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Van de redaktie

Op de Oolde Meie gaot et gebeuren! Nao 6 jaor ommeheisteren mit de vertaeling vanuut de

Ni’je Biebelvertaeling (NBV) van et Nederlaans Biebelgenootschop (NBG) naor et Stelling-

warfs is de prissentaosie van de Biebel in et Stellingwarfs op woensdag 12 Meie van 15 tot 17

ure in et Gemientehuus van Stellingwarf-Westaende in Wolvege.

Awwe meensken vergeten binnen een uutneudiging te sturen

neudigen wi’j jim bi’j disse uut. Welkom!

Een klein gebied in Nederlaand waor vandaege-de-dag nog drie deur ‘Europa’ erkende taelen

naost mekeer in ongeveer geliekese verholing praot wodden: Stellingwarfs, Nederlaans en

Fries. Een streektael in et Nedersaksisch wat in de Stellingwarven nog bruukt wodt deur

omdebi’j 25.000 meensken. Die Stellingwarfse eigen tael is briedvoerig vaastelegd in een

vierdielig Stellingwarfse Woordeboek. De Stichting Stellingwerfs Eigen bekommert him om

et gebruuk van de Stellingwarver eigen tael en kultuur. Tiendens de prissentaosie van de

Biebel in et Stellingwarfs - onder de keernspreuke ‘Eigen tael, Eigen tied’ - o.l.v. drs.

Annemieke Mintjes zullen interessaante gaasten an et woord kommen. Veerderop in dit

nommer staot et volledige pergramme.

We hebben 750 exemplaoren drokken laoten en zo et now liekt kon et wel es an de krappe

kaante wezen. Wi'j hebben dit tal eerder al besleuten en d’r komt gien extra drok. Pattie

universiteiten in Nederlaand - en alderdeegst iene in Duutslaand - hebben al exemplaoren

besteld! Wi’j bin d’r hatstikke wies mit dat d’r van alle kaanten - mar veural ok van die

wetenschoppelike kaante - zovule andacht veur is. Et kan ok mar zo gebeuren dat et een

‘collectors item’ wodt, hewwe begrepen.

Jim moe’n d’r dan ok bi’jwezen, want op=op!!!

Now we mit dit heindens kerwei klaor binnen en de uutvoering van et ni’je projekt

EduStellingwarfs nog even op him waachten lat (et ballegien ligt bi’j de gemienten) hewwe

eerst mar es twie ni’je rebrieken in dit blad. As eerste zetten we uut aende mit ‘Wietske’.

Wietske is een een karikatuur op de beroemde Loesje-posters en moet dan veural over et

Stellingwarfs, Stellingwarvers of wat daor stief tegenan leunt gaon. Alleman kan zien ei

kwiet. Mar hoe moej’ zoe’n ei leggen? “Raeke of vliemscharpe spreuken maeken” is et

bescheid van Wietske. Aanderen maeken een kraante of willen een klimaotkoördinator.

Wietske het keuzen veur ‘An de Liende’. Ienvooldig, direkt en interaktief in ‘An de Liende’.

Et recht op de vri’jhied om je miening te uteren is d’r niet veur niks. Jow maeken teksten die

d’r toe doen, verrassend, humoristisch, relativerend of striedber. Veur iederiene, want wat de

doelgroep ok is, iederiene is belangriek. Mit de spreuken zorgt Wietske veur een stroom van

progressieve idenen die niet opdreugen. Vroeg of laete kan gieniene daor meer an ontsnappen.

Een jury bepaold wat tekst de volgende maond op de poster komt. De veurzitter van de jury is

Martin Oostra en hi’j zal saemen mit de redaktieleden de beste uutkiezen. Et zol mooi wezen

aj’ die bladziede dan op je printer ofdrokken en veur et raem hangen of argens aanders vaaste

spiekeren. Ik zol zeggen meensken: kom op mit die Wietskes..!

De twiede ni’je rebriek is et Tomke-projekt. In een mooi rechtstreeks overleg is disse saemen-

warking tot staand kommen tussen de maekers van Tomke (Luuk Klazinga, Riemkje Pitstra

en Auck Peanstra) en et weekblad ‘De Fryslân’. Et Tomke-projekt wodt veerder ok bried

steund deur saemenwarking van verschillende orgenisaosies in Frieslaand zoas de Afûk en
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Bibliotheekservice Fryslân. De vertellegies wodden bi’j toeren ok uutzunnen deur Omrop

Fryslân veur de ukken. De verhaelen kun bi’jglieks veurlezen wodden in ukkespeulplakken of

aj’ je (klein)kiend op bedde brengen.

Tomke is een mannegien dat mit zien hontien Romke, Kornelia de kangeroe en et

buurmaegien Yana Yu, een protte aeventuren beleeft. De verhaelen van Tomke staon dichte

bi’j et daegelikse leven van kleine kiender. Kiender herkennen heurzels in die aeventuren, ze

reageren op wat ze zien en heuren. En bevoddert et lezen daordeur. En meeertaelige kiender

bin vaeks taelgevuliger, ze begriepen al hiel jong dat tael een verzaemeling ofspraoken

binnen. Ze weten meer over tael, ze bin mitgaonder in tael en kunnen rap van de iene tael

overschaekelen op ’n aandere. Daordeur leren ze d’r laeter makkeliker een dadde, vierde en

vuufde tael bi’j. Ze begriepen al hiel jong dat iederiene zien eigen tael het. Deurenneer

neumen leren ze rapper lezen, deurdat ze zo te zeggen zinnen eerder in woorden opdielen

kunnen, en die weer in klaanken. Meertaelige kiender kunnen heur beter konsentreren,

omreden ze van jongs of an wend binnen om tussen taelen henne-en-weer te schaekelen en

daorbi’j de tael die op dat mement niet relevaant is, ‘votfilteren’ kunnen. De eerste vertelling

van Tomke staot in dit meinommer op bladziede 14. Aj’ die bladziede ofdrokken op je printer

en in een plakboek plakken gadder ie ommenochte een mooi veurleesboekien in twie taelen.

Veerder kwam d’r nog een mooie anvulling op ‘Waor de naeme Stellingwarf heerkomt’ (in et

Duuts) en bedaanken we ok alle aandere instuurders weer veur heur bi’jdrege an dit nommer.

Een protte plezier d’r mit…

FdV

Vertaelen…

'Vertalingen zijn allemaal gebrekkig mensenwerk - als je geen

Hebreeuws of Grieks kent en je wilt toch een idee hebben van wat

er in de grondtekst staat, leg dan zes vertalingen naast elkaar.'

-.-.-.-.-

Het is nooit makkelijk om als iedereen blij en enthousiast is kriti-

sche noten te kraken. Je wordt door de feestvierende meerderheid

al gauw voor een zuurpruim gehouden of ervaren als spelbreker,

die vanuit frustratie of jaloezie roet in het eten gooit.

Als je het stempel, dat je zo krijgt opgedrukt, toch voor lief neemt

en je kritiek overeind houdt, dan moet je behalve grote

gedrevenheid wel sterke argumenten hebben.



5

Prissentaosie…

Op woensdag 12 meie 2010 ‘Oolde Meie’ (daegs veur Hemelvaortsdag) gaot et

gebeuren, dan prissenteren we de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ in et gemientehuus

van Stellingwarf-Westaende. Moch ie (per ongelok) gien uutneudiging kregen

hebben, beschouw dit bericht dan mar as jow persoonlike uutneudiging want

alleman is van hatte welkom.

Prissentaosie van de Biebel in et Stellingwarfs op Oolde Meie, 12 meie 2010

in et gemientehuus van Stellingwarf-Westaende van 15:00 – 17:00 ure.

Et pergramme ‘Eigen tael, Eigen tied’ onder leiding van drs. Annemieke Mintjes zicht d’r

zo uut:

14:45 - 15:00 ure Inloop mit een koppien koffie

15:00 - 15:05 ure Welkom naemens gaastheer

   gemiente Stellingwarf-Westaende

15:05 - 15:15 ure Inleiding deur de veurzitter van de

                             Stichting Stellingwerfs Eigen

                            dhr. Frank de Vries

15:15 - 15:40 ure Lezing over ‘Biebel, recht en nussieszuken’

   deur perf. dr. mr. Ben Sloot
   rechtssocioloog

15:40 - 16:00 ure Lezing over ‘Biebel en Schoele’

   deur dr. drs. Anne Bult

                religiewetenschopper en onderwieskundige

16:00 - 16:10 ure Uutrikkinge van et eerste exemplaor an

     Gerard van Klaveren, borgemeister van Stellingwarf-
             Westaende

16:10 - 16:30 ure Lezing over ‘Biebel tot de achterdeure’

   deur perf. dr. Anne van der Meiden

     theoloog en kommunikaosiedeskundige

16:30 - 16:40 ure Lezing over ‘Schriftgezag van de (Stellingwarver) Biebel’

   deur ds. drs. Jan Schonewille

16:40 - 17:00 ure Forum / diskussie / vraoge-half-uurtien mit

   Marten van Dijken, Biebel in et Grunnings

   Anne van der Meiden, Biebel in de Twentse sproake

   Piet Bult, Biebel in et Stellingwarfs

17:00 ure    Woord van daank en start van de verkope

(Naost de Stellingwerfse bin de Gruningse en Twentse Biebel ok – beparkt – te koop.)
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Agende…

Hemelvaartsdag 2010…

Het Meer van Galilea in Zuid-Drenthe
Op Hemelvaartsdag verandert recreatieterrein Schoonhoven in het Meer van

Galilea zoals het er in de tijd van Jezus uitzag: kleding, eten, vissersboten, fakkels,

ezels, herders met schapen… Het verhaal van Jezus op het Meer van Galilea wordt

verteld, omkleed met muziek.

De bezoekers kunnen zo op een ontspannen manier kennismaken met het geloof en

- zo hoopt de organisatie Heartbeat - genieten van het programma.

Datum en tijd donderdag 13 mei 2010, van 20.30 - 24.00 uur.

Plaats: recreatieterrein Schoonhoven bij Hollandscheveld.

Meer informatie op www.hemelvaartsdag2010.nl

Erica Plomp-den Uijl, (0516) 44 14 77

Karkdiensten in et Stellingwarfs veur de kommende tied:

• Op 2 meie in Else om 10:00 ure

Veurganger: dhr. Jan Koops

• Op 22 augustus in Steggerde om 9:30 ure

Veurganger: dhr. Jan Koops

• Op 5 september in Oosterwoolde om 19:00 ure

Veurganger: ds. Rienk Klooster

• Op 21 november in Wolvege om 19:15 ure in de Hervormde karke

‘De Hoogte’

Veurganger: dhr. Jan Koops

Keunstrûte…

Op sneon 12 juny is der yn de gemeente Littenseradiel tusken 10:00 en 17:00 oere

de Keunstrûte Littenseradiel. Skriuwster Wieke de Haan presintearret dizze dei yn

Mantgum har nijste kadoboekje Sara en sa dat by útjouwerij Perio ferskine sil.

In humoristysk boekje fan 8 by 8 sentimeter foar alle Saraplussers yn Fryslân: 50

koarte one-liners, oergongopstekkers, lekkere lêsdinkjes en pleagerijkes.

Mei prachtige yllustraasjes fan byldzjend keunstner Johanna Schuurman fan Nes. Ek

oare boeken fan Wieke de Haan sil omtinken oan jûn wurde yn de foarm fan in foto-

eksposysje fan Echt moai, it útstallen fan de klean dêr’t sy yn optreedt en hapkes út it

Ytboekje klearmeitsje foar de bern.

Fierders sille de boeken en reseptekaarten te keap wêze.

Lokaasje: Mantgum, adres: even Google-je, of algemiene parseberjochten folgje.
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De Biebel in et

 Stellingwarfs…

Dat is wat…!

WietskeWietskeWietskeWietske
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Open Ateliers in Stellingwerven…

Open Ateliers in Stellingwerven

OOSTERWOLDE - In twee achtereenvolgende weekenden in mei, namelijk 15/16

mei en 22/23 mei zullen Stellingwerfse kunstenaars hun atelier openstellen voor het

publiek. Deze dagen zal er ook een overzichtstentoonstelling zijn in het Kunstcafé

aan de Brinkstraat 2 in Oosterwolde. Zowel de ateliers als de tentoonstelling zijn te

bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur.

Een bijzondere bijkomstigheid dit jaar is dat bezoekers kans maken om een

kunstwerk te winnen.

Kunstkyk Stellingwerven Open Ateliers 2010 is een initiatief van de werkgroep

beeldende kunst van Stichting Kunstwerf.

Het wordt een unieke gelegenheid om gedurende deze weekenden een kijkje achter

de schermen te nemen bij het kunstbedrijf. De 20 deelnemende kunstenaars zetten

hun deuren gastvrij open. Er is van alles te zien, zoals schilderijen, tekeningen,

grafiek, keramiek en ruimtelijk werk, maar ook hedendaagse multimediakunst.

Uiteraard is dit ook het uitgelezen moment om de kunstenaars zelf te ontmoeten.

Alle kunstenaars zullen bovendien voor deze gelegenheid een kunstwerk ter waarde

van € 600,- beschikbaar stellen. Eén van de bezoekers maakt kans om zijn/haar

favoriete werk uit deze selectie te winnen.

Voor de Open Ateliers is een boekje uitgebracht : de "kunstkykwyzer".

Hierin staan de adressen en een afbeelding van het werk van de deelnemende

kunstenaars. Plattegronden van zowel Oost- als Weststellingwerf maken het de

bezoekers makkelijk de verschillende ateliers te vinden.

In de kunstkykwyzer is tevens een kanskaart bijgevoegd.

Het boekje is te verkrijgen bij VVV's, bibliotheken, hotels/restaurants, diverse

winkels  en culturele instellingen in Oost- en Weststellingwerf.

De feestelijk omlijste uitreiking van het kunstwerk aan de winnaar door de gekozen

kunstenaar vindt plaats op 19 juni a.s. om 15.00 uur in het Kunstcafé.

De toegang tot de ateliers en het kunstcafé is gratis.

Kunstkyk Stellingwerven - Open Ateliers 2010 wordt mogelijk gemaakt door

financiële steun van de Gemeente Ooststellingwerf, Stichting Kunstwerf en

sponsoring door bedrijven uit de Stellingwerven en omliggende gemeenten.
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Et was mar een klein berichien in de kraante (LC 22 april 2010):

'Korting Fries strijdig met Handvest'

GROU - Boarnsterhim handelt in strijd met het Europees Handvest voor regionale en

minderheidstalen als de gemeente bezuinigt op geld voor de Friese taal en cultuur. Dit

stelt de Ried fan de Fryske Beweging in een brief aan de raadsleden. De gemeente

moet snoeien om de geldproblemen op te lossen, en wil daarom ruim € 6.000 minder

besteden aan Friese zaken. Taalbevordering op scholen krijgt € 2.664 minder, voor

Friese cursussen is dit € 2.450 en op het leesproject voor jongeren Tomke wordt

€ 955 bezuiningd.

***

Mar dit zegt now krek wawwe bedoelen mit macht en geldperblemen die we

verwaachten kunnen as et Nedersaksisch - waor et Stellingwarfs toe heurt - dommiet

onder Diel III van dat Handvest te valen komt. Mar goed, wi'j bin d'r klaor veur om

die stried an te gaon...

De kampanje Fryslân Lêst Syn Toppers

De bustour op 9 april wie de start fan de kampanje ‘Fryslân Lêst Syn Toppers’, dy’t

duorje sil oant 14 febrewaris 2011. Der komt in rige aktiviteiten om it nocht oan it

lêzen fan Fryske literatuer te befoarderjen. Nei it boek fan Hylkje Goïnga komme der

noch trije bysûndere Fryske romans op ‘e nij yn de omloop. It binne boeken dêr’t

wat ynsit, omdat se fragen oproppe, in gefoel oerbringe of oanlieding jouwe ta

diskusje. Of dizze fjouwer boeken yndie de toppers binne? Dat moat it publyk

beoardielje. Foar dizze kampanje is der in spesjale webside makke www.FLST.nl

Nije webside oer Fryske literatuer
Op 9 april presintearret Tresoar de ynteraktive webside www.sirkwy.nl . Sirkwy is

de webside dêr’t boekbesprekkingen, lêsferslaggen en alderhande

eftergrûnynformaasje oer Fryske literatuer te finen is. De kommende jierren wurdt

dizze webside fierder útboud ta in digitaal argyf mei ynteraktive funksjes. Sa kinne

lêzers sykje nei nijsgjirrige literatuer, fan alles wiis wurde oer skriuwers, sels

resinsjes skriuwe of har miening oer in bepaald boek mei oaren diele.

Fryslân Lêst Syn Toppers is in inisjatyf fan Bibliotheekservice Fryslân, It Fryske

Boek en Tresoar. Dit projekt is finansjeel mooglik makke troch it VSB-Fonds, de

Stichting Lezen, de Stichting FLMD en de Stichting Woudsend 1816.
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Stellingwarver Biebel komt…

              1803 : 32 x 750 x 40 = een protte pepier…                                  De eerste bladzieden…

                             Een alderlaeste kontrole…              en dan…                      op volle kracht…

                              Even netties opteren…               en kiek es an…             een maggezien vol mit de…

‘Biebel in et Stellingwarfs’
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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…

      -.-.-.-

De hel is dichterbi'j aj' daenken...

(Gehenna, ok wel: Tartarus, in de Statenvertaeling)

Et Griekse woord 'Gehenna' is een woord dat in et Nederlaans gewoonlik vertaeld wodt

as 'hel'. Een schoft leden raekten we an de praot hoe we dat 'Gehenna' in et

Stellingwarfs vertaelen mossen (of konnen). Onder eren wodde deur een emeritus

domenee (EJS) et woord 'doderiek' andreugen. Dit liekt liekwels een dogma, dat alle

meensken die uut de tied raekt binnen daor terechte kommen. In de evangelies bruukt

Jezus dat woord 'Gehenna' ok wel gauw es, wel een keer of tiene. Wi'j hebben et

meerstal overzet mit et woord 'hellevuur'. Dat hewwe niet zomar bedocht mar we

hebben d'r wat boeken op naopluusd. 'Vuurpoele' was ok een goeie meugeklikhied, dat

wodt in Eupenbaoring ok bruukt, mar klinkt toch ok wat algemiener.

Et woord 'hel' komt niet letterlik zo in de Biebel veur, mar in alderhaande verbasterde

en kryptische omschrievings destemeer. Vaeke gaot et over een gewoon of iewig

branend vuur. Kiek mar uut..! Pattie meensken gaon vandaege-de-dag veerder vot op

vekaansie as dat de biebelse hel bi'j oons weg is. Krek onder Jeruzalem ligt vanoolds et

Dal van Hinnom (et dal van de zeunen van Hinnom), niet vule meer as een smal en diep

gat tussen de rotsen en dat wodde in de oolde tied eins niet aanders bruukt as et

askelaand van de grote stad. In de tied van de grote en wieze keuning Salomo (970-930

v.Chr.) hebben ze daor liekwels een iewig branend vuur van maekt en op dat iewig

branende askelaand wodde alle smerigte uut de stad verbraand. Et vuur wodde dag en

naacht branende holen mit hulpe van fosfor en zwevel. Kedaverbakken bestonnen in die

tied niet (en now ok al niet meer) en daoromme wodde bi'jglieks ok et vee dat doodgaon

was gewoonweg in dat vuur smeten. Ok wat d'r overbleef van offers wodden naor dat

askelaand toe brocht. De staank was vaeks tot in Jeruzelem wel te roeken!

Niet uut de Biebel mar uut aandere geschriften kuj' vienen dat tiedens keuning Salomo

op datzelde plak de god Moloch vereerd wodde. Die Moloch was een god (in aandere

ogen: een gruwel) van de Ammonieten die o.e. ok kienderoffers vreug. Et gong bi'j et

offeren van die kiender om de as eerste geboren kiender die dan levendig in dat vuur

gooid wodden as offer veur die god Moloch (Belle and the Beast). Bi'j dit soorte

'offerfeesten' stonnen de manluden vaeke an de kaante van et diepe gat heur of te

trekken dat as doel hadde om alderdeegst nog niet geboren kiender (et zaod) te offeren.

Dat plak wodt in de Biebel 'Gehenna' nuumd en et offeren en zaodsputteren wodt in de

Biebel as 'gruwel' beschreven. In de tied van keuning Josia wodde die verering van

Moloch liekwels verbeuden. De preciese details staon niet in de Biebel beschreven mar

bin bekend uut o.e. de geschiedenisboeken van et volk, de Ammonieten.
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Vandaege-de-dag is dat eerdere askelaand trouwens een park en een onderdiel van een

veurstad van Jeruzalem.

De opvatting omtrent et 'hellevuur' is al hiel lange stelling in et christendom. De

Encyclopedia Americana (1956, Diel XIV, blz. 81) zegt: "Er is veel verwarring en

misverstand ontstaan doordat de vroege vertalers van de bijbel het Hebreeuwse woord

'Sjeool' en de Griekse woorden 'Hades' en 'Gehenna' onveranderlijk met het woord hel

hebben weergegeven. De eenvoudige transliteratie van deze woorden door de

vertalers van de herziene uitgaven van de bijbel is niet voldoende geweest om deze

verwarring en verkeerde opvatting merkbaar op te helderen."

In de Koran wodt dit iewigdurend vuur briedvoeriger beschreven as in de Biebel. Et

zal veural ok veur de ongeleuvigen et plak wezen waor ze nao et leven in terechtekom-

men. Kiek bi'jglieks in de Koran Boek 2, De Koe (Al-Baqarah) vas 162 of in Boek 4,

De Vrouwen (An-Nisa) vas 56, mar ok wel op meer plakken.

Uut de (Engelstaelige) Satansbiebel:

Hell: they used the Hebrew Sheol and the Greek Hades, which meant the grave; also

the Greek Tartaros, which was the abode of (et plak van) fallen angels, the underworld

(inside the earth), and Gehenna, which was a valley near Jerusalem where Moloch

reigned (keuning was) and garbage (smerigte) was dumped and burned. It is from this

that the Christian Church has evolved the idea of 'fire and brimstone' (vuur en zwevel)

in Hell.

Ik geleuf et, ikke niet

Zien leerlingen of de leerlingen…

De Stellingwarver springt niet op zien fiets mar op de fiets.

Et Stellingwarfs is vaeks de veurzichtige kaante et naoste mit et bruken van

anwiezende en bezittelike veurnaemwoorden.

As et ienkeer dudelik is wie of wat bedoeld wodt doe'we et veerder of mit de of et.

Zolange awwe niet weten wie Jezus zien leerlingen binnen dan zeggen we inderdaod

zien leerlingen.

As zoks een peer riegels eerder al schreven staot dan doen we et veerder of mit de

leerlingen (van Jezus).

Jezus is ok niet ‘Gods zeune’ mar de ’zeune van God’.

Omreden d'r in dit veurbeeld mar iene zeune in et spul is hewwe et altied over de

zeune.

In ien-op-ien vertaeling van ‘Gods zeune’ moet et vanzels wel ‘God zien zeune’

wodden.



13

Waor de naeme Stellingwarf heerkomt…

Beste pb,

in de ‘Liende’ hesst Du schreeven: Waor de naeme 'Stellingwarf' warkelik heerkomt...?

"aorig algemien anneumen wodt dat et inhoolt: plak daor rechtspreuken wodt..."

Da ich mich gerade mit den Ursprüngen sächsischer Ortsnamen intensiv beschäftige, interessieren

Dich dazu vielleicht noch einige Anmerkungen meinerseits:

Solche Plätze (der Rechtssprechung) wurden in vielen germanischen Sprachen allgemein als "Thing"-

stätten(*) bezeichnet und lagen meist an markanten Stellen, die für alle am 'Thing' (das man heute

vielleicht am besten als  'Ratsversammlung' übersetzen müsste) teilnehmenden Stammes-Mitglieder

gut erkennbar und erreichbar waren. Im Marschland, in der Nähe der See oder an den Flüssen wählte

man gern natürliche oder künstliche Anhöhen.

Der Name meines Wohnsitzes 'Dingwörden' zeigt dies sehr anschaulich. 'Ding-' ist die unter

hochdeutschem Einfluss entstandene 'moderne' Schreibweise für 'Thing', während '-wörden' noch die

ältere Schreibweise für das moderne 'Wurt', in Plattdeutsch 'Woort', ist: eben jene künstliche, von

Menschenhand geschaffene Erhebung in der Nähe des Flusses.

In Regionen mit stärkerem friesischen Einfluss spricht man hingegen von 'Warften', das wir im

Hochdeutschen auch im Wort 'Werft' finden: der erhöhte Platz am Wasser, wo Schiffe gebaut werden

('Schiffswerft'). Hier erkennt man sehr schnell, dass es sich um eine Ableitung aus dem Verbum

'werfen' handelt - in Hochdeutsch kann man auch heute noch "einen Hügel aufwerfen".

Einige etymologische Wörterbücher verneinen diesen Zusammenhang zwar, doch andere Quellen

verweisen eindeutig auf diese sprachgeschichtliche Entwicklung. So kennen wir noch heute den

Begriff des 'Warp-Ankers', laut de.wikipedia "Ein Warpanker (auch: Schleppanker, Wurfanker oder

kurz Warp) ist ein im Verhältnis zur Schiffsgröße kleiner Anker zum Verholen des Schiffs. Der Begriff

Warp oder Warpanker leitet sich vom mittelniederdeutschen warp zu werpen (werfen) ab.

Der Warpanker wird mit einem Beiboot in die Richtung ausgebracht, in die das Schiff bewegt werden

soll. Anschließend kann das Schiff durch Einholen der Ankerleine, die beim Warpanker als Warpleine

bezeichnet wird, fortbewegt werden."

Und dazu GRIMM 'Wörterbuch der deutschen Sprache' unter 'werfen': “...mndl.-mnd. werpen,

warpen, ndl. werpen; ahd. werpan”.

Viele Orte entlang der deutschen Küste enthalten noch Hinweise auf ihre Entstehung als Warft:

Breddewarden, Eckwarden, Einswarden, Fedderwarden, Golzwarden, Hammelwarden, Langwarden,

Sengwarden..., um nur einige aufzuzählen.

Abschließend lässt sich sagen, dass Herr Bloemhoff zwar recht hat mit seiner Aussage, Stellingwerf

könne ein Versammlungsplatz für die Rechtsprechung gewesen sein; die ursprüngliche Bedeutung des

Wortes jedoch liegt, wie oben beschrieben, tiefer.

Die Herkunft des ersten Wortteiles “Stelling-“ ist von pb ausführlich beschrieben und völlig korrekt

interpretiert worden.

mfg

j.

(*)de.wikipedia:

Thing
'Als Ding (auch, historisierend: Thing, germanisch, altnordisch und neuisländisch: Þing, interskandinavisch:

Ting) wurden Volks- und Gerichtsversammlungen nach dem alten germanischen Recht bezeichnet. Der Ort oder

Platz, an dem eine solche Versammlung abgehalten wurde, heißt Thingplatz oder Thingstätte und lag häufig

etwas erhöht oder unter einem Baum (Gerichtslinde), jedoch immer unter freiem Himmel.'
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân
Et verhaeltien is van: Riemkje Pitstra

Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Enties in de tuun

Tomke en Kornelia zullen eten. Tomke wil sjem op 'e bolle. Hap, hap, dot Tomke. Mmmm, dat

smaekt! Opiens hoolt Tomke op mit eten. Wat heurt hi'j daore? Tik, tik, tik, gaot et. "Ik heur

wat!" ropt Tomke. Et geluud komt bi'j de tuundeuren weg. Tik, tik, tik. "Ik heur ok wat," zegt

Kornelia. "Wat zol dat wezen, Tomke?" "Et bin enties!" ropt Tomke bliede. "Ze tikken mit de

snaevel tegen et raem." Veur et raem staon twie enten. De iene is bruun en de aandere is wit.

"Kwêk, kwêk, kwêk," zeggen ze now. "Ze willen bolle!" ropt Tomke. Kornelia kikt naor de

twie enten. "Ik weet et niet, Tomke," zocht ze. "Die enties kommen dan iedere dag. En poepen

mien hiele terras d'r onder." Ze wist naor de poep op 'e tegels.

"Ik weet al wat!" ropt Tomke. En hi'j draeft vot. Even laeter komt hi'j weeromme. In zien

haanties het hi'j... zien pot. "Kiek es enties," zegt Tomke. "Jim meugen niet op 'e tegels poepen,

heur. Mar in mien pottien. Ik hoef de pot niet meer. Ik bin al groot. Ik poep op et husien."

Kornelia is slop van et lachen. "Enties poepen niet op een pot, Tomke. Weej' wat? Ik hael een

hiempien bolle. En een emmer mit waeter." Even laeter pikken de enten in de bolle. En as ze

heur boekies vol hebben? Dan schrobbet Kornelia de tegels weer schone. "Tot morgen, enties,"

ropt Tomke.

Eintsjes yn de tún

Tomke en Kornelia sille ite. Tomke wol sjem op 'e bôle. Hap, hap, docht Tomke. Mmmm, dat

smakket! Ynienen hâldt Tomke op fan iten. Wat heart hy dêr? Tik, tik, tik, giet it. 'Ik hear wat!'

ropt Tomke. It lûd komt by de túndoarren wei. Tik, tik, tik. 'Ik hear ek wat,' seit Kornelia. 'Wat

soe dat wêze, Tomke?' 'It binne eintsjes!' ropt Tomke bliid. 'Se tikje mei de snaffel tsjin it rút.'

Foar it rút steane twa einen. De iene is brún en de oare is wyt. 'Kwêk, kwêk, kwêk,' sizze se no.

'Se wolle bôle!' ropt Tomke. 'Kornelia sjocht nei de twa einen. Ik wit it net, Tomke,' suchtet se.

'Dy eintsjes komme dan elke dei. En poepe myn hiele terras ûnder.' Se wiist nei de poep op 'e

tegels.

'Ik wit al wat!' ropt Tomke. En hy draaft fuoart. Eefkes letter komt er werom. Yn syn hantsjes

hat er... syn pot. 'Sjoch eintsjes,' seit Tomke. 'Jim meie net op 'e tegels poepe, hear. Mar yn

myn potsje. Ik hoech de pot net mear. Ik bin al grut. Ik poep op it húske.' Kornelia is slop fan it

laitsjen. 'Eintsjes poepe net op in pot, Tomke. Witst wat? Ik helje in stikje bôle. En in amer mei

wetter.' Eefkes letter pikke de einen yn de bôle. En as se harren búkjes fol ha? Dan skrobbet

Kornelia de tegels wer skjin. 'Oant moarn, eintsjes,' ropt Tomke.
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Volksverhaelen… (12)

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…

-.-.-.-.-

Een man, die wus te starven...

De kleine stad Buren was eertieds iene van de kleinste onder de steden van

Nederlaand. Et telde nog gien elfhonderd inwoners. Een grotere bevolking hadde et

eerder ok niet had, mar wel meer bekendhied. Et was de heufdstad van een

Graofschop. Tot dit Graofschop heurden, behalven Buren, zes dörpen. Et was dan ok

gien groot Graofschop, mar et is daorentegen slim belangriek west veur de vri'jhied

van oons laand.

Et was iene van de veurnaemste bezittings in Nederlaand van Willem van Oranje,

deur zien trouwen mit Anna, de dochter van Greef Maximiliaan van Buren, kregen.

Die Maximiliaan bekliedde een hoge betrekking an et hof van keizer Karel V in

Brussel. Greef Maximiliaan was meerstentieds dan ok in Brussel. Hi'j was een kaant

en krachtig persoon, hadded in de oorlog en bekwaom in alle ridderspeulen. Ziek-

wezen hadde hi'j gienertied kend. En om een schramme of een kneuzing

bekommerde hi'j him gewoonlik niet. Gien wonder dan ok, dat hi'j d'r mar weinig

andacht an schonk, doe hi'j him op een dag niet zo lekker vuulde. "Dat zal wel

overgaon," docht hi'j en wol mit zien gewone bezigheden uut aende zetten.

Mar o wee, dat vul tegen. Hi'j bleek daor niet toe in staot en mos op een stoel zitten

gaon. Nog altied miende hi'j, dat et een lichte andoening was, die wel gauw over

gaon zol. Hi'j wol van gien dokter weten. Mar de meensken uut zien naoste omge-

ving dochten daor aanders over. Die waorschouwden toch een dokter. Dat was de

beroemde dokter Vesalius, vader van de ontliedkunde. Die kwam en onderzocht de

patiënt. "Wat mankeert d'r, dokter?" vreug Maximiliaan. "Jow kieken zo bedaenkelik

en schudden zo mit je heufd, et liekt krek, a'k jow zo zie, dat d'r wat slims an de

haand is... Is mien leven d'r mit muuid? As dat zo is, zegge et mi'j dan gerust." Hi'j

lachte even spottend. "Ik weet, Greef," zee de dokter eernstig, "dat jow moedig

binnen. Daoromme durf ik jow de waorhied dan ok te vertellen: jow kun hooguut

nog zes uren leven."

Zonder een spier van zien gezichte te vertrekken en mit de meerst meugelike kalmte

heurde de greef zien doodvonnis an. Hi'j zee: "Ik daank jow veur je eerlikhied,

dokter!" Naodat de dokter votgaon was, begon de greef drekt om zien pepiereboel

op odder te brengen. Hi'j verzorgde zien laeste beschikkings en leut dan een priester

kommen. Mit alle kracht, die nog in him was, struupte hi'j zien volle waopenuutrus-

ting an. En zo, ommehangen mit et Goolden Vlies, gong hi'j weer op zien stoel
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zitten. Iene veur iene leut hi'j now zien femilie, zien vrunden en al zien bedienden

bi'j him kommen. Van iederiene nam hi'j ofscheid mit een peer woorden en gaf heur

dan een haand. Daornao leut hi'j een dure goolden beker mit wien vol doen en geut

die leeg op de gezondhied van de keizer. Een menuut laeter vul zien heufd aachter-

over en was hi'j uut de tied.

Netuurlik kuwwe niet allemaole zo wegraeken as Maximiliaan van Buren. O nee,

dat hoeft ok niet. Mar toch geft zien dood oons een wieze les. Alleman wet, dawwe

iéns wegraeken zullen. Daoromme heuren we dan ok zo te leven, dawwe d'r klaor

veur binnen. En ok dat oonze zaeken nao oonze dood in beheurlike odder aachter-

laoten wodden. Daoromme, onder eren, mag gieniene, die wat bezit, uut kiender-

achtige aangst veur de dood, verkroepen om in tieden van uterste wilsbeschikking

een testement te maeken. D'r blift veur mi'j nog iene vraoge: Hoe zol et kommen,

dat oonze keuninginne, as zi'j op reize gaot en dan liever niet as keuninginne ont-

vongen wodden wil, de naeme annemt van Gravin van Buren..?

Jannie D.

De spagaat van Stellingwarf...

d'iene wil

d'aander niet

of

d'aander wil

d'iene niet

spagaat!

sSe wil

sSr niet

of

sSr wil

sSe niet

spagaat!

West wil

Oost niet

of

Oost wil

West niet

spagaat!

pb
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De dag van eur lèèm…

De dag van eur lèèm…

Zoaterdagmiddag, et mooiste weer van de wereld, ik goa nog èèmpies een rundtien

fietsen, goed veur et eufd en goed veur et lief. Een krukkien in de fietstasse want op et ni-

je diekfietspad langes et Zwartewater stoan wel bankies mar die zitten oaste altied vol

met rustend fietsvolk. Wi' j zeker weten de'j effm langer van dit grandioze uutzicht

langes et Zwartewater kun genieten, mu'j zorgen de'j zellef wat metnemm woar a'j op kun

zitten. D'r wordt ier wat of-efietst, erust en noar beuties ekèken.

Wat ef Zwartewaterland toch een prachtige umgèvige, ik geniete d'r alle keren det ik 'r

komme met volle teuëng van.

A'k noa een uurtien voldoan terugge bin in ons stàdtien mut ik op een krusing stoppm,

der kump een lange ri-je moters an, enkelen em zelfs een ziedspan. Op elleke moter zit

een passagier, ook de ziedspannen bin bezet. Vrolijk lachende gezichten vanonder moter-

elms kieken mi-j an. Der wordt noar mi-j etoeterd en ezweijd. Ik zweije enthousiast

terugge, worre met-ezeuëng in eur bli-jdskap. De passagiers bin allemoale mensen met et

syndroom van Down die vandage op de motorrit van eur lèèm trakteerd worn. De

bestuurders van de moters em ook de dag van eur lèèm, ie zien ze stroalen.

De bli-jdskap van eur bi-jrieders ef un besmet èèm-as et mi-j binnen enkele seconden

besmet ef.

Na een stief kwartiertien bin ze allemoale veurbi-j, ik stappe weer op mi-jn fietse met een

van emotie dikke strot en prik-oong. Ik bin bli-j det ik gien mense teëngkom woar a'k wat

teeng zeëng mut want ik kan echt niet proaten de strotte zit mi-j kàts dichte. Mar wat

vuul ik mi-j bli-j en gelukkig umdet er nog mensen bestoan die dit soort dingen met völle

plezier veur eur medemensen doen. En dan wordt er ezegd det de wereld mar ál slechter

wordt? Now, disse middag toch echt niet!!

Corry Overmars-Kalshoven, Hasselt
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Kroepoek…

Kroepoek

Henke en Willemina waarn al jaoren e-trouwd en leefden rustig in hun huussie tegen

de bos an in een klein dor-pie waor een grote strokartonfabriek stond waor Henke ook

waarkte. Zie waarn  niet zulke feestbeesten, ja een keertien naor de bingo van de

voegeltiesclub, of een toneelstukkie maor verder kwaamm ze ook niet, zie bleven

liever lekker thuus bi-j de televisie.

Nouw waarkte ur sinds een poossie een buutenlaandse man bi-j Henke an de machiene

in de fabriek, een jonge vent nog, van zon viefentwintig jaor. Hi-j kon ook wel dartig

wezen want Henk kon um niet schatten en omdat hi-j nogal moeiluk nederlands en

helemaole gien dialect spreuk (dat dochte Henke) had hi-j weinig contact mit um.

Maor op een vri-jdag kreeg hi-j een trouwkaorte in de haanden e-drukt, netties in ut

nederlands e-schreven mit een uutneudiging erop, want de buutenlaander (Henke

kende um niet aanders en nuumde um ook altied zo) die ging trouwen en hi-j bleek

gewoon Wim te heten, want zien vaeder was een nederlander en zien moeder kwam

uut Indonesie. Hi-j bleek ook goed nederlands te kunnen (dat had hi-j van zien vaeder

e-leerd) al was hi-j in Indonesië geboren en op e-gruuit.

Wim was nogal wat verlegen uut e-vallen en daordeur preut hi-j niet zoveule,

daoromme dochten ze dat hi-j gien nederlaands kon. Maor nouw hi-j ging trouwen

vond hi-j ut tied om ies wat nader kennis te maeken mit zien colega’s en zodoende had

hi-j iederiene op de fabriek uut e-neudigt veur zien brulofte. Nouw ut was ut gesprek

van de dag, een hele belevenis ook omdat ut een indonesise bruiloft sol worden. Zie

hadden ur gien idee van wat dat was maor dat ur veule te eten sol wezen, dat had Wim

wel al verteld want daor hol zien familie van. De receptie was bi-j een mooi resturant

in Meppel op donder dag de 30
ste

 en begon om een uur of achte.

Tjonge, tjonge wat een volk was ur, ut leek wel of ut hele Indonesie was leeg e-

leupen. En allemaol van die mooie kleern en overal bloemen ut leek wel een sprookie,

en de muziek die speulde zo mooi. En midden in de zaal zat Wim mit zien bruid, een

prachtige donkere meid in prachtige jurk. An beide kaanten zaaten de olders en de

verdere familie. Een entie verder stond een lange taofel mit eten en drinken, zoveule

dat had Henke in zien hele leven nog niet e-ziene. En ut reuk allemaole zo lekker. Zie

hebben nao ut uutreiken van de felicitaties en de cadeaus ur zich stevig an te goed e-

daon. Henke kon haost niet meer lopen zo veule had hi-j eten, maor ut was ook zo

lekker allemaole dat hi-j haost gien keuze kon maeken en daoromme overal maor van

e-eten. En al dat drinken, hi-j was ur een bietien an e-scheuten van e-worden.

Toen ze weer op huus an gingen, nao iederiene uutgebried bedankt te hebben wol

Henke niet autorieden omdat hi-j draank op had, ja hi-j sol nog wel kunnen rieden

maor as ur wat mis ging, dat wol hi-j niet op zien geweten hebben. Dus Willemina

mos achter ut stuur van de auto, want die had alleen maor cola had, en daor woj wel

misseluk van maor niet dronken. Bij ut instappen in de auto kwam Henke wat raer te

rechte en heurde hi-j wat kraeken, en as hi-j zich beweug heurde hi-j ut weer en
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Wilhelmina die oardig bezorgd van aard was had ut ook e-heurd. Volgens mi-j ek wat

e-breuken reup Henke, en hi-j veulde volgens um de piene al op koemen, hi-j durfde

zich niet meer te bewegen en bleef stokstief zitten. Ried mi-j direct maor naor ut

ziekenhuus want ut is goed mis ik hebbe alles kapot.

Zi-j in volle vaort naor ut ziekenhuus in Meppel toe. Henke zag onderweg in zien

gedachten de rolstoel al rieden. Hi-j hael zich van alles in ut heufd ut zwiet brak um

uut hi-j had de traonen in de ogen wat mos hi-j nouw as invalide, sol hi-j ooit weer

kunnen lopen, hoe mos ut verder. Bi-j ut ziekenhuus an e-keumen ging Willemina snel

naor binnen om de situatie uut te leggen, en ut leek de aanwezige dokter ernstig genog

om Henke mit een paer flinke broeders en een brandcar uut de auto te haelen, eerst

worde nog overweugen ut dak van de auto te laeten knippen deur de brandweer maor

ut gelokte zo gelokkig ook wel. Hi-j kreeg direct zon kraege om zien nekke en worde

helemaole vast e-bunden an de brandcar.

Mit een noodgang naor de eerste hulp, ut leek wel een bevalling. Om Henke te

onderzeuken mos hi-j de kleren uut hebben. Een paer zusters holpen um daor bi-j. De

aanwezige dokter kon zo op ut oog niet veule vienden. En toen vollen ur een paer

stukken kroepoek uut zien broek die waarn ur tiedens ut eten op de brulofte tussen e-

vollen. En iedere keer as Henke beweug kraekte dat. Dat waarn natuurluk oons Henke

zien botbreuken. Willemina schaemde zich dood, zie durfde gien meense meer an te

kieken, mit een rooie kop ut ziekenhuus uut. Gauw in de auto en naor huus.

Ur is nog een stevig woordtie over e-spreuken toen ze thuus kwaamen, maor zie

hebben ur ook wel om e-lachen. As ze nouw kroepoek zien liggen in de suupermaarkt

dan kieken ze gauw de aandere kaante op. En an de co-le-gaas die telefonisch

informeerden, hoe ut was hebben ze maor verteld dat ut wel meevol, hi-j had gelok

had, een paer kneuzinkies, en Henke kwam maendag wel weer op ut waark.

Harm Cramer

Beatriks

'k 'Ebbe neet zoveule mit Beatriks

Eerlijk 'ezegd 'elemaole niente niks

Maor 'k kan mien oông neet sluuten

Veur 'eur biezunder gevormde kuuten

Dan zeg ik wel ies teûng Wiechertien

Maegd, moei Triks now toch ies zien

Wat een benewaegn., wat een onderstel

Dan zeg Wiechertien, wat deink ie wel

Kiek maor ies naor mién mooie been'

Slaank van bille tot kuuten tot skeên.

'k 'Ebbe wél wat mit de benen van Triks

Maor varder vien ik 't maor niks

Giele van de Kaampe
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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.

.-.-.-.-.

De lepel van Westerbork…

Gisteraovend zag ik een pregramme op ‘e tillevisie dat gong over de bevri’jding van

Westerbork.

Op 14 april biwwe zels bevri’jd en aj’ zoks bewust mitmaekt hebben vergeet ie dat

nooit meer. Dat pregramme het me arg grepen en as op 4 meie de klokken op de

Waaldorpervlakte weer luden dan lopen bi’j mi’j de traonen altied dik over de

wangen.

Mar now even weeromme naor Westerbork. Ik bin daor ien keer west in de zoemer

van 1976 en die iene keer, roem dattig jaor nao de oorlog vun ik daor een lepel die

daor zomar in et grös lag. Et was een wonder docht ik. Dat ding had daor al die

jaoren legen en uutgerekend ik vun dat ding. Die lepel was van broonsaachtig

materiaol en ston wat kroem an de staele want d’r zal wel iene over hennereden

wezen. D’r stonnen ciefers in de staele van de lepel.

De meensken die daor gevangen zatten weren riek as ze een lepel bezaten want

bestek wodde niet uutrikt in die gaerkeukens. Ik bin eins al die jaoren in mien heufd

doende west om die lepel terogge te brengen naor Westerbork want altemet dat ze an

de haand van die ciefers de eigener van die lepel wel aachterhaelen kunnen. Mar ik

weet niet goed hoe ik kontakt mit dat museum in Westerbork kriegen moet want

disse lepel is me heilig en die moet weeromme waor as hi’j heurt.

Ik zal toch ’s zien uut te vienen hoe ik zoks veur mekere kriegen kan. Want dan pas

bin ‘k d’r gerust op. Et is vaeke zo: van uutstel komt ofstel en in dit geval mag dat

niet!

Sammie

Sund een maond is d’r een webstee mit alliend meziek in et plat…

www.allesplat.nl

24 ure lieties en vassies in de verschillende streektaelen
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Spoedeisende hulpe…

Spoedeisende hulpe

Daor ku’j zo mar belanen. Aovens gongen de vrouw en ikke nog gezond op bedde,

mienden we. Et lag lekker, vunnen we want Freerkje hadde et beddegoed buten had,

lekker fris en dan hej’ de slaop zo mar te pakken.

Mar om half drieje krigt Freerkje hevige piene in de rechterziede. Van bedde, op bedde

en karmen van de piene. 112 bellen? stelde ik veur, mar daor wol ze niks van weten.

Een ziekenauto veur de deure in et holst van de naacht en een hoop gedoe. We

waachten eerst mar even of, zee ze. Tegen et morgenlochten bekwam et ok weer wat.

Paracetamol is midden in de naacht dan een redmiddel.

We hadden ok al even in een medisch boekien keken, dat gaf an: de bliendedaarm. De

ere daegs was et zaoterdag en de dokterswaacht is niet bi’j oons om de hoeke. Freerkje

hadde besleuten om maendagmorgen mar naor de huusdokter te gaon. Now, doe kregen

we de stoepen hielemaole op et lief.

Op staonde voet naor de Spoedeisende Hulpe van et ziekenhuus in et Vene. We weren

daor niet de ienigste mit mankementen. Kepotte aarms en bienen nao et weekaende.

Een schoelejonge hadde een klap van zien kammeraod kregen, zomar veur de aorig-

hied, mar wel de polse kepot deur dit rotgeintien. D’r kwam ok nog iene die hadde

onder et wark in de febriek een beroerte kregen. Twie collega’s stonnen hem bi’j in

disse benarde toestaand. Een stokoolde man in een invalide karregien wodde naor

binnen scheuven deur een dappere vri’jwilliger. De oolde man hiete Jan. Ok nog slim

doof. En zo wit om et heufd as een schotteldoek.

“Jow bin wel van veur de oorlog,” vreug ik hem twie keer op lude toon. “Ja,” zee hi’j

“ik hebbe twie oorlogen overleefd.” De vri’jwilliger vertelde d’r aachteran: “Jan het de

vierdaegse van Ni’jmegen wel dattig keer uutlopen.”

“Dus jow konnen vroeger wel goed lopen?” “Jaowel.” zee hi’j “ik hebbe de vierdaegse

twaelf keer uutlopen.” “Hi’j moet now weer ni’j bloed hebben.” zee de vri’jwilliger.

Mar et leek mi’j toe dat alles wel verni’jd wodden moch. De zuster nam oolde Jan

onder heur hoede, hi’j mocht blieven zee ze.

Freerkje gong hielemaole deur de medische meule. D’r kwamen wel twie dokters an te

passe. De ooldste dokter stelde de diagnose dat de bliendedaarm him onderdehaand

inkapseld hadde. En hi’j keus in dit geval niet veur een opperaosie. Daor weren we an

de iene kaante wel bliede omme want we hadden krek lezen dat ooldere meensken van

een narcose ok niet fitter wodden.

Zo et now liekt lopt et veur Freerkje mit een sisser of. Oold wodden is wel mooi mar

mit et oolder wodden komt d’r ok wel es wat ongemak.

Henk de Vries
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Bestuurder…

Uut et Nieuwsblad van het Noorden, 6 meert 2010:

EMMEN - De gemiddeld Drent die regelmatig Drents spreekt, zal dat nooit doen

in een gesprek met een bestuurder. Dat ervaren gedeputeerde Rein Munniksma en

de Emmer wethouder Mariet Thalens. Beiden vinden dat spijtig, zeiden ze

vanochtend in een discussie tijdens het Streektaalfestival !Reur! in de bibliotheek

van Emmen.

"Mensen kunnen gewoon met mij dialect spreken, maar ze doen dat niet", zei

Thalens. "Ik heb een button met daarop de tekst dat mensen in het Drents bij mij

terecht kunnen. Veel helpt die aanbeveling niet", vertelde Munniksma, die als Fries

de Drentse taal uitstekend kan volgen.

Bestuurders..?

Waoromme moe'n z.n. poletieke bestuurders altied et perbleem bi'j een aander, de

gewone man, de burger, leggen? Op et streektaelfestival !Reur! in Emmen praotte

de van oorsprong Friese dippeteerde Rein Munniksma - krek as wethoolder Mariet

Thalens - uut zien nekke, trapte zien eigen eupen deure in en goelde krokedilletrao-

nen. Et is oons - dialektpraoters - van jongs of an inprent dat et Nederlaans de

voertael is in et algemiene verkeer. Et dialektpraoten wodde oons op de legere

schoele drekt al ofleerd. Nederlaans was - en is nog de hieltied - de norm. Op

HBO-nivo liekt et Nederlaans trouwens al haost inruild te wodden veur et Engels...

Et ligt neffens mi'j dan ok niet an die 'gewone' man of vrouw dat die al rap van et

dialekt overgaot op et Nederlaans mar et is de bestuurder zels - Rein Munniksma in

dit geval - die de fout in gaot. Hi'j moet die ‘button’ votsmieten en him as de wiede

weerlocht et Drents eigen maken. As hi'j dan in et Drents anspreuken wodt en hi'j

praot lieke makkelik in et Drents weeromme, dan zal gien iene Drentspraoter in et

Nederlaans overgaon. Mar zoas meerstal et geval is, krigt de gewone man de

schuld en het de 'bestuurder' slim zien best daon (NOT).

Et is haost krek as mit roken: doe ik een jaor of zestien wodde heurde ik d'r niet bi'j

a'k niet een sigerettien mit opsteuk. Ik wodde an alle kaanten anvieterd om toch

veural iene op te stikken. Onder schoeletied mos/moch ik van de lerer vaeke even

naor de winkel om veur him een pakkien ‘Chief Whip’ te kopen. De rest van de

middag hawwe dan weer een dampende meester veur de klasse staon. In de

waachtkaemer van oonze huusdokter ston alderdeegst een askebakkien. En now ik

dan ienkeer een betien roken kan, wodt et mi'j mit hadde haand weer ofleerd.

Waoromme wil alleman toch over mi'j regeren en geft mi'j overal de schuld van?

Pattie bestuurders... Bah!

pb
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Levenslang…

L E V E N S L A N G

Wezenloos leunt Anne over et hekke, hi'j kikt et heer es over. Mit ienige trots kikt hi'j naor de

koenen, die krek een stokkien ni'jweide kregen hebben en heur tegoeddoen an et malse grös.

Et peerd is bi'j him kommen, en krigt een proempien tebak. Gretig plokt et de tabak van de

vlakke haand en strikt mit zien heufd langs Anne zien schoolders. Gek, et is krek as hi’j

anvuult, dat Anne wat uut zien gewone doen is. Anne haelt him even an, klopt ‘m es op de

nekke.

'Zo jong, now moej’ et een weke zonder mi'j stellen. De vrouw het mi'j eindelik zo wiet

kregen, dawwe mit vekaansie gaon. Ik zie d'r zuver tegenan.'

Hi'j is hielendal niet zo votgaonderig, et liefst blift hi'j op zien eigen hiem. Dit het altied al zo

west, as klein joongien kon hi'j al slecht van huus. Een peer daegen, dan was hi'j al zo bliede

as een protter, om weer thuus te kommen. Deur nood dwongen het dat in de mobelisaosie hiel

wat langer duurd, mar doe was d'r de spanning. Gelokkig is hi'j hier hielhuuds uut

thuuskommen. D'r nao bin ze d'r wel es een dag tussenuut west, mar altied mit melkerstied

weer thuus.

Anne heurt de torenklokke et halve ure slaon, half achte, dan moet hi'j neudig naor huus.

Thuus het Annegien de koffie bruun. Ze is drok an et schrippen; de boel moet nog even an de

kaante. Ie kun d'r mar niet zo uutlopen. De koffers staon klaor, allienig de pas en et duutse

geld liggen d'r nog bovenop.

'Aj’ je now eerst es verschonen en de kleren antrekken, dan kuwwe temet nog wel een

bakkien doen.' ropt Annegien.

'Et moet mar wezen', daenkt Anne, 'ik komme d'r now niet meer veur weg.' Ze gaon tegere mit

Jochem en Froukien. Deur heur weren ze ok overhaeld. Froukien is vanof de

huushooldschoele al vrundinne mit Annegien. Ze weren doedertieden altied mit zien vieren,

mar Anne kon mit heur anhang niet overweg. Folkert was ok boer, dan koj’ nog argens over

praoten. Veurige meitied hadden ze, wegens ziekte, de boel van de haand daon, zodat ze now

es mit vekaansie konnen. Hi'j was d'r niet zo veur, mar Annegien hadde heur zinnen d'r op zet.

Annegien, et was een best meenske, ze verpronkte de boel niet, dat Anne het mar es mit de

haand over et hatte streken. Die iene weke zol hi'j toch werachtig wel deurkommen.

Daor hej' de bus al, Jochem en Froukien zitten d'r al in. In opperbeste stemming berieken ze

de duutse greens, wat een roem zicht en wat wodt d'r wat verbouwd. Lappen grond bezi'jd mit

koren, eerappels, bieten en mais. Even laeter zien ze de grauwe industriesteden mit rokende

schosstienen. Een wereld van verschil. Nao et vlakke laand wodt et hieltied wat meer

heuvelachtig, totdat ze in de bargen kommen.

In een klein duuts plakkien wo’n ze deur de hotelhoolder gastvri’j ontvongen.

Een hiele vrundelike dikke kerel mit een bierboek, die aj’ allienig van een Duutser

verwaachten zollen kunnen. Et eten is zonder meer goed; een dikke snietsel, die him best lat

smaeken. Van gruunte en eerappels is d'r niks te vule, och das ist kein essen, vleisch das ist

wichtig, en andermaol lat hi'j nog een snietsel anrukken.

Nao et eten, gaon ze heur even verstappen. Even in et weer zien. Aovens speult d'r een trio

wat volksmeziek. Et is botte gezellig.
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Is et deur de drokte, of misschien is zien lichem niet muui genoeg. Slaopen kan Anne niet, hi'j

ligt mar te dri'jen en te woelen. Hi'j het ok wel genoeg eten, de boek is bastensvol. Aachteruut

dat wil niet. Wat wi’j'... een goeie boer lat zien stront thuus.

As hi'j dan einliks in slaop is, begint hi’j te dromen. Staot hi’j weer in de waetertoren van

Lisse. Et roekt naor ofscheuten kruud, dikke rookwolken hangen om heur henne.  Kreten van

piene... et raozen om mama, vluken en schelden en hieltied weer ere joongies die op heur an

kommen. Keuze hebben ze niet, et is hi'j of ikke, moe'n wel schieten.

Wietze... et wodt him te vule, kan et niet meer anzien en deur waanzin dreven vlocht hi'j de

aandere kaant uut. Vot van dit zinloze geweld. Ien schot uut et geweer van een officier, dot

Wiebe daelezakken in et zaand. Anne schieten de traonen in de ogen.  Wietze... mit wie hi'j

jaoren naor schoele gaon het... Even richt hi’j zien geweer op de officier, bedaenkt him dan,

die rot oorlog, en richt zien vizier op schuldige duutsers.

Wiebe valen... deur God en vaderlaand…

Kletsnat en klam van zwiet wodt Anne wakker, stapt onder de douche en wiels et waarme

waeter zien geest ‘m dot teroggekeren in disse tied, het Anne medelieden mit himzels, mit

Wietze, mit al die ere doodgewone jongen, die mitvochten en et wel of niet hebben overleefd.

Hier in et laand van de vijand, waor de meensken zo gemoedelik en gaastvri'j binnen. Weren

et niet diezelde joongies, die ze daor neerknald hebben bi'j Lisse? D'r over praoten dot hi'j

nooit; et ropt allienig vraogen op. De beelden bin op zien netvlies grift. Nooit nee,... nooit

weer wodt de wereld zo as hi'j was. Herdaenken.... het et zin? Zolange as d'r nog meensken

over meensken beschikken kunnen, en heur levens opeisen krek as of et niks is! Hadde hi'j

wel een keuze..?

Die keuze konnen pattie jonge jonges gelokkig wel maeken, en verscheidene bin

onderdeuken. Zo weren d'r een stokmennig, die op et bargien in de viever zatten. Dit, omdat

ze aanders oppakt konnen wodden, deur de Duutsers, veur de arbeidsinzet. Haandlangers

zorgden veur een nattien en een dreugien.

Oorlog, et verdeelde et dorp geliek in drie kaampen. Verzetsmeensken, n.s.b.-ers en hiele

bulte meensken, die et mar over heur henne leuten kommen. Hieronder zaten meensken, die

mit geveer veur eigen leven, onderdukers in huus haelden. Wat veur volk et was, moj’ mar

ofwaachten. Zo bleek d'r iene argens in de Middelboeren te wezen, die niet deugen zol. De

schrik scheut de beste meensken in de bienen, doe d'r plotsklaps een groepien moffen veur de

deure ston. De onderdukers scheuten vot. Et dee blieken, dat ze et op iene van de onderdukers

munt hadden, en disse nammen ze onder verheur. Et was botte driegend, veural doe d'r opiens

een schot klonk, wat in de mure sleug. Laeter hebben ze him mitneumen naor de vieverbos,

waor as hi'j zels een gat greuven het. Tot ommebrengen is et niet kommen, zol d'r gieniene

durfd hebben?

Laeter is disse verkeerde onderduker, deur de plaetselike vrachtrieder, mitneumen naor

Sneek. Waor as hi’j belaand is..? Aachterof bleken disse moffen plaetselike verzetsstrieders te

wezen.

He, dat hi’j now weer midden in die rot oorlog zit. Och d'r weren ok wel aorige dingen, zoas

de eigen tebak, die ze verbouwden. Et mael, dat stiekem aachterover

drokt wodde, et klaandestien slaachten van een varken. De omgang mit meensken uut de

hongergebieden, de evakuees, waor hechte baanden mit ontstaon weren.
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Hi'j kikt op 'e klokke: Half zesse, gewoontegetrouw hadde hi'j now onder de koenen zeten.

Slaopen wol toch niet. Ik leuve, da'k mar es even de buurt moet verkennen. Hi'j lopt bi'j et

waeter langes, tot hi’j et dörpien uut is, en giet omhogens om te kieken as d'r ok boerties

binnen. Nao een hiel stok lopen te hebben, zicht hi'j huj op ruters staon. Dit gebruuk kennen

ze in de Stellingwarven niet. ‘Nee, wi'j hebben ok wel wat ofklongeld, doch ie daj' mooi goed

hadden, kon d'r zomar een donderbujje opzetten kommen, mos ie et hiele stok in opperties

zetten. Aj' dan gelok hadden koj' ze aanderdaegs weer uutmekere stri'jen. Haj' pech en hul et

slechte weer an, dan konnen ze wel op de dongbulte belanen.

Even wiederop zit d'r een vrommes midden in et laand onder een koe, hi'j heurt de straolen in

de emmer broezen. 'Morgen… Dat giet jow goed of.’

'Ja ... das geht'… As de koe uut is, nemt Anne de emmer van de vrouw an en sjouwt disse

veur heur mit naor huus. Hier ankommen bliekt et een klein spullegien te wezen, wat him

geliek daenken dot an et oolde stee van zien pake.

'Kuj'm hier van leven' vraogt Anne ni'jsgierig.

'Vorher schon aber heute arbeitet meinen man as briefbesteller', geft de vrouw as bescheid.

'Mochten Sie etwas trinken?'

'Graeg' Mit heurt hi'j et geraos van een oold varken. Varkens, die hullen ze vroeger ok, mar

now al jaoren niet meer. Es even over et schot kieken. Daor ligt een almachtig zwaor varken,

mit een stokmennig biggen om him henne. Et bin bonte varkens. Daor zitten hielwat snietsel

an. 'Wat een stilte en wat een rust, zo zoj' vandaege-de-dag ok nog leven kunnen moeten’

daenkt Anne mit wat weemoed. De tied holt gien schoft. Hi'j zal wel haost es weer op et hotel

an moeten. Hi'j groet et vrouwgien 'Auf wiedersehen.' Et is iene van de weinige woorden, die

hi’j now in et duuts kent.

'Grüss Gott'

In et hotel anbelaand, bliekt de rest van et gezelschop op een peer nao, beneden an taofel te

zitten. Mar rap naor boven. Daor krigt hi’j et leksem van zien vrouw over him henne.

'Waor waj' toch? We zitten hier al een stief ketier op je te waachten. Ik maekte mi'j al zuver

ongerust, hier zo in de vremde, ie hadden makkelik et pad biester raeken kund.

Now, lao'we mar rap naor beneden gaon. Jochem en Froukien wollen niet langer waachten,

dat die bin d'r al. Biwwe weer mit et leste schip en daor he'k al  zo'n hekel an' Anne hoolt ‘m

mar wat koest, laot et mar effen beti'jen. Het hi’j onder de thee nog et ien en aander te

vertellen.

Middags gaon ze op een grote boot een stokkien veren op de Moezel. Ie kun wel weten, daj'

hier in et toeristenseizoen zitten, want om heur henne, bin d'r nog een prottien Nederlanders.

Dissen blieken mit een passennielsreisien te wezen. Een kloft jongkerels vermaekt ‘m an de

bar mit een al wat ooldere duutser. Hi'j bliekt ok in Nederland legerd west te wezen.

'Wir waren im Holland, in die nähe von Amsterdam, dort bei die Keukenhof. Es war scheisse;

viele von meine kammeraden sind nie wieder gekommen. Jetzt sind Sie meine freunde. Ober

schenck noch mal ein.' Anne zicht et gelaoten an, hi'j begript wat d'r in de oolde man omme

moet gaon. Et jongvolk daorintegen het de grootste wille.

'Die domme duutser geft de iene naor de aandere weg. Et kon him wel in de plasse sleugen

wezen. Mar ze smaeken best, haost dubbel zo lekker, veural now we ze niet betaelen hoeven.'
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Anne argert ‘m an heur gedrag. Van die soepperi'je moet hi’j zowiezo al niks hebben. Hi'j is

al jaoren lid van de blauwe knoop. Ie kun echt weten, dat zokke jongkerels nog niks mitmaekt

hebben. Zo onbezunnen, kwaolik dreuge aachter de oren. Joongies, die as d'r now oorlog

wezen zol, ok doemd wezen zollen tot kenonnevleis. Hi'j lopt naor de ginne kaante van et dek,

et gript ‘m hier te vule an. Stillegies giet hi’j zitten en tuurt wat over et waeter.

'Wat bi'j stille' zegt Jochem 'zo kennen we jow niet. Hej' verlet van huus?'

'Och nee, vannaacht he'k al niet te best slaopen en now zag ik zokrek een koppel kwaojongen

een duutser treiteren, dat die hiele rotoorlog kwam weer boven,'

mompelde Anne, trekkend an zien sigare.

'Och da’s now al zo lange leden, daor kan 'k niet meer mit zitten', zegt Jochem. We bin

now mit vekaansie, lao'we now mar genieten van al dit moois.' Mit ropt hi'j de ober an: 'Ein

bier mit kopstoot und ein... appelsaft und breng die vrouwlu ok wat.'

'Et verleden begreven, et klinkt zo makkelik', daenkt Anne. Mar hier in die rustige omgeving

mit et gesoes van de moter en dat al mar kabbelende waeter, leiden zien gedaachten een eigen

leven.

'Verrek thuus', hadde Jochem et over. 'Gek... dat hi’j daor now hielendal niet bi'j stille staon

het… Douk mar es even kieken, of hi'j nog wat moois veur zien kleinzeune mitnemen kan. Et

joongien zal him wel missen, now ze al drie daegen vot binnen, want aandere morgens stiet

hi’j him altied al op te waachten. 'Pake...'.

De zunne schient vel. Anne het de zwietdruppen op et veurheufd staon, et zit him ok

niet botte lekker in de huud. De appelsap stiet nog onanraekt op et taofeltien. Inienen vuult

hi’j him botte wif in et heufd en is et net of zien bienen votzakken.

Jochem kikt Anne es op en daele an, et is krek as staon zien ogen vusen te groot.

'Anne.' Mar Anne geft gien aosem, hi'j zit as veur dood op 'e stoel. De konsternaosie is groot;

gelokkig is d'r eerste hulp an boord. Die is arg deurtastend en ropt geliek een speedboot van et

Rooie Kruus op. Eventies laeter bin Anne en Annegien onderwegens naor et hospitaol.

Krapan een halve dag is Anne onder bakzeil west, now slat hi’j zo now en dan de

ogen even op. Annegien kikt ‘m hoopvol an, en knipt es in zien haand.

'Et zal je toch gebeuren, dat hi’j d'r in blift', schöt et deur heur gedachten.

'Wat moe'k hier dan in de vremde, ik kan mi'j kwaolik verstaonber maeken.' Anne kochelt een

keer en et is net of zien ogen heur zuken. Annegien buugt heur wat naor him toe, 'Anne...  wor

now toch wakker.' Verbeelt ze et heur now, et is toch krek as ze zien oogleden trillen zag. Ze

knipt nog wat stiever in zien haand. Et is net of Anne hierop reageert. Weer gaon zien ogen

los en now liekt hi'j heur te vienen, zien lippen

prevelen haost niet heurber 'Annegien' Annegien kan heur gelok niet op. 'Hi'j komt d'r weer

bovenop' de traonen schieten heur in de ogen. Et onofwendbere leek ok zo dichtebi'j.

Twie daegen laeter, wodt Anne mit et ziekenvervoer naor huus brocht. As hi'j him rustig

hoolt, zal hi’j d'r wel weer boven op kommen, al het hi'j now netuurlik wel een

waorschouwing had.

Twie daegen eerder dan de bedoeling was, stiet zien Pake-zegger bi'j him an bedde.

'Pake…' Anne glimkt even 'Now he'k nog niet wat veur je mitneumen, mar dat komt

nog wel goed.' 'Zo lange as d'r leven is, is d'r hoop en meensken, die de verschrikkings van

een oorlog mitmaekt hebben, hebben levenslang', schiet et zomar deur Anne zien heufd…

Tuller
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Kwik-Fit…

Kwik-Fit

Woensdagmorgen 7 april, kwart voor 11.

‘Kwik-Fit, goedemorgen... met Loes spreekt u...’

‘Goedemorgen, ik ben op zoek naar een paar nieuwe voorbanden.’

‘Dan heeft u het juiste nummer ingetoetst meneer, toevallig hebben wij er nog een

aantal staan… hihihi…’

‘Da’s mooi… ook in de iets minder gangbare maten?’

‘Nou… als u met een Hummer aankomt moeten ook wij even slikken meneer… om

welke maat gaat het precies?’

‘Een Hummer... zo extreem is het niet hoor… op de zijkant van mijn banden staat

245/70R16, heeft u daar iets aan?’

‘Jazeker meneer… momentje… ik kijk even!’

…..

‘Hallo meneer, bent u daar nog?’

‘Jazeker, zo ongeduldig ben ik niet hoor… heeft u iets gevonden?’

‘U heeft geluk, in die maat heb ik er nog exact twee liggen! Dus als uw auto twee

voorwielen heeft kunnen we zaken doen… hihihi…’

‘Ik heb ze onlangs nog geteld en inderdaad… het zijn er twee! Kan ik morgenochtend

langskomen?’

‘Natuurlijk meneer… als u hier morgenochtend om 8 uur bent gaat onze monteur

meteen aan de slag en rijdt u om kwart over 8 weer weg!’

‘Dat klinkt prachtig! Nog één vraagje… het betreft een lease auto, is dat een

probleem?’

‘Totaal niet meneer!’

‘Maar moet u een en ander niet eerst even aanmelden of zo?’

‘Nee hoor meneer, maakt u zich geen zorgen! U komt gewoon hierheen, onze monteur

zet de bandjes eronder en ondertussen regel ik alles met uw lease maatschappij… via

de computer!’

‘Zo zo, hebben jullie een computer?’

‘Hihihi… zien we u morgen, meneer?’

‘Reken daar maar op!’

Donderdagmorgen 8 april, 8 uur.

‘Goedemorgen… u moet Loes zijn!’

‘Hihihi… inderdaad meneer… wat kan ik voor u doen?’

‘Ik had gisteren gebeld… de iets grotere maat voorbanden, weet u nog?’

‘Jazeker! De lease auto! Als u mij uw sleuteltje geeft, gaat onze monteur meteen aan

de slag. Tenminste, als hij zich van de koffiezetmachine kan losweken… hihihi…’

‘Een monteur is ook maar een mens hè… kijkt u eens… het sleuteltje. De auto staat

recht voor de deur!’

‘Perfect meneer! Wij gaan proberen hem schadevrij onze garage in te krijgen…

hihihi… pakt u een kop koffie en gaat u even lekker zitten, wij waarschuwen u als de

banden geplaatst zijn.’
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Donderdagmorgen 8 april, half 9.

‘Goedemorgen meneer, Ted de Geus is de naam, u bent de berijder van de lease auto?

Voor de nieuwe voorbanden?’

‘Dat heeft u goed geraden… of heeft Loes haar mond voorbijgepraat?’

‘Hahaha, erg geestig meneer.’

‘Ach… ik heb mijn momenten. Maar zeg eens, is mijn auto klaar?’

‘Klaar? Nee meneer, daar kom ik juist voor, gaat u erop wachten?’

‘Dat lijkt me wel, een kwartiertje heb ik wel hoor… het is overigens al een half uurtje,

maar goed…’

‘Daar komt nog wel een uurtje of 2 bij hoor meneer…’

‘Pardon?’

‘Ja, wij moeten natuurlijk eerst autorisatie aanvragen bij de lease maatschappij, en pas

als wij die ontvangen hebben kunnen we aan de slag. In de regel duurt dat een paar

uurtjes…’

‘Maar wel verd…. dat is een heel ander verhaal als wat ik gisteren te horen kreeg... ik

kon gewoon langskomen en terwijl uw monteur mijn banden zou vervangen zou Loes

een en ander regelen met de lease maatschappij… via de computer…!’

‘Nee… sorry meneer… wij mogen echt pas beginnen nadat wij autorisatie ontvangen

hebben… het spijt me…’

‘Mooi is dat… zeg Loes… waarom vertel je me dat nou gisteren niet? Dan was ik

natuurlijk pas gekomen als de autorisatie rond is…???’

.....

‘Loes..????’

.....

‘Hihihi…’

Arno

zie: www.stukjesbijbeetjes.blogspot.com

Et grootste Woordeboek…

Wat is et grootste woordeboek van de wereld..?

Et Woordeboek van de Nederlandsche Taal (WNT), et wetenschoppelike woordeboek

van et Nederlaans, is et grootste woordeboek van de wereld.

Et telt 43 banen.

D’r is alles bi’j mekeer 150 jaor an warkt.

Et woordeboek beschrift de Nederlaanse woordeschat van omdebi’j 1500 tot 1976.

Et WNT bevat zoe’n 350.000 tot 400.000 woorden.

Aandere mammoetwoordeboeken bin de Oxford English Dictionary (eerste drok tien,

twiede drok twintig dielen) en et Deutsches Wörterbuch (32 banden).

En toch, en toch… doe oons et prachtige Stellingwarfse Woordeboek mar..!
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Herdenken  4 mei

Ook zi-j hadden graeg

Bloemen zien bleui-jen

Et grös zien greui-jen

Ook zi-j wolln graeg

Zonder geweren

Twist bezweren

Eur kiender beschaarmen

Oorlog ontnam eur leven

Veur ons egeven

Mit eerbied en respect

Andacht schenken

Herdenken!!!

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

De mederne plestikken tied…

1. De jeugd van nou verzuupt bekant in plèstieke dinge.

Dan ging ’t ’r vroeger in mien jeugd hél ânders án toe.

Ge kost hinkelen of bandele en ons dérkes din touwke springe

En lendjepik en knikkere, neë, dè wierde bekant noit moe.

2. En vlégelhange of  köpke keukelen of ... kuleke pisse.

En we hálden ok duk allerhânde kattekwaod uut;

zoas smiete mi grote kluten of nor dérkes gojje mi klisse

Mar gén kiend, det dè nou téggeworrig nog zo duut.

3. Nou lit ‘t wiegske duk al vol mit plèstieke prulle.

Mi bellen en toeters en klungelkes van kunststoffe haor.

Nou wil ik daormi nie zégge, det ’t dùrum nie mér goêd is,

Of det’t in miene jongen tied dus zò veûl béter waor.

4. Mar eën ding weet ik wel,  ja, dè weët ik wel hóst zeker.

Neë, eën ding  leert de jeugd van téggeworrig hóst nie

Dör dè perfekte afgewerkte, mederne plèstieke spulgoed,

En-dè krigge wéj vroeger dus wel en dè wâr... fantasie!

Chris Kerkhoff, Kuuk
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Aachtersteveuren…

Achterstevoren
leven,

da� s pas innovatie!!
Heb je er wel eens over gedacht wat er zou gebeuren als je achterstevoren zou leven? In ieder

geval lijkt me dat vééééél leuker!

Om te beginnen sta je op uit de dood, ’n werkelijk spectaculair begin!

Als je uit je kist stapt, word je verwelkomd door je hele familie en je beste vrienden en

kennissen. (Een zorg minder, want die hoef je dus al niet meer uit te zoeken!) En ze hebben

allemaal een bloemetje meegenomen, de ene nog mooier dan de andere.

Vervolgens mag je ’n jaartje of twintig lekker achter de geraniums hangen, iedere dag een

paar borreltjes en af en toe een reisje met de boot of bus. Het gaat je goed, want je gaat er

steeds beter uitzien.

Elke maand krijg je een uitkering!!!

Dan staat er opeens een vent voor je deur met een prachtig gouden horloge. En hij biedt je

meteen een dikbetaalde baan aan.

Naarmate de jaren verstrijken krijg je steeds meer zin om te werken en je voelt je steeds

sterker worden. Je kan zoveel roken als je wilt, want je longen worden toch steeds schoner!

En je kunt ook drinken zoveel en wat je wilt, want de katers worden kleiner en kleiner.

Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen of te laten.

Je gaat ook steeds meer van je partner houden; in het begin heb je maar af en toe een keertje

sex, maar op den duur wel 10 keer per week!

Op een gegeven moment moet je naar school, maar je weet alles al, dus je hoeft geen flikker

te doen!

En de laatste jaren van je leven kun je lekker in de zandbak spelen.

En je kunt snoepen wat je wilt, want je bent toch al je tanden weer kwijt!

Dan nog gezellig een paar maanden sabbelen aan een vrouwenborst en

dan eindig je je leven in een allesverzwelgend, gelukzalig orgasme!!!

          Mogelijk is dit idee ietsie te innovatief, maar ik teken ervoor!

Freek vroeg zich eens af: Is er nog leven na de dood? Wat dacht je wat!

Chris Kerkhoff, Cuijk
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

beroppen - 1. aanpakken, zich ertoe zetten en het fiksen

                          2. voortdurend rukken en trekken

besarbak - gegalvaniseerd teiltje met twee oren (voor het wassen)

besausd  - beduusd, ontsteld

bescheren - in et mit de gek bescheren een grappige wending aan iets geven i.p.v. het op

  ruzie te laten aankomen of er zeer serieus op in te gaan

bescheten - 1. met uitwerpselen bevuild

              2. pips, bleek, ietwat ziekelijk

              3. sneu, sip, teleurgesteld kijkend

             4. belazerd, nadeel ondervindend

             5. gebrek, krapheid ondervindend, vooral m.b.t. de tijd voor iets, het materiaal

    dat men heeft

             6. bekakt

Stellingwarfs klinkt as meziek…

Zeg tegen die man, is eins liekegoed as: zegge tegen die man.

Ik loop naor huus is liekegoed as: ik lope naor huus.

Ik wrief heur over et heufd is liekegoed as: ik wrieve heur over et heufd.

De twiede vorm is neffens oons gevuul eins krek wat ‘Stellingwarfser’ as de eerste vorm.

Et staccato van een kot zinnegien komt vaeks wat hadder over as et waarme, smoeke, et

legato van de wat langere zin.

Husselen...

We mossen wel gauw es mit wat woorties ommehusselen mar mossen daor ok altied slim

mit oppassen en uutkieken. We gongen zomar es de fout die we dan naotied weer

tegenkwammen en verbeterden, zoas disse uut 1 Jehannes 2:20 U echter bent gezalfd

door de heilige, u allen weet dat. Dat wodde eerst: 1 Jehannes 2:20 Mar jim bin zalfd

deur de Heilige, jim weten dat allemaole.

Et gaot hier now even om dat laeste stokkien van de riegel, de bi’jzin: u allen weet dat.

Daor hadde et vertaelmesienegien eerst van maekt: jim weten dat allemaole. Een instin-

kertien zoaj' zien kunnen. Et mos vanzels toch wodden: jim allemaole weten dat. Et

eerste zegt ommes dat jim et allemaole (wat dat ok wezen mag) wel weten. Et twiede zegt,

dat jim allemaole (ieder van u) et weten. Een hiel verschil...
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Rilke (29)

Meie

Schrienend as frambozesorbetten

wiegen bomen in de laeste koolde

in heur kronen hiele speldekussens

van voegels - gienertied es stille

En dan naachs risselt d'r nog

half leegbloeded een bolle

vertiesd in nevelige stringen

in struukgewas van steerns

Te vaeke ok zundag. De beiaard

slat te vaeke een laeken uut

een broonzen laeken van gedaachten

Of liever: van herinnerings an

alle duzend doden die ik

sturven bin in een veurig leven

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.

Dit bin een serie 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

We kriegen de laeste tied - nao et versturen van

de uutneudigings - een protte reakties, zegge mar

gerust: een hiele protte reakties.

Van heinde en ver wil men graeg kommen, d’r graeg bi’j wezen. We kriegen alderdeegst

anvraogen om ok nog even speciaol een uutneudiging naor die en die te sturen, want die

willen ok graeg kommen. Zol de feestzael in et gemientehuus van Wolvege groot genoeg

wezen..?

We kregen vanzels ok al reakties van meensken die wel graeg kommen wollen mar d’r

aachterkwammen dat ze toch warkelik mar op ien plak toegelieke wezen kunnen. Daor hewwe

vanzels alle begrip veur. Mar ok vaeke mit de bosschop awwe mar wel even een boek (seins

meer) veur heur aachterholen willen…

De aldereerste ofmeldings kree’we votendaolik van wel zoe’n betien de meerst bekende

Stellingwarver taelmeensken. Ok verhinderd deur aandere bezigheden. Dat kán vanzels

gewoon waor wezen…

We kregen ok mooi wat kompelmenten veur et pergramme. Dat is mooi want et blift altied

mar de vraoge wat de iene wel mooi vint en een aander vaeks niet…

Van alle kaanten wowwe ok vraogd om toelochting en meer infermaosie en mit een mooi

Stellingwarfs woord alderdeegst: interviews. We meugen wel haost een mediatrening

bestellen. En d’r kommen fotografen langes om de Biebel alvast op de foto te zetten…

Gelokkig hewwe een dummy op et rim liggen veur de fotograaf want zolange aj’ ‘m niet in de

hanen hebben blift et nog spannig as et boek wel in et echt op veurraod ligt op de Oolde Meie.

Toezeggings en kontrakten zeggen van wel, dat et zal wel goed beteren, zuwwe mar rekenen.

Mar toch...

Et blift ok nog de vraoge as de oplaoge van 750 stoks wel voldoende wezen zal. De pessimist

zegt (of daenkt) dawwe wel mit helte zitten blieven. De optimist zegt dat ze de eerste dag of

op zien minst nao et eerste weekaende wel es hielemaole uutverkocht wezen kunnen. Ien ding

staot vaaste: d’r komt gien twiede drok. Dat aj’ ‘m dommiet beslist in de kaaste hebben willen

– liever op ‘e leestaofel vanzels – dan wodt et zaeke om d’r op ‘e tied bi’j te wezen…

En zo now en dan holen we oons ok even doende mit een belrontien naor alderhaande

verkooppunten om op veurhaand wat tot een eerlike verdelinge te kommen. De mooiste

opmarking die we misschien wel kregen was: “De Biebel in et Stellingwarfs? Dat is

grappig!” De beste opmarking die we an now toe kregen was: “Dat zol ok es tied wodden..!

Ik snap niet dat de (…) daor nog nooit es mit kommen is…”

Biebelvertaelen… et het now mooi west..!

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 is mit de Biebel krek as mit et weer...

ie raeken d'r niet over uutpraot


