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Van de redaktie

Vanof et uut aende zetten in 2003/2004 tot an et aende an toe is et mit oons vertaelprojekt

lopen zo we hoopt, verwaacht en - ok ongeveer zo - pland hadden. Gelokkig weren hier en

daor ok een peer kleine tegenslaegen, een peer aorige mitvalers en een peer verrassings. De

grootste tegenslag was vanzels dat Oostaende an et aende antoe stiems volholen het om niet

an et projekt mit te warken. Krek as van de sSr kon d’r alderdeegst gien fielsetaosie of. Now

vraog ik me toch zo stillegiesan of a’k nog wel an disse kaante van de Stellingwarven wonen

wil of da’k me een gaedelik plakkien in et Westaende zuken moet. Tjonge, jonge, een lekker

stellegien daore in Ooststellingwerf. Mar goed, die jonges van de gemiente Oostaende bin wel

altied scharp as et om et kappen van een riegeltien bomen gaot en de sSr, daor raeken we niet

over uutpraot. Al hielemaole niet nao de laeste jaorvergeerdering van 19 meie…

Al mit al kree’we van alle kaanten trouwens een protte kompelmenten en volk dat d’r op

Oolde Meie bi’j was het deurenneer ok slim geneuten. Pattie van de hooggeleerde heren kon

et dan ok mooi opzeggen. De annekedotes van veural perfester Anne van der Meiden kreeg de

zael geregeld an et lachen mit zien dubbelzinnigheden en woordspellegies mit altied een

serieuze ondertoon. As alle domenees zo preken konnen zollen de karken aorig meer volk

trekken, liekt me.

De kommende tied moe’we veur de mitbetaelers nog even financieel verslag doen van et

projekt, gaon een peer daegen op vekaansie en dan gao’we weer gewoon doen. Gao’we weer

an de slag mit et uutdregen en anvieteren van oonze prachtige streektael, et Stellingwarfs. Mar

misschien holen we d’r ok wel hielemaole mit op! Et woord is now eerst an de politiek. Van

Westaende hewwe hiel veurzichtig al begrepen dat d’r mit een stellegien goeie argementen

van oonze kaante wel kaans is op een ‘herijking’. In Oostaende hewwe et vertrouwen wat

verleuren mar dat kan vanzels nog wel weer goedkommen. Zolange awwe mit mekeer praoten

blieven is d’r nog niks verleuren. Awwe et daor neffens ofmeten, dan komt et mit de sSr

gienertied weer goed…

We maeken onderdehaand ok al risselvaosies veur de eerste rechtzaeke in et Stellingwarfs,

veur awwe dommiet onder Diel III van et Haandvest kommen te valen. We bin et onderde-

haand meer as zat dat de Stichting Schrieversronte mar de hieltied te koop lopt mit dat die

stichting ‘leden’ het, en dat die ‘leden’ bliekber ok inbreng hebben in et beleid. Dit is neffens

de Wet niet meugelik en we vreugen de sSr dan ok – en now veur et laest – in een eupen brief

om hier tiedens de jaorvergeerdering ommedaenken an te geven en now eindelik es op te

holen mit et numen van ‘leden’ in plak van donateurs. Omreden wi’j - al weer zoe’n zes jaor -

in etzelde gebied warken en in grote lijnen etzelde omhanen hebben ondervienen we onderde-

haand anwiesber schae van heur doen en laoten en zullen dat tot in de rechtszael – en dan in et

Stellingwarfs vanzels – bestrieden. We holen je op de hoogte…

Now et ‘heidens kerwei’ oflopen is lao’we ok twie vaaste rubrieken die daor een protte mit te

maeken hadden kalman valen in dit e-blad. ’Ik geleuf et, ikke niet’ en op de ien nao de laeste

bladziede ‘De Stellingwarver Biebel’ zullen lichtkaans nog wel es nuumd wodden mar niet

meer in de vaaste vorm weeromme kommen. We hebben alle ruumte neudig om de (semi)

overhied d’r van te overtugen dat ze tot ‘herijking’ van de financiële middels kommen

moeten. Dat de naeme van de sSr daor ok wel es bi’j vaalt, zal je gien ni’j doen…

pb
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Prissentaosie…

Op woensdag 12 meie 2010 ‘Oolde Meie’ hewwe de ‘Biebel in et Stellingwarfs’
prissenteerd in et gemientehuus van Stellingwarf-Westaende.

Op disse foto van Jan Meijer van Et Vene, drie tevreden gezichten:

v.l.n.r.: Gerard van Klaveren, Frank de Vries en Piet Bult.

Mit omdebi’j honderd man in de raodszael van Stellingwarf-Westaende zette de prissen-

taosie onder leiding van Annemieke Mintjes uut aende mit een welkomstwoord van de

gaastheer, de gemiente Westaende. Frank de Vries hul as veurzitter van de Stichting Stel-

lingwarfs Eigen een mooie inleiding over hoe et warkstok ontstaon is en daankte alleman

die daor an bi’jdreugen hadde.

Ben Sloot hul oons mit veurbelen uut de Biebel veur hoe as wetten en regels mekeer vaeks

in de wege staon. Hi’j wol et nussieszuken van vandaege-de-dag graeg inruilen veur wat

meer toleraansie in et ommegaon mit die regels.

Anne Bult schoelemeesterde oons wat idenen toe, hoe awwe lichtkaans de jeugd mar ok

oons eigen kennis wel es wat bi’jspiekeren kunnen mit o.e. de symboliek die in de Biebel

een protte bruukt wodt.

Tegen de klokke van vier kreeg Piet Bult et woord om mit hier en daor een veer en een

sneer saemen mit Frank de Vries et eerste exemplaor van de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ an

borgemeister Gerard van Klaveren an te langen die dat mit een peer mooie woorden in

daank anneumen het.

Op onnaovolgbere wieze leut Anne van der Meiden oons haost een boekzeerte lachen mit

zien biebelse woordspellegies en dubbelzinnigheden mar mit altied een serieuze ondertoon.

Bi’j slot van zaeke hul Jan Schonewille een ni’jsgierig betoog over et schriftgezag van de

Biebel in et locht van vandaege-de-dag en sleut dat mit iene van zien ‘Pikante Praatjes’ of.

Et vraoge-halfuurtien mit de zael en de projekttrekkers Marten van Dijken, Anne van der

Meiden en Piet Bult maekte een mooi rond gehiel an dit middagschoft op Oolde Meie.
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Klapscore…

Radio Weststellingwarf Cenraol het op Oolde Meie de hiele twie uren van de prissentaosie

van de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ opneumen en daor mit wat knippen en plakken een mooi

ure uutzending veur Huus en Hiem van maekt op zundag 16 meie 2010.

Veur oons archief hewwe die opneumen prissentaosie van RWC op een CD mitkregen;

waorveur daank. Et leek oons een hiel aorige gelegenhied om es aanders as aanders mit dat

geluud in de weer te gaon en hieronder ziej’ et eerste risseltaot.

We hebben alle ‘klapmementen’ veur, tiedens en nao de sprekers analyseerd en zaggen tot in

detail dat de iene spreker toch krek wat meer of minder aplaus kreeg as de aander. Nee, we

numen in dit geval gien naemen. As riffereensie: et eerste stokkien van et laeste (dubbel)

plaetien geft et klappen an nao et laeste daankwoord en de twiede helte van datzelde plaetien

is daor vlak aachteran, nao dat de bloemen an de vrouwluden anlangt binnen.

Mit een betien gelok hewwe de ankem maond wat een analyse van de verschillende sprekers

in heur verhael. Mar es kieken awwe hier an zien kunnen wie an ‘t woord is en wat die dan

zegt…



6

Agende…

Karkdiensten in et Stellingwarfs veur de kommende tied:

• 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.

Ook zo nieuwsgierig…?

Hét taalinstituut voor het stimuleren van het Stellingwerfs, de Stichting

Stellingwarver Schrieversronte, vindt het blijkbaar op geen enkele wijze

de moeite waard om ook maar één woord vuil te maken aan het

verschijnen van de ‘Bijbel in het Stellingwerfs’. Ook zullen ze het

‘boek der boeken’ niet in het verkoopassortiment opnemen…

Wat moet je nog meer voor een streektaal doen om door hét instituut

Stichting Stellingwarver Schrieversronte te worden genoemd?

Voor meer informatie hieromtrent e-mail: info@stellingwarfs.nl



7

Meer as 70…?

Pieter, Pieter toch…!

WietskeWietskeWietskeWietske
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De eerste dag…

De eerste dag

Vertederde blikken

vol bezorgdheid en trots

ogen volgen de

eerste stappies van

eur jonggeborene

Op breekbaore en

wankele beenties

wordt op et jonge grös

kennis emeuken

mit et onzekere

Behendig verkennend

weg van et veilige

waarme moederlichem

ligt de grote wereld

an eur hoeven.

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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Keunstkefé…

Video's van één minuut van Maartje Jaquet

OOSTERWOLDE - Het 26e kunstcafé in het weekend van 19 en 20 juni belooft een

heel bijzondere te worden. Videokunstenaar Maartje Jaquet uit Amsterdam zal 120

video's laten zien, ieder van precies één minuut.

Maartje Jaquet (1963) volgde de opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam en

studeerde aan de School of Visual Arts in New York.

Haar foto's en video's bestaan uit poëtische, humoristische, verrassende en

absurdistische observaties van de werkelijkheid. Als een Alice in Wonderland toont ze

de magie van de alledaagse dingen. Ze houdt haar werk bewust zo puur en simpel

mogelijk, 'what you see is what you get'.

Maartjes video's duren precies één minuut. Ze werkt nauw samen met The OneMinutes

Foundation en haar werk werd twee keer genomineerd voor The Oneminutes Awards.

Ze gaf workshops aan kunstacademies in Paramaribo en Beijing. Haar films zijn te zien

geweest in de Kunsthal (Amersfoort), Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam),

op het Lowlands Festival (Biddinghuizen), KunstVlaai ArtPie 2010 (Amsterdam) en de

Biënnale van Venetië. Momenteel wordt haar werk vertoond op de World Expo in

Shanghai.

Het kunstcafé is te vinden aan de Brinkstraat 2 in Oosterwolde en is geopend van 13.00

tot 18.00 uur. De toegang is gratis.
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Koffiedrinken en de biebel…

Koffiedrinken en de biebel in et Stellingwarfs

Zundagmorgen, tevreden an de kaemertaofel koffiedrinken. De pruttelkoffie op et oolde

Haller pietereuliestellegien. Et gaf nog al wat drokte om et zoveer te kriegen mit die prut-

telkoffiekanne en et oolde pietereuliestellegien. Freerkje vun dat zo’n pietereuliestellegien

te vule stinkt in huus. Maor nao mien andringen en uutleg dat et oolde stellegien van heur

mem west is en dit in kombinaosie mit pietereulie en vasgemaelen koffiebonen de geur

oproept van vroeger, is Freerkje deur de kni’jen gaon. Et is vanzelf ok hatstikke lekker die

lekker roekende koffie mit wat Buisman d’r deurhenne en dan kokend hiete uut de pruttel-

kanne in et koppien. Alliend zundagsmorgens want dan blift et een traktaosie. De radio

even an want de omroepen Odrie en Centraol hebben dan de gezaemenlike uutzending van

Huus en Hiem. En zo is et leven goed. Variaosie en stried is er genog in de Stellingwarven.

Piet Bult en Frank de Vries hebben zes jaor doende west om de biebel te vertaelen in heur

eigen streektael et Stellingwarfs. Dit wark het gestalte kregen ondaanks hier en daor

onbegriepelik onbegrip. Piet Bult zien overleden breur, Oene hadde jaoren leden doe hi’j

nog midden in et broezende leven ston ok al es meneuvels maekt om disse heidense klus te

klaoren. De man hadde een protte biebelkennis, mar et dreegvlak was d’r nog niet. Mar

zien jongere breurtien, oons Pietien, het dit gelokkig deurzet. Piet is best wel handig mit

zien vertaelmesinegien en Frank de Vries het et Stellingwarfs ok aorig onder de kni’je. En

zo hebben de mannen et toch mar flikt.

Prof. dr. Anne van der Meiden uut Twente het hierover een dudelike uutspraoke daon:

“Een streektael zonder biebel in eigen tael is gien streektael.”

Op de prissentaosie van de Stellingwarfse biebel in et gemientehuus van Wolvege op 12

meie 2010 weren een stokmennig wieze koppen getuge van dit voltooide wark. De jonge

krachtige spreker prof. dr. mr. Ben Sloot rechtssocioloog gaf et ok mooi an: “Nussies-

zuken, daor schiet ie mit mekere niks mit op.” Jezus had dit vroeger ok al angeven legde

hi’j oons uut. Prof. dr. Anne van der Meiden gaf dudelik an: “Et gaot d’r omme om et

evangelie op een ienvooldige meniere deur te geven. En in eigen streektael koj’ kotter bi’j

de leu te staon.”

En zo goezen de Stellingwarvers deur de tied. Now ok mit een splinterni’je eigen biebel in

de streektael. Et kan niet aanders dat oonze burgemeester de heer G. van Klaveren een

mooie opstikker d’r bi’j kregen het deur de Stellingwarver biebel. As hi’j eerdaegs de

barrikaden weer opgaot veur de belangen van de minderhiedstaelen, wat ok oons Stelling-

warfs angaot, zal him dat gien wiendeier leggen. Misschien hewwe d’r dan toch nog es wat

an.

Henk de Vries
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De vrouw van nu…

Dé VROUW VAN NU 2009 komt uit Fryslân (red.: alderdeegst uut de Stellingwarven!)

Tijdens de provinciale jaarvergadering op 20 april 2010 van de BvPF, Vrouwen van

Nu heeft Gonda Lier van het landelijk bestuur van de NBvP, Vrouwen van Nu Erica

Plomp-den Uijl, wonende te Makkinga, verrast met de uitverkiezing tot Vrouw van

Nu 2009. Zij ontving de daarbij behorende zilveren speld in de vorm van een toorts.

De jaarvergadering vond om 19.30 uur plaats in De Lawei te Drachten. Na het huis-

houdelijk gedeelte en de prijsuitreiking was er een presentatie door Nelleke Mulder,

Zakenvrouw van het Noorden, over de kunst van het verleiden.

Sinds 2005 benoemt het landelijk bestuur jaarlijks een Vrouw van Nu. Het gaat om een

stimuleringsprijs voor een vrouw die zich op bijzondere wijze in de afgelopen periode

zichtbaar heeft ingezet voor de NBvP, Vrouwen van Nu. De jury, bestaande uit het

landelijk bestuur, koos Erica Plomp uit de voordrachten van de 11 provinciale bestu-

ren. Deze voordrachten vinden plaats op basis van een aantal criteria met een motive-

ring.

Het juryrapport vermeldt onder andere: ‘Deze vrouw van nu is een moderne werkende

vrouw. Zij steekt veel tijd in de Vrouwen van Nu. Door haar positieve en betrouwbare

houding weet zij menig ander te inspireren. Zij kent de organisatie goed en is daar

altijd enthousiast over. Zij heeft lef en gaat over grenzen heen om nieuwe workshops te

organiseren. Haar initiatieven zijn talrijk en divers’.
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Oolde Meie...

De Oolde Meie was in vroeger daegen de dag dat d'r rondomme verhuusd wodde. Overal

hier in de omkrieten zag ie krek op die dag meensken bi'j de weg mit krojen en waegens vol

mit huusraod: de pachtboer was onderwegens naor zien ni'je boerkeri'je, de boerarbeider

naor zien ni'je baos. 'Oolde Meie' is de anduding van 12 meie as dag dat d'r kontrakten

sleuten en trouweri'jen hullen wodden. Een vaaste betrekking mit een ni'je baos wodde altied

veur een vol jaor angaon, tegen een veurof overienkommen jaorloon en bi'jkommende

zaeken as wel of gien kost en inwoning en bewassing.

Van oolds leup in et noordwesten van Europe et jaor van 1 meie tot en mit 30 april. Dat

betekende niet alliend dat op 1 meie et ni'je jaor en et meitiedsfeest hullen wodde, mar een

langlopend kontrakt, zoas een huwelik of een betrekking bi'j een ni'je baos, begon ok bi'j et

begin van et ni'je jaor, op 1 meie. Now was et op et aende van de 17e ieuw al lange niet meer

zo dat et kelenderjaor op 1 meie begon, mar de knechten warkten nog wel altied tot 1 meie

bi'j de baos, of tot an 'de Meie' zoas doe zegd wodde. Et was gienertied een perbleem west

om et te laoten zoas et altied west was, et kon ok haost niet aanders omreden et kontrakt en

et jaorloon altied veur een hiel jaor ofpraot wodde. En zoj' et as ienigste aanders doen, dan

koj' nao ofloop van et kontrakt gien aandere baos of aandere knecht vienen.

Doe de Gregoriaanse kelender hier invoerd wodde, in et begin van 1701, wodde de kelender

11 daegen opscheuven. Nao 31 december 1700 was et de volgende dag 12 januari 1701. De

oolde '1 meie' was now opiens 12 meie wodden. Mar omreden de bestaonde jaorkontrakten

365 daegen gullen, wodde 12 meie vanof doe de dag waorop de kontrakten ofleupen en

vanni'js sleuten wodden. De ni'je eerste meie wodde de feestdag 'Ni'je Meie' en de 12e meie

kwam bekend te staon as 'Oolde Meie'. Tot in de 20e ieuw was et gebruuk dat arbeiders op

de Oolde Meie begonnen te warken bi'j heur ni'je baos. Vandaege-de-dag het dit begrip haost

gien betekenis meer, behalven dan dat die dag de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ verscheen...

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 presintearre 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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Pissentaosie (Frank de Vries)…

Goeiemiddag volk! Mooi daj’m d’r binnen op disse veur oons zo heugelike Oolde Meie waor as

dommiet et eerste exemplaor van de Biebel in et Stellingwarfs uutrikt wodden zal…

Rond et jaor 2000 of daor omtrent dee ‘k es mit an een diktee Stellingwarfs in et etablissement

Lunia van Berkoop, dat orgeniseerd wodde deur de Schrieversronte. Ik raekte zonder me

veurbereided te hebben bi’j de eerste drieje mit minder as 15 fouten. Et was dan ok niet zoe’n

gedoe as et Groot Nederlaans Diktee mit van die woorden die wel bestaon mar die gien

meenske bruukt. En aj’ minder as 15 fouten hadden kojje anmellen veur de vervolgkursus

Stellingwarfs. Dat he’k doe mar ’s bezocht en in verloop van tied kree ‘k in de gaeten dat Piet

Bult ok mitdee as iene van de beste leerlingen. Op een gegeven mement vreug Piet me a’k him

wel helpen wol om de biebel te vertaelen. Ik hebbe doe kwaanskwies zegd dat we dat wel ’s

bekieken en doe dus laeter daon hebben. Want we bin niet Godsgeleerd en ik hebbe alliend mar

wat opdaon mit kattegegaosie. Mien oolden zeden: jow hoeven d’r van oons niet henne om te

geleuven mar wi’j willen graeg daj’ d’r wat van opstikken al is ’t alliend mar daj’ begriepen

waoromme as meensken geleuven! Ja, daor moej’ dan as joongien wel goed over naodaenken

om dat te begriepen. Mar doe was d’r veerder ok niet vule te doen op zoe’n dörp as Steggerde

dat we gongen d’r henne en ’t was ok nog naost de deure. Piet het vroeger naor de “Schoele mit

de Biebel” west en hi’j had vanzels veursprong op mi’j. Hoe as al die verhaelen in de Biebel

inneneer stikken en wat d’r mit bedoeld wodt kan hi’j uutstokken as een doomnee.

In et winterschoft van 2003/2004 biwwe langzeman uut aende zet. "Maendagaovend past me et

beste", zee Piet. Vanof die tied hewwe tot en mit 2009 mit uutzundering van een peer aovens

iedere maendagaovend in de weer west mit et vertaelen. Gemiddeld 10 uren daegs x 360 daegen

x 8 jaor = haost 29.000 manuren. Oonze kenspreuke was: "Aj' wat willen, moej' discipline

hebben!"  Doe dee ok blieken dat Piet faciliteiten bezat waor as ik haost van aachterover vul:

een vertaelmesienegien in de kompjoeter! Hi'j kon de Ni'je Biebelvertaeling van et Nederlaans

Biebelgenootschop letterlik vertaelen in zebbeld een half kertier. Letterlik en roegweg dus want

et mos wel bi'jschaefd wodden in geef Stellingwarfs. As d'r iene 'opstaat’ in et Ned., kommen

wi'j as Stellingwarvers in de bienen. As d'r een vrommesien een poppien kriegen moet zeggen

we "dat ze wat onder de schölk dreegt". Vandaege-de-dag ziej’ niet vule vrouwluden meer mit

een schölk veur. Ze hebben et now onder aandere dingen zitten. Mar we hebben disse uutdrok-

kings toch staon laoten. Veural ok omdat disse uutdrokkings veurkommen in et Stellingwarfs

Woordeboek en daor hewwe oons an hullen en was dan ok een makkelike leidraod saemen mit

et vertaelmesienegien om dingen te benumen. Niet altied netuurlik want we bin ok wel 's wat

dwas! We hebben zels ok wel 's wat uutvunnen, ofkeken o.e. uut de Grunninger Biebel, de

Twentse Biebel, de Friese en de Zuud-Afrikaanse Biebel en bruukt of op oons eigen meniere

bruukt. Niet alle woorden staon in et woordeboek. Jim zullen et geweer wodden aj'm schielik

dit boek lezen gaon of altemet wel naokieken, hoe as wi'j woorden seins bruukt hebben. (Veur

de naokiekers onder oons: ‘t bin mar 1808 blz.)

Ik wil vanof dit stee mit naeme et Preens Bernhard Kultuurfoons, Van Helomastichting,

Perveensie Frieslaand en de ofd. Plattelaansprojekten, Recycling Magazine Benelux, Compulaat

automatisering, Gemiente Weststellingwarf, Donateurs en aandere Begeunstigers bedaanken die

een bi'jdrege leverd hebben an et verwezeliken van de vertaeling van de biebel in et Stelling-

warfs. En et Koöperaosiefoons van de Rabobaank veur et meugelik maeken van de prissentao-

sie. Ok nog daank an de naokiekers Willem Nauta en Jan Veldhuzen die oons ontvalen binnen.

En ds. Jan Schonewille veur et naokieken van et NT, Pals Bies veur et OT en Anne Bult veur de

adviezen. En veural ok Westaende omdawwe ommenocht van disse raodszael gebruuk maeken

mochten en dat is een mooie bi’jkomstighied omreden we nog de hieltied een gat in de begro-

ting hebben, dat jim meugen d’r ok wel een tientien meer veur geven.

Frank de Vries
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Kniggien…

Mien moat

“Kniggien”
Kniggien is een man van de natuur en i’j leeft van de wiend as ’t mot., i’j
vangt een vissien en streupt een ‘aeze of een fezaante, veule meer ‘ef i’j
neet neudig…, nao elke reize meert ie weer of en lig dan mit zien bootie

aargens bi’j  Gietern, Oss’nziel of in de Kuunder en dan, jao dan koôm de
ver’aelen weer lös., ver’aelen en gedichies over van alles en nog wat.

Annabel
Een gedichien van Kniggien

Giele maot. Soms kuj oe in

allerlei vremde bochten

wringen., maor wat aj ook

doon, de liefde komp neet lös.

Alles zit op slot. Ie kun nog zo

oen beste doon, maar soms wil

’t gewoon neet. De wereld stort

in.

Maor ’t leêm gaot gewoon zien

gaank en zo is ’t ook mit de

liefde.

Maor ’s eerdaegs komp ’t er

een vervolg, zeker weten.

Op zekere dag koom ie de

waore teûng.

 Kniggien

Kom en vaer maor mit in mien gekleurde luchtballon
‘Oger, ‘oger, alsmaor ‘oger tot an ’t wolkenplafond

Een steeds kleiner wor’nde wereld zeg vaarwel
Wat donkt oe ‘iervan Annabel?

Mit oe geluudloos zwevend deur ’t oneindige ‘eelal
Passie en liefde eindeloos in ’n duuzelende vri’je val

Zwieren tussen witte wolken as in een carousel
Zie’j dat zitten Annabel?

Lieve zochies wiend spartelen vraogend deur oen ‘aor
Beantwoordt mien liefde toch, of vaalt ’t oe zwaor
Lieve schat ie begriepen mien bedooling toch wel

‘k ‘Olle van oe Annabel

Kniggien

Op 3 juli om 19:30 ure is in de Pieter Stuyvesantkerk an de

Pepergeweg 12 te 8396 GX Perperge een concert deur

Muziekschool 'de Bunzinge' o.l.v. Annie de Vries

Kom allemaole te kieken en te luusteren naor et 25-jaorig

jubileum van Annie de Vries. De toegang is ommenocht.
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân
Et verhaeltien is van: Auck Peanstra

Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Veteren

Tomke het ni'je schoenen. Schoenen mit veters.

"Kornelia, wil ie mien veters vaastemaeken?"

"Dat moej' zels leren, Tomke," zegt Kornelia.

"Hoe moet dat dan?"

"Ik zal et je veurdoen," zegt Kornelia.

Ze nemt de veter van Tomke zien schoe.

"Ie maeken eerst een kneup in de veter.

Dan maek ie een lussien.

Now de aandere veter daoromhenne.

Deur et gattien trekken. Antrekken. Klaor!"

"Now ikke," zegt Tomke.

"Eerst een kneup, dan een lussien.

En wat dan, Kornelia?"

"De veter daoromhenne dri'jen."

"Dat wil niet," zegt Tomke.

"Stomme veter!"

Lelk ploft hi'j op de baank daele.

Kornelia gaot naost him zitten.

"Alle daegen oefenen, dan leer ie et wel, Tomke."

Romke ligt ok bi'j de baank.

Hi'j zicht de losse veter van Tomke zien schoe.

En hi'j zicht de schoe van Kornelia.

Daor zitten ok veters in.

Opiens bedaenkt hi'j een aorig grappien.

Hiel stiekem kneupt hi'j de veters an mekeer vaaste.

Even naotied gaot Kornelia staon.

Ze zal votlopen.

Mar wat is dat? Heur voete wil niet mit.

"Hee!" ropt Tomke. "Wie trekt an mien voete?"

Kornelia trekt had an de voete.

Daor gliert Tomke van de baank.

Boem! Hi'j ploft op de grond.

"Au!" ropt hi'j. "Wie dot dat?"

Mar dan zicht hi'j de veters.

De veters van Tomke en Kornelia zitten an mekeer

vaaste! Wie het dat daon?

Tomke niet, en Kornelia ok niet.

Dan blift d'r mar iene over. Romke!

"Heb ie dat daon, Romke?" zegt Tomke.

"Ja," zegt Romke. "Ik kan al veterkneupen."

"Kom hier es, dikke boef." lacht Kornelia.

"Dan leg ik een kneup in je stat!"

Fiterje

Tomke hat nije skuon. Skuon mei fiters.

'Kornelia, wolsto myn fiters fêstdwaan?'

'Dat moast sels leare, Tomke,' seit Kornelia.

'Hoe moat dat dan?'

'Ik sil it dy foardwaan,' seit Kornelia.

Se krijt de fiter fan Tomke syn skoech.

'Makkest earst in knoop yn de fiter.

Dan in luske meitsje.

No de oare fiter deromhinne.

Troch it gatsje lûke. Oanlûke. Klear!'

'No ik,' seit Tomke.

'Earst in knoop, dan in luske.

En wat dan, Kornelia?'

'De fiter deromhinne draaie.'

'Dat wol net,' seit Tomke.

'Stomme fiter!'

Lilk ploft er op de bank del.

Kornelia giet nêst him sitten.

'Alle dagen oefenje, dan learst it wol, Tomke.'

Romke leit ek by de bank.

Hy sjocht de losse fiter fan Tomke syn skoech.

En hy sjocht de skoech fan Kornelia.

Dêr sitte ek fiters yn.

Ynienen betinkt er in leuk grapke.

Hiel stikem bynt er de fiters oan elkoar fêst.

Eefkes letter giet Kornelia stean.

Se sil fuortrinne.

Mar wat is dat? Har foet wol net mei.

'Hee!' ropt Tomke. 'Wa lûkt oan myn foet?'

Kornelia lûkt de foet fûl oan.

Dêr glidet Tomke fan de bank.

Boem! Hy ploft op de grûn.

'Au!' ropt er. 'Wa docht dat?'

Mar dan sjocht hy de fiters.

De fiters fan Tomke en Kornelia sitte oan elkoar fêst!

Wa hat dat dien?

Tomke net, en Kornelia ek net.

Dan bliuwt der mar ien oer. Romke!

'Hasto dat dien, Romke?' seit Tomke.

'Ja,' seit Romke. 'Ik kin al fiterbine.'

'Kom hjir, dikke boef.' laket Kornelia.

'Dan lis ik in knoop yn dyn sturt!'
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Bolding vertelt (21)…

Goi'j, allemoale,

Mi'j dunkt dat et neudig tied wordt, dai'j weer ies van mi'j heurt. Veurige moand he'k der bi'j in

loaten schieten, al was ik dichte genog bi'j. Ik harre mien stukkie wel hoaste bi'j oe in de

brievenbusse kunnen drukken. Toen waren wi'j weer ies in Nederlaand en zulfs nog iene dag in

oen contreien. Geertien hef nog een olde kunde, van de tied dat ze een zustertien in et ziekenhuus

was, in Ketelhaven wonen. Vandoar binnen wi'j dezelfde dag deur e reden noar Nim en Sanna, die

in et olde pliesieburo in Noordwolde huust.

In de polder stunnen de bloembollen der nog kleurig bi'j en toen gung et oaver de Kuunder, langs

Nijje Trijne en Olde Trijne. Tussen twi'j hoakies, een mooi netuurgebied woar ik nog nooit e west

was. Bi'j Wolvega, zu'w oes wel wat vergist hebben. Ik geleuve dat et niet neudig was Olderber-

koop an te doen, mar wi'j bint er wel deur e goane. Mar dat gaf allemoal niks, et was best een

aordig rittien. Wi'j hadden de auto van oenze gastvrouwe mit, now mar hoapen dat ze gien brievies

van et gerecht krig. Ik harre gegeld gien flauw benul hoe hard ie muggen rieden. Ze hadden mi'j

al verteld dat ie dat zien kunt an die gekleurde strepen op de weg. Weer zoon nijjerwetse regel. Ik

wete vaste dat veule butenlaanders net as oens dit vrumd an dut. Een bordtien mit een nummer er

op, zuk zo zeggen, is veule dudelikker. En ai'j in een stad of dorpien oen wagentien argens wilt

neerzetten, hei'j weer een aander probleem mit woar dit mag of niet. As oens de drokte op de weg

al niet teveule is dan bin't al die nijje verordeningen et wel.

De mieste veurjoars as wi'j in Nederlaand bint, hebbe wi'j schier weer, disse keer wol et niet arg,

een dikke trui of de regenjasse was meer neudig dan de korte broek en de sandalen. Mar toch was

et weer gezellig en oenze familie, zo varre ze der nog bint, en olde kammeroaden hebt et ons as

vanolds goed noar et zin e maakt. Gezellig, altied goed gerak en een glassien op zien tied. Doar-

naost hew disse keer ook wat meer kultureels e doane, zo as een bezuuk an olde plaatsies in Gaas-

terlaand, Hindelopen en dat prachtige scheuvelmuseum, Henk Helmantel in et Grunnergerlaand en

ook nog een daggien noar de olde vesting Boertange. Koneginnedag en Bevrijdingsdag kunnen

wi'j ook nog zo mit nemen.

En dan vanzulfs, de dodenherdenking op veer Mei. Et wol net zo ween dat een koppel veteranen

uut Canada, nog bi'j et oorlogsmonument in Moppelt present waren veur een herdenking en stille

tocht. Wel arg olde mannegies now, partie in de rolstoel of mit een rollator. Mar goed disse mein-

sen waren jonge kerels die in vief en veertig oens bevrijd hebt en die een dure pries betalen  mus-

sen: zoveule moaties ligt al weer vief en zestig joar in al die oorlogskarkhoven in Nederlaand en

elders in Europa. Roem dri'j weken binnen wi'j weg e west, mit Hemelvoartsdag weer op huus an.

Jammer dat wi'j die biebeluutreiking net niet kunnen bi'j wonen deur aandere ofsproaken, mien

zuster van acht en tachtig hef oens de leste dag altied op de kost, samen mit heur kiender.

Zo ha'k al zei, wi'j hebt altied goed van zin op disse vekansies en bin't toch weer bliede terug thuus

op oens eigen gedoegien te ween. Disse keer was et wat verdietig, nee mit de kiender was alles

goed, mar mien kammeroad woar ik dageliks een uurtien of meer mit lope, was iniens arg ziek

e'worden. Noa een paar dagen nog an e'ziene te hebben mussen wi'j oenze trouwe hond loaten

insloapen. Dit moal wil ik oe vertellen wat er zo gebeurde op oens kleine boeren gedoegien doar

achterin et laand niet varre van et Moppeler ziekenhuus in de moand April negentien vief en

veertig.

Allemoale goedgoan van
Geertien en Henke
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Gevoar en Wegween…

Ie wussen van veurige keer al, dat wi'j vrumde meinsen bi'j oens oaver de vloere hadden. Luu uut

Den Haag en Rotterdam. Ze hadden mutten vluchten deur de honger en oorlogsgeweld. Now we

waren niet zo wies mit dit ongeneugde volk, mar ze waren deur de landmacht e'bracht en ie mus-

sen ze mar nemen, aanders kree'j doar drokte oaver. Ik mut zeggen die eerste familie bi'j de name

Bos uut Den Haag waren best nette en oardige meinsen, die et zulf ook vervelend vunden oens

lastig te mutten ween. Veural et wievien was der echt op uut moe zo veul meugelik bi'j te stoan in

heur wark. Het mannegien was ook wel van goeie wille, maar een pennelikker die van boerenwark

gien keze eiten har. En et dochtertien, Katrien, was best een aordig maagien. Die Rotterdammers

waren heel aanders, een wievien en twi'j schreuwerige jongens van een joar of elf, twaalf. Ze

proten nooit tegen oens. De mieste morgens kwamen ze pas tegen koffietied et bedde uut en dan

waren zo ook zoiens op hun olde fietse weg noar Moppelt en et was verscheiden noa melkens dai'j

ze ies weer zagen. Wat ze overdag uutspookten wus ik niet mar mien breur Knelis dacht dat hi'j ze

bi'j de karke zien har mit een paar van die zwartjassen.

Moe har ze eerst nog wel ies wat bikkerijje bewaard, mar doar kwamen ze hoast niet an. Toen et

iens slecht weer was en ze thuus mussen blieven, harren de beide jongen et rap mit va in et goaren.

Ze hadden in et kiephokke de hane mit een stok achternoa e'zeten en alle kiepen op staank e'jaagd.

Eem later waren ze zo mit smerige schoenen de keuken in e'beinzeld. Moe har al ies e'zegd dat er

niks gien fantsoen an zat. Doar kwam nog bi'j dat ze s'aovends altied late in de weer waren, mar

goed dat ze veule op hun zulf in et rommelkamertien achter de keuken bleven.

Et was wel een ruzige tied. Wi'j heurden een boel verhalen, van woar arg e vuchten worde, wie al

vri'j was en hoevarre ze nog van oens weg waren. Mar ieder keer was et weer aans, gieniene

schien te weten hoe er now bi'j stund. Va dacht dat et Oogevene al vri'j van de Duutsers was, mar

zeker wus ie dat ook niet.

Op schoele wa et ook helemoale van de regel. De meister was iene dag niet op komen dagen,

zeker vast hullen. Op de schoelzolder har hi'j een bulte eigen verbouwde tabak liggen wat niet

mug. De dag doarnoa was de meister der weer. Hi'j wol niet zeggen wat er gebeurd was, mar stund

in et speulkwartier wel een lange tied mit de juffer te smoezen. Ie zagen now wel een bulte vrumd

volk bi'j de weg en moe wol hebben da'k mitiene van schoele noar huus gung. Ze vertrouwde et

helemoale niks. Dat was wel sneu want et was al een poze mooi weer e'west en de veugels harren

et drok mit nussiesmaken. En as wi'j deur de laanden leupen gungen wi'j verscheiden eierzuken

van de kievieten en grutto's. Die zungen dan van kieviet, kieviet bin mien ei kwiet en grutto, grut-

to, giet mi'j net zo. En natuurlik ook de bome in veur aksters en kraaien! Ai'j zo an et douwelen

kwamen, vleug de tied veurbi'j.

Bi'j oens 't huus was et ook niet zo as gewoon. De postbode, et mannegien van de verzekering en

ook de bakker en krudenier bleven vake zo mar weg. En op iene dag kwam de melkrieder ook niet

opdagen. Vlak bi'j huus was hi'j ophullen deur een paar Grunen en landwachters die een razzia

uutvoerden. Der was proot dat vrumde soldoaten e ziene waren. Va zei dat et verkenners kunnen

ween, die worden vake veuruut e'stuurd. Knelis gung niet meer uut voerwarken, va vund dat oens

peeerd wel ies e vordert kun worden. Dat was veurige weke iene bi'j Stienwiek ook al oaverko-

men. Verscheiden Duutsers, laandwachters en luu die van de verkeerde kaante waren begunnen et

benauwd te kriegen en smeerden hum noar die Heimat en doar mussen ze vervoer veur hebben.

Peerden en goeie fietsen, doar waren ze op uut.



18

Toen op een morgen net veur melkenstied worden wi'j opiens wakker van een bulte lawaai. Ik

snapte niet wat dat mus ween, mar va was bedde al uut en wus vaste dat et kanonnen waren. En

dat was hier niet zo varre vandoan! Mar eem doarnoa heurden wi'j et weer. Freins die noast oens

woonde was ook al noar buten e'komen. De beide mannen dachten dat et vanof et ziekenhuus

kwam of die kaante in ieder geval. Ze waren wel zeker dat op Moppelt e scheuten worde. Now

binnen de kortste keren was iederiene op en drok an et proten. Et was wel zeker dat er een anval

op Moppelt goande was. Mar noa de eerste twi'j salvo's bleef et een hele tied stille. Het manvolk

gung melken en moe en die dame uut Den Haag waren drok in de keuken bezig mit het eiten en

zuks. In et rommelkamertien waren ze ook op, mar der kwam der nog gien iene uut.

Zo tegen half achte waren Va en Knelis weer in de keuken en gungen wi'j an toafel. Der was een

bulte proot oaver de schieterijje en wat er now varder wel gebeuren kun. De Bos familie har et al

eerder mee e'maakt en ze vunden dat dit een begun was en et vaste veul arger zul worden. Wi'j

mussen vaste in de kelder goan schulen. Va har Knelis al besteld et voeren en zo of te maken, hi'j

zulf gung weer mit Freins oaverleggen. Veur dat hi'j de deur uut gung kregen mien breur

Geuchien en ikke de woarschouwing in huus te blieven. Eem later zag ik de buurman zien

tummerschure in goan, mit va der achter an. Wat ze doar mussen zuken snapte ik niet goed.

De mannen waren nog maar net vut, toen et gebulder en geknal weer begun en nog veul arger en

langer dan de veurige moal. Ieder iene scheen now wel wat van de wieze te ween en die meinsen

uut de grote stad helemoale wel. Moe zei die hebt zuks al eerder mit e maakt. Et duurde niet lange

tot de Hagenaars, de kelder in deuken en ze sleepten al wat beddegoed an um op de kolde vloere te

leggen. Moe leup zenuwachtig hen en weer, ze vund dat Va mar lange bi'j de buren bleef en ze

wol ook dat Knelis in huus kwam. Geuchien en ikke zatten ook in de kelder veur een poosien, mar

we waren ook verscheiden in de keuken. Net as moe wussen wi'j niet woar wi'j et zuken mussen.

Mit lieverloa kwamp va weer in huus. Ze waren der zeker van dat Moppel bescheuten worde van-

of de Oogeveinse voart. Ze dachten dat et treinstation onder vuur lag. Dat was slecht ni'js want

dan waren oenze boerderijjjen niet zo varre van de vuurlijn of en een verdwaalde kogel of raket

kun best ies oenze spullegies raken. Joapik, et knechie van Freins, wus al dat wat takken van een

paar hoge ieken der bi'j hungen en zeker e'raakt waren. Noadat et een tiedtien stille west was,

barste et geweld vlak noa de middag opni'j uut. Ie kunnen now et gefluit heuren en ook een paar

keer getik op de dakpannen. Dat worde eerns en now was hoast iederiene in de kelder, tussen de

weckglazen en keulse potten worde et mar een volle bedoening. De groten proten zachies tegen

mekare. Va har al mit Freins oaverlegt dat ze meugelik wel mussen vluchten as et te gevoarlik

worde. Now dat leek er al gauw op toen et argste geknal weer een poosien wegbleef was Knelis

nog achter et huus e’west. Hi'j kwam de keuken invliegen en schreuwde dat er argens bi'j et

ziekenhuus braand was. Va was mit hum mit e'lopen en ze dachten dat et boerderiggien van de

brugwachter wel ies kun ween. Doar woonde Geert mit zien volk, hi'j zat bi'j mi'j in de klasse.

Freins kwam nog ies weer lopen en mit va waren ze et gauw iens dat et te gevoarlik worde. Zien

zwoager woonde achter op de Laankerst en doar mussen ze mar noar toe. De mannen zullen mit-

iene goan melken, ook al was et nog vrug en dan de koen'n uut loaten. Et was mar begun April

mar der was al een bulte grus. De varkens en de kiepen zullen ze wat extra voeren en genog te

zoepen geven veur een paar dagen. As et eem kun zullen de mannen morgen vrug weerkomen um

te melken en zoveule meugelik het aandere neudige wark doen. De vrouwluu mussen goed en

aandere weerdevolle kleine dingen, zo as papieren en zuks in pakken en op de wagen laden. Et

was mar eem en iederiene was drok doende. Moe har mi'j een kussensloop e’geven, doar kun ik

mien broeken en bloesies en zo in stoppen. Et schieten was wat of e’neumen, een enkele knal

heurde ie nog zo now en dan.
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Zo tegen zeuven ure was et vee in et laand en waren de wagens vol e'laden. Freins en va overleg-

den nog eem en toen kun de karavaan op stap. Knelis en ikke zaten op de wagen en va en moe

kwamen op de fietse en netuurlik ook ons bezuuk. Bi'j Freins was hi'j op de veewagen mit et nijje

vossien doarveur, hun zeuntien gung ook mit hum mit. Roefien en de meid Geese namen de fiet-

sen mit en dan ook nog de meinsen die de leste paar weken uut Holland bi'j hun onderdak hadden.

Dan waren er ook nog twi'j meinsies die ik niet eerder een ziene har. Of toch wel, een paar joar

geleden ha'k in de nacht wat donkere figuren bi'j Freins de tummerschure in zien goan. Daor leken

ze wel wat op, vast en zeker onderdukers!

Ik harre al begrepen dat ze achterlangs noar de Laankherst zullen goan, dat was an de aandere

kaante van de Rieste. Wi'j mussen dan bi'j et olde tolhekke an et Reggersweggien de brugge oaver

en dan wieder de Stouwe op en zo kwam ie dan mit lieverloa op de Laankherst en Freins zien

zwoager
(*)

. Eerst gung et oaver een bouwkaampien en toen langs et tolhekke. Doar heurden wi'j

wel een hoop lawaai mar gieniene was buten. Mar nog mar net oaver de brugge, was er geschrow

in Duuts “Halt, zuruck kommen”. Mar doar harren Freins en Knelis gien oren noar. Ze zetten

mitiene de peerden in volle draf. Ik harre oenze Belg nog nooit zo hard zien goan. Mar Knelis nog

niet hard genog, hi'j sleug et leide mit geweld op Bles zien gat. Ik schreuwde dat hi'j niet zo sloan

mus. Mar Knelis zei: “Ze schieten op oens” en mit iene drukte hi'j mi'j noar beneden de bak in. Et

was mar eem of de zwarten van Freins waren al achter oens, toen zag ik op iens dat et vossien be-

gun te kreupelen. Jone, jonge vast an e’scheuten. Mar de buurman jeug zien peerd nog meer op.

Weg ween van die rot Moffen…

(*) De Reggersweg leup van et Moppeler ziekenhuus noar Stapperst. Ie hebt mischien wel ies

heurd van Reggersoord dat stiet veuran dit weggien vlak bi’j de Oogeveinse voart. Et pad kruust

de Rieste, dat stoomt op de greinse van Drenthe en Overiessel. Vlak veur de brugge stiet een boer-

derijje die veur joaren ook et tolhuus was. De Moppelers nuumden dit weggie ook wel et Halve

Stuverspattien, dat mussen de meinsen betalen die lopend deur et tolhekke kwamen. Mit peerd en

wagen of mit vee betaalde ie meer. Ien mien schoeljaren hek ook wel ies veur tolgaarder e'speult.

De meinsen woar wi'j noar toe mussen woonden veur op de Laankherst. Dizze weg is bi'j de mies-

te meinsen tegenwoordig ook bekend as “Knooppunt Lankhorst” tussen Moppelt en Stapperst.

Henke

Berkoper Mark…

Op 28 juli 2010 van 14.00 tot 20.00 ure staon we dit jaor vanzels ok weer op

de Berkoper Mark.

We kregen een grote zolderopruming mit een protte Stellingwarfse boeken

en die doen we veur een ‘te geef’ priesien van de haand. Vanzels is die dag

ok et ‘Boek der Boeken’ in oons Stellingwarfs eigen tael te koop.

Ni’j in oons assortiment bin een stokmennig prachtige schilderi’jen van

ammeteur keunsteners uut de Stellingwarven.
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Prissentaosie (Anne Bult) (1)…

Beste vrouwluden en beste manluden

Aldereerst mien hattelike daank an de bestuursleden van de Stichting Stellingwerfs Eigen

veur dat ik hier vandaege mien woortien zeggen mag bi’j de prissentaosie van de Biebel in et

Stellingwarfs. Mien verhael het as onderwarp Biebel en Schoele. En veerder is mien

invaalshoeke vandaege: wat zeggen over de biebelse geschriften, symbolen en tekens. Van

de twie woorden Biebel en Schoele hoef ik niks uut te leggen. Ik gao d’r vanuut dat

iederiene mi’j begript a’k disse twie woorden bruke. De biebel is een godsdienstig en

kultureel haandboek veur en van iederiene en de schoele is in oons leven ok veur iederiene

om op te gruuien en daor heurt nou ienmaol ok bi’j daj’ stappien veur stappien veuruut gaon

in weten en in kunnen; in kennis en in kunde. Grappig is wel, dat biebel de letter ie het – bie-

bel. In et grieks is dit ok zo bi-blion. En biblion het as betekenis Boek. Biebel en niet

Baobel. Want Baobel – daenke mar an et verhael van de torenbouw van Baobel uut oonze

biebel – het tot spraokverwarring leided. Ma’k et vandaege seins ok zo zeggen, dat beide -

Biebel en Baobel - wel leiden kunnen tot mekeer niet meer begriepen; tot spraokverwarring?

Ik hebbe al zegd wat vertellen te gaon over biebelse geschriften, symbolen en tekens. Ik gao

niet praoten over de protte boeken die in de biebel staon – daenk mar an boeken as Genesis,

Exodus, Levitikus… of Mattheüs, Markus, Lukas… . A’k hier genoeg tied hadde dan zo’k

ze allemaole wel even uut mien heufd opzeggen kunnen; 77 stoks!! Ok gao ‘k niks zeggen

over de vule soorten schoelen die d’r binnen. Van de aacht groepen van de basisschoele tot

de drie meuglikheden van de universiteit: batchelor, masters, en doctor. Ik maek wel es et

grappien: zet mar 20 huusdokters bi’jenneer dan bin ik de ienigste doktor. Ik vien et eerst

een betien – now ja, een betien? – interessaant wodden a’k de woorden biebel en schoele

bi’jenneer zette en kieken gao as ze wat mit mekeer te maeken hebben of niet. En as dit zo

is, dan he’k in mien 15 menuten een beginnegien te maeken mit wat ze dan mit mekeer te

maeken hebben: de biebelinhoold - uut wat biebelboek ok - en et kriegen van onderwies - op

wat onderwieshoogte ok mar. Et liekt mí’j toe dat de vraoge nou al op zien plak is aj’dit as

leraar dan doen vanuut de Nederlaands taelige of vanuut de Stellingwarfs taelige biebel. ‘k

Hebbe hier zels gien onderviening mit, mar et liekt mi´j de muite weerd om dit es mit een

peer groepen kiender uut te perberen. Graeg heur ik nog es waor de leerlingen of studenten

et meeste van holen – de NBV of de Stellingwarfse - en d’r et meeste uut opstikken.

Ik lope deur Wolvege en et dot me ni’j dat d’r een haene op de karketoren staot. Het een

boer die d’r hier seins vroeger opzet? Want de karke is al oold. Was et een kiepefokkkeri’je

misschien? Doe al? Ja, ie kun nooit weten, toch? Of het et een aandere betekenis; staot een

haene argens symbool veur? As een religieus en kultureel symbool staot et veur waekzem-

hied, tot bewustwodding kommen, van et duuster naor et locht en daor is mit de biebel in de

haand en op internet, mit disse drie woorden: symbool, haene en biebel ok nog vule meer

van te zeggen. Bin d’r meer voegels religieus en kultureel symbool? Een hiele protte; ik

nuum d’r nog iene: de zwaan staot onder eren veur Luthers, veur zuverhied en veur recht-

veerdighied. Aj’ now een jaor of tiene, twaelf binnen – ie zitten in de zeuvende of aachtste

groep van de basisschoele - dan staoj’ eupen veur disse symboliek; geef de kiender disse drie

woorden mar om te googelen: symbool, zwaan, biebel. En laot ze d’r mar wat over praoten

en opschrieven.



21

Op een aandere karke staot vaeke op et hoogste punt een kruus; ja, waoromme eins? Zuuk

et mar op en uut. Waor et wegkomt, op wat karken et et meerste staot, of wat symboliek

et zoal het. Ok op tegelties in museums staon biebelse tekens, symbolen en woorden.

As grote meensken en schoelekiender en studenten ni’jsgierig binnen; as zi’j heurzels

ofvraogen waor disse woorden, symbolen en tekens toch weg kommen of as de onder-

wiezer(esse) gelokkig nog prestaosiegericht onderwies geft dan is veerder uutzuken op

internet of in de biebeltheek een fluitien van een cent. Op internet ok even de woorden

intikken: tegel en religieuze tekst. Een overdaod an webstegies kommen dan op jow, de

leerlingen en studenten of!

Gao mar es te kieken in et Fries museum, et Grunninger of et Asser museum en ie

kommen schilderstokken tegen mit de al nuumde dieren en tekens en daornaost mit zeker

uut alderlei tieden nog tientallen verschillende uutbelings mit een religieus of spiritueel

kerakter. Doen, mar dan moej’ over al die voegels en tekens uut de biebel eerst wel wat

heurd hebben op… schoele! Uut wat biebelboek et komt, gaot al weer een stappien

veerder en op wat schoele et een groepsprojekt wodden gaot ok al weer een voetien

veerder. Wi’j kennen de Gooldse Glaezen; prachtig, en ok de oolde karke van Enkhuzen

is meer as de muuite weerd om te bekieken. Kieke in Reims of in Petersburg of in Spanje

es goed om je henne. Spaanse steden bin hiel interessaant mit disse invaalshoeke van

tekens en symbolen. In Spanje hej’ al gauw te maeken mit drie religies: de islam, et

jodendom en et christendom. Spirituele, religieuze en symbolische pracht en praol uut de

Koran, uut de Talmoed en uut de Biebel. ‘t Is opni’j een anraoder dat veur aj’ naor Spanje

toe gaon d’r zels van te veuren al es wat over lezen of d’r mit een groep studenten op

mbo- en hbo-nivo es een onderwiesprojekt van te maeken. Op internet intikken: Spanje,

de thora, de biebel, de koran.

Dit eerste stokkien sluut ik zo of: aj’ in een dörp of stad in et binnenlaand of in et buten-

laand een aentien lopen, koj’ een protte symbolen en teksten tegen op de straote, in kar-

ken en museums en et is – vien ik – niet alliend mooi om ze te zien. Ze begriepen willen –

weten willen wat ze betekenen - is ok hatstikke fijn. Ditzelde gelt ok veur et kieken naor

schilderi’jen, naor diggelgoed aj’ een pottebakkersmuseum of schildersmuseum bezuken.

Anne Bult

(Gaot aandere maond veerder)

Goed in ‘t gebruuk…

Der is fuortdaliks de snein dernei foarlezen ut de Biebel yn de Ichtustsjerke yn Wolvegea,

ds. Rozeboom (ek by de utrikking!) hie in ferteltsjinst en der kamen de talen oan 'e

oarder. Ek de tael fan de Stallingwarvers.!

-.-.-.-

Wij wollen jim even zeggen dat zundag 16 meie in de Ichtuskarke uut de Stellingwarver

Biebel lezen is. Ds. Rozeboom hef dat hiel mooi in zien preke (de toren van Babel)

verwarkt. Ok nog in 't old Aramees et Engels, Fraans en Duuts. Een echte sproakverwar-

ring, mar wi’j hebt geneuten. De Biebel lig now in de hal van de karke, dus veur elkien

om in te lezen.
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Sportief…

Sportief

Ons Zwartewaterlandtien is een sportief gebied, det ku'j reglmoatig zien in de regio-

kranten en bi-j toeren ook in landelijke dagbladen. Grote stukken tekst en prachtige

foto's worn der of-edrukt van alderbàrstend sportieve mensen, die een bulte presteerd

em. Sportievelingen van eel jong noar wat minder jong. Series mensen worn der in die

kranten enuumd, mar nog meer mensen worn der niet enuumd mar bin doarumme niet

minder sportief. Ik goa ier niemand een vere in de konte stèken, want ik vinne det

iederiéne die an sport döt, van jonk noar verskrikkelijk old zo'n vere verdiend. En of ij

of zij die vere now in zien knoopsgat of op zien oéd wil stèken, et zal mi-j een zalige

zorg wèèn.

Now zag ik lest in een krante stoan det er een ni-je sport is "Kendo" iet et. Een foto der

bi-j van Kendoka's in zwarte kleren met een masker, die met een bulte geskreeuw en

een zwoard mekare te lief lieken te goan. A'j oen teeëngstander goed eraakt em krie'j

punten. Dit döt mij denken an computerspellegies met völle geweld er in. Geweld ja,

doar is de wereld al vöste vol van en van geskreeuw noar mekare ok. Zeg wa'j te zeëng

em. Mar zonder stemver-effige kan 't ook. 't Kump net zo goed oaver en op een volle

oardiger maniere.

"Gèèf et veurbeeld" mar wel et goeie!

Nee, dan "Wiebelen mak fit" ook een ni-je sport veur de wat oldere mens, det sprek

mi-j meer an. Een bètere conditie deur op een alleve balle, een "bosu-balle" oefeningen

te doen. Op een matrasse ku'j 't ook doen, stoat erbi-j. Andig det ze 't nuumm. Dit is bi-

j mi-j niet an dovevrouws oren ezegd, metiené goa 'k et uutproberen! Op ons bedde

stoa ik wat gespannen -umdet de ondergrond zo onstabiel is- wat te wiebelen, mar det

mak juust fit, toch? Ik beginne wat vezichtig te springen, 't goat goed. Dan wat oger,

mut kunnen en ja det lukt ok, mi-jn angst is elemoale weg, kàts vurt. Stoande, doe ik

de oefeningen, dan zittend, leeëngd en weer vanni-js stoand, ik dörreve ál meer,

tutdet…

Met völle kabaal duuk ik tussen 't bedde en de vensterbanke. Doar leëg ik, in de knut-

ters, alles döt mi-j zeer, wat bin'k ok een sufferd, 'k had bèter eerst valbrèken kun leren,

mar ja, det eb ik niet edoan en gedoane zaken nemm gien keer.

Mi-jn skoondochter (ik eb eur ies niet binnen euren komm) röp onder an de trappe:

"Ma-a bi'j boam? "Ja-a" roep ik met een van piene verdreijde stemme.

"Wat doe die doar now" röp ze eskrukken as ze boam is en mi-j doar dubbel gevoalen

zöt ligzitten.

"Ik doe mi-jn oefeningen" zeëg ik zo weerdig meugelijk.

"Now det is oe dan niet arg elukt, loat mi-j oe mar ies opbeuren.” Ze grep mi-j in de

kladden en zet mi-j weer op de voéten. Alles döt et nog, niks ebreüken, geluk ad.

"Det met die Bosu-balle is et ok niet" denk ik teleur-esteld.

Nee, loat mi-j dan mar alle vri-jdaggemiddaang um kwart veur drie in Geallemuun

trimzwemmen. D'r wordt ezegt de'j disse sport vol kun oalen tut op eel oge lèèftied.

In 't water ku'j temensen niet vallen en a'j wel vallen val ie zachte. Op die vri-jdagge-
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middaang komm wi-j noa drie kwartier met rooie koppm et water uut want wi-j

trekken der op onze meniere flink an. Noa tied effm met mekare een beker sukelamelk

drinken en noa-proaten. Ja zo bliémm' wi-j fit en ik oape et vol te oalen tut ik een old

wief bin.

Corry Overmars

Sportief

Beweeëng, beweeëng, beweeëng

gezond veur oen lief en oen geest.

Beweeëng, beweeëng, beweeëng

veur eel völle mensen een feest.

Beweeëng, beweeëng, beweeëng

o je 'k eb te völle edoan.

Ik kan oaste niet meer beweeëng

alleen nog mar rechtop bliém stoan.

'k Eb piene as ik wil beweeëng

een stoel. . . doar kom ik niet uut.

Ik wil toch zo graag weer beweeëng

en det zonder stennend geluud.

Beweeëng, vezichtig beweeëng

de trap op en of is een crime.

Beweeëng, wat drei-jnd beweeëng

wie stek mi-j 't art onder de riem?

Kiek now, 'k kan een bettien beweeëng

en 't gat kan 'k gelukkig weer veëng.

 Corry Overmars

Transition Towns   (De kracht van de lekaole gemienschop!)

Beter de wereld; begin bi’j jezels…!

Transition Towns bin lekaole gemienschoppen (stad, dörp, wiek, buurt)

die zels an de slag gaon om oons wonen, warken en leven minder eulie-

ofhankelik te maeken. In Stellingwarf-Westaende is sund een schoft ok

een TT-gemienschop uut aende zet.

Veur meer infermaosie: www.ttweststellingwerf.nl

of tillefoon: 0561 - 481418

Nelleke Berg / Leo Koot
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Parseberjocht…

Foarlêze yn it Frysk oan pjutten fan 31 maaie o/m 4 juny 2010

FOARLEZERS OP ’EN PAAD MEI KRAPOAN 17.000 TOMKE-BOEKJES YN DE

FRYSKE FOARLESWIKE.

De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip en de Tomke-wurkgroep.

Oeral yn Fryslân wurdt fan 31 maaie o/m 4 juny foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op

pjutteboarters-plakken en bernedeiferbliuwen. It tema is dit jier: “Ferkear.”

It Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse stipet de Fryske taal en kultuer. It Selskip hat yn

27 gemeenten yn Fryslân kontaktpersoanen, dy’t de brêge slagge tusken pjutteboarters-plakken

en foarlêzers, sadat op hast elk pjutteboartersplak foarlêzen wurdt. It tal bernedei-ferbliuwen

dat meidwaan wol nimt elk jier ek ta. De organisaasje fan it projekt wurdt droegen troch

frijwilligers en kriget mei dêrtroch mei yngong fan 2009 strukturele subsydzje fan de provinsje

Fryslân.

It Tomke-projekt stimulearret it lêzen en foarlêzen yn it Frysk oan lytse bern. De Tomke-

boekjes mei ferhaaltsjes komme sa fia boartersplakken, bernedeiferbliuwen, konsultaasje-

buro’s en bibleteken by de bern en har âlden telâne.

Goed 500 foarlêzers sille fan 31 maaie o/m 4 juny foarlêze yn mear as 600 groepen oan

sa’n 9.500 pjutten.

Alle zeege kùmt van bove...

’t Waar mèij, Mariamònd èn ik waar nege.

Vur’t alleruurst te voet mee nor D’n Bosch,

umdè ons moeder vond dèk dè vort hèndig kos,

kreeg ik vur de grooten aflaot heure zeege.

Um half vééf al op èn toen zaat alles tege.

Zónnen honger ha’k, mar nuchter blééve mos,

zó wijd waar’t dè’k teleste amper loope kos.

Wè he’k gruuwelek zeer voewte toen gekrege!

Onder schón aauw beum vol gruun òn top èn tak,

vol veugelkes die zùrgde vur schón gezange,

liepe m’n bruurs èn ik onder ’n blaojerdak.

We zate in vorse vurjaorslocht gevange…

Ik kreeg op men nééj pak ’ne forse vogelkak.

Dè veurval is alted bé men blééve hange.

Cor Swanenberg, Berlicum



25

Volksverhaelen… (13)

In 1995 stuurde Jannie D. uut Wolvege veur de Oolde Pookpries zoe'n 120 mit de haand

schreven bladzieden in van een vertaeling van 'Bekende oude volksverhalen'. Jannie het doe

liekewel de pries niet wunnen, dat wodde Jan Oosterhof van Steggerde. In een brief van de

'Warkgroep Oolde Pook-pries' wodde Jannie liekwels slim prezen veur heur wark en ze

zollen et prachtig vienen as heur vertaeling nog es op de legere schoelen inzet wodden kon

bi'j et vak Hiemkunde. Daor is neffens oons an now toe niks van kommen mar wi'j vienen de

verhaelen ok best de muuite weerd…

-.-.-.-.-

Een onbekende weldoener…

Op een mooie aovend in de meitied van et jaor 1828 kuierde een deftig meneer op de weg

van Frederiksoord naor Stienwiek. Opiens begon et slim te regenen. De man haostte him in

zeuven haosten om in een huus onderdak te zuken.

Et was een ienvooldig burgerhuus, waor de welveert now niet bepaold van ofstraol-de. Mar

de deftige meneer maekte toch graeg gebruuk van de stoel die him beuden wodde. En hi'j zet-

te him in de femiliekring daele. Al praotende vernam hi'j van de huusvrouw, dat heur man al

sund vuuf maonden bedlegerig was. Dat d'r dan ok niks verdiend wodde. En dat de huusbaos

driegde om heur op 'e straote te zetten, omreden ze de laeste tied gien hure meer betaelen

kund hadden.

Onderdehaand was et weer opklaord. De deftige meneer kwam overaende en gong weer vot.

Mar bi'j de deure vreug hi'j de vrouw nog even, wie de eigener van heur huus eins was. De

aanderemorgen kreeg de bedroefde femilie bezuuk van de huusbaos. De vrouw schrok alle-

machtig. Ze docht: "Now gaot et gebeuren. Now wowwe op straote zet. Wat moet d'r now

van mien zieke man terechtekommen?" Mar de huusbaos bleek in een goeie bujje te wezen.

Hi'j zag grif de aangst in heur ogen. "Maeke jow mar niet bange, ik komme om je een plezie-

rige bosschop te brengen," stelde hi'j heur gerust. "Hier hebben jow de kwitaansie van de

aachterstallige huushure. En veerder nog zeshonderd gulden an baankpepier." De verbaosde

vrouw keek heur huusbaos mit grote ogen vraogend an.

"Van wie komt dat allemaole?" vreug ze. De huusbaos trok zien schoolders op en lachte: "Dat

weet ik liekemin as jow. Gisteraovend is bi'j mien huus een verzegelde brief anbrocht mit

achthonderd gulden an baankpepier, waor ik de deur jim maekte huurschuld van oftrekken

kon. Et aandere geld mos ik jim brengen. En dat he'k now dan daon." De vrouw schuddede

heur heufd en staemelde: "Ik... begriepe d'r... niks van... Ja... toch... now gaot mi'j inienend

een lochien op. Misschien komt alles wel van die deftige meneer, die gister in oons huus

schoeld het." Ze vertelde de huusbaos, dat de veurige aovend iene in heur huus schoeld hadde

veur die dikke regenbujje. Al praotende hadde ze die meneer verteld van de beroerde toe-

staand, waor zi'j mit heur gezin in verkeerde. "Hoe zag die man d'r uut?" wol de huusbaos

weten. De vrouw gaf him doe een goeie beschrieving van zien gezichte en van de kleraosie

die hi'j an hadde. De huusbaos schuddede et heufd. "Nee," zee hi'j naodaenkende, "die per-

soon ken ik niet." En zo wussen ze gien van beidend wie de gaaste west was. Dat wus jao-

renlange gieniene.

Eerst in 1844, bi'j de regeling van de arfenis van Willem I, bleek uut zien haand, dat de

onbekende de Keuning zels west was.

Jannie D.
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Symboliek…

Symboliek en beeldspraoke in de Biebel

En Jezus schreef in het zand...

Een peer maond leden legde Dick van Niekerk de vinger weer op een heikel plak mit zien

ni'jsgierighied naor oonze vertaeling van 'in het zand schrijven', o.e. in Joh. 8:2-11 waor

Jezus deur de schriftgeleerden en Farizeners uut de tente lokt wodt mit de vraoge om een

oordiel te vellen over een vrommes dat trappeerd was bi'j et vremdgaon. Lao'we eerst dit

stokkien es naost een protte aanderen leggen en dan de tekst mar es beschouwen. De ver-

schillende Biebels zeggen:

- Afrikaner: maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.

- Am. Standard: But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground.

- Basic English: But Jesus, with his head bent down, made letters on the floor with his

   finger.

- Friese: Mar Jezus bûgde Him foaroer en skreau mei de fingers op 'e grûn.

- Grunninger: Mor Jezus boog zok veurover en schreef mit vinger zo mor wat in t zaand.

- King James: But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though

  he heard them not.

- Naardense: Maar Jezus bukte zich en is gaan 'schrijven in de aarde' (mit een verwiezing

  naor Jer. 17:13; zie veerderop onder 6:)

- NBV: Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.

- Russisch: piscal na zembla. (schrijven op land.)

- SV: Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.

- Twentse: Mer Jezus bukken zich veuroawer en schreef met 'n vinger in 't zaand.

- Een hiele oolde Duutse: Aber Jezus büctte sich nieder, und schrieb mit dem Finger auf die

  Eerde.

Wat drekt opvaalt bin de verschillen in 'vinger' of (as ienigste) de Friese 'vingers' (mv). De

meersten in disse gadderde teksten hebben 'grond' in plak van 'zaand'. Dat 'zaand' komt eins

alliend veur op et Nederlaans grondgebied.

Mar niet alliend de strofe 'in het zand schrijven' kostte oons een protte kopzeerte mar zoas

uut veurgaonde al bliekt kuj' (of moej') ieder woord en iedere riegel op een gooldschaole

wegen om tot een juuste vertaeling te kommen. En aj' in dit geval dan ienkeer de keuze

maekt hebben tussen eerde, stof of zaand, dan nog blift de vraoge: vertael ie neffens de

letter, en dus: schreef in et zaand, of gaoj' de bedoeling van die tekst in de doeltael over-

brengen in wellicht hiel aandere woorden, zoas bi'jglieks meugelik wezen zol: en Jezus

dri'jde him omme of, hi'j zee dat hi'j d'r niks mit te maeken hebben wol (omreden hi'j de

eerdse wetten niet toepast), of nog wat populairder 'zuuk et lekker zels uut', of zoks wat?

Wat et in de Stellingwarfse wodden is..? Kiek mar gauw…
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Oudheidkamer…

Wij zijn er in geslaagd voor het seizoen ook de keuken in de oudheidkamer geheel te

hebben ingericht.Voor de bezoekers is nu het gehele gebouw ingericht en het ziet er

prachtig uit, dus bent u allen van harte welkom op onze nieuwe locatie.

Ook hebben wij onze geheel vernieuwde web-site klaar die voor een ieder is te

bewonderen op  www.oudheidkamer-wolvega.nl dus kijk het is de moeite waard.

Hoofdstraat Oost 52

8471 JM  Wolvega

Telefoonnummer: 0561-615700

Website: www.oudheidkamer-wolvega.nl

E-mail: oudheidkamer@hetnet.nl

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag 13.00 - 16.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een rondleiding; neemt u daarvoor

s.v.p. even telefonisch contact met ons op.

Op de volgende dagen in 2010 is de Oudheidkamer gesloten:

- Kerstdagen, 25 en 26 december - Nieuwjaarsdag, 1 januari 2011

Afwijkende openingstijden:

- Oudejaarsdag, 31 december 10.00 - 15.00 uur

Entreeprijzen:

Jeugd 4 t/m 12 jaar € 0,75

13 jaar en ouder € 2,00

Museumjaarkaart € 1,50

Leden van de Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf kunnen de Oudheidkamer

altijd gratis bezoeken.

De contributie bedraagt slechts minimaal € 7,50 per jaar!

Bereikbaarheid:

De Oudheidkamer is vanaf het NS-station in 5 minuten lopend te bereiken.

Gratis parkeergelegenheid is in voldoende mate beschikbaar.

We willen u er graag op wijzen dat de Oudheidkamer niet de beschikking heeft over

een lift; voor rolstoelgebruikers is dan ook alleen de collectie op de begane grond te

bezichtigen.

Andries Vallinga
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De proemebome…

De proemebome

’t Gong veurig jaor mis mit onze proemebome. Wi-j ‘adden ‘om zo’n jaor of tiene ‘eleden

‘eplaant as klein boompien en i-j greuide veurspoedig op. Of en toe wat lekkere proemebo-

menmest d-r bi-j en ie kon-n bi-jnao zien, dat i-j daor van geneut. I-j was ‘r in ieder geval

dankbaor veur, want i-j skunk ons ’n paer jaor achtermekaere de lekkerste Reine Claudes,

dee a-j oe maor kon-n veurstellen. Groot, greungeel van kleur en zeute, dat wi-j neet weten.

Maor ofgeleupen jaor gong ’t good mis. I-j kwamp van ’t veurjaor wel weer in ’t blad eur,

daor neet van, maor de bladties wol-n maor neet groot word-n. En ze waren ook neet meer

zo mooi greun. Ze trökken krom, d-r kwamen van dee raere vlekkies op, ze kreeng ’n brune

raand en d’r zatten gaeten in. De oorzaeke daorvan worde ons al gaauw dudelijk: alle blad

worde op’evreten deur ‘onderden van dee kleine greune rupsies. De ‘ele bome zat ‘r ‘aoste

vol mit. Now word ik neet gaauw kwaod, maor toen a-k dat ongedierte onze bome zó in de

verneeling zag brengen, slön bi’j mi-j de stoppen ‘aoste deur. Zol ik mi-j mien proemebo-

me laoten ofpakken deur ’n stellegien ‘ongerige roep-n? Ammenooitneet!

Maor ‘oe kreeg ik dee rupsen vort? Mit gif spuiten wol ik neet en durfd’ik ook neet, want

stel oe veur dat ‘t gif zich zol opslaon in de proemen. Dan ko-j dee miskien neet meer eten,

zonder da-j d-r ziek van worden. Zo-k de stofzoeger gebruuk-n en dee rupsen allemaole uut

de bome zoeng’, zoas ze dat ook mit dee processierupsen doon? Leek mi-j eigelijk ook neet

zo’n good plan. Maor wat dan? Ik bedochte toen een eêm geniale as milieuvriendelijke

oplössink: ik plôkke dat kroepend tuug ‘aandmaetig uut de bome! En zo ‘ezegd, zo ‘edön.

Ik pakde ’n stôk of wat plastic boter’amzakkies en gong an ‘t waark. Now, ik zal oe vertel-

n da’k binnen de kortste keren wèh tien van dee zakkies vol ‘adde mit dee greune beessies.

Maor waor mos ik er mit ‘enne? Verbraanden? Verzoepen? Jammer genog ‘ad ik gien tied

meer om ’n beslissing te neêm’, want ik mos dringend aarngs naor toe. Ik dochte, ’n flinke

knuppe op de zakkies en veurlopig maor mit dat good in de ofvaalbak in de veurraodkaste

in de keuken. Ik ruume ze wel weer op a-k terogge bin. Now, dat was achterof neet zo’n

goeie gedachte.

Toen a-k ’n paer ure laeter weer thuus kwamp, kree-k van de vrouwe de wiend, zeg maor

gerust wiendkracht tiene, van veuren. Oe of ik er in alle onneuzel’eid bi’j kwamp om zak-

kies mit rupsen in de ofvaalbak in de veurraodkaste te smieten. “He-j dat vrogger soms in

Steenwiek ‘eleerd”, beet ze d-r nog eêmpies fienegies achteran.

Wat was er naemelijk gebeurd? In dee paer ure da-k weg wasse, ‘adden dee smerige greune

kroeperties binnen de kortste tied de plastic zakkies kepot ‘evreten, waren de ofvaalbak

uut’ekreupen en ‘adden zich min of meer geliekmaotig verdeeld over de keukenvloere.

Mien vrouwe was de keuken bin-n ‘ekeumen en meende waorachtig dat de vloere uut

zichzelf beweug, zo’n gekrioel zag ze. Ze ‘ef toen as de bliksem de stofzoeger ‘epakt en is

wel meer as ’n ure bezig ‘ewest om de keuken zo good meugelijk rupsvri’j te krieng’. “Dit

wi-k neet nog ‘n keer mitmaeken”, zee ze, “ie zorng maor da-j dee proemebome kwietrae-

ken! D-r zal wel een of aandere ziekte in zitten!”
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Ik kon gien kaante meer op en ofgeleupen zomer ek, mit pien in ‘t arte, ofskeid ‘eneumen

van mien proemebome en ‘r euthanasie op ‘epleegd. En now staot alleenig de stamme d-r

nog. Dee ef van ’t winter dienst ‘edön as steun veur ’n voerplaanke veur de voegels. As ’t

mooie weer daomiet ankomp, za-k de rest van de bome uutgraeven en ik geleuve da-k ‘m

maor gao cremeer-n in de vuurkorfe. Dan gef i-j mi-j in elk geval nog wat waarmte.

Mogge

Fyfde FFFestival tilt wer op fan fertel- en foarlêsaktiviteiten
Fan 1 oant en mei 15 juny gûnzet it yn de provinsje fan ferhalen

Fan 1 oant en mei 15 juny is der it 5e Fertel- en Foarlês Festival (FFFestival). Twa wiken

lang wurde der troch de hiele provinsje ferhalen ferteld en wurdt der foarlêzen oan

pjutten, skoalbern en âlderein. De ôftraap foar it FFF op 1 juny wurdt fersoarge troch de

skriuwers Johan Veenstra, Mindert Wynstra, Neeltje Bonnema, Ytsje Hettinga en Riek

Landman. Sy lêze op ferskate plakken yn Fryslân foar út de spesjaal foar dit FFFestival

gearstalde ferhalebondel. De bondel is foar alle soarchynstellings fergees te krijen.

Dit jier dogge ek tal fan musea, argeologyske stipepunten en histoaryske

ynformaasjepunten mei oan it projekt. Achter de foarwerpen yn musea sitte faak prachtige

ferhalen. Yn de twa wiken fan it festival komme meiwurkers fan in tal musea del by

soarchynstellings om te fertellen oer in foarwerp dat sy meinimme sille. Oan de hân fan

âlde foarwerpen, ûntsteane faak nijsgjirrige petearen mei de bewenners, fral omdat sa’n

foarwerp in protte reaksjes by harren opropt.

Fierders wurdt der yn 27 gemeenten foarlêzen út it nijste Tomke-boekje, rydt de Fertelbus

troch de provinsje, is der foar basisskoallen de Berneboekesjuery en foar it fuortset

ûnderwiis de Bongelpriis. It sintrale tema is ferkear. Skoallen en ynstellings dy’t noch net

meidogge kinne har foar it FFFestival oanmelde fia de website www.fffestival.nl.

It Fertel- en Foarlêsfestival is in inisjatyf fan de Afûk, Bibliotheekservice Fryslân, Cedin,

It Fryske Berneboek, Museumfederaasje Fryslân, Noordelijke Hogeschool Nederland

(Pabû), Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse, Stenden Hogeschool Nederland

(Pabû) en de Tomke-wurkgroep.

Twitteren...

De eerste 'slim belangrieke' tweet op 25 feberwaori, de twiede en

alweer belangriek en 'Groot ni'js' tweet op 6 meert...

Zo'k twitteren kan niet aanders as van een voegeltien in hoge nood

kommen. Et klopt: "Wi'j bin digibeten." en dat zal dan wel van

verkeerde eerpels kommen...

Volge al et slim belangrieke getwitter, geschatter en getierelier van de

Stellingwarver Schrieversronte op: http://twitter.com/stellingwarfs
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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.

.-.-.-.-.

Riet ofbranen…

Doe ‘k nog een maegien was en veur et eerst naor schoele gong woonden we in de

kraggelanen van de Westhoeke, in een turfmaekerswoninkien saemen mit een oolde

allienstaonde man. ‘t Was in de meitied op een zunnige dag en we weren as kiender

allemaole thuus en ik herinner me et nog as de dag van gister.

Die oolde man - ik zal him Jannes numen mar hi’j hiette aanders - was naor de

rietkragge om te kraggebranen. In de meitied as et riet d’r ofmi’jd is moet de rommel

en de roegte verbraand wodden om de kragge veur et volgende jaor d’r weer mooi

schone bi’jliggen te hebben. Opiens schrok mien moeder zo en begon te schreeuwen

naor Jannes die d’r anlopen kwam en ze draefde him integen. Wawwe doe zagen

vergeet ik nooit weer. Zien broek en zien iene bien weren hielemaole verbraand

deurdat hi’j in de kragge an et branen west was en hi’j et vuur in zien broek niet uut-

kriegen kon. Drekt gong iene van de buren naor dokter Zondag want tillefoon beston

d’r doe nog niet in die kontreinen.

De dokter kwam en Jannes mos in de beddestee want een braandwondecentrum

beston doe ok nog niet. Mien moeder verzorgde him zo goed as ze kon en de zuster

kwam alle morgens om de wonnen te verbienen. Ze deden wat ze konnen mar et

gong niet goed mit Jannes. Et bien begon te zweren en Jannes hadde ofgrieselike

piene. Et gong een peer weken an mar in et leste mossen mien vader en moeder

omstebeurten naachs waeken en nao drie weken het Jannes et zitten laoten, wiels

mien vader bi’j him in de beddestee zat. Hi’j lag in de beddestee van de keuken en

wi’j laggen in de beddestee van de kaemer. Doe hi’j wegraekt was kwam hi’j in de

kiste in de kaemer te liggen. As kiender hadden wi’j zoks nog nooit mitmaekt en we

weren bange want we mossen hieltied bi’j die kiste langes lopen en die vuuf daegen

dat Jannes daor lag stonk et d’r verschrikkelik. Mien moeder wodde naotied ziek en

doe biwwe verhuusd.

Dit alles het doe zoe’n indrok op mi’j maekt dat ik et nooit vergeten zal. Ik zie et

gewoon veur mi’j wiels ik dit schrieve. Jannes vergeet ik nooit. Et was en hiel lief,

zaacht en vrundelik mannegien waor as wi’j jaoren mit optrokken hebben en die dit

vreselike lot niet verdiend hadde.

Sammie
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 Kiewietseierzuken…

Kiewietseierzuken…

Mit daank an de advekaot van de Perveensie kowwe dit jaor ok weer eierzu-

ken. Faunabescharming hadde veur de zoveulste keer een rechtzaeke tegen et

eierzuken anspand tegen de perveensie. Doe de zaeke dienen zol veur de rechter

dee blieken dat de betreffende advekaot van de perveensie op vekaansie was…

Zodoende dat de liefhebber ok dit jaor nog zien gang gaon kon. Wi'j kun d'r al-

vaaste vergif op innemen dat et eirerzuken in de kommende jaoren tot et verleden

zal gaon beheuren.

In de leste 60 jaor is de weidevoegelstaand krek zo hadde aachteruutgaon as et

in 300 jaor daorveur gruuid is. Die beesten bin niet meer opwusken tegen de

mechanisaosie en et hieltied vroeger bewarken en beweiden van et laand. Ok zal

de straotegie van netuurorgenisaosies d'r niet an toe bi'jdregen dat de wiedevoe-

gelstaand omhogens gaon zal. Een verleuren zaeke of we moe'n weeromme naor

et boerken van veur de Twiede Wereldoorlog.

De kiewiet is een kultuurvolger, wat inhoolt dat ze behoefte hebben an natte

poten en een voedselrieke bojem mit roege dong. Waor vien ie dat nog bi'j de

mederne Stellingwarver boer?

Zels bin 'k ok nog een peer keer et laand in west. Ie moe'n in et bezit wezen

van een eierzukerskaorte en lid wezen van een voegelwaacht en ie moe'n een

mobiele tillefoon bi'jje hebben om de vunnen kiewietseier deur te sms'en an een

speciaol deurveur in et leven reupen nommer. As et quotum vol is kriej' bericht

dat et gebeurd is mit eierzuken. Ok moch ie dit jaor niet meer as 15 kiewietseier

per persoon mitnemen. Niet te konterleren docht ik dit jaor en wol wel 's buten et

boekien gaon, veural omdat et indruisde tegen mien vri'jhied. Aj' op 'e fietse gaon

en ie zetten je vehiekel wat verdekt op en lopen in et laand heb ik dit jaor gien

kontrole had. Mar zo gauw aj' mit de auto langes de eupenbaore weg staon gaon

dan hej' meer kaans konterleerd te wodden. En dat was ditkeer et geval!

De auto ston bi'j de diek en ik leup in et laand. Ik hadde d'r al een stok of dattig

vunnen en mooi op 'e riegel in de kofferbak legd. Op et stuit da'k daor leup ha'k

d'r drieje in de buse. Op een gegeven mement stopte d'r een auto en d'r kwam een

man in een gruun pak uutzetten en hi'j kwam regelrecht op mi'j an biezen. Ik

hadde ok nog gien ei deursms't en was dus in grove overtreding. Doe  hi'j an mi'j

toe was dee 'k de pette of en zee dat et een hiele toer was om een eigien te vienen.

Ik hoefde alliend mar mien eierzukerskaorte zien te laoten en veerder het hi'j

nargens naor vraogd.

Wat een gedoe en ok nog zoe'n halfbakken konterleur…

Walgvoegel
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Dirk en Anna…

Dirk laet de deure mit een smak achter

zig dichte vaaln. Normaal kwam ut

hondtie um tegemoet maor die was een

paer weken geleden overleden van

olderdom,vieftiene was hi-j nog e-

wôrden,een heele leeftied veur zon

klein hondtie (zie hadden um verteld

dat ien jaor van een hondtie gelieke

stond mit zeuven jaoren van een meen-

se) dan was hi-j dus al honderdviefe dat

moei as meense nog maor worden. al

wus Dirk niet of hi-j daor nouw wel

belang bi-j had.

Meu was hi-j, de hele dag had hi-j hard

e-waarkt. Hi-j waarkte al zien hele

leven op de fabriek, as klein jongie was

hi-j ur e-keumen ut was een deel van

zien leven e-worden. Zien vaeder had

um destieds mit e-neumen hi-j zat op de

ambachtsskoele en kon niet aareg mit-

koemen, zie konden op de fabriek bi-j zien vae nog wel een manissie van alles gebruuken dus

zo gebeurde ut en hi-j was e-bleven, al zon viemveertig jaor geleden. Hi-j had zig op e-waarkt

tot ploegbaos, ja hi-j had altied goed verdiend daor was niks mis mit bi-j disse baos. Ja as hi-j

aan-deren zo heurde op verjaordagen, hoeveule ze wel niet verdienden en dat hi-j daor ook

mos gaon waarken, dan docht hi-j laot ze maor proaten.

Hi-j was nooit e-trouwt e-west, ja hi-j had wel ies verkering had maor ut was nooit wat e-

worden en toen hi-j older wôrde had hi-j ur zich maor bi-j neer e-legt, hi-j had niet zon zin

meer al had hi-j graeg een gezinnegien e-had. Nouw mossen ze vanmiddag allemaole in de

kantine koemen en daor hadden ze e-heurd dat de fabriek ur mit op hôld, zo maor vieven-

zestig man op stroate. Veurig jaor was de hele fabriek nog verbouwd, een kapitaal had ut e-

kost. Och hi-j had ut wel een bietien an zien koemen maor ut kon um niet zo veule meer

scheeln. Hi-j had zien jaoren wel had maor toch viefenveertig jaor had hi-j daor e-waarkt en

dat is gien kleinigheid,veur die jonge keerlns was ut nog aordig slimmer zo maor op stroate en

ut waark lig niet veur ut opscheppen tegenwoordig.

Een paer jaor geleden had hi-j een mooi priessie in de staatsloteri-je e-wunnen en iederiene

reup toen, ik stopte direct mit waarken ik kwamme gien dag meer op de fabriek, maor hi-j had

ze mooi laoten praoten en was deur blieven waarken, nouw had hi-j ur plezier van want hi-j

hoefde nouw gien stappie terrogge te doen. Ja ut sol zien tied wel duurn. Waor hi-j wel een

bietien tegen op zag was dat hi-j nouw zien contacten miste en niet zoveule te praoten had

want dat was um altied zo gezellug zo bleef hi-j op de hoogte deur de verhaaln van zien

colega’s. Maor ja, dat was nouw veurbi-j niet meer over zeurn gewoon wat aanders zuuken en

zodoende was hi-j een paer weken e-leden bi-j ut biljarten e-keumen, eerst een paer keer op

vri-jdag middag want dan was hi-j altied vri-j dan had hi-j olde lullendag zeejn zien jongere

colega’s altied. Eerst was hi-j wat huuverig e-west maor toen hi-j eenmaol op ut biljarten was,
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vôl ut um ontzettend mit. Gezellig zo mit al die mannen onder mekaere.

Maor tiedens ut uurtie veur hun uut in ut clubhuus was ur altied een bi-jeenkomst van de

platte-landsvrouwen of zoiets en daor zat een vrouwe bi-j die had altied zon belangstelling

veur hum, dat hi-j ur soms verlegen van wôrde. De aandere mannen hadden al ies e-zegt, kiek

maor uut, dat is gien beste, die komp uut de Gieterse polder das ur iene van Brieffies die gaot

ut alleen maor om oen centen, zie hef ur al zoveule versleten. En daordeur was hi-j toch wat

huuverig veur heur e-worden. Tot ze um een keertie an spreuk.

Zie zeggen zeker gien beste dingen over mi-j, of hek ut mis. Vraeg ze? Hi-j kreeg een kleur en

begon wat te stotteren. Daor trek ik mi-j niks van an daor luuster ik niet naor daor ek niks mit

te maeken akkelde hi-j wat. Hi-j was niet gewend mit vrouwvolk te praeten, hi-j probeerde ur

altied wat onder uut te koemen. Maor zie deed stug deur, zie heette Anna zee ze. En ie moeten

niet alles geleuven wat ze zeg-gn en beweern zee ze en ging bi-j um an ut taefeltie zitten en

zie kwaamen toch in gesprek. Ik binn wedevrouwe, zee ze. Mien man is een paer jaor geleden

op de boerderi-je ver-oongelukt en sindsdien woon ik alleen en dat vaalt niet mit want kiender

ek niet had en ik was ienigst kiend en mien olders binn al jaoren dood.

Dat ze zo slecht over mi-j praeten en roddelen dat wiet ik ook niet waor dat van daon komp

maor as alleenstaonde vrouwe bi-j toch al gauw ut middelpunt van de belangstelling en hoe aj

ut ook keern of wenden ie kun ur tog niks an doen. Zie had de boerderi-je verkocht en

woonde nouw in een kleiner huussie vlak bi-j heur olde woning zodat ze nog ies kon gaon

kieken hoe ut daor ging.

Zie had de boerdri-je verkocht an een neef-e van heur man en daor was ze altied welkom (ie

koem maor wanneer aj willen hadden ze e-zegt). Al wol ze niet in de weg loopen. Zie ging

toch zo nouw en dan ies kieken want ut was toch een stuk van oen leven e-west.

Dirk vertelde wat van zien eigen leven dat hi-j altied alleen e-west was en de tied vleug omme

ut was zo tied om naor huus te gaon. Ie koemm maor ies langs veur een kop koffie op een

morn of zo zee ze, ’t is op nummer zeventien mit die kruulewaegen in de tuun. Dan moek op

de brommer, want ik hebbe gien auto. En ook gien riebewies daor bin ‘k nooit an toe e-

keumen zee hi-j. Maor ik kieke wel ies een keer. Ie moeten wel koemen heur reup ze!!!! Dat

sôk aarg op pries stelln en zie stapte op heur fietse om mit de aandere vrouwen mit naor huus

te fietsen.

Hi-j haj had ut ur toch moejluk mit, en ut was ondertussen vekaantietied dus hi-j zag heur ook

niet, maor nao een paer weken had hi-j genôg moed verzameld om de grote stap te waegen, en

ies een keer bi-j Anna te kieken. Maor toen hi-j vlak bi-j Anna zien huus an kwam zag hi-j

een aan-dere keerln in de tuun loopen, an ut grôs mae-jen en Anna stond vlakbi-j hum. Hi-j

wust  niet meer wat hi-j mos doen en is maor gewoon op zien brommer deur e-reden. Zoln

zien maeten van de biljartclub dan toch geliek hebben had of had hi-j te lange e-wacht de tied

sôl ut leern.

Harm Cramer
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Jeugdcriminaliteit

De plisie perbeert téggeworrig mí man en mí macht

de uut de hând gelope jeugdaktiviteiten vâst te légge.

En ’n werkgroep van -logen en geleerde plisieminse

Is daor nou hél positief ôver, hé’k van heure zégge.

’t Kostte ’n par euro’tjes, mar ze zien d’r dan ok uut.

In ’n flink dik boekwerk stond dè hél helder en uutgebreid.

Nie, dè ze de goei oplossing vör ‘t prebleem hán gevonde...

Mar z’ ontdekten wel ‘n “dalende stijging der jeugdcriminaliteit!”

Kiek, det is tog wel moi, det ze det uuteindelijk ’s wete!

En as hullie dè zo zégge, nou, dan zal ’t zo ok wel zien.

Mar veul béter kosse ze ’s beginne d’r wat án te doén!

Want dè mekeert d’r altied nog mar án... teminste, volleges mien!

Chris Kerkhoff, Kuuk (Cuijk)
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Wâldhúskes…

Krek verschenen: et eerste boek over ‘wâldhúskes’

Woudboerderijtjes, Kleine boeren op de Friese zandgronden

door Bauke Boersma en Fonger H. de Vlas
(Ok mit een verhael van Sietske Bloemhoff)

Overal in de Friese Wouden, het boomrijke landschap van oost-Friesland, zijn

woudboerderijtjes of boerenbedoeninkjes te vinden, gebouwd op ruime kavels. De bewoners

van deze nederige huizen hadden meestal een gemengd bedrijf. Het schamele inkomen werd

aangevuld met de verdiensten uit werkzaamheden als dagloner.

Bauke Boersma beschrijft alle aspecten van het harde leven van deze ‘wrotters’ en fotograaf

Fonger H. de Vlas brengt de huizen op een levendige manier in beeld.

Tegenwoordig worden deze schilderachtige ‘pareltjes van de Friese Wouden’ ernstig

bedreigd. Veel woudboerderijtjes worden gesloopt of gemoderniseerd. Maar er zijn ook

bewoners die hun oude monument met liefde in stand houden of op een zeer verantwoorde

wijze nieuwbouw plegen. Dit kleurrijke boek geeft voor het eerst een veelomvattend beeld

van dit onderwerp: van de bewoners van vroeger en nu, hun leven en werkzaamheden als

kleine boeren en dagloners, en van de liefdadigheidsinstellingen en woningbouwcorporaties

die met succes de levensstandaard van de kleine boeren en boerenarbeiders verhoogden.

Woudboerderijtjes werd gesponsord door o.a. P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Van Heloma

Stichting, Boelstra-Olivier Stichting en Bond Heemschut.

In het Fries Landbouw Museum in Earnewâld is van 15 mei tot 15 september 2010 een

tentoonstelling over de woudboerderijtjes en woudhuisjes, met veel aandacht voor de

beeldende kunst rond dit onderwerp en de foto’s van Fonger H. de Vlas

Voor meer informatie over Woudboerderijtjes, Kleine boeren op de Friese zandgronden kunt

u contact opnemen met Jelma Knol, E jelma.knol@ndcvbk.nl. Recensie-exemplaren van

Woudboerderijtjes kunt u aanvragen bij Frances Driessen, E fdriessen@kok.nl.

Bauke Boersma en Fonger H. de Vlas,

Woudboerderijtjes, Kleine boeren op de Friese zandgronden,

ISBN 978 90 330 0904 4;

Friese Pers Boekerij bv,

Leeuwarden 2010,

Paperback, 160 blz..: € 18,50
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Oost en West op zien best…

Om op 'e hoogte te wezen keken we nog es op de webstee van Oostaende om te

kieken wao'we dommiet wezen moeten, bi'j wat wethoolder die ‘kultuur’ in zien

pottefulie krigt (ja: in zien, want et bin allemaole manluden). Op de webstee bin

ze d'r (27/5) nog niet uut. Wi'j daenken - en hopen eins ok - dat et Sierd de Boer

van Stellingwarfs Belang (SB), sorry, now nog Ooststellingwarfs Belang (OB)

wodt. Dit liekt oons een kaante kerel die zin (sSe) en onzin (sSr) aorig uutenneer

holen kan.

Om de potties mit centen eerlik(!) te verpatten het Oostaende een 'Algemene

subsidieverordening' (asvo) opsteld. Niet zomar wat mar een gewoepst boekwark

van dattig bladzieden. Awwe dat es wat overeiden gaot et drekt op de eerste

bladziede trouwens al mis. Onder een professionele instelling verstaot disse

gemiente: een instelling mit iene of personen die neffens een CAO uutbetaeld

wodden. Een niet-professionele instelling is een instelling waor et wark alliend

deur vri'jwilligers daon wodt. Et gaot d’r dan ok niet omme waj’ kunnen of doen

mar wie en waj’ binnen…

Wi'j zuken now dan ok een mitwarker die bi'j de sSe op de loonlieste wil om

zodoende onder de professionele instellings te valen. Die maeken bliekber alliend

gaeding as et om subsidies gaot? Dat zoks al gauw € 50.000 of meer kost, kan

bliekber niks schelen.

Wanneer gaon die beide gemienten now trouwens es warkelik saemen?

Haulerwiek, Waskemeer, De Hauwel, Appelsche lichtkaans, en wie aanders

ansluten wil - en dat zels wil - mar naor Opsterlaand of zo en dan Oost- an

Westaende mar an mekeer vaasteplakken. As dat ienkeer zien beslag kregen het

kuwwe d’r ok nog wel es (weer) an daenken om mit een ‘evenhoge’ nog es op

Vollehove an te trekken.

De burgemeester van Oostaende mag dan trouwens nog wel een posien in zien

gemientehuus zitten blieven, al was et om et boek (herdrok van Gerke P. Mulder)

mit zien meer as tien missers op iedere bladziede, dat hi'j laestdaegs in Appelsche

mit veul in 'e haneklappen kregen het, veur straf tien keer vautlooz over te schrie-

ven. Pieter J. kan him as grote beuse boosdoener mooi helpen mit et wisselen van

inktpetronen in de vulpenne en et angeven van pepieren buusdoekies om de ogen

van beidend traonevri'j te holen.

De plaeties in dat boek meugen trouwens wel fotomechanisch overneumen

wodden (OCR dan wel even uutschaekelen!).

pb
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

beschieteri'je - het belazeren

beschosseld - enigszins bevroren: van het dunne bovenlaagje van de grond enz.

beschrippen - ijverig met iets bezig zijn

beschusselen - doen, regelen

beseibelen - 1. bedriegen 2. hetz. als bezieveren

Ra, ra, reer…

We kennen et

zoertien      - zuurtje (snoepje)

frambozezoertien - zuurtje met de smaak van frambozen

zoertieswaeter      - drankje gemaakt door zuurtjes in water te schudden

mar die stoppen we dan bliekber in een

zuurtiesflesse       - zuurtjesfles, stolpfles waarin zuurtjes werden bewaard

meuj' of maj'

meuj' of maj' dat niet doen, dat is de vraoge...

In oons prachtige Stellingwarfs Woordeboek is d'r meer as een hiele bladziede besteded

an et woord 'meugen' en dan ok nos es vanuut twie verschillende ingangen. 'Meugen' is

dan ok een lastig woord, al hielemaole as d'r in de Westhoeke ok nog wel gauw es

'maggen' zegd wodt.

Awwe eerst es uut gaon van et (starke) warkwoord 'meugen' dan krie'we de vervoegings:

ik mag, ie meugen, we meugen. In een vraogende zin wodt zoks dan: mag ik, meug ie en

meugen we. Uut et 'Gele boekien' hewwe onder et heufdstok 'Moeilijke verbindingen'

leerd dat dit 'meugen' daor ok onder vaalt en dan ok maj' en meuj' (mag je) wodden moet

of mag.

Mar wanneer bruuk ie now maj' en wanneer meuj', in zoe'n geval. Gien van al oonze

Stellingwarfse Woordeboeken en -boekies geft hier dudelik uutsluutsel over. Wi'j doen et

zo: in et enkelvoold bruken we konsekwent maj' en in et meervoold meuj': maj' dat wel

van je moeke? (Mag jij dat wel van je moeder?), meuj'm dat wel doen? (mogen jullie dat wel

doen?). Maj' wel op de fiets, zuwwe dan ok bruken en niet meuj' wel op de fiets as et over

iene persoon gaot. As et over meer as iene gaot dan bruken we meuj'm wel op de fiets. Et

'maggen' veur 'meugen' komt mar op een peer plakken in Stellingwarf veur en bruken we

dan ok hielemaole mar liever niet.
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Rilke (30)

Juni

Dit is de tussenzoemer, huvering

tussen twie hiete aosems, rimpels

in de regen op et schuredak

in de hemel. Gien geliefde

doden die je es verrassen

mit een levensteken

Dit is een vremde tied, zo vol

van vremd geluud. Overdag geroes

van schippen in de klaeterjaeger en

naachs slingeren de rails en wissels deur

de takken, en bonken

vere treinen op et blad

Vlak veur de ni'je wende dus

ploegen mien voeten, loodzwaor.

As grieze mannen deur et grint

tussen bomen, tussen schuren.

Vloedlijn in de kneup raekt

tot laand van aachtertunen

Dit is de tussenzoemer. Mar dommiet

za'k wakker wodden in een groezelig

hotel, schokkend, zieverend

in de aarms van een straotmeid

Tegere mit heur doodgaon. Tegere

mit heur vliegend in de zunne

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

Now de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ hielemaole

klaor is komt d’r lichtkaans ok een aende an

disse – an now toe – vaaste rebriek…

Now ja, nog iene dan om wat of te wennen.

Kulturele interpretaosie...? (inkulturaosie)

De onmacht van et Woord?

De onmacht van et woord?

Of de onmacht van de meenske?

Een peer maond leden hadde Dick van Niekerk een slim leerzem stokkien over et 'schrieven

in et zaand' deur Jezus (kiek daorveur ok eerder in dit nommer). Daor hewwe vanzels ok een peer

ure 'mit in de hangmatte legen'.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’

Al nao de eerste nog roege vertaeling hewwe wel es oppeneerd om ét gebed, et 'Oonze Vader'

in woorden van vandaege-de-dag in et Stellingwarfs over te schrieven.

Mar in 'et Westen', en dat gelt ok de hieltied meer in Nederlaand en oonze prachtige Stelling-

warven: we kun zels niet meer vri’j interpreteren...

Alles moet vandaege-de-dag tot op de letter precies be- en omschreven wodden. Aj' es wat

naor aandere taelen ommekieken dan koj' d'r al vlogge aachter dat bi'jglieks in et Russisch

mar nog vule meer in de verschillende Chinese taelen de interpretaosie van vule groter belang

is as et letterlike woord. Et bin vaeks hiele puzels (rebussen) waoj' zels vanuut de kontekst een

slinger an geven moeten, mit wat d'r dan krek bedoeld wodt. Wi'j weten dat eins ok (nog) wel

mar we willen daor toch niet meer an.

Alles moet bi'j oons tot op de letter percies benuumd en beschreven wodden. As de weerman

zegt "... mit hier en daor een bujgien waeter" dan wiwwe eins tot op de drie meter nauwkeurig

weten as d'r bi'j oons op 'e tuun now wel of gien regen vaalt. As d'r in Utrecht een riegel auto's

in de file staot wiwwe hiel percies weten hoe lange die file is en wat percies de meugelikhe-

den binnen om daor omhenne te kunnen. Stikt et warkelik zo nauw?

Kreeg Jozef now een ‘veelkleurig hemd’ of was et toch een ‘keuningsmaantel’..? En hewwe

dan in disse tied en in de Stellingwarven etzelde bield veur ogen as dat in de tied van Jozef of

in de tied dat de Biebel schreven is, d’r mit bedoeld wodde..?

Biebelvertaelen, bliede dawwe d’r klaor mit binnen…

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 *

descriptivisme:

tael moet him anpassen an de gebrukers, niet aandersomme.


