een

gelok bi'j dit ongelok had. D'r zitten gien eernstige braandwonnen an mien vingers,

mond en ogen.

Et gebeurde allemaole in de haast en tot begin april komt haost alle daegen de

wiekverpleegster mit een donkere spelde op heur witte schölk en in een jurk mit

blauwe pofmouwen langes om mien verbraande plakken de hieltied opni'j in te

zalven en te verbienen. Ze komt altied op de fiets langes. Veural in de eerste

weken goel ik, as zi'j et bebloede verbaand lostrekt. Laeter komt ze eerst nog

twiemaol in de weke en weer een schoft laeter verzorgt ze mi'j nog ienkeer in de

weke. Zi'j hoolt d'r mit op, as alle ontstekingsgeveer veurbi'j is en moeke d'r

veerder zels wel mit redden kan. De wiekverpleegster komt in de middag veur

mien verjaordag veur de laeste keer. Ik kriege van heur veur mien vuufde jaordag

een grote, kleurige straandballe. Een prachtige balle is et!

Ik bin d'r mar wat groots op, dat zi'j die mi'j veur mien jaordag mitgeft en tegen

mi'j en mien moeke zegt, da'k mi'j flink gedreugen hebbe. Jammer! In dezelde

weke is de kleurde balle al kepot gaon, omreden ik him per ongelok in een

brummelstruke trappe! Et eerst soezend leeglopen en even naotied et meer

rattelend leeglopen van de mooie ronde balle tot d'r inkeld nog een peer kleurde,

platte rubberen stroken overblieven nao zoe'n kotte tied van intens genieten, treft

mi'j diepe in mien kinderziel. En weer he'k jankt! Now om et verleuren gan van die

prachtige balle. Mar hi'j is en blift onherstelber stokkend. Daor bin 'k dan al hiel

wisse van. Mien breurs en zusters bin niet jeloers op mien uniek en fraai bezit - as

die nog hiel is en in zien volle glorie schittert. Aksepteren zi'j dat invulend en as

een kompesaosie veur mien eernstige piene? Of zien zi'j et as een

verjaordagskedo?

De - now verweerde - littekens zitten nog op alle nuumde plakken. Die

lichemsdelen bin vaeke de anleiding tot een praotien bi'j een kapper of bi'j een

dokter, wao'k dan veur de eerste keer op bezuke kom. Ok in de zoemer - a'k een

boezeroen mit kotte mouwe anhebbe - komt et nog altied een inkelde keer veur,

dat et iene opvaalt, dat mien aarmtakke d'r now nog wat verbraand uutzicht.

Pattietoeren blift zi'j of hi'j d'r hiel even schieve naor kieken en vaeks komt et dan

tot een praotien.

anne bult

As kinders olders worn bin ze bli-j

As olders kinders worn verdrietig.

Corry Overmars, Hasselt
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Journalistiek…

Journalistiek van de boverste plaanke (NOT)...

In de anloop naor de gemienteraodsverkiezings in meert, peilde et weekblad de

'Nieuwe Ooststellingwerver' alvast de miening van de diverse poletieke perti'jen

over 'belangrieke zaeken' die in Ooststellingwarf speulen, ditkeer mit de stelling:

"Voor onze partij is de Schrieversronte een onmisbaar instituut. Als het nodig is om

de werkzaamheden tenminste op hetzelfde niveau te kunnen voortzetten, zullen wij

daar als partij extra geld voor beschikbaar stellen."

Now moet de - ok al o zo belangrieke redaktiekoördinator van die kraante (NvdO) -

niks van mien inzunnen stokkies hebben, dat daor hoef ik now ok niet mit an te

kommen. Et kan dan ok haost niet aanders dan da'k me op dit plak mar een betien

verwondere over zoe'n brieke stelling.

Ja, ik vien et een hiele brieke stelling in de NOS want dat institituut dat himzels ok

al zo belangriek vint is gewoon pat van een gehiel - Kulturele Zaeken (WelZon) -

van de Gemiente en et gemientebeleid of… zol dat op zien minst wezen moeten. Al

zoj' dat deur zoe'n stelling haost niet niet zeggen, mar d'r is vanzels vule meer

Stellingwarfse kultuur as alliend dat van de Schrieversronte (sSr) in heur ivoren

toren. Daenk an Keunstwarf, Eupen Stal, en gao zo mar deur. Al die aandere

kultuurmaekers meugen heur dan - bi'j et lezen van dit stok - ok wel driekeer aachter

de oren krabbelen over de verslaegen van heur aktiviteiten in disse kraante.

Mit et hiele Stellingwarfse ‘taelgebeuren’ in Oostaende hebben mar een man of wat

te maeken, en nog vule minder - zegge, een stok of tiene - hebben wat mit dit pat van

de centeraosie van et beleid vandoen. Et gaot bi'j slot van zaeke in verholing dan ok

driekeer nargens over...

Et CDA (4) hadde dat aorig goed begrepen. Die gong d'r dan ok vanuut dat meer

centen veur de sSr altied ten koste gaon zal van aandere kultuurinstellings en

aktiviteiten van aanderen.

Een dudelik: NEE

De VVD (3) vint dat de tael himzels eins mar wat redden moet en dat de Gemiente

daorbi'j niet veur Mecenas (beschermheer) van de sSr hoeft te speulen.

Een dudelik: NEE

D66 (0) eupent mit "Het promoten van het gebruik van een taal heeft geen zin (...)"

en komt dan mit een soort welles / nietes verhael uut op toch wel et grote belang van

de sSr.

Een wat ondudelik: JA

Ooststellingwerfs Belang (4) schrift heur bescheid in et Stellingwarfs en beschouwt

et Stellingwarfs en de kultuur as slim belangriek en de sSr as dé instaansie en het

daor wel meer centen veur over.

Een dudelik: JA
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De PvdA (8) vint - ok in et Stellingwarfs - dat de Stellingwarfse tael blievend steun

verdient en is tevreden over wat de sSr daor mit et beschikbere geld veur daon het

mar wil d'r gien extra centen veur beschikber stellen.

Een dudelik: NEE

De Christen Unie (1) zicht et allemaole wat roemer en wil d'r naost et Stellingwarfs

ok et Fries d'r bi'j betrekken en wil heur mit alle respekt, niet alliend 'focussen' op de

sSr mar het ok wardering veur aandere orgenisaosie en die heur wark.

Een dudelik: NEE

Groen Links (1) vint de kultuur van et Stellingwarfs naost et Fries ok slim van

belang en nuumt de sSr een instituut mar dat d'r ok aandere orgenisaosies binnen die

et Stellingwarfs ondersteunen kunnen.

Een dudelik: NEE

*) Tussen haokies staon et tal stemmen in de Raod op dit stuit, veur de verkiezings.

Kotomme, D66 en OB die now in de oolde bezetting 4 zetels in Oostaende hebben

zollen de Schrieversronte eins wel meer centen toe hebben willen mar de aandere

vieve mit 17 stemmen hebben et daor nog niet an toe. Zoas wel vaeker et geval is

zien de kleindere perti'jen - in dit geval de CU en GL - et allemaole wat roemer en

wat scharper as de grotere 'jonges'. Daor komt nog bi'j dat veural disse twieje ok

dudelik naor aandere orgenisaosies en aktiviteiten kieken willen as alliend de sSr,

waor et gaot om et uutdregen en anvieteren van liekewel et Fries as et Stellingwarfs.

De CU het alderdeegst as ienigste et lef om zoe'n aandere orgenisaosie en die zien

aktiviteiten in al zien glorie te numen, de stichting Stellingwerfs Eigen mit o.e. de

vertaeling van de Biebel in et Stellingwarfs en dit e-blad 'An de liende'.

Al mit al een - in mien ogen - hiele brieke stelling in de NOS die (veur oons) toch

nog goed uutpakt. Want et gaot d'r veur et Gemientebeleid inderdaod in eerste

instaansie niet omme as de Schrieversronte of wie dan ok meer of minder centen

hebben moet. Aj' et kulturele belang inzien van oonze historie, keunst, tael, meziek

of wat dan ok, dan zal altied de aktiviteit een grotere rolle toedocht wodden moeten

as een strukturele subsidie veur een peer - ok nog es best betaelde – meensken mit

heur 'belangriekste' instituut in Berkoop.

pb

Uut de NBV…

Hoe veer kuj' of moej' gaon..?

Jesaja 38:14 ik piep als een gierzwaluw,

(ook mogelijk is: als een paard.) ik klaag en

kreun als een duif.
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

beppestoel    = lage stoel met leuningen

beprakkeseren = bedenken, uitdenken

bepreken    = 1. zo preken dat men de hele kerk bereikt

                 2. voortdurend prekend doen

bepruttelen     = l. bepruttelen

                    2. steeds pruttelend bezig zijn, zeuren

bepunten    = met een puntig iets ergens in steken om warmte, diepte, enz. te peilen

Et gelosie neffens...

We kennen een

damesgelosie    = dameshorloge

en een

heregelosie    = herenhorloge

beide bin vaeks uutvoerd as

polsgelosie    = polshorloge

kotweg een

gelosie    = horloge

zoe’n gelosie stop ie in een

horlosiekaaste  = koperen of blikken doosje om horloge

en dat gelosie in die horlosiekaaste stop ie dan weer in een

horlosiebusien  = horlogezak

Geschenk en geschink…

geschenk  = geschenk

schinken,  = l. schenken, in iets gieten

        2. door in te gieten vol maken

        3. geven (zonder tegenprestatie)

        4. kwijtschelden

We schinken een geschenk, en hebben dan een geschenk schonken...

Awwe koffie schinken in een koppien dawwe kregen hebben dan hewwe die koffie in een

geschenk schonken. Wat een geschink...

Mar wat geven (schinken = 3. zonder tegenprestaosie)

is dan toch warkelik een geschenk schenken neffens oons prachtige Woordeboek...

Wi’j holen et dan mar op: We schinken een vloeistof en we schenken een geschenk.
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Rilke (25)

Feberwaori

Mien kelender op een kiere zet

en alvaaste reuken an

onzichtber gruun

Mien oor op et pepier legd

en luusterd naor et lied

van ieder jaor

Begreuven in een flets gezon

schopt de krokus, keert

de tietelroze

Disse daegen niet verscheuren

mar koesteren as een raem mit

zicht op zulver waeter

Aovend an aovend nog de stilte

van et waachten

de eerde hoolt him in

gien katte raost

om gezelschop van takken

trilt alliend et schaad van de maone

Zo vlochtig disse tied, een altied

ni'j seizoen dat ik in huus

hael om te vangen

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.

De eerstvolgende serie bin vertaelings van et Rilke-projekt in 2007 van et Deltion

College uut Zwolle. Van dat projekt is een bundeltien mit twie CD’s uutgeven:

Schrijnend als frambozensorbets
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De Stellingwarver Biebel

Een wonderlike boom…

Een Afrikaanse en een Friese vertaeling van de Biebel bin d'r al hiel lange. Now d'r ok een

Naardense, een Grunniger en een Twentste is, is et wel es aorig om te kieken hoe wi'j et doen

en daon hebben in een vergeliek mit al die aanderen. Een hiel aorig stokkien komt bi'jglieks

uut et overbekende biebelboek Jona, de man die deur een hiele grote vis in ienkeer opslokt

wodde. In kepittel 4 vas 6 van dat boek lat God mit een rotgaank (in iene naacht?) een boom

gruuien om Jona zo wat in 't schaad zitten te laoten kunnen.

De vraoge is dan: wat wonderlike boom was dat dan wel niet?

In de Naardense:
En de Ene, God, beschikt een wonderboom, die tot boven Jona opschiet om voor hem een

schaduw te worden boven zijn hoofd...

In et Afrikaans:
Toe beskik die HERE God 'n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as

skaduwee oor sy hoof...

In et Nederlaans (NBV):
Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te

geven...

In et Fries:
De Heare liet in wûnderbeam opkomme en dy skeat boppe Jona de hichte yn om syn holle

skaad te jaan...

In et Grunnings:
God, de Heer dee n wonderboom opschaiten, dij boven Jona oetwos om hom wat schaar te

geven...

In et Twents:
Too bestelden 'n Heer nen wie-wa-woonderboom en leut den rap boaven Jona zienen kop oet

wassen um ne scha te geaven...

In et Stellingwarfs:
God de Heer leut een tiekeboom opkommen om Jona schaad boven zien heufd te geven...

Hewwe et oonszels now te muuilik maekt of oons alderdeegst in de nusten warkt mit zoe'n

toch wat butenmedel naeme? Dwas awwe wel es binnen liekt et oons eerder aandersomme en

zitten wi'j lichtkaans dichter bi'j de waorhied as al die aanderen, behalven die boom van
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Twente dan misschien mar dat die liekt oons toch haost wat uut een opzegvassien van Annie

M.G. Schmidt, of van een CD van Kiender veur Kiender te kommen.

De wonderboom liekt in eerste instaansie een wonderlike boom te wezen omreden die in iene

naacht (?) zo groot wodden is dat hi'j maanshoge is. Zo bezien zol et een meraokelse boom

west hebben kunnen, mar dat meraokelse mag vast niet van domenee Ter Linden (zie: Liende-

09-10). De wonderboom het trouwens ok niks mit dat wonderlike of meraokelse van et vlogge

gruuien te maeken.

Disse wonderboom (Ricinus communis) is een tropische boom die heurt tot et geslacht van

wolfsmelkfemilie. Een hiel vlogge gruuiende boom, daor een soorte van - hatstikke vergiftige

- bonen mit een klein poekeltien an gruuien, daor wondereulie van maekt wodden kan.

In de middeliewen hiette disse boom ok wel Palma Christi.

Et daenken an et wonderlike hadde gruuien moej’ dan loslaoten. De naeme het te maeken mit

de wondereulie die uut de bonen past wodden kan. De grap is dan ok dat die Latiense naeme

‘Ricinus’ in et Nederlaans 'teek' betekent en dat is in et Stellingwarfs een tieke, zo nuumd

naor et kleine poekeltien op die bonen. Nuumd naor zoe'n klein rot besien waoj' beheurlik

ziek van wodden kunnen (ziekte van Lyme). Et is dan ok hatstikke logisch dat oons vertael-

mesienegien d'r een tiekeboom van maekt het...

Ie moe’n ok overal verstaand van hebben.

Biebelvertaelen... beginne d'r dan ok mar niet an...

f&p

Vertaelservice...

We kriegen hoe langer hoe vaeker de vraoge om even - meerstal een

kleinighied - in geef Stellingwarfs te vertaelen. Een briefien schrieven

naor de pelisie, de netaoris of naor oonze - gemientelike - bestuurders

mag (binnen Stellingwarf) al sund jaor en dag ok gewoon in et

Stellingwarfs. Doe dat ok mar es! Toch nog een betien bange veur al

te vule schrieffouten? Wi'j helpen je graeg op streek. Stuur oons je

volledig uutwarkt (kant en klaor) dokement in et Nederlaans van iene

riegel of een lappe van een peer bladzieden toe, en ie kriegen et

- vaeks al - binnen 24 uren weeromme in zo geef meugelik

Stellingwarfs. Gewoon es uutperberen. Et kost - meerstal - hielemaole

niks en de inhoolt wodt vanzels strikt vertrouwelik behaandeld.

Redaktie
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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 *

Uut 1 Timoteüs 6:10

de wottel van alle kwaod is geldkoorse


