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Van de redaktie

Neffens de lekaole kraanten is de keunstkuier en et keunstkieken van de Eupen Stal dit jaor ok

weer een geweldig sukses. De keunstwarken die deur et hiele dörp Berkoop (Oldeberkoop)

henne uutstald staon, liggen of hangen bin nog tot en mit ankem zundag 15/8 te bekieken.

Veur meer info kiek ie op: www.openstal.nl.

Ok de Berkoper Mark was dit jaor weer een jaorliks hoogtepunt. Vlak veur et begin nog een

mooi bujgien regen tegen et stoeven mar veerder een hiele beste markdag; niet te waarm, niet

te koold, een mooie drokte en al mit al een rond de zeuventig boekies, boeken en schilderi’jen

an de man brocht. Hieronder een sfeerplaetien van Lenus van der Broek.

Onder et motto ‘Jong van hatte mit et Stellingwarfs de toekomst in’ kun oonze Stilzwiegende

Vrunden van Berkoop (SVvB) angaonde EduStellingwarfs niet langer op de besluutlooshied

van de gemienten waachten en bin ongetwiefeld op angeven van de Kemmissie van Veuruut-

gaank (KvVg) kalmpiesan -  naost oonze webstee www.edustellingwarfs.nl - ok alvast mar

mit een ni’je webstee uut aende zet: www.stellingplus.nl. Interresaant onderdiel van die web-

stee is inderdaod et hoekien ‘E-Learning’. Naost et tien-fouten-de-bladziede boekien van

Gerke P. Mulder, een nog te verschienen wetenschoppelike diaveurstelling over meertaeligens

en et Gele Boekien wodt hier o.e. ok et hiele Haandwoordeboek van et Stellingwarfs omme-

nocht an de leerlingen as PDF ter beschikking steld.

Dit is vanzels een hiele ni’je meniere van leren en publiseren van en in et Stellingwarfs. Et is

dan ok gien wonder dat et daelelaeden van al dat prachtige materiaol al in een peer daegen

uutverkocht raekte. Of zollen de doe-et-zels bouwers (“wi’j bin digibeten”) van de webstee

zels nog een protte leren moeten? Oonze daank is in ieder geval groot veur et ommenocht

beschikber stellen van dit materiaol…

Et overkomt mi'j zo now en dan da'k mit iene an de praot raeke die dan gaondeweg wel es de

opmarking maekt: "Zo gewoon, dan vaal ie eins best mit; vaalt d'r mit jow hiel goed te prao-

ten." As dat iene uut de 'Stellingwarf-ronte' angaot dan begriep ik vaeks wel in ienkeer waor

op doeld wodt. Tuurlik vaalt d'r mit mi'j altied wel te praoten. Ik bin d'r vanzels ok hielemaole

niet op uut om de SVvB min te maeken of zo. Laot et dudelik wezen dat ik wat graeg erken-

ne dat de SVvB een protte en goed wark daon het. Waor mien perbleem mit de SVvB zit, is

meer gelegen in et feit dat de SVvB wel es wat ondudelik, oneerlik, onredelik, onbillik is en

giga-bange is veur indringers wiels we toch etzelde doel veur ogen hebben: et anvieteren van

et meer bruken van et Stellingwarfs. Mien grootste argernis is misschien wel dat de SVvB

- mit heur vrachten an subsidies - slim selektief is in heur keuze van: die mag wel mitdoen en

die niet. Aj' ze in de kont kroepen dan is et goed, aj' (te vule?) eigen inbreng en idenen hebben

dan bi'j' lastig en woj' botweg an de kaante zet. En ha’k al zegd dat de ‘Stellingwarver Biebel’

dommiet niet in de sutelkrojen mag? Now, dat moch beslist niet. Zal wetenschoppelik wel

niet verantwoord wezen…

Mi'j wodt ok vaeke de tip an de haand daon om de SVvB krek as zi'j mi'j/oons doen, dan mar

te negeren, dood te zwiegen. Mar as - veural - de subsidiegevers d'r zo now en dan niet een

betien op wezen wodden, dan gaot et spullegien vanzels gewoon zo deur. En dat kan in mien

ogen eins niet. As gewoon burger he'k d'r eins wat een hekel an om via de gemeentelike en

perveensiaole belastingcenten, de SVvB nog langer - mit - te sponseren. A'k dan ok nog es

drok wodde in etzelde warkdomein mar - o.e. op advies van de SVvB - uutsleuten wor van

subsidiepotties, dan wo'k pissig. Niet iens zozeer op die SVvB mar vule meer nog op de
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poletiek die zoks allemaole mar goed vint en gewodden lat. Now et bi'jkotten weer es tied

wodt veur 'herijking' van die subsidiestromen het de poletiek en een baentiesman mi'j al es

angeven da'k redens en feitelikheden andregen moet waoromme de SVvB et in mien ogen niet

altied goed dot en die herijking - ok - een betien in oons veurdiel uutvalen moeten zol. Daor-

omme toch nog es een wat kritische beschouwing van et veurige jaorverslag van de SVvB. Et

vragt trouwens wel wat een protte energie diej' niet veur belangrieker zaeken bruken kunnen...

Wawwe ok nog wel gauw es heuren is, dat oons blad 'An de liende' prima van inhoold is mar

eins een betere opmaek verdient. Daor biwwe et vanzels hiel gauw over iens. Et is ok niet

zozeer dawwe dat niet kunnen of willen mar tied, tied, tied. We kommen daegs roem 24 uren

tekot om te doen wawwe eins allemaole wel doen willen. Is d'r niet een vri'jwilliger die de

opmaek op him/heur nemen wil? We zollen et slim op pries stellen. Tied en geld bin vaeks

synoniem dat we willen de subsidie-gevers ok nog es an om hier ommedaenken an te geven.

De stichting wil d'r alderdeegst wel iene veur in dienst nemen en dan biwwe ok drekt een z.n.

professionele instelling die veur reguliere subsidie in anmarking komt. Et moet inderdaaod

een betien - now ja, een betien? - aanders in et Stellingwarfse taellaandschop, liekt mi’j zo

toe...

Tja, en veerder de vraoge: hej’ nog wat beleeft op de camping? Schrief et es op, en dan in et

Stellingwarfs of zoks vanzels, want Stellingwarvers staon d’r omme bekend dat ze niet zo

vaeke en zo veer op vekaansie gaon. D’r bin dan ok haost gien vekaansieverhaelen in et Stel-

lingwarfs. In dit en et volgende nommer koj’ toch et ien en aander tegen. Mar weer een protte

plezier d’r mit…

pb

Piet lest et Hooglied veur op de Berkoper Mark uut de‘Biebel in et Stellingwarfs’.

Aachter de dis luusteren Frank, Monique, Riemie, Henk en Anne d’r mit andacht naor.

Links op de dis is et al wat kael want daor bin alle 60 Stellingwarfse boeken uutverkocht!

(De foto is maekt deur: Lenus van der Broek)
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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

In de Protestante kerk van Makkinga:

14 augustus, Beelden en schilderijen van Harm Flootman uit Makkinga

11 september, Schilderijen van Marja v/d Werken uit Makkinga.

Tevens is er die dag van 3 tot 4 uur een concert verzorgt door Bone Brass trombone

kwartet en Arian van der Mark orgel.

Hielke Scheper (Audiotrade) verzorgt diverse keren luistermuziek.

Gieterse gezegden en andere gekkigheden uut ‘Uster de Fluster’

Op iene stuit - Alles tegelijk

Raore tuksen uut-aelen - Rare dingen uithalen,

                                   kwajongensstreken

Niet verder lopen as 't touw laank is - Niet meer doen dan mogelijk is

A-j zo krek kieken, ku-j gien bok olln - Het minder secuur bekijken

Op liedties wieze - Liedje niet goed kennen, wel

                                                                                                               poging doen

't Is luuster weer - Windstil

Die stek de nalde in ’t spek - Houdt op met werken

Bi-j de waarken blieven - Vlak bij huis blijven

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

(Veerderop in dit blad staon meer.)
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We konnen niet nog

        langer waachten…

WietskeWietskeWietskeWietske
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Tomke…

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

Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Een gruun moonster

Tomke en Yana Yu speulen bi'j de vaort.

Mit een schepnettien zuken ze beesten.

Op de kaante staot een tobbe mit waeter.

Daor moe'n de besies aansent in.

Romke helpt ok mit te zuken.

"Ik zie wat!', blaft hi'j. "Een kikker!"

"Pak 'm, Yana Yu!", ropt Tomke.

Yana Yu komt mit heur nettien.

Mar de kikker hipt vlogge vot.

Ploemp, daor springt hi'j et waeter in.

Hi'j duukt onder et eendekroes.

Yana Yu zuukt mit heur schepnet in et waeter.

"Waor is die kikker now?"

"Daor zit ie!", ropt Romke. "Op et blad."

Tomke en Yana Yu zien de kikker niet.

Romke gaot wat dichter naor de sloot toe.

Hi'j wist mit zien veurpotien.

Mar dan... glieren zien poties vot!

Romke roegelt naor beneden.

Ploemp, daor vaalt hi'j in de vaort.

Tomke en Yana Yu wodden slim kel.

"Romke!", roepen ze. "Waor bi'j'!"

Ze kun Romke niet meer vienen.

Opiens beweegt et eendekroes.

De grune deken komt omhogens!

Een grune kop, een grune boek, grune poten...

"Help!", ropt Yana Yu. "Een moonster!"

Et moonster kropt bi'j de walkaante op...

Tomke en Yana Yu draeven vlogge vot.

Et moonster komt heur aachternao.

"Kornelia! Help!", roeppen ze bange.

Gelokkig blift et moonster staon.

Et kikt naor de tobbe mit waeter.

Hupsakee! Daor springt hi'j d'r in.

Et waeter spattert alle kaanten uut.

En et eendekroes ok.

Et moonster is niet langer gruun.

Et wodt... een bruun hontien.

"Romke!", roepen Tomke en Yana Yu bliede.

Ze haelen een haanddoek en drugen Romke of.

De tobbe mit waeter kiepen ze leeg.

Dat wodt... een waarm beddegien veur Romke.

In grien meunster

Tomke en Yana Yu boartsje by de feart.

Mei in skepnetsje sykje se bisten.

Op de wâl stiet in tobbe mei wetter.

Dêr moatte de beestjes aanst yn.

Romke helpt ek mei te sykjen.

'Ik sjoch wat!', blaft er. 'In kikkert!'

'Pak him, Yana Yu!', ropt Tomke.

Yana Yu komt mei har netsje.

Mar de kikkert hipt gau fuort.

Ploemp, dêr springt er it wetter yn.

Hy dûkt ûnder it einekroas.

Yana Yu siket mei har skepnet yn it wetter.

'Wêr is dy kikkert no?'

'Dêr sit er!', ropt Romke. 'Op it blêd.'

Tomke en Yana Yu sjogge de kikkert net.

Romke giet wat tichter nei de sleat.

Hy wiist mei syn foarpoatsje.

Mar dan... glide syn poatsjes fuort!

Romke rûgelet nei ûnderen.

Ploemp, dêr falt er yn ‘e feart.

Tomke en Yana Yu wurde tige kjel.

'Romke!', roppe se. 'Wêr bisto!'

Se kinne Romke net mear fine.

Ynienen ferweecht it einekroas.

De griene tekken komt omheech!

In griene kop, in griene búk, griene poaten...

'Help!', ropt Yana Yu. 'In meunster!'

It meunster krûpt by de wâl op...

Tomke en Yana Yu drave gau fuort.

It meunster komt harren achternei.

'Kornelia! Help!', roppe se bang.

Lokkich bliuwt it meunster stean.

It sjocht nei de tobbe mei wetter.

Hupsakee! Dêr springt hy deryn.

It wetter spat alle kanten út.

En it einekroas ek.

It meunster is net langer grien.

It wurdt... in brún hûntsje.

'Romke!', roppe Tomke en Yana Yu bliid.

Se helje in handoek en droegje Romke ôf.

De tobbe mei wetter kipe se leech.

Dat wurdt... in waarm bedsje foar Romke.
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Prissentaosie op ‘Oolde Meie’ (Anne Bult) (3)…

In mien dadde stokkien kom ik even mit hiel wat aanders. Wi’j laoten al gauw an aanderen

zien wao’we veur binnen. Veur Ajax, Et Vene of Twente dan laoj’ dat an je kleren zien, veur

of tegen ...  - daenk zels mar hiel even nao waor aj’ dit ok doen. Twie vrundinnen kopen

dezelde schoenen! Waor zol dit symbool veur wezen? En daenke es an kliederdracht? Oons

kent oons; ja toch?

Dit gelt ok veur et hugenotenkrusien, aj’ dat dregen. An de onderkaante van et krusien hangt

een voegel; de doeve. En dit voegeltien is een teken van vrede. Et geft ok herkenning an

meensken die mekeer niet kennen en et bouwt vertrouwen op en geft een baand. En awwe

dit vandaege doen in oonze moeketael is et gevolg niet aanders.

De Biebel in et Stellingwarfs geft een huselik gevuulte. Perbeer dit mar es uut. Lees him

veur jezels, lees d’r uut veur thuus en op schoele, veural die stokkies die te maeken hebben

mit: je hanen in onschuld wasken, deur et oge van de naalde kroepen, de splinter in et oge

van de aander, et kri’jen van de haene, de lelies op et veld, over de doeve en gao zo mar

deur.

Spiritualiteit – al dan niet van religieuze aord - is hot vandaege-de-dag! En dat meu’we niet

ontholen. De Stellingwarfse Biebel is vanof vandaege ok hot en disse spiritualiteit meugen

wi´j et opgruuiende volkien thuus en op schoele en oonzels ok niet ontholen.

Ik daank jim hattelik daj’m zo stille naor mi’j luusteren wild hebben. Now, ja, morgen is et

ja ok hemelvaortsdag. Een hiele dag om uut te zuken in disse Stellingwarfse Biebel en op

internet, waor dit now weer mit te maeken het. Hemelvoart en hemelen het dit dan wat mit

mekeer van doen? Ik gao votdaodelik in de Stellingwarfse Biebel kopen en op internet opni´j

an de slag.

Anne Bult

TER IDZARD – In het openluchttheatertje ‘Et Darreltien’ achter het dorpshuis De Bult te

Ter Idzard was zondag een matineevoorstelling. Mede door het fraaie weer genoten ruim

100 bezoekers in de buitenlucht van zang en muziek in de Stellingwerfse streektaal. De

commissie wil graag dat de streektaal in ere wordt gehouden. Joukje Postma droeg gedichten

voor uit eigen werk. Verder  waren er zangers, zangeressen en muzikanten die prachtige in

het Stellingwerfs vertaalde liedjes zongen en speelden, dat waren Hijltje Stobbe-Kromkamp,

Romana Agricola, Cornelis de Haan en Jan van der Wal. Hennie Lussing en Sjoukje Held

speelden op hun trekzakken. Freddy de Vries uit Oldeholtpade kondigde de artiesten met

nodige Stellingwerfse kwinkslagen aan. De volgende matineevoorstelling is op zondag 5

september, dan treden jeugdige muzikanten met vrienden uit de eigen drie dorpen Ter

Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde op.
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’t Vakaantiekamp…

“Woj mi-j niet zien of zo?” Zie tikte mi-j op de scholder veur in de Oosterstraote net bi-j de

winkel van Scholten. Ik wolle net een staatslot haeln en was nogal wat haostig want ik mosse

nog van alles doen veur zes uure. Ik keek heur ies an en zag een klein dik donker, wat

indiesachtug vrouwgie mit in de iene haand zo’n gebreide bosschoppentasse en an de aandere

haand een klein donker kiendtie van een jaor of vieve mit een paerdestartie; ik denke heur

kleinkiend. Ik hadde heur wel ies eerder zien loopn maor ik hadde ur nooit wat bekends in e-

zien. Vrogger vast wel maor nouw niet meer.

“Ie zien 't niet hè,” zee ze.

“Nee” zee’k.

“Wi-j binn saemen naor 't vakaantiekaamp e-west in Vierhouten van de bond, wiet ie dat niet

meer. Ik woonde vrogger in de Paul Krugerstraote, in dat leste bovenhuussie. Vrogger haj van

die vakaantiekaampen van de vakbond. Daor gingen kiender een weekkie henne die normaal

nooit op vakaantie gingn (zeg maor aarme kiender). En mien vaeder was lid van de bond en

wi-j gingen nooit op vakaantie omdat mien vaeder gewoon deurwaarkte in de vakaantie. Hi-j

vond vakaantie maor onzin dat kostte alleen maor geld, dus ik ging daor ook henne. Ik binn

der maor ien keer e-west want ik hadde de eerste dag al heimwee. Toen konk al niet zonder

mien thuus en de toorn.”

“Meense,” zee’k “dat is meer dan vieftug jaor e-leden. Daj dat nog weten. Nouw aj ’t zeggen,

wiet ik 't ook wel weer maor aanders wak ur niet op e-keumen.”

“Ik zag ur toen wel aanders uut” zee ze.

“Dat mag ik hopen” zee’k “al bi-j niet veule in hoogte e-gruuit.”

“Nee,” zee ze “maor klein is fijn zeg mien man altied. Hoe old waarn wi-j een jaor of tiene

zeg maor elf of zo. Dat zok nouw nog wel ies over willen doen hè. Mooi man, die kampvuurn

‘s aoms. Haand in haand en stiekum verkering.”

“Wiet ie nog wel, ieje mit die Greetje uut de Kanaalstraote. Och heel onschuldig heur maor

toch wel mooi aj ur an terogge denken.”

Ik wusse naarns wat van ak naor heur keeke. Vrogger mischien wel maor nouw niet meer.

“Dat is ur niet meer” zee ze, “wi-j binn ur nog een keer wezen kieken in Vierhouten, mien

man en ikke. Iene kaele vlakte is’t nouw. 't Is toch een stukkie van oen leven e-west. Ik bin ur

wel vier keer e-west. Jammer, daor ak mit mien kleinkiend nog wel ies henne e-wilt.”

“Nou, ikke niet,” zee’k “de Ruxveense viever is mi-j haost nog te ver.”

“Ziej ook nooit gien aandern meer?” vraeg ze, “die ur ook waarn. Ik kenne ze allemaole nog.

Die van Krikkien of die van de Platte of de Koese of die van Sukelaodekontie of jufrouw

Pinda dan. Wiet ie nog wel, wi-j stopten altied braandnetels bi-j heur in bedde. Zie hef ur

nooit wat van e-zegd.”

“Nee” zee’k “ik kenne gien iene meer of 't mot die van de Platte weenn. Die naeme komp mi-j

aargens bekend veur. Zie laoten mi-j laest een foto zien van vrogger van de laegere skoele. Al

ak een miljoen verdiend, ik kon ur gien iene van an wiezen die 'k kende.”

“Ik kenne ze allemaole nog.” zee ze ”Ik hebbe ur nog foto’s van. Ieje niet? Koem ze ies een

keer bekieken.”

“Doar ek gien tied veur maot, veul te drok. Maor ik moet verder heur.”

Ik denke veur dit een eindeloos gesprek word want daor zat ik niet op te wachten. En volgens

mi-j had ze niet veule aanders te doen.
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“Ik wil nog eem bi-j Scholten een staatslot koopn. En 't is al kwart veur zesse. Straks gaon ze

dichte.”

“Weggegooid geld” reup ze “Weggegooid geld. Ik hebbe nog nooit wat e-wunnen daor begun

ik niet meer an.”

“Ie kunn nooit weten” zee’k en leupe gauw de winkel in.

“Wat moej mit dat geld?” ruep ze mi-j nao. “Ie willn immers toch niet mit vakaantie.”

In de winkel ek maor eem e-wacht tot ze deureleupen was. Sommige herinneringen daor ek

gien belang meer bi-j.

Harm Cramer

Vakantievreugd

Des 's morgens op de camping

het lijkt net een mierenhoop

werksters rennen af en aan

maar zij heeft toch ook vakantie

al zou je dat niet zeggen

want zij zet thee, smeert brood

doet de afwas en de kinderen

anders, maar toch net als thuis

hij kijkt vooral naar zijn bezit

loopt krakkemikkig van het slapen

maar wel naar voren om een krant

vraagt om een stoel, en krijgt die

zoekt een plekje in de zon

zij ruimt af en sopt de ramen

geeft de binnenkant een beurt

hij wacht af en kijkt het aan

ziet wolken gaan en komen

trekt een scheerlijn nog wat aan

zij pakt de fietsen, een tas vol proviand

hij zou graag helpen, maar die rug...

voordat ze gaan, vallen de eerste druppen

ze brengt hem naar z'n luie stoel

maar zij gáát, samen met de kinders

ze sluit de poort en...

gooit de sleutel in een sloot

pb, 23 juli 2010

op eigen waarnemingen gebaseerd
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Schriefwedstried…

Gedichtenwedstrijd op Twitter.

Ter gelegenheid van de 'Moanne fan it Fryske Boek' (maand van het Friese Boek) wordt

er een bijzondere gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Iedereen die voor 30 september

24.00 uur een twicht (een twittergedicht) publiceert op zijn of haar eigen Twitteraccount

dingt mee naar de zilveren Twicht, die op 2 oktober in Drachten wordt uitgereikt. De

inhoud, vorm en taalkeuze zijn vrij.

Op Twitter kunnen in een bericht maximaal 140 tekens gebruikt worden, zodat de

lengte van een twicht in principe beperkt is, maar een twicht mag wel over meerdere

tweets gepubliceerd worden (als het maar duidelijk is dat ze bijelkaar horen!).

Door een twicht herkenbaar te maken met het zoekwoord #twicht (met een hekje!) kan

Tresoar de twichten vinden en op de website van de Moanne fan it Fryske Boek

(www.moannefanitfryskeboek.nl) weergeven. Daar zijn ook de spelregels van de

wedstrijd te vinden.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig

Centrum in Leeuwarden, en door de Stichting It Fryske Boek. De jury bestaat uit Jellie

Tiemersma (directeur Bibliotheekservice Fryslân), Asing Walthaus (redacteur

Leeuwarder Courant) en Sjoerd Ybema (producent Omrop Fryslân).

(Een ‘twicht’ is een twittergedicht.)

Ta gelegenheid fan de 'Moanne fan it Fryske Boek' wurdt der in bysûndere

gedichtewedstryd útskreaun. Elkenien dy't foar 30 septimber 24.00 oere in twicht (in

twittergedicht) publisearret op syn of har eigen Twitteraccount docht mei foar de

sulveren Twicht, dy't op 2 oktober yn Drachten útrikt wurdt. De ynhâld, foarm en

taalkar binne frij.

Op Twitter kin yn in berjocht maksimaal 140 tekens brûkt wurde, sadat de lingte fan in

twicht yn prinsipe beheind is, mar in twicht mei wol yn mear tweets publisearre wurde

(as it mar dúdlik is dat se byelkoar hearre!).

Troch in twicht herkenber te meitsjen mei it sykwurd #twicht (mei in hekje!) kin

Tresoar de twichten fine en op de webside fan de Moanne fan it Fryske Boek

(www.moannefanitfryskeboek.nl) werjaan.  Dêr binne ek de spulrigels fan de wedstryd

te finen.

De wedstryd wurdt organisearre troch Tresoar, it Frysk Histoarysk en Letterkundich

Sintrum yn Ljouwert en troch de Stifting It Fryske Boek. De sjuery bestiet út Jellie

Tiemersma (direkteur Bibliotheekservice Fryslân), Asing Walthaus (redakteur

Leeuwarder Courant) en Sjoerd Ybema (produsint Omrop Fryslân).
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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.

Verlören traonen
Een gedichien van Kniggien

Giele maot,
Bewust op zeuk gaon naor
een ni’je liefde ‘ef totaal
gien zin., want echte liefde
komp, as ie al komp,
plotseling op’edeuken
vanuut ’t niks, zo maor
opene.
Ie kunn’n nóg zo oen beste
doon, maor ’t lop steeds
weer op niks uut.
Want iederene ‘ef zo zien
verleden en ’t is aarg
meuilijk omme mit ’t
verleden van een aander
omme te gaon, ’t vaalt
neet mit omme op dezelfde
golflengte te koom’.
Gewoon geduldig wachten,
dat is de beste remedie. ’t
Kan empies duren, maor
ooit komp ie verbi’j,
althaans, dat ‘oop ie dan
maor.
Ik ‘ebbe de mood vaeke
op’egeum’, maor van
binn’n smeult ’t vuurtien
nog.
Giele jonge, vandaege of
môrn koom’ ie weer ies bi’j
mi’j langes en dan zit ze
daor in dee makkelijke
rookstool en dan stel ik
‘eur an oe veur en zegge.
“Kiek mien liefste, dit is
mien allerbeste maot
Giele”.

Kniggien

‘k Bin op zeuk ‘ewest naor een échte liefde
dee mi’j mit een glimlach op kon beuren

en kon betoveren mit een milde blik vol ‘aartstocht.
Maor veule gelok was mi’j neet beskeuren

‘k Zochte deur alle poorten van de Veste
naor ingeteugen’eid en púre leêmslust.

‘k Vund allennig vruchten van verlören traonen,
mit brokken van vergaone liefdes toe’erust?

‘k Wol slaopen onder een maegdelijk wit laeken
Gevleid naost rondingen van rustend naekt
Liefde as zunneskiên op spiegelnd waeter.

Maor ’t is de vraoge, of disse liefde ooit ontwaekt

Kniggien
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Archaïesn Apollo-torso…

Archaïesn Apollo-torso

Wiej kenn nich zien ongeheurde heufd,

woar de oognappel zik in riepn. Meer n

torso gleuit verdan as zonne gaslanteern

woarin et kiekn, leager schroefd, nog teuft

en glemt. Aans zol hoo at den börstboog eugt,

diej nich zoo verbleendn könn, en in et zachte

dreain van et lief gen spuurken van n lachn

noar dat mildn goan, dat et gemächte dreug.

Aans zol dizn steen vuur plat en kortgedoan

oonder n ofhaank van de schoolder stoan

en nich as n roofdeervel zoo gleenstern hier,

en har e zoovöl healderheed nich könn geavn

as ne steerne, want doar is an em gen spier                                       Torso van Milete

wat diej nich zöt. Dow mös aans goan leavn.

Goaitsen van der Vliet

Noar: Rainer Maria Rilke, Archaischer Torso Apollos (1908)

teuvn = toeven, verwijlen

eugn = ogen (werkwoord)

spuurken = spoortje

mildn = midden

t gemächte = de mannelijke geslachtsdelen

vuur plat = vergeefs

kortdoon = doormidden hakken, kapotmaken

ofhaank = helling

gen spier = niets (letterlijk: geen spriet)

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, / darin die Augenäpfel reiften. Aber / sein Torso glüht

noch wie ein Kandelaber, / in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, // sich hält und glänzt.

Sonst könnte nicht der Bug / der Brust dich blenden, und im leisen Drehen / der Lenden könnte

nicht ein Lächeln gehen / zu jener Mitte, die die Zeugung trug. // Sonst stünde dieser Stein

entstellt und kurz / unter der Schultern durchsichtigem Sturz / und flimmerte nicht so wie

Raubtierfelle // und bräche nicht aus allen seinen Rändern / aus wie ein Stern: denn da ist keine

Stelle, / die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
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In 1902 ging Rainer Maria Rilke (1875-1926) na diverse omzwervingen naar Parijs om

een boek te schrijven over Auguste Rodin die toen al lang en breed een beroemd beeld-

houwer was. Hij had weinig geloof in zijn eigen dichterschap en wachtte maandenlang

met een slecht geweten op inspiratie. Rodin daarentegen stond van t haanngekreai töt an

t hoonderopvleegn zijn stenen te bikken, en spoorde de jonge dichter aan ook keihard te

werken, geduld te hebben en vaak naar de dierentuin te gaan om beter te leren kijken. Zo

kwam datzelfde jaar nog het beroemde gedicht Der Panther tot stand.

Tot 1910 woonde Rilke van tijd tot tijd in Parijs en was hij zelfs enkele maanden Rodins

secretaris. In de zomer van 1906, enkele maanden na de dood van zijn vader, schreef hij

Archaischer Torso Apollos, het openingsgedicht van het tweede deel van de prachtige,

aan zijn 'grand ami' Rodin opgedragen bundel Neue Gedichte (1908). Hierin beschrijft hij

op wonderbaarlijke wijze een bijna 2500 jaar oud en zwaar beschadigd Grieks standbeeld

dat ook nu nog te zien is in Parijs, de kolossale Torso van Milete, catalogusnummer Ma

2792, in zaal 3 van het souterrain van het Louvre.

Hoewel het Duits verre van eenvoudig is, lijkt er aan het begin van het gedicht nog

weinig aan de hand te zijn. Maar de beschrijvingen worden naar het einde toe steeds

verras-sen-der. Het is net alsof de afge-knot-te romp nog leeft onder zijn marmeren huid

en dwars door de toeschouwer heen staat te kijken, om zich in de laatste regel plompver-

loren tot deze te richten met de niet mis te verstane woor-den: Du mußt dein Leben

ändern.

Toen ik naar de foto van de torso keek en de betekenis van de woorden tot me doordrong,

moest ik onwillekeurig denken aan wat er eerder dit jaar met me was gebeurd. Diep in

de nacht en allesbehalve tevreden over mezelf thuisgekomen uit de stad,

keek ik naar een oude foto van mijn enkele maanden daarvoor overleden

vader. Het was zomer 1955, toen ik nog geen vier jaar oud was. Trots zat

hij op zijn nieuwe motor, de rode Jawa met het glimmende, bolle benzine-

buikje met de merkstrepen
1-2

, waar hij me als kind wel eens op tilde. Ik had

het kiekje al vele malen eerder gezien en bekeken - het hangt ingelijst aan

de muur-, maar ineens zag ik hoe hij straalde. Het raakte me diep, want

ook hij kon goed ongelukkig zijn. Ik zag mijn eigen omtrekken weerspie-

geld in het glas en sprak mezelf vermanend toe: 'En no sil ik it oars dwaan'

(En nu ga ik het anders doen). Zo kwam het dat ik weer ging schrijven en vrijmoedig aan

deze reeks begon. Mijn vader was mijn getuige, zoals de lichtende torso in het Louvre die

van Rilke was geweest.

Du mußt dein Leben ändern. Het thema van de verandering slaat niet alleen op de levens-

wijze van de waarnemer, maar ook op het verloop van het gedicht: van complexiteit naar

de ontstellende eenvoud van de laatste regel, van beheersing naar overgave. De bood-

schap is dat vindingrijkheid en vakmanschap geen doel op zichzelf zijn. Uiteindelijk gaat

het om betekenissen in het gewone leven. En kunst is niet vrijblijvend. Een wezenlijke

schoonheidsbebeving heeft altijd consequenties. Wie echt geraakt is wordt een ander

mens.

Over de titel alleen al zou je een heel artikel kunnen schrijven. Het begrip 'archaïsch'

staat niet alleen voor 'uit de tijd', maar duidt ook een periode in de Griekse beeldhouw-
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kunst aan, van -620 tot -480, toen beeldhouwers nog geen gebruik maakten van anato-

mische kennis. De overgang naar 'vroeg-klassiek' wordt gekenmerkt door 'leren kijken'

en de ontwikkeling van een meer dynamische stijl. De oorspronkelijk van voor -490

gedateerde Miletus Torso werd lange tijd beschouwd als de eerste getuigenis van deze

omwentelling. Die sleutelpositie is inmiddels flink ondermijnd door de huidige onder

archeologen heersende onzekerheid over de oorsprong van het beeld.

Onwetend van latere ontwikkelingen noemde Rilke de torso 'archaïsch' omdat in zijn tijd

de aanduiding 'vroeg-klassiek' nog niet bestond. De aanname dat het beeld de lichtgod

Apollo voorstelt, mist overigens ook iedere grond, maar kwam de dichter uitstekend van

pas. Er komen in de veertien regels van het sonnet diverse metaforen voor licht aan te

pas: gloeien, lantaarn, glimmen, verblinden, glinsteren en een ster. Daar heb ik in de

vertaling de helderheid nog aan toegevoegd.

Omdat er zoveel in zit, vraagt Archaischer Torso Apollos om een uitgebreide analyse,

woord voor woord, maar ik beperk me tot het volgende. Het begint met het ontbrekende,

bijzondere maar vooralsnog niet gehoorde hoofd waarin de oogappels (pupillen of oog-

bollen) rijpten, oftewel leerden kijken en levenswijsheid opdeden. Het licht is uit de

ogen verdwenen, maar de hele torso gloeit en staat te kijken, al is het op een lager pitje,

naar wie eerst de waarnemer was. De schroefbeweging gaat in enkele lange zinnen rond,

zacht draaiend tot aan de alle aandacht trekkende kern waar zich het geslacht bevond, en

breekt daarna middelpuntvliedend naar buiten als een supernova met alle gevolgen van

dien. Het beeld is niet mismaakt maar volmaakt . De romp geeft perfect aan hoe de rest

is geweest.

Over mijn vertaling ben ik achteraf allesbehalve óntevreden. Onvertaald bleef eigenlijk

alleen de gesuggereerde doorzichtigheid van het marmer, hoewel die misschien ook al

voldoende spreekt uit de vergelijking met het soepele roofdiervel waarachter de spieren

zich zichtbaar spannen.

Uit de laatste strofe zijn de Rändern verdwenen. Ik ga er voor het gemak maar van uit

dat de dichter die vooral heeft gebruikt om te kunnen rijmen op ändern, het laatste,

onvervangbare woord van het gedicht.

Een ongeschreven vuistregel bij het vertalen van poëzie is dat, áls je gedwongen bent

iets weg te laten, je altijd moet proberen ergens anders iets toe te voegen dat een verge-

lijkbare werking heeft, of het geheel anderszins verrijkt zonder al te veel op te vallen.

Zo heb ik in de tweede strofe der Bug der Brust (de boeg van de borst) vertaald als 'hoe

die borstboog oogt', waarbij de dubbele betekenis van het werkwoord 'ogen' een extraatje

oplevert, omdat het behalve 'er (goed) uitzien' ook 'kijken' kan betekenen, geheel in de

lijn van het gedicht. Natuurlijk had ik de platte variant eugt ook nodig voor de rijm op

dreug.

Het gemächte is een oud woord voor de mannelijke geslachtsdelen. Het heeft iets in zich

van de macht tot verwekking, en dat is precies wat Rilke wil zeggen met zijn Zeugung.

De uitdrukking vuur plat in de derde strofe betekent in de eerste plaats 'vergeefs', maar

door dat plat heeft het ook iets van 'nietszeggend' , 'zonder diepte' of 'vormeloos', wat

binnen de ontkennende zin uitstekend van pas komt. Dat geldt ook voor de ofhaank van

de schouders, dat ook aan hangende schouders doet denken.

In de laatste strofe is healderheed geavn zowel 'licht uitzenden' (van een heldere ster) als

'helderheid verschaffen' in de zin van 'duidelijk zijn'. Deze helderheid manifesteert zich

in de vermanende woorden aan het eind.
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Rilke in zijn werkkamer in Hôtel Biron (1908)

Tenslotte gen spier wat. Een spier is in dit verband letterlijk een grasspriet of een

strootje, gen spier betekent 'helemaal niks'. In het Twents is dit spier een onzijdig

woord, in tegenstelling tot de spier in de gebruikelijke betekenis van het woord als

lichaamsdeel. Die onzijdigheid en daarmee de betekenis 'helemaal niks' wordt aan-

gegeven door het erop volgende woordje wat (in plaats van 'dee'). Maar de onvermij-

delijke associatie met de spieren van de torso brengt toch weer iets terug van de uit de

vertaling verdwenen Rändern.

Minpuntjes zijn er natuurlijk ook, bijvoorbeeld het Enschedese meer voor Nederlands

'maar' aan het eind van de tweede regel. Om verwarring met de andere betekenis van

meer te voorkomen, gebruik ik standaard het in een groot deel van Twente gebruike-

lijke 'mer', maar ten gunste van de rijm op gaslanteern wijk ik van deze stelregel af.

Tot slot de werkwoordvolgorde. Net als in het Fries kwam in het Twents van oudsher

het hulpwerkwoord achter het werkwoord waar het betrekking op heeft in zinnen als

hee har t geavn könn en dow mös aans leavn goan. Helaas bedacht ik me dat pas toen

ik de laatste twee strofen klaar had en weinig zin vond om weer opnieuw te beginnen.

Niet dat Hollandismen als könn geavn en goan leavn nog veel platpraters onnatuurlijk

in de oren zullen klinken. Ik hoor en lees ze overal, ook bij oudere native speakers.

Zelfs in het standvastige Fries is de laatste decennia onder invloed van de Nederlandse

media sprake van een kentering. Niet dat ík 'kinne jaan' en 'gean libjen' mijn strot uit

krijg, maar de jongste generaties Friezen zien daar bepaald geen been in. Het doet me

zeer aan m'n oren als ik het hoor. Daarom ervaar ik 'könn geavn' en 'goan leavn' in een

Twentse vertaling van een gedicht van bijna honderd jaar oud toch wel als een schoon-

heidsfoutje. Nichterum, ik zal miej waarn.

Voor deze aflevering heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het artikel Jij moet je leven

veranderen van Jaffe Vink in Trouw van 5 januari 1990. Dank ben ik ook verschuldigd

aan Bert de Haan die mij middels een kopie daarop attent maakte.

Goaitsen van der Vliet

Noten
1
 Bedoeld worden de drie horizontale strepen van het Jawa-logo.

Als kind dacht ik dat die het gewenste benzinepeil aangaven.

Achteraf vind ik de overeenkomsten met de torso toch wel treffend.

2
 Hindrik van der Vliet op zijn nieuwe Jawa (1955)
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Wat een triestig verslag…

Wat een triestig verslag...

Doe 'k een jaormennig leden slaegd was veur de kursus Stellingwarfs in 2002 bi'j de

ssR kree'k op mien vraoge "en hoe now veerder?" et bescheid: "Een protte doen en kiek

mar bi'j aanderen, hoe die dat doen." D'r bin niet vule te vienen - ik zol haost wel

zeggen durven: gieniene - die sund die tied meer in et Stellingwarfs schreven en daon

het as ikke. An die eerste goeie raod he'k onderdehaand dan ok roem voldaon, liekt me.

Mit de twiede raod "... en kiek mar bi'j aanderen, hoe die dat doen." bin 'k ok haost

daegeliks doende, mar daor wo'k vaeke ok een betien triestig van...

As siktaoris van een stichting moej' o.e. jaorliks verslag doen van wat d'r et veurige

jaor allemaole gebeurd is. Jammergenoeg he'k eins mar ien fesoenlik - now ja, fesoen-

lik? - veurbeeld in oons taelgebied om "te kieken hoe aanderen dat doen." Omreden et

eins mar et ienigst meugelike veurbeeld is he'k "Et Jaor- en Produktverslag 2009"

van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (ssR) d'r mar es bi'jpakt. Op bladziede

iene wodde ik drekt al wat triestig deur een opmarking die bliekber bi'j heur in de

Statuten staot onder de 'doelstelling’ lid h. staot: "het [ x ] onderhouden en [ x ]

bevorderen van kontakten met personen, groepen en instellingen, die geacht worden

het Stellingwerfs en de uitingen hierin te bevorderen of te willen bevorderen." Op et

plak wao'k d'r zels haoken tuusenin zet hebbe is bliekber et woortien 'selektief' d'r as

zetfout tussenuut valen. Een betien triestig...

Positief
Van de eerste alinea op de twiede bladziede wo'k alweer een betien triestig "Et bestuur

konstateert dat in et jaor 2009 verschillende projekten en/of aktiviteiten van de Stich-

ting uutvoerd of opzet binnen en tot mooie risseltaoten leided hebben of leiden gaon."

Ik begriep hieruut daj' alliend de positieve zaeken numen en de wat minder positief

verlopen akties onder de pette holen. Gien (redelik) objektief verslag mar beheurlik

naor jezels toe kleurd. Hmmm... zo zol ik niet willen mar ja, as zoks subsidie opsmit is

et lichtkaans niet onhaandig om et zo te doen. Aanderen zullen et misschien aanders

lezen mar aj' weten wat ik wete (dat de Gemiente bi'jglieks de ssR om advies vragt bi'j

pattie belangrieke zaeken) dan liekt et mi'j krek toe as de ssR heurzels een prestigieuze

pries toekend het, de H.J. Bergveldpries die iens in de zes jaor uutrikt wodt an een

persoon of instaansie die van groot belang is of west het veur et behoold, mar veural

veur et meer bruken gaon van et Stellingwarfs. Zoe'n pries zol ik op disse meniere niet

iens hebben willen! Ik wor hier een betien triestig van...

Twie geldstromen
In de volgende alinea, onder et koppien 'Verslaglegging' vaalt et mi'j vot op dat de ssR

de financiële verslaglegging (van de ssR én van de Stichting Et Boekefoons) uutbeste-

ded het an MRW-Accountants in Wolvege. Zoks kuj' inderdaod beter uutbesteden aj'

zels niet bi'j machte binnen. Ik wil trouwens toch nog es naovraoge doen bi'j MRW-

Accountants wao'k een dudelik financieel verslag van Et Boekefoons vienen kan want

naost een peer kotte optekenings verweven in et financiële verslag van de ssR, kom ik

dat nargens tegen. D'r zal dan ok gien meens weten hoe Et Boekefoons an centen komt

en waor ze die krek an uutgeven. Daor wo'k ok weer een betien triestig van...
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Daegeliks bruken van tael is gien wetenschop
Nao een ure in de hangmatte besluut ik toch om dit verslag veerder deur te spitten. Eerst

mit de bedoeling as veurbeeld veur hoe as zoks moet mar et wodde gaondeweg eerder

een veurbeeld van hoe et niet moet, naor mien idee. In 2009 was d'r mar ien bestuurlik

overleg mit de beide Stellingwarver gemienten en de perveensie, staot in et verslag, en

wel op 15 april. Zoe'n opmarking het zien uutvalen. Et kan goed uutpakken omreden

alles naor weens gaot of et kan wel es op mindere tieden duden. Ik perbeer mezels

neutraol te holen mar 'vrees ok mit grote vreze' want et belangriekste onderwarp was et

stopzetten van de subsidie t.b.v. et Wetenschoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding.

Mien vrees is 'ten positieve gekeerd' doe ik over dat stopzetten leesde; inderdaod hool

now mar es op mit al die Wetenschoppelike Onderzuken. Aj' een ure in Oosterwoolde

en een ure in Wolvege op de mark staon gaon te luusteren dan weej' veur nul centen

haost liekevule as daj' zoe'n 50.000 euro uutgeven en d'r dan de naeme 'Wetenschoppe-

lik' an geven kunnen. Wat kuj' daor een protte mooiere en betere dingen veur bedaen-

ken. Aj' zovule centen besteden an projekten rond jeugd en tael, hej' aorig meer rende-

ment, zegt mien nochteren verstaand. Ik wor hier dan ok weer een betien triestig van...

Vrundekraom
Ik bin nog niet op de helte van de twiede bladziede, van de twienendattig. As leesder en

kritikus kan 'k mien tied eins wel beter besteden mar ik wil toch weten hoe aj' een goed

jaorverslag maeken en begin et now dan mar as wark, as vri'jwilligerswark weltever-

staon, te bekieken en vrot gewoon veerder. Et is best volk mar kom niet an de centen. Et

ontslag van 'de mitwarker' wodde dan ok te vuur en te zweerd be- en anvochten. De

hiele vrundekraom wodde d'r bi'jsleept zoas perf. Niebaum uut de permosiekemmissie

van 'de mitwarker' en mitveurzitter Ten Oever van de SONT, iene wao'k eerder al mit

meer as vuuf minpunten ofscheid van neumen hadde. In dezelde tied wodde d'r ok nog

overleg voerd mit de direktie van de Iesselakedemie (de vrouw van 'de mitwarker') en

de taelkammeraoden van et Huus van de Taol in Drente. Allemaole ieder op himzels

lichtkaans beste meensken, mar aj' je beste vrunden de oorlog injaegen, dan bej' toch ok

diepe zonken, liekt mi'j. Hier wor ik alweer wat triestig van...

De poot stief
Mit nog hulpe van etzelde slag kammeraoden wodde d'r nog meer an daon, mar gelok-

kig, de beide gemienten en de perveensie hadden et allemaole deurzien en hullen de

poot stief. Et bestuur van de ssR konstateerde dat mit et votbezunigen van et Weten-

schoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding een belangrieke stiel(?) van et bientwark van

de ssR deurzaegd was. Ik wol ditkeer eins niet een mierkerd wezen die op alle taelflae-

ters zoolt legt mar in de goeiighied, wat is een 'stiel' in dit verbaand? Een 'pielder' of een

'staonder' ha'k beter begrepen! Niet zo hiel slim mar toch ok weer een betien triestig...

Overal een mannegien veur
Et heufdstok 'Passenniel' mos ik wel twiekeer lezen om te begriepen wat daor now eins

krek ston: ien keer in de maond is d'r warkoverleg en ien keer in veertien daegen et

meer inhooldelike stafoverleg. De staf bestaot uut staflid Pieter Jonker en direkteur

Sietske Bloemhoff. Kiek es an, dat bin nog es belangrieke zaeken om in je jaorverslag

mit te nemen. Geregeld mit 'n beidend uut de wiend en in de zunne zitten te koffiedrin-

ken, mit wat lekkers d'r bi'j, en dat numen we dan 'stafoverleg'. De iene as veurzitter, de

aander as staflid, en veur beide lopt de teller gewoon deur. Naost et warkoverleg en

stafoverleg hewwe ok nog een ofstemmingsoverleg tussen de veurzitter van et bestuur
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en de direkteur. In de meerste gevallen is Sietske Bloemhoff de veurzitter en toegelieke

ok de siktaoris van alle overleg. Gien wonder dat die et al 25 jaor volhullen het, in

dienst van disse stichting, en dat wodde - hiel bescheiden - vierd. Ik zie et allemaole

nog de hieltied een betien triestig in...

Dieltied-baenties
Sietske Bloemhoff warkt neffens et jaorverslag 24 uren in de weke. Ondudelik is et as

daor nog 8 uren Stellingwarfs binnen hiemkunde bi'j kommen of dat et al mit al 24 is.

Pieter Jonker (oold-direkteur) krigt 16 uren betaeld veur zien plakken en knippen in et

kennis- dokumentaosiecentrum. Trijnie Telkamp warkt 24 uren weeks an De Ovend,

uutgeveri'je en administrasie. Dr. Henk Bloemhoff dee - tot 1 feberwaori - 28 uren

Wetenschoppelik Onderzuuk en Taelbegeleiding, waorvan 8 uren bi'j de RUG. Aandere

uren wodden nuumd veur vri'jwilligers en kosten mit een betien gelok niet meer as

koffie of thee mit wat lekkers d'r bi'j. As die betaelde uren allemaole zoe'n betien in

dezelde tied maekt wodden dan betekent dat dat et dure gebouw in Berkoop mar zoe'n

dattig uren in de weke nuttig bruukt wodt. Hier wor ik alweer wat triestig van...

Dubbeld tellen
Laot et dudelik wezen daj' de teller bi'j de deure aorig veur de gek holen kunnen aj'

daor een peer keer mit de hanen veurlanges wapperen of ie lopen daodwarkelik een

peer keer in en uut. As d'r now wel of gien 6.000 bezukers over de drumpel kommen

binnen kan ik niet naogaon mar durf ik veur mi'jzels wel te halveren. Dat et Dörps-

archief ok onderdak was in dit dure gebouw, geleuf ik graeg mar zegt me niks, krek as

dat een filmploeg in et begin van et jaor ien keer in de veertien daegen gebruuk maekte

van de grote zael. Zoks allemaole opnumen om de twienendattig bladzieden mar vol te

kriegen, zol ik niet andurven in zoe’n verslag. Ik wor alweer wat triestig...

Overleggen en vergeerderen
Nog meer overleg en vergeerderings. Et bestuur vergeerderde 7 keer en die bestuurs-

vergeerderings wodden ieder keer mit veurbereided deur de direkteur(?). In die be-

stuursvergeerderings wodden veurstellen daon (op dat terrein) an et bestuur(?). Ver-

slaegen van Warkgroepen en Kemmissies wodden op een warklieste zet veur et bestuur

en daor kwammen ok de al eerdernuumde verslaegen van staf-, direktie- en bestuurs-

overleg op te staon. Een hiele waslieste, dan ok, die neudig es een hiele dag bepraot

wodden mos tiedens een 'hei-dag' op Laandgoed de Iese. Ja, ja! Et bestuur van de ssR

bestuurt neffens et medel 'cultural government'. Een kreet die deur - wel meer - te passe

en vaeker nog te onpasse bruukt wodt en waor eins gien meens van wet wat et now

krek inhoolt. Lichtkaans is disse kreet in dit verbaand 'domweg' overneumen uut de

'Fryske Kultuernota 2007' mit et doel om an te geven dat d'r bestuurd wodt deur 'be-

sturen op ofstaand'. Mar die lege kreet is in dit kleine wereltien van de Stellingwarfse

schrieveri'je lieke 'domweg' niet waor. Aj' je op ofstaand besturen laoten willen dan

moej' neffens mi'j et besturen overlaoten an bi'jglieks een degelike orgenisaosie in

Liwwadden. Alweer een veurbeeld om wat triestig van te wodden...

As 't muuilik wodt
Aj't zels niet meer weten dan moej' een kemmissie of zoe'n soorte orgaon in 't leven

roepen, is mi'j vroeger op een managementskursus - as grappien - al es uutstokt. De ssR
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is op et Laandgoed tot et inzicht kommen om naost de bestaonde Schrieversronte en Et

Boekefoons alderdeegst nog een hiele ni'je Stichting te beginnen: Vrunden van de

Schrieversronte. Dat et oprichten van zoe'n (belangrieke?) ni'je stichting mar hiel ter-

loops in ien riegeltien nuumd wodt in dit jaorverslag is ok alweer een betien triestig...

Kemmissies
Dan wo'n d'r mar liefst elf kemmissies nuumd die binnen de ssR bestaon! Aj' je wark

niet ankunnen of niet goed doen of daon hebben, kuj' dan ok te kust en te keur kiezen

om een aander daor de schuld van te geven. Dan bin d'r wel twaelf orgenisaosies te

numen waor de ssR in vertegenwoordigd is. Jammer dat d'r zovule femilie- of vrunde-

verbanen te leggen binnen. Onder et volgende koppien wodt oons kondschop daon dat

"de webstee van de ssR de hieltied aktueel holen wodt deur leden van de staf". Wie

weren die 'leden' van de staf ok alweer? D'r was onder et koppien 'Passeniel' eins mar

ien staflid (PJ) en die het al es tegen mi'j zegd dat hi'j een 'digibeet' was. Awwe de

direkteur dan ok nog as staflid mittellen dan kowwe tot de optelsom van: nul plus nul is

nul. Ik kan dan ok niet geleuven dat iene van die twie de webstee onderhoolt. Ik bin

bange dat de 'mitwarker' die hier as koördinator nuumd wodt, dat wark dot, mar et kan

mi'j missen vanzels. Mar waoromme niet man en peerd numen waor dat op aandere

plakken wel briedvoerig uutstokt wodt? Nog de hieltied een betien triestig...

Zorgen van et bestuur
"Et bestuur van de ssR maekt him grote zorgen over et tal uren dat an et begin van 2010

inzet wodden kan veur et belangrieke wark dat veur et Stellingwarfs en de streekkultuur

verzet wodt." Gewoon mar wat hadder warken en veural ok, je mit zinnige zaeken

doende holen, liekt mi'j. Dat d'r ingaonde 1 feberwaori 2009 gien wetenschoppelik wark

meer daon wodden kan is vanzels hielemaole niet slim en ok al hielemaole niet waor.

D'r wodt lichtkaans bedoeld dat zo'k wetenschoppelik wark niet meer betaeld wodt; mar

dat is hiel wat aanders. D'r is onderdehaand ok wel haost genoeg van dat 'belangrieke'

wetenschoppelike wark veurhanen. En wie dot daor eins wat mit? De opmarking dat

zo'k wark niet deur aanderen overneumen wodden kan moet subsidiegevers an ’t nao-

daenken zetten. Wat de subsidiegevers ok an et daenken zetten moet is de opmarking:

“… ok in 2010 wodt d'r stevig an deurwarkt om ni'je subsidiestromen te vienen om dat

belangrieke Wetenschoppelike wark toch deurgaon laoten te kunnen.” Ze wo'n toch niet

betaeld om te zuken naor wat daor gieniene op te waachten zit? Gao toch gewoon an 't

wark! Ok weer wat een triestig stokkien...

Financiële zorgen
Et bestuur maekt him sowieso grote zorgen over de financiële situaosie, bi'jglieks omre-

den d'r een maondselaris en de financiëring van et Tomke-projekt 'uut eigen middels'

betaeld wodden mos. Wat bin die 'eigen middels' now dan toch? Subsidiecenten bin gien

'eigen middels'. Subsidiecenten hej' kregen om daor zo vlogge as mar meugelik is wat

nuttigs mit te doen, in dit geval veur et Stellingwarfs. Alderhaande stiekeme rekenings

veur 'eigen middels' kun en meugen niet bestaon in een transperaante stichting die leeft

van centen van de gemienschop. En wat is die eigen bi'jdrege van € 10.000, levert veur

de financiëring van de stichting? Et bestuur zal d'r in 2010 alles an doen om de situaosie

te verbeteren en et tekot van € 11.745 van 2009 omme te bugen. Een mooie gedachte-

gang mar in disse tied van krisis en in disse tied dat d’r meer viskers bi'j et waeter zitten

kommen binnen om te visken, niet een slim reeële gedachte. Een positief verhaeltien

mar et blift een betien triestig...
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Kwaliteit veur centen
In et bestuurlik overleg en overleg mit volksvertegenwoordigers is in 2009 niet over

een ni'je budgetoverienkomst praot. In 2010 zal perbeerd wodden om wel weer zoe'n

overienkomst op pepier te kriegen. Persoonlik bin ik van gedaachten dat dit niet

lokken kan, niet lokken moet en niet lokken zal. De gemienten en de perveensie as

vertegenwoordigers van et volk, alle volk, bin onderdehaand de ogen eupen gaon en

zien now eindeliks in dat kosten van dit (belangrieke) instituut niet in een goeie verho-

ling staon tot kwantiteit (en kwaliteit?) van et bruken van oonze mooie streektael, et

Stellingwarfs. Een strukturele bi'jdrege van subsidiegevers om et eigen kleine (femi-

lie)kliekien in de bienen te holen waor et grootste pat van de centen an gebouw en

selarissen opgaot is niet (meer) te verkopen an al die aandere burgers of meensken en

instellings die niks speciaols mit de tael hebben of daor now krek ok graeg een bi'jdre-

ge an leveren willen, mar dat now de hieltied uut eigen buse bestuveren (moeten).

Allemaole waor, mar ok een betien triestig...

Gien struktureel budget
Westaende het in mien ogen een goeie zet daon deur in 2009 gien centen meer be-

schikber te stellen veur et lesmateriaol veur et projekt Hiemkunde. Een verplicht

uurtien Stellingwarfs op de legere schoelen (sorry, in et basisonderwies) het tetaol gien

nut as dit niet ok deur alderhaande aandere invaalshoeken bried ondersteund wodt. En

de jeugd betrekken bi'j de tael en kultuur van oonze omgeving kan vule beter en

goedkoper op aandere menieren daon wodden as deur zoe'n uurtien verplicht

Hiemkunde. Wi'j van de Stichting Stellingwerfs Eigen hebben (een pat van) oonze

inzichten daorover onderdehaand onder et motto 'Veur minder centen, meer risseltaot'

kenber maekt in oonze 'Netisie m.b.t. de Kadernota 2010' en die anbeuden an alle

betrokken bestuurders, c.q. subsidiegevers. In diezelde Netisie vraogen wi'j al hiele-

maole niet om centen mar vraogen ondersteuning veur projekten die bried dreugen

wodden. Strukturele budgetoverienkomsten moe'n zo gauw meugelik van de taofel en

inruild wodden veur zoksoorte projektsubsidies waor wel - en meetber - risseltaot van

komt. Daorbi'j wiwwe trouwens niet onder de gemienten as opdrachtgevers kommen te

staon mar moe'n de idenen veur een goed projekt uut de kreatieve geesten van de hiele

bevolkingsgroep op de bodden kommen. Dat zoks now niet zo is, is toch ok weer een

betien triestig...

Mooi, niet
Neffens et verslag - ik bin onderdehaand linksonder op bladziede vieve - is d'r een

protte tied steuken in et 'kader van et projektmanagement'. Alweer zoe'n mooi ni'j

woord dat op disse wieze in et Stellingwarfs inburgerd raekt. D'r is ok een protte tied

en energie steuken in de viering van Stellingwarf-700. Et wodde de ssR ok dudelik dat

perti'jen in een mooie saemenwarking tot hiel vule in staot bleken te wezen. Now, ik

zol zeggen kom es langes, dan praoten we d'r nog es over. Mar krek as al die aandere

veurstellen van oonze kaante over saemenwarking: gien reaktie, en dat is toch een

betien tristig...

Et belang
Bi'j slot van zaeke stikt de verslagmaeker van de ssR himzels nog es een vere in 't gat

mit de bosschop dat d'r weer veul vraoge naor hulpe en ondersteuning deur dadden

west het mit grotere en projekten van pattekelieren(?). Daormit wodt opni'j et maot-

schoppelik belang van de ssR bevestigd, neffens et eigen verslag. Veur de toekomst

daenkt de ssR weer een protte tied en energie kwiet te raeken an overleg mit de ge-

mienten en perveensie om tot goeie financiële ofspraoken te kommen. De hiele
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passenielskaaste van bestuur, direktie en staf zal daor ok in et jaor 2010 veur optrom-

meld wodden omreden die overleggen muuizem verlopen. Tja, dat kriej' aj' gien goed

verhael hebben. En gien verhael hebben is zo ongeveer et slimste dat een schrievers-

klup overkommen kan! Misschien een tip veur et bestuur, staf en direktie: doe een kur-

sus 'storytelling'. Weer een mooi woord mit een lochtledige inhoold. Een weerdevolle

anvulling van et Stellingwarfse 'vokabulaire'. Mar ja, aj' zo de kost verdienen moeten is

dat toch een betien triestig...

Nao et begin
Nao de eerste vuuf bladzieden van et jaorverslag van de ssR bin ik wel een betien muui

van alle pathetische leeghied in dit verslag en he'k eins ok gien puf meer om de aandere

vuventwintig bladzieden op diezelde meniere deur te vrotten. Ik volstao veur de rest

mit een peer kotte opmarkings:

Ukkeklasse
- ik vien et jammer dat d'r zoe'n protte tied (en zokke dure centen) vergriemd wodden

mit et knippen en plakken tot A4-fermaot van oolde kraanteknipsels. Was et niet een

betere investering om een A3 (of nog grotere) scanner an te tugen? Mit een webcam op

een statief, een peer goeie laampen, de Stellingwarfse Woordeliesten en een goed stok

software kuj' veur minder as € 100 alle gangbere fermaoten an. Dan zet ie zoe'n man as

Pieter Jonker (mit zien traktement!) toch niet an schere en liempottien? Wat ha'k hier in

een saemenwarking graeg een bi'jdrege an leveren wild! Mar zoks komt bi'j digibeten

niet op, vanzels. Of gaot et meer om et maeken van uren as om et risseltaot? Dat is dan

wel wat triestig...

Professionele hulpe
- in et jaor 2007 en 2008 bin d'r dan 7.000 artikels scand mit de bedoeling dat die op de

webstee van de ssR zet wodden zullen. Wanneer zal dat now dan es wezen? En as dat

krek zo gaot as mit de rest van et archief, m.n. as et archief van bi'jglieks Saslaand dan

kuj'm jim om mi'j de muuite besperen. Dit is gien zuken en et geft al hielemaole gien

meugelikheden tot et leggen van verbanen, laot staon kruusverbanen. Mien advies: hael

d'r zo vlogge meugelik professionele hulpe bi'j of beter nog: breng et hiele spul zo

vlogge meugelik naor een professionele instelling as bi'jglieks Tresoar in Liwwadden.

Wat triestig...

Piet Bult

11 + 11 = 23… (toch?)

In juli verschienen d’r twie ni’je boeken van de in 2005 overleden Stellingwarver schriever Jan

Veldhuizen. Et gaot om de dichtbundel ‘De wiend blaost ok wel es aandersromme’ en een boek

mit kotte verhaelen ‘Laot mi’j now ok es wat zeggen’. De boeken kosten € 11,00 et stok. Wie

beide boeken toegelieke kocht betaelt liekewel € 20,00.

Wie beide ni’je boeken van Jan Veldhuizen toegelieke kocht betaelt € 20.00 i.p.v. € 23.00.

Aj' een berichien hebben, lej' et hier dan even henne?

(Van de ni’je webstee www.stellingplus.nl)
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Tsjerkepaad…

Tsjerkepaad 2010 in de Protestante kerk van Makkinga

Wij doen weer mee met Tsjerkepaad.
De kerk is nog op 14 en 28 augustus en 11 september open van 13.30 uur tot 16.30
uur. Er zijn exposities van kunstenaars uit eigen regio. Dit stellen we zeer op prijs en
we hopen dan ook dat u allen even komt kijken.

De data’s van de exposities zijn:
14 augustus Beelden en schilderijen van Harm Flootman uit Makkinga
11 september Schilderijen van Marja v d Werken uit Makkinga. Tevens is er die dag
van 3 tot 4 uur een concert verzorgt door Bone Brass trombone kwartet en Arian van
der Mark orgel.
Hielke Scheper[Audiotrade] verzorgt diverse keren luistermuziek.

Tot rust komen
We leven in een samenleving die voortdurend prikkelt met informatie, aanspraken en
verleidingen. De hectiek van het bestaan kan enorm uitputten. Dat lijkt iets van deze
tijd, maar ook vroeger vond men het leven te druk en teveel eisend. Men zocht de
stilte van de woestijn of de eenzaamheid op een afgelegen plek in het bos.

Een manier om tot rust te komen is meditatie. Vanuit de verstilling. Meditatie kan ook
helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen en te ervaren waar het je
uiteindelijk om te doen is. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en
met God. Om je steeds meer verbonden te voelen met wat van blijvende waarde is.

Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn voor al
wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga
je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. Het beoefenen van
meditatie gebeurt al eeuwenlang, zowel binnen de christelijke traditie als binnen
andere godsdiensten of wereldbeschouwingen.  

Er zijn diverse vormen van meditatie. Binnen de christelijke traditie wordt er vaak
gemediteerd door het intensief lezen van een bijbeltekst. b.v.

Job 33:4 - "de geest van God heeft mij gemaakt,
de adem van de ontzagwekkende doet mij leven."

Mediterend ademen, ademend mediteren is leven uit Gods adem.
Bij het inademen ontvang je leven, bij het uitademen vertrouw je je leven weer toe
aan Hem of Haar die het je gaf.
Je neemt op en je geeft af, je krijgt en je laat los.
Je ervaart dat je het leven krijgt, telkens weer om niet.

Geniet van het wonder van de zomer en van elkaar.

Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End, tel 0516 - 44 14 77

e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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Volksverhaelen… (15)

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…

-.-.-.-.-

Willem Beukelszeune

Aj' deur de grote deure de karke van Biervliet instappen, ziej' an je rechterhaand een beschil-

derd glasraem. Dat schilderi'je stelt een visker veur. Hi'j het een blauwe wambuis an mit

oranje omslaegen an de mouwen, waoronder de hemdsboorden zichtber binnen. Een kappe

bedekt zien heufd, een kotte broek zien bienen, en zien voeten stikken in klompen zonder

hakken.

In de linkerhaand het hi'j een hering, wiels hi'j in zien rechterhaand een kaekmessien vaaste

hoolt.

Naost et heufd van de visker staot krek zoe'n messien ofbeelded en ok een kroonde hering,

mit et mark van een heringbuis d'r tussenin. De man zit op een omkeerde körf en aachter him

ligt vistuug en een tonnegien, waor herings in te zien binnen. Vlakbi'j nog een viskerspinke

en veerder nog wat boten in de veerte die et taferiel of maeken, dat as raandschrift het:

Willem Beukels raekte weg in 1397

Die Willem Beukelszeune is now dan ok al jaoren en jaoren uut de tied. Deur zien uutviening

het hi'j een hiele protte bi'jdreugen tot Nederlaans welveert en Nederlaans macht. Hoe dat zat

za'k je now vertellen.

De hering is een trekvis. In et begin van de zoemer kommen ze bi'j oonze kust. Ze wodden

dan mit miljoenen vongen. De vangst duurt gewoonlik mar een week of viere. En in die tied

kun al die herings niet allemaole toegelieke opeten wodden.

Ze maekten dan ok veur de tied van Willem Beukelszeune mar hiel zunig wark van die

heringvangst. Want wat zoj' mit zovule vis doen moeten? Die koj' toch niet beweren en ok

niet zoolten, omreden de ingewanen altied tot bedarf anzetten. En iedere hering eupensnieden

kostte tevule tied. Butendat verleur de vis tevule van zien vet en wodde daor dan minder

lekker deur.

Doe kwam de Biervlieter visker op een geweldig idee!

Hi'j gong de hering kaeken!

Dat is: aachter de kieuwe een snee in de vis maeken en d'r dan de ingewanen in ienkeer

uuthaelen, zonder de vis veerder eupen te snieden.

Om now de zuverde visken veur bedarf te beweren, pakte hi'j ze dichte op mekeer in een

tonnegien en bestri'jde ze mit zoolt.

Zoas dat meerstal gaot mit meensken, die wat ni'js bedaenken, gong et ok mit Willem

Beukelszeune. Hi'j wodde hattelik uutlachen.
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"Wanneer is je hering now goed om bakt te wodden, of eet ie ze altemet rauw op?" vreugen

zien maoten, die de gek mit him hadden.

"Krek!" zee Willem Beukelszoon. "Ik eet ze zomar rauw uut et voesien! En aj'm ok iene

hebben willen, eet dan mar es iene mit."

"Nee..., daank je de koekoek!" zeden zien maoten. "Rauwe vis lussen we niet!"

Mar wat die vrunden van Willem Beukelszeune doe staon leuten, wodde al rap deur

aandere meensken wel slim op weerde takseerd.

Ieder die de zoolten hering pruufde, vun die hatstikke lekker. Mar et beste van alles was

nog, dat de vis now maonden en maonden beweerd wodden kon. En de oolden smaekten

nog krek liekegoed as de ni'jen. Ze hoefden now mit die oolde hering dan ok niet meer

verlegen te zitten.

De ni'j vongen herings wodden now alderdeegst zo uut et net vot-en-daoliks kaekt en

zoolten naor de wal toe brocht. Et tal heringviskers nam geweldig toe. Op de schipstimmer-

warven was gebrek an hanen om alle bestelde buizen te maeken. Touwslaegers, zeilmae-

kers, smitten en kupers wussen gien raod om alle klaanten te helpen. In et hiele laand, mar

veural in Hollaand en Zeelaand, was een protte drokte, vertier en welveert, zoaj' gienertied

zien hadden.

De grote visseri'je, zoas van doe of an de heringvangst nuumd wodde, was een rieke bron

wodden, waor tienduzenden meensken een roem bestaon in vunnen.

Et heerlike zeebanket wodde wied en zied verstuurd. De Hollaanse hering was niet alliend

lekker van smaek, mar ok slim gezond eten.

"De hering in et laand, de dokter an kaant!"

Zo klonk van alle kaanten dit spreekwoord.

As de eerste kostelike laeding op versierde waegens et laand inree joelde en jubelde et volk.

En mit reden! Want an die visseri'je daankt oons laand een beheurlik stokkien welveert.

Mar ok roem en groothied.

Op de heringvloot wodden van dörpsjoongies kloeke zeeluden maekt, die de ere van oonze

vlagge over aende hullen. En uut die viskers gruuiden de wakkere Janmaots, die Spanje

tegenhullen en de Ingelsen op de vlocht jaegden. Willem Beukelszeune legde daor de

fonnementen veur.

Daank an die wakkere Biervlieter!

Jannie D.

Gieterse gezegden en andere gekkigheden uut ‘Uster de Fluster’

Om d´aandre dag - De ene dag wel de andere niet

Op alle daegen lopen                     - De laatste dagen voor de bevalling

Op oze voeten lopen                      - Op de kousen lopen

Op ´t kantoor zitten                     - Op de w.c. zitten.

Alle botter hoef ie niet op ien

        plakkie brood te smeren - Zuinig aan doen

Wat goed eni-jd is lat niet los          - Wordt gezegd als iets van goede kwaliteit is

                                                                                             ook van b.v een relatie

An de latten wezen                       - Doodmoe zijn

Laoten wi-j er nog iene nemen        - Laten wij nog een borreltje nemen

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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Ouwer worre…

Tante Gré en ome Dorus

Die 'k al heel veul jare ken

Doene alles altoid samen

Weer 'k nag bar jaloers op ben

Dat ze lesten op 'n zundeg

Bai me kwame op bezoek

Zoi Gré, bai een lekker koppie:

"'k Ben an 't loinen, nei, geen koek."

     Maar as ik heur onderkinne

     den zien hange op 'r bloes,

     denk ik: je benne ankommen

     't Loinen is voor jou een smoes

     'k Zet m' skaal met lekke're koekies

     dat hoort 'r op zundeg bai

     vlak bai Dorus op de tafel

     Maar die most ok niet, zee hai

     En hij sliste wat met praten

     weerdeur ik 'm slecht verstond

     Dat ik vroeg toen an 'm Dorus

     Joon wat is 'r met je mond?

     Hai zee: "'k Zal je wat vertelle

     Want deer kom 't dat slissen van

     M'n gebit loit thuis op 't aanrecht

     Want deer heb ik toch niks."

Ik most ok weer puur luid skreeuwe

Want 't aperaatje voor z'n oor

Zat nag in z'n daagse jassie

Maar deer is zo'n ding niet voor

Hij gransd' over 't ouwer worre

't Gong achteruit, 't beste was erof

Z'n kloine toon deed ok bar zeer

Hai had 'm skoen an en 'n slof

    Ik zee: "Mejoon we worre ouwer

    Maar je kenne nag heel lang mee

    Leit vooral de moet niet zakke,

    Den kroig je nag jare AOW"

Sjaak Visser, Benningbroek (in et Westfries)
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Et levensaende en de tael van thuus…

Et Levensaende En De Tael Van Thuus:
een mingelmoesien van tegenstriedige emosies

Op ‘e radio en tillevisie bin de laeste maonden gereld reklamespotties te zien van begraffenis-

ondernemings die heur toekomstige klaanten anvieteren om goed nao te daenken over de

weensken bi'j de uutveert. Wi'k de kiste wit varfd? Wat meziek wi'k in et krematorium? Wat

plakkien koeke moet d'r bi'j de koffietaofel, of wodt et een kraekeling? En zo veerder...

Vanzels bin alle begraffenisondernemings hiel percies in staot om an de weensken van de

overledene integen te kommen.

Et zol mi'j gien ni'j doen as bi'jkotten nog een speciaole vraoge an et weensenpakket toevoegd

wodt: wat tael willen jow dat d'r praot wodt bi'j de uutveert: Nederlaans of dialekt, de tael van

thuus?

Hier mos ik an daenken doe 'k de oflopen maonden een peer keer uutveert en streektael mit mekeer in

verbaand brocht zag. Een peer weken leden bi'jglieks praotte ik mit de Drentse schriefster Aagje Blink,

die van beroep vaatdiagnostisch labberaant in et Scheperziekenhuis in Emmen is en daornaost in heur

vri'je tied ok nog uutveertbegeleider. Vrouw Blink praot en schrift naor eigen zeggen een kombinaosie

van et veenkeloniaole Drents en et Zuudoostelike 'zaand'- Drents. "Een schoft leden bi'j een begraffenis

in Giethoorn (Overiessel), waor een hiel aander dialekt praot wodt, stonnen de femilieleden d'r op da'k

de toespraoke in et Nedersaksisch holen zol. Daorbi'j wussen ze dat mien Drents niet hielemaole

overien kommen zol mit heur Overiessels. De naobestaonden haandelden naor de weens van de

overledene, die hoopte dat dit de sfeer van intimiteit en naobi'jhied creëren zol die hi'j him weenskte

veur zien uutveert." Et wodde d'r neffens Mevrouw Blink inderdaod een hiel biezundere en waarme

uutveert deur, die heur een protte kompelmenten opleverde van die d'r daor bi'j weren.

Streektael, hoewel in dit geval niet loepzuver et eigen dialekt, dreegt bi'j disse uutveert in Giethoorn dan

ok bi'j an de weenskte sfeer van intimiteit en naobi'jhied. Om vergeliekbere redens zee de direkteur van

et Drentse Huus van de Taol, Jan Germs - Drent van et jaor in 2009 - neffens Mevrouw Blink bi'j de

ofscheidsbi'jienkomst van zien moeke ok in et Drents. "Et zol hiel onnetuurlik wezen a'k mien moeke

bi'j heur uutveert opiens in et Nederlaans toespreken zol, wiels ik tiedens heur leven alliend mar Drents

mit heur praot hebbe," motiveerde Germs zien keuze aachterof.

Te dichte bi'j
En dan schöt mi'j rempend een opmarking te binnen van perfester Anne van der Meijden bi'j de

prissentaosie van de Stellingwarver Biebel op 12 meie laestdaegs in Wolvege. Domenee van der

Meijden wodde vraogd om de ofscheidsdienst te leiden veur een overledene uut Twente. "Et was iene

die ik tiedens zien leven eins gien woord Nederlaans praoten heuren hebbe, dat ik vreug an de femilie:

et zal lichtkaans wel in et Twents moeten, is et niet?" De reaktie was slim beslist en veulzeggend: "O

nee, dominee, asjeblief niet. Dan komt et allemaole vusen te dichte bi'j. Dat kuwwe eerlik waor niet

an!"

Mi'j donkt, dat et hier gaot om de zelde emosionele naobi'jhied as bi'j de uutveert in Giethoorn mar dat

de emosies in dit geval hiel aanders benaoderd wodden, ja bi'j veurkeur beparkt wodden deur et dialekt

buten te sluten. Ik weet niet hoe de Stellingwarvers tegenover Stellingwarfs bi'j de uutveert staon. Een

schoft leden bin 'k - om vertrouwd te raeken mit et Stellingwarfs - naor de mark in Oosterwoolde gaon

en naor een uutveertdienst in Else (Elslo). Op de mark wodde ik op mien winken bediend. Mar in de

karke wodde alliend mar plechtig Nederlaans praot. Mar dit iene veurbeeld hoeft netuurlik niet

maotstafgevend te wezen.

Dick van Niekerk

Zelsstaandig ni'jsschriever in Goirle (N-B), onder aandere doende mit een briedvoerige

tiedschrifteserie over streektaelen in Nederlaand, vniekerk@globalxs.nl
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Sammie…

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

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

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

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

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

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

.-.-.-.-.

De Pries…

Gistermorgen kreeg ik over de post een pries. Gegarandeerd € 5000,-- . Ik docht,

ha’k ’t now eerst mar ‘s, desnoods in een bescheten lappien. Want as ik alle priezen,

in de loop van de jaoren, en dat waegenpark vol mit auto’s die me toezegd binnen,

kregen hadde dan wa’k riek, stinkende riek. Nao al die jaoren bin ‘k dat nog de hiel-

tied niet, mar ik heb de hieltied wel wunnen! D’r ston alderdeegst bi’j da’k grote

kaans hadde om ok nog € 100.000,-- d’r bi’j te winnen.

De hiele dag docht ik an die € 5000,-- om onder mien kiender verpatten te kunnen.

Ik bin d’r haost net zo mit bedeeld as Afkes Tiental, ok zoe’n mooi groepien. Zoks

maekte me bliede en zo fanteseerde ik mar wat deur. Doe bedocht ik, stel dat ik die

€ 100.000,-- now ’s winne, wat moet ik daor now mit? Iederiene gauw een flinke

batse geld geven en de belasting zal wat graeg die ere helte hebben willen.

Vot kree’k et benauwd, stel dat et bekend wodt! D’r lopt zovule verkeerd volk rond

en ze zollen bi’j me inbreken of mien kiender wat andoen of in et argste geval een

kleinkiend ontvoeren. Ik kreeg et d’r waarm van en was d’r hielemaole niet meer

bliede mit. Vandemorgen kwam d’r al weer een groot kevot binnen en d’r ston in

da’k eerst mar ’s een peer cd ’s kopen mos en dan maekte ik kaans op…

Iens niet meer gegarandeerd! Mit nog inkelde aandere duzenden meensken zo’k een

pries winnen. Ja, ik bin me daor niet hielemaole gek. Ik hebbe cd ’s zat in huus en ik

luuster d’r haost nooit naor. Omroep Frieslaand en de tillevisie bin mien favorieten.

Gien € 5000,-- en gien € 100.000,--.

Ik vuul me now weer rustig en bin bliede da’k et niet daon hebbe. Ik vule me niet

meer bedreigd. Wat een opluchting. Die zorgen he’k weer aachter de rogge. Dag

pries!

Sammie
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Voetbalgekte…

Voetbalgekte…

Wat meensken mekeer andoen is eins iens niet met een penne te beschrieven.

Om de voetbalgekte mar es te numen.

Mit scheidsrechters die een wedstried zo mar naor heur haand zetten kunnen.

Aachter de schaarms bin rere machthebbers doende om heur invloeden gellen te

laoten.

De voetballers trappen bi’jtieden mekeer haost et ziekenhuus in.

De supporters wodden opzwiept zodat d’r hatrimte storings bi’j optreden.

Miljoenen euro’s vliegen over en onder de taofels deur.

Vlaggefebrieken maeken duzenden vlaggen extra as heur laantien es eerste wodden

zol.

Mar heremientied, wat een spiet.

Ze konnen de vlaggen in Nederlaand votsmieten of weggeven.

In aarme lanen kunnen ze er lichtkaans nog wat mit.

Om gek van te wodden?

Wel nee, een twiede plak is ommes ok mooi.

Rondveren in de grachten van Amsterdam, daor was zo op rekend, et mos toch mar

deurgaon.

Zo gaot dat in een klein laantien mit een groosk volk en een demissionair

kammenet..

Henk de Vries

'n Bitje Lând van Kuuksen humor

• Op schol mosse de jong 'n tékening maoke van d'r ége. Bértje hai zó 'n gedrocht

getéêkend det de méster zén: " Bértje, dè kan ùllieje vádder noit zo bedoeld

hébbe!"

• "Juffrouw", zét Fientje: "Ik was gist're ziêk. Mien moeder zei, dat ik mar moest

zegge, det ik buukgriep hai." "Wat zeg je nou, Fientje?" vraogt de juf. En

Mientje in d'r béste Nederlands: "Juffrouw, ik moes van mijn moêder zéggen,

dat ik buikgrijp had!”

• Zét 'nen oûwe mins téggen 'n jong van 'n jaor of vértien, die mit 'n sjekske in d'n

bek stevig stùt te paffe: "Zozo, zie'k dè goêd? Kunde géj al allénnig roke?"

Chris Kerkhoff
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

besjachelen = bedriegen, belazeren, besjoemelen, vooral: in financiële zin

beslaanteren = bemorsen

besleiferen = l. steeds rondhangen, steeds rondslenteren

   2. een vrouw tot gemeenschap weten te krijgen

beslot = vaste samenhang, stevig verband in het model waarin concrete dingen horen,

    bijv. uut beslot wezen d.i. ook: ziek zijn, niet goed gaan (met iemand); van

    iemand die veel eet: Hej 'gien beslot in de maege?

besmotsen = bevuilen, smerig maken

Stellingwarfse of Stellingwarver…

In de LC van 5 juli 2010 ston op de veurste bladziede een kot stokkien over et ieuwfeest

in Donkerbroek as ankondiging veur een wat groter artikel op iene van de volgende

bladzieden. In disse ankondiging vul oons oge op et woord 'Donkerbroekster', "Een

Donkerbroekster moest naar het ziekenhuis ...". In et bedoelde artikel veerderop kwawwe

et woord 'Donkerbroekemer' tegen zoas dat in krek etzelde verbaand bruukt wodde: "Een

Donkerbroekemer werd door een vechtersbaas ...". Wanneer bruuk ie now dat '-ster' en

wanneer dat '-emer', vreu'we oons of. Krek etzelde gelt veur ‘Stellingwarfse Biebel’ of

‘Stellingwarver Biebel’.

Om mit die laeste te beginnen: in haost alle gevallen - veural ok bi’j twiefel - bruuk ie et

‘Stellingwarfse’; et Stellingwarfse maegien, de Stellingwarfse domenee, de Stellingwarf-

se schriever, en gao zo mar deur. En toch numen we oonze vertaeling van de Biebel in et

Stellingwarfs: de ‘Stellingwarver Biebel’. Dit bruuk ie eins alliend aj’ d’r - zo goed as -

wisse van binnen dat et de ienigste is, as d’r now en in de kommende tied mar iene van

bestaot en lichtkaans van bestaon blieven zal. D’r is mar iene ‘toren van Pisa’, mar iene

‘Ooldehove’ en mar iene ‘Schrieversronte’ in de Stellingwarven. Oeps… Dit laeste is

vanzels al een jaor of zesse niet meer et geval. De ssR mag dan eins ok gien ‘Stellingwar-

ver schrieversronte’ hieten mar zol zien naeme eins anpassen moeten in: (de) ‘Stelling-

warfse schrieversronte’.

Donkerbroekster is geef Fries. Een inwoonder van Donkerbroek numen we een ‘Donker-

broekemer’ Een vrouwelike inwoner van Donkerbroek numen we dan een ‘Donkerbroek-

se’. Toegeven, dat bekt niet altied ‘lekker’. In zoe’n bericht in de LC zowwe zoks dan ok

liever ommezeilen, deur et een ‘vrouwelike inwoonder van Donkerbroek’ of een ‘vrouw

uut Donkerbroek’ te numen. De ‘Stellingwarfse kraante’, want daor bin meer van, en de

‘Stellingwarver Biebel’ want daor is now mar iene van en d’r zal in de toekomst veur

zoveer wi’j die overzien kunnen, ok mar iene van wezen…
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Rilke (32)

Augustus

Ik lees dit jaorgetiede in stokkies,

et ni’je is d’r of, zwatte gatten

bin de kronen van de bomen in de naacht -

niet zwoel meer, ok niet koel.

Disse tied wodt lomig van warkelikhied:

hier an de walkaante zingen gien moggen,

seins zoemen ze; mien boot is gien kemee

hi’j vergaot krek as et meerste in et meer.

Ik blaeder disse daegen deur en leze van

schreven as versleten in een stroom

zonder veul peren, starven.

Zonder treurspul, de revier.

Toch kan dit ok verrassend wezen, een dooie

vrund veert onder de seizoenen deur.

Ik verwaacht him niet, mar de naacht die

him weerhul gaot deur de bomen.

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

Brood…

Wien…

Beker…

Keerze…

Drekt nao de prissentaosie van de 'Biebel in et Stellingwarfs' op Oolde Meie troffen we een

protte oolde kunde en we zaggen ok wat ni’je gezichten. Haost alleman wol oons even

fielseteren mit dit memoraobele mement. Inkeld drokte iene oons een kedogien in de hanen.

Krek as op verjaordaegen en brulloften is ’t vaeks jammer daj’ op zoe’n stuit eins wat te min

tied hebben om briedvoerig mit iene te praoten en veural ok om zoe’n kedogien uut te pakken

en om dan een posien bi’j de inhoold stille te staon…

Zonder de aanderen tekot te doen vunnen we iene van de gevuligste kedogies een maantien

mit inhoold: een brood, een flesse wien, een beker en een keerze.

Et eerste dat opvul was et etiket van de flesse wien mit een praotbelonnegien: ‘Et is daon…’.

Een starke tekst, et is daon, dat is et. Mar d’r is meer. Niet alliend die tekst pastte op die dag

mar et hiele maantien mit symbolen pastte op die dag.

Neem et brood, want dit is mien lichem. Drink de wien want dit is mien bloed; drink uut disse

iene beker, zo dawwe mit mekeer iene binnen. Braan de keerze as et locht van mien opstan-

ding en mien leven…

Dat brood koj’ vanzels vule vaeker tegen in de Biebel, o.e. in: niet bij brood alleen zult gij

leven. Of et eten geven van een gote mennigte meensken mit vuuf broden en twie vissies.

D’r wodt in de Biebel ok hiel wat wien dronken, o.e.: de beide dochters van Lot die heur

vader dronkend voeren en waor Jezus waeter in wien veraanderd op de brulloft in Kanaän.

De beker koj’ ok tegen in o.e.: disse beker an je veurbi’j gaon laoten of disse beker is et ni’je

verbond in mien bloed.

De keerze is veural bekend as Paoskekeerze. De grote dikke keerze die vandaege de dag haost

in alle karken staot. Et anstikken van die keerze is in de Paosnaacht een hoogtepunt. Disse

keerze wodt veural ok bruukt bi’j deup en begraffenis as symbool van een ni’je wereld, een

ni’je tied, een ni’j leven. Aandere keersies wodden dan ansteuken deur die in et vuur van de

Paoskekeerze te holen.

Niet alliend veur dit maantien mit symbolen mar ok veur alle aandere kedogies wiwwe de

gevers nog es hattelik bedaanken. Daank je wel…

f&p
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Stelling van de maond…

Wi’j’ reageren op disse stelling of wi’j aanders wat An de liende hangen…? Dat kan in ’t

Nederlaans, et Fries of – bi’j veurkeur – in ’t Stellingwarfs. Veur de aorighied mag et vanzels

ok nog wel es wat een aander taeltien wezen. Et gebruuk van niet-Stellingwarfse bi’jdregen

wodt trouwens wel een betien in de haand holen. Opsturen naor: info@stellingwerfs-eigen.nl

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

Aj’ dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’ nog iene die ’t misschien ok

(graeg) lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl

Et is de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven het (een appatte tekening of foto mag

ok), dat opsturen kan (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied en

zonder korrektie(*) plaetst wodt. Altied, wil in dit geval zeggen, ja altied, behalven as et

bi’jglieks vluken, schellen, raozen, tieren of dat soorte van rarighied is zoas dat in de

daegelikse ommegang mit mekeer ok niet gebrukelik is. Mar et moet - an de aandere kaante -

wel wat lieden kunnen… Een betien reklame, bi’jglieks je eigenmaekte sjem anpriezen of je

bedrief gewoon es in de kiekerd zetten, kan ok mar et moet vanzels niet alliend een

adverteensieblad wodden.

(*) Aj’ liever hebben dat de roegste schrieffouten d’r even uuthaeld wodden dan moej’ dat

even angeven.

Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opstuurt. Et ienigste wat de

redaktie d’r an dot is et in- en annenneer plakken, wat deengies in rebrieken bi’jenneer zetten,

et iedere maond as aemel rondsturen en et as archief op internet beweren en daor ok

beschikber maeken om een nommer naor je toe haelen te kunnen (downloaden) as een

dokement in DOC- en PDF-fermaot. De voertael is Stellingwarfs (vanzels) mar Fries, een

stokkien Nederlaans of een aander - veur oons -  leesber taeltien mag ok wel een keer. As et

mar wel raekvlakken het mit wat d’r op tael- of kultuurgebied leeft in Stellingwarf.

PAS OP: Iederiene stuurt veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gelt liekewel

inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie/uutgever nemt hier

gienertied verantwoording veur mar schoeft die deur naor de instuurder. De grootte van een

dokement - behalven mit foto’s en plaeties - het binnen roeme greenzen, gien beparking.

An de liende

mittenneer en veurenneer

* Aende *

Et Dogma is veur Psychologen

as de Biebel veur Theologen


