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Van de redaktie

As redaktie van dit blad doen we meerstal fluitendeweg oons wark. Et betaelt min mar et is

och zok mooi wark veur een streek en een tael die je zo nao an et hatte ligt. Ok de verhaelen

die buten et inzunnen wark mitstuurd wodden bin vaeks om te lachen of gewoon vanwegens

goeie sociaole kontakten op de mederne wieze, over et internet. Zo now en dan blift d’r ok

wel es een zwaorder ‘gesprek’ wat langer hangen. Zokke dingen kun bi’jtieden zomar

ontstaon en breken seins ok zomar opiens of. Ditkeer gebeurde dat ofbreken ok zomar weer

es. Meer kontakt buten dit blad omme as in dit blad, mar toch.

En een ‘In memoriam’ schrieven, daor kriej’ toch gienertied aorighied an…

Naeme en adres bekend bi’j de redaktie. Zoks ziej’ wel ’s staon in de rebriek ‘inzunnen’ van

de kraante.We wodden as redaktie daonig op de proef steld deur een kevot mit een epistel d’r

in, dat op een dag zomar opiens in de brievebusse lag. Gien ofzender bekend, niks, nada mar

mit een dudelike inhoold waor gien woord Fraans in veur komt. D’r wodt zo now en dan wel

es tegen oons zegd dawwe niet altied zo tegen oonze ‘vrunden in Berkoop’ tekeer gaon

moeten. Meerstal verwiezen we zoe’niene dan naor een tal feiten, waor onder, dat d’r nog al

wat meensken de deure wezen wodt, seins haost letterlik de deure uut schopt wodden…

Dit epistel ‘Stank opgelost’ dawwe onverkot opneumen hebben liegt d’r ok niet omme, mar

komt oons wel zo geleufweerdig over dawwe et opneumen hebben zo we et antroffen in de

brievebusse, anoniem, mar toch. Naeme en adres niet bi’j de redaktie bekend…

Op de ‘veurmekeerdag’ hebben B&W en de baentiesmannen van de gemiente et zwarfvullis

ophaeld. Op ‘e foto in et weekblad de Stellingwerf koj’ zien dat ze baandig in de weer west

hebben. Mooi om zokke meensken ien keer jaors an ’t wark te zien. Ze bedaenken zels de

spulregels waoj’ vullis in gooien kunnen. Bi’jglieks in eupenbere vullisbakken of blikvangers

mar de helte ligt d’r vaeke naost of onderwegens. Omreden ze in die materie tekot schieten

kun ze altemet zels beter ien keer in de maond dat vullis ophaelen. Onverlaoten die de boel

onderwegens zomar votsmieten moeten hoeteld wodden. Hadleersen moej’ geliek bekeuren

want aj’ meensken in de pottemenee raeken dan daenken en doen ze vaeks wel aanders.

Aj’ over de Nieuweweg Noordwoolde binnenrieden woj’ op ‘e greens van Drenthe en Fries-

laand verwelkomd mit et bod in de vorm van een pompeblad “Wolkom in Fryslân”. Dezelde

weg weeromme staot “Oant Sjen” op zoe’n bod. Wie is hier verantwoordelik veur? As et een

perveensiaole veroddering is mit een gemientelike handhaeving dan zal et d’r niet lange meer

staon. In et Stellingwarver volkslied staot: wi’j bin gien echte Friezen mar ok gien Drenten

meer. Mar welke Fries wil him hier gellen laoten? Dan moej’ ok konsekweent wezen en zet

dan bi’j alle toegangswegen uut et zuden, oosten en westen naor de Stellingwarven bodden

daele. Alliend interlokaal verkeer komt bi’j Noordwoolde Frieslaand binnen en bi’jtieden een

verdwaelde toerist. Beter zol wezen om levensgrote bodden daele te zetten waor as Frieslaand

begint aj’ over de A32 Frieslaand binnenrieden kommen bi’j de ni’jmoodse hunebedden in de

De Blesse. Etzelde gelt veur et bod dat staot even veur de Blesbrogge waor as It Fryske Gea

doende is om de Lende weer kronkelen te laoten en et laand d’r ommehenne soeperdebiet te

laoten wodden. Swatte diekien wodt d’r angeven op dat bod. Dat weggien zal oorspronkelik

wel as diek anlegd wezen mar in de volksmond is et Zwatte weggien. Aj’ tien Stellingwarvers

vraogen dan zeggen d’r negen van de tiene Zwatte weggien. Weer een Fries die him gellen

laoten wil. Ze hadden eerst beter oonze streekgeleerde Geert Lantinga vraogen kund.

FdV
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Agende…
Karkdiensten in et Stellingwarfs veur de kommende tied:

• Op 24 oktober in Oldehooltwoolde om 10.00 ure

Veurganger: dhr. Jan Koops

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

‘De Hoogte’

Veurganger: dhr. Jan Koops

Op   2 oktober Boekemerk yn Drachten fan 10.00 oere ôf, op et Fraanse pleintien.

Op   2 oktober Skriuwersmiel Kafee Marktzicht Drachten om 16.00 oere mit uutrikkinge van de

                         aldereerste Fryske ‘Twichterspries’.

Op   6 oktober Fertelbus by Kinderboekenweekfeest Harmonie Ljouwert om 13.30 oere.

Op 10 oktober de 10
e
  Berneboekedei Terherne fan 11.10 oere ôf.

Tien kunstenaars uit Drenthe in Oosterwolde…

Van de Stichting kunst4daagse Midden-Drenthe zullen tien kunstenaars hun werk tonen

tijdens het 29
e
 kunstcafé in het weekend van 16 en 17 oktober.

De deelnemers zijn:

• Edith Benedictus met glas

• Marianne Berkhoff met foto's

• Annie Buist  met sumi-e

• Anneke Schuurmans met schilderijen

• Roos Nagtegaal met schilderijen

• René Kaiser met keramiek

• Lidwien Chorus met litho's

• Joke Koenraads met foto's

• Joan Bruggink met beelden

• Tine Mersmann met lichtobjecten

De voorzitter van deze stichting, Henk Jan Huiting zal de expositie openen op zaterdag

16 oktober om drie uur. Tijdens de opening zal de muziek worden verzorgd door

fluitiste Marianne Karssen.

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.

Op dit moment heeft de Oudheidkamer in Wolvega een expositie van Bruintje Beer uit

de jaren 1960. De collectie bestaat uit verschillende onderdelen zoals vele boekjes en

voorwerpen. Het is beslist de moeite waard om deze expositie te bezichtigen.

De collectie is eigendom van mevrouw Menger uit de Blesse.
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Huus op de Miente…

Huus op 'e Miente

Op 29 augustus 1885 wodde Batteld Nijhoolt op de Miente bi'j Noordwoolde geboren. Nijhoolt

raekte uut de tied in 1977 op de leeftied van 92 jaor. Et leven van disse boere-arbeider en naotied

keuterboer staot medel veur mennig geboren Stellingwarfse man in et begin van de veurige ieuw.

Op andringen van zien dochter Aukje het Batteld Nijhoolt zien levensverhael op pepier zet.

Fokke Middendorp (Fokke van Lute) het begin jaoren zeuventig 27 van disse verhaelen bewarkt

en in et weekblad 'De Stellingwerf' publiseerd. Laeter het disse rasvertelder de verhaelen in et

Stellingwarfs herschreven en tot een boek bewarkt dat in 1992 deur Stichting Stellingwarver

Schrieversronte in Berkoop uutgeven is.

Henk de Vries (1941) uut Noordwoolde is ok midden tussen de aarmoede van de Miente geboren

en maekt him sund 2001 slim drok om et unieke netuurgebied 'De Batten' bi'j de Miente weer

eupensteld te kriegen veur pebliek. Dit kreeg in 2002 bi'j slot van zaeke z'n beslag, was et niet

dat d'r nao alle toezeggings toch nog een malle kink in de kabel kwam en et projekt as bi'j

donderslag ofblaozen wodde.

Tegere mit Piet Bult van de Stichting Stellingwerfs Eigen brocht Henk de Vries et 'Battenpad'

opni'j in beeld zodat et projekt now asnog wel es, onder de bezielende leiding van de warkgroep

'Oolde Paeden, Ni'je Wegen' (OPNW) - een projekt van Laandschopsbeheer Frieslaand - reali-

seerd wodden kunnen zol.

Veur een meugelike eupenstelling bin oolde verhaelen rond et Battenpad van wezelik belang. D'r

is bekend dat et Battenpad al in de 17de ieuw pat uut maekte van een haandelsweg tussen Coe-

vorden en de elite in Oranjewoold onder Et Vene. Van de laeste wereldoorlog bin de schutters-

putten en schoelgatten in de bossies nog dudelik weeromme te vienen. Kotleden in 2008 is de

historisch belangrieke Battenbrogge deur zwaore voertugen van defeensie nog slim vernield mar

naotied ok weer degelik rippereerd.

Henk de Vries en Piet Bult zaggen in heur streven naor eupenstelling van et Battenpad en de ver-

haelen van Batteld Nijhoolt rond dit gebied een mooie kombinaosie om veur Radio Weststelling-

warf Centraol (RWC) een themapergramme te maeken. Et boek Huus op 'e Miente zal daortoe in

zien gehiel veurlezen wodden in elf wekelikse uutzendings van iederkeer een ure. An de haand

van de verhaelen in de Stellingwarfse streektael uut et boek zullen speciaole andachtspunten

naoder belocht wodden. Veur ooldere luusterers zullen de uutzendings een protte herkenbere

belen oproepen. Veur jongvolk is et een 'must' om een klein stokkien van de historie van disse

beroemde streek in de Stellingwarven te kennen.

De uutzending van Huus op 'e Miente is iederkeer op donderdag van 18:00 tot 19:00 ure en zet

op 14 oktober 2010 uut aende mit een inleiding over et projekt. De techniek rond de uutzendings

is in de vertrouwde hanen van Paul Molenaar.

Radio Odrie zal veur zien luustergebied de uutzendings van RWC overnemen en een dag of wat

laeter uutzenden.

Luuster naor RWC in de ether op 107.5 FM

of 105 FM. Op de kabel op 104.1 FM of via

internet op http://www.radiocentraal.com

Luuster naor Odrie in de ether op 106.9 FM,

op de kabel op 104.1 FM of via internet op

http://www.omroepodrie.nl
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Theaterkoor Les Rigolaux…

Les Rigolaux timmert opnieuw aan de weg…

De Opera- Operette- en Musicalvereniging Les Rigolaux organiseert een
workshop voor nieuwe zangers en zangeressen op 16 oktober a.s. in
gebouw Unitas, Omloop 1, te St. Nicolaasga tel: 0513-431433.

Het 10-jarige koor, onder leiding van Martina Hilarides, is in 2009 met de
succesvolle musical ”It sil heve! een elfstedentocht…” in de grote theaters van
Friesland, bekend geworden.

Met de workshop ”Zingen in een Theaterkoor” starten de voorbereidingen
van het koor om in het voorjaar 2012 de unieke theaterproductie “Don
Quijote de la Mancha” op de planken te brengen.

Voor deze productie is het koor op zoek naar vooral jonge mensen met
veel energie.

Mensen, die graag zingen en willen weten of zingen in een theaterkoor ook
leuk voor hen is, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop, die
begint om 10.00 uur en eindigt 13.00 uur. Ook leden van andere koren zijn
hartelijk welkom.

Tijdens de workshop wordt uiteraard veel gezongen, maar ook wordt
aandacht geschonken aan ademhaling- en ontspanningsoefeningen, worden
theater- en presentatietechnieken doorgenomen en is er volop de
mogelijkheid om aan de individuele en collectieve zangtechniek te werken.
Het koor zal zelf natuurlijk ook bij dit evenement aanwezig zijn en de
deelnemers aan de workshop muzikaal ondersteunen. Indien gewenst kan
men een stemtest doen, dat alles onder het motto:

”Zingen in een Theaterkoor!” is fun.

Les Rigolaux houdt haar wekelijkse repetities op maandagavond 19.30 tot
20.00 uur.

De leiding van de workshop is in handen van Martina Hilarides, artistiek en
academisch geschoold leider van Les Rigolaux. Zij wordt bijgestaan door de
vaste pianiste van het koor Masako Otsuka.

De kosten van deelname aan de workshop bedragen € 10,- per persoon, incl.
koffie/thee.
Aanmelding voor de workshop kan vóór 15 oktober a.s. telefonisch bij
mw. Aaltje Bouma: 0513-552544 of via email: lesrigolaux@hetnet.nl.
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In memoriam…

In memoriam: Aylien Wegdam-Alberts (15 meert 1951 - 8 september 2010)

In juni 2006 zatten we opiens bi'j mekeer rond de taofel: "Jim geven hier in de Stellingwarven wel es boe-

ken uut, he'k begrepen. Ik hebbe een boek klaor - opmaekt en al - over de Turfstri'jselfebriek in et Fochtel-

der veld, is dat wat veur jim?"

We zaggen de kwaliteit wel mar konnen niet vlogge genoeg wat subsidiecenten rond kriegen. En et was

krek as Alie doe al vernam dat ze gien tied te verliezen hadde. Krek as heur eerste boek 'Het Joustra

Huussien an de Olde Scheid' het Alie et Turfboek 'Ik ben blij dat er nog wat overgebleven is', mit de

prissentaosie op 'e Fochtel, doe in eigen beheer uutgeven. Mar we hullen kontakt…

Onder de schoelnaeme 'Riekje' het ze ok wel es wat in de 'Liende' publiseerd, o.e. de waor gebeurde

verhaelen 'Blotus', 'Pake-en-Beppe-dag' en aanderen.

Veurig jaor november kwam heur dadde boek uut: '150 jaar Eilewijk te Haulerwijk'. En onder en tussen et

schrieven deur altied mar weer die verschrikkelike chemokuren. Et vierde 'De Hiddekamp te Oosterwolde'

ligt zo goed as klaor mar moch ze krek niet hielemaole meer ofmaeken. Die vreselike kl*te ziekte haelde

heur in. Veurig jaor om disse tied henne schreef ze me:

Hallo Piet,

'k Geniet van jullie blad, neem er altijd even de tijd voor. (…)

Piet ik heb weer chemo, BALEN, slecht teken eigenlijk ook. Het was weer onrustig, maar was ook

uitgezaaid. Nog vier kuren en in dec klaar, moet ook want heb presentatie nieuw boek over 150 jaar

Eilewijk, in Haulerwijk. Arme buurt van vroeger, stond net in de Ooststellingwerver van deze week.

Het is een wrede en nare rotziekte ik vind het ook af en toe echt helemaal niks, maar ben niet depri en

worstel mij er maar door.

Groetjes daar, Alie.

en schreef ik an heur weeromme:

Beste Alie,

Net als jij af en toe de tijd neemt voor ons 'blattien' moest ik nu even de tijd nemen om terug te schrijven

want het is natuurlijk niet niks.

Alweer een oervervelende chemo en dan die uitzaaingen...

Poeh, niet erg positief allemaal.

(…)

Maar probeer inderdaad wel zo veel mogelijk 'gewoon' door te gaan en zie uit naar leuke dingen...

In et laeste van augustus, een peer weken veur et aende, hawwe et laeste aemelkontakt:

Ben al heel ver met boek over de Hiddekamp, prachtig onderwerp, alle medewerking van de mensen. De

gezondheid is af en toe belabberd, lig regelmatig in het UMCG, veel complicaties en veel chemo, ja, dat is

niet niks, en ja nu ook veel en vaak moe.

Groetjes, Alie.

Op 8 september mossen heur man Johan en de kiender et alder-alderliefste wat ze hadden, gaon laoten…

Strooi uit mijn as

voor alle winden

dat wat mijn lichaam was

de weg kan vinden

naar alles wat het eens beminde

naar wolk en zee

en zich daar mee verbinde

(M.A. Muusses, 1894-1981)
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Mien moat…

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.

‘Aarte en Ziele
Een gedichien van Kniggien

‘Oe lange is ’t alweer

‘eleen?, ‘oe lange bi’j

now al weer alleen?.

’t Bin van dee vraong,

dee nogal ies emoties lös

maeken.

Klaas van ‘Illie staot er

seins een paer jaor

allennig veur, maor i’j

vertöl mi’j dan zien ‘Illie

nog elke dag bi’j om is.

‘Eur klerekaste ‘ef i’j

intact ‘eleuten, ‘eur zo

good as ni’je Batavus

fietse staot nog te

glimm’n in ’t skuurtien

en elke môr’n zet Klaas

twee koppies koffie.

Veur om is ‘Illie d’r nog

steeds. Ze is neet weg, ze

is nooit weg ‘egeun.

En now alweer vier jaor

laank klopt i’j elke aomd

’t kuss’n veur ‘eur op.

Waore liefde is veur

altied Giele, neem dat

maor van mi’j an.

Kniggien

Ie bin d’r nog, ie bin nooit weg ‘egeun

en ‘em gewoon maor asof ‘edeun.

Stiekum verstopt onder ’t graniet,

maor rond de zaarke greuit verdriet.

De wilgebome staot d’r treurig bi’j

en pinkt een traone weg veur mi’j.

Vannacht nog klopte ik ‘t kuss’n op veur oe.

Ie keerden oen gezichte naor mi’j toe.

En terwiel mien blik over oe ‘enne gleed,

raekten mien ‘aan’ maor veulden neet.

Tóch bi’j d’r nog mit oen lichaom zo fragiel.

Wi’j delen veur eeuwig ‘aarte en ziel

Kniggien
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Stank oplost…

Stank opgelost

Het gebeurde eigenlijk gewoon dit jaar nog maar, nu in 2010. Het was al met al de meest

zielige vertoning van de SSR aller tijden. Voorzitter en directeur zaten samen te kwijlebakken

in haar directie-kamertje boven, maar vielen opeens aan toen je het zelf het minst verwachtte,

gewoon het ding doend waarvoor een bezoek aan de SSR gedacht was die keer. De voorzitter

voorop, hij leek vooral op zo'n kikker, je weet wel, met zo'n hele grote, halfdoorzichtige keel-

blaasbel voor z'n eigen gezicht, zo groot dat hij al hele lange tijd niet meer om hem heen kan

kijken hoe de wereld eruit ziet, en dat directrice-vrouwtje zag het al veel langer niet meer, die

wereld. En dat wil wat zeggen, want we kennen al heel wat verschrikkelijk zielige

vertoningen van directie en staf, dat kennen we in de Stellingwerven en daarbuiten al zo lang

met ons allen. Tenenkrommend. Maar ja, gedogend hè, door iedereen hier worden ze gedoogd

en daardoor laten we onszelf gijzelen. De parallel met de hedendaagse politiek is frappant.

Deze keer sloeg dus echt alles. Gefeliciteerd, zou je hen haast zeggen in je goeiigheid, want

dat is toch je uitgangspunt als normaal mens. Maar serieus, kennelijk staat het water hen aan

de lippen, een andere verklaring is er niet meer te bedenken, in ieder geval hebben ze trots

noch fatsoen. Daarvoor in de plaats achterbaksheid en, ja, wat stinkt er toch altijd daar zo?

Omverblazen, schaamteloos -hol- machtsvertoon en later geheel inzakkend achterover in de

stoel toen bleek dat in dit geval omverblazen de longinhoud van de oud-burgervader ver te

boven ging en ook het meepuffen van pufjes lucht van dat vrouwtje hielp natuurlijk niks.

Maar ja, dit keelblaasbalg-vertoon is eerder goed in gebruik daarboven dan uitzondering.

Vandaar dat ze al hele lange tijd niets meer kunnen zien. Jammer, want er zo veel moois

daarbuiten. En ieder die wat anders zegt te zien, wordt als stront het nest 'uutwarkt'. Wat een

nare club toch om voor te moeten werken, echt sneu voor de goede office-medewerkers daar

en uiteraard de talloze, goede vrijwilligers en goedwillende en goedschrijvende schrijvers, de

Sjimmies (vaak tranen over de wangen van het lachen om haar teksten), de aardige Koosjes,

de genietende Grietjes, de goeiige Martins, de -wel trotse- Geerts, de gezellige Atties en ook

de capaciteitvolle Johans. Maar denk er om: weet wa'j te waachten staot a'j ok as stront

behandeld et nest uutwipt wodt. Maek maar vaaste een parasjute klaor, zo'k zeggen. En een

teiltien waarm waeter.

Tenenkrommend gedoe voor iedereen hier. Bah. Daarvoor wil je toch eigenlijk niet meer

werken? Zeg es eerlijk?! Je wilt leuk werk, een leuke omgeving en resultaten waar je trots op

kunt zijn met z'n allen. Nou, dat is drie keer mis in dit geval. Wegwezen dus. Als het even

anders kan: graag. Dat is wat je in 100% van de antwoorden terughoort wanneer dit 'op 'e

bodden' komt en betrokken mensen hierover spreken, de eigen (SSR) Stellingwerfse

schrijvers, vrijwilligers, redacteuren en de vele andere Stellingwarfs-adepten. En zoiets is een

ware Stellingwerver toch ook niet waardig? Wees eerlijk, kom op. Echt heel sneu,

meelijwekkend, die directeur en die voorzitter, je weet wel. Een passend duo, dat wel,

daarboven vanachter die keelblaasbalg. Een theaterale vertoning, zou je haast kunnen zeggen,

maar dan maar voor klein publiek, een prive-voorstelling geven ze, wat een luxe.

En dit alles nog eens in je om laten gaand krijg je spontaan beelden voor het netvlies, zo zit

een mens soms in elkaar. Ik ken onze Stellingwerfse sympathieke slangenman redelijk en dus

ook zijn passie. Alleen om die reden al zou ik hem niet voor het hoofd willen stoten en zou ik

het woord 'addergebroed' niet willen gebruiken, maar in de reguliere zin zouden deze

woorden de beste zijn voor deze beide zielepieten. Ik denk daarom dat 'laffe coyote's' wat
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beter past, als je even niet oplet vallen ze je van achteren aan; ware het niet dat ook die dieren

waarschijnlijk steeds sympathieker worden wanneer je ze beter leert kennen, dit geheel in

tegengestelling tot die voorzitter, directie en staf van de SSR, in tegendeel, zou ik zeggen.

Maar misschien komen die kruiperig, vieze, plots te voorschijn schietende, stinkende

kakkerlakken het dichts bij de genoemde personen. Misschien verklaart dat ook wel die

laaghangende stank daar? Het lijkt wel of de Stjonkefebriek vanuit Burgum hierheen verhuisd

is, al enige tijd geleden...

Advies bestrijding kakkerlakken: neus dichtknijpen, voet opzetten, twee keer draaien met de

schoen en snel op de brandhoop. Of te wel vertaald: subsidies met onmiddelijke ingang

stopzetten, de enige levensader nog, die zo krampachtig omarmd wordt, afknijpen. En laat die

zicht-belemmerde, keelblaasbalggende pluche-zitters dan nog maar eens echt zien waar ze

eigenlijk ooit ééns vandaan kwamen: trotse schrijvers die opkwamen voor het eigene, in alle

frisheid en (destijds zeker terechte) frustratie. De meesten daarvan zijn door de tijd heen het

nest uitgewerkt of anderszins dood. Onder het stof, vastgeroest, onder de kikker-plak, welke

beelden kun je nog meer associëren met die billenknijpers van vandaag de dag op die zetels

daarboven?

De grootste ramp voor ons Stellingwerfs inmiddels, ontwikkeling wordt steevast tegengehou-

den, onder het mom van de redders van het Stellingwarfs. Nou, beste medemensen: Das war

einmal. Het is nu zakkenvullen, vasthouden aan het 'pluche', de enige nog haalbare

interpretatie.

Conclusie vanuit de analyse van feiten: door kokervisie en wanbeleid vanaf het pluche is de

SSR op sterven na dood. Nog niet helemaal fysiek, maar mentaal al morsdood. Vandaar ook

misschien die stank.

Jammer voor al die prachtige vrijwilligers en schrijvers voor het Stellingwarfs, ons Krump-

raoten, en anderen die gewoon heel hard werken voor het Stellingwarfs, die wel zo veel goed

werk doen, hun goede en harde werk breekt hen keer op keer bij de handen af, met zo'n idiote

club daarboven op het  'pluche'. Zij die er alleen nog goed in zijn mensen weg te jagen van het

Stellingwarfs, of beter: van ons trotse Krumpraoten (nee hoor, niks onderdanigs aan deze

term, we kunnen trots zijn dat we Krumpraoters binnen, echt! Laat je niks hierover wijsmaken

door de meester, hij heeft er zelf misschien het meeste last van, maar wij toch niet? Trots! Een

Geuzentaal!). De werkelijke boegbeelden en rolmodellen, die het wel in zich zouden kunnen

hebben hierin een substantiële rol te kunnen spelen, die worden 'votjaegd', de echte trekkers

voor dit gebied worden als bedreiging van de macht, vanaf het pluche de deur ‘uutjaegd’.

Nee, die zitten dus echt niet (meer) bij de SSR. En wees eerlijk, zodra je dit door hebt, bv. als

prominent Stellingwarver die veel zou kunnen betekenen voor het gebied en de streektaal en

die we hier ook bij bosjes zeker hebben!, dan wil je toch zeker niet daarmee geassocieerd

worden, voor je het weet raak je besmet en willen anderen ook met jou niets meer te maken

hebben en lachen je alleen nog meewarig toe vanaf afstand.

Nee, laten we zelf gewoon leuke, goede en mooie dingen voor ons gebied doen met een

opgeruimd hoofd, dynamisch en flexibel, snel en met gebruik van nieuwe media. In plaats van

die SSR-querulanten daarboven op het pluche, die alleen rotzooi maken en alleen daar pas

echt goed in zijn (petje af, dat lukt geen gewoon mens zo lang drammen en zeuren en hiel

hadde beulen as een koe).

Alleen dan kunnen wij, als de echte bewoners en cultureel-eigenaars van de Stellingwerven,

van onze mooie gebieden en van ons erfgoed, van ons eigen Stellingwerfs, ons eigen Krum-
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praoten als de werkelijke Geuzen met z'n allen werkelijk werk verzetten dat er weer echt toe

doet.

En ... een kleine, gewaagde voorspelling als afsluiter, misschien wel als wishful-thinking: op

niet al te lange termijn zal misschien wel een nieuwe, 'derde' groep mensen voor de

Stellingwerven en het Krumpraoten opstaan, die wel leuke, mooie en goede dingen gaat doen

voor ons gebied, 'fris en fruitig', zonder de molensteen om je nek die subsidie heet, maar op

eigen kracht en echt onafhankelijk. We kunnen het. Trots! Dat zijn we.

En ... zijn we hier in óns eigen prachtige gebied ook misschien verlost van die dikke lucht.

Stinkdier

Noot van de redaktie

Bovenstaond snoeihad mar in oonze ogen ok o zo raek stokkien vunnen we zonder ofzender bi’j oons in

de brievebusse. We hebben d’r lange over naodocht om dit anonieme stok al dan niet te plaetsen. We heb-

ben de keuze maekt om et wel te doen omreden we zels - veur zoveer we eerdere feiten kennen - veur de

volle honderd percent aachter de inhoold staon en vienen et goed dat ok aanderen heur es reuren (kunnen)

in disse stinkende beerputte, die SSR hiet. En dan kuwwe oons veurstellen dat zoks veur een keer (vanwe-

gens een lichtkaans persoonlike reden) beter is om dat anoniem te doen as daj’ je stilleholen (moeten).

Neffens oons moe’n de subsidie-gevers heur zo langzemerhaand dan ok de ogen uut de kop schaemen

tegenover alle aandere inwoonders van disse beide gemienten dat ze dit zelsbenuumde ‘belangriekste

instituut’ veur et Stellingwarfs zolange mit karrevrachten gemienschopsgeld de hanen boven et heufd

holen …

Ie moe’n wel es een oolde boom ommezaegen om et gruun daoronder meer locht te geven…!

Giele zeg…

Giele zeg wel ies: Wiechertien, dee Keizer kan dingn zo kort en krachtig en skaarp

verwoorden daor em ze bi’j de Liende een hele biebel veur neudig.

Ze maeken daor ook al ruzie. Dom neet. Biebels skriem en dan ook nog ruzie maeken.

De biebel was tot veur kort al ’t best verkochte book ter wereld, dus ze zuln d’r wel neet

veule extra verkopen, de maark zit bomvol.

Dee Johan Feenstra zal wel deinkn, wat een stellegien fariezeeurs, maor jao i’j staot ook

altied zo kraampachtig mit zo’n bookekraompien op e maark te leuren. Dat ie daor wat

an viendt.

D’r staot in de biebel, dat aj oen buren net zo lief moen em as oezulf. Dat gaot mi’j

veuls te varre, dat kan neet kloppen, want mien buurvrouwe Antje knipt mi’j steeds een

stok van de hegge, veur ’t uutzicht weet ie wel. En moe’k dat dan toelaoten? Zeg now

zelf ies Keizer. Nee toch? Ik trekke eur vandeage of morn ’t jak van ’t lief.
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De Biebel in et
Stellingwarfs is van
een hogere odder
as vier
woordeboeken
saemen…
(Naor anleidinge van een taeltelling van Ethnologue.)

WietskeWietskeWietskeWietske
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân
Dit verhaeltien is van: Auck Peanstra
Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Schilderi'je

"Zuwwe een schilderi'je maeken, Tomke?," vragt

Romke.

"Goed," zegt Tomke. D'r is nog wel wat varve van de

paoske-eier over.

Mag dat van jow, Kornelia?"

"Ja heur," zegt Kornelia. "Mar niet griemen."

"Zuuk ie de kwasten op?" vragt Tomke.

"He'k al!" lacht Romke.

"Ik gao even naor boven," zegt Kornelia. "Doukies

za'k kieken waj'm maekt hebben."

"We moe'n nog pepier hebben," zegt Tomke. Hi'j

zuukt in de kaaste.

"Daor liggen alliend kleine stokkies pepier. Ik wil

graeg een groot schilderi'je maeken."

"Ik weet wat!", zegt Romke.

"We kun wel op et raem schilderen."

"Ja!", ropt Tomke. "Dat is een goed idee."

Hi'j krigt de plaanten uut de veensterbaank. De varve

en de pot mit waeter zet hi'j daor daele. Now kun ze

uut aende zetten.

"Wat zuwwe maeken?", vragt Romke.

Tomke daenkt even nao.

"Een boom," zegt hi'j dan. "Mit voegels d'r in."

"En ik schilder de locht," bedaenkt Romke.

"Mit een hiele protte wolken."

"Oké, " zegt Tomke. "Ik maek de boom. Kiek es,

zoe'n grote stamme."

"Mooi!", ropt Romke. "Ik begin mit de locht."

Et hiele raem wodt ien groot schilderi'je! D'r is gien

glas meer te zien.

Kornelia komt de kaemer in. Ze kikt mit grote ogen

naor et raem.

"Mooi, hèn, Kornelia?, lacht Tomke.

Kornelia zegt niks. Ze staot hiel stille.

Dan zegt ze: "Dat hej'm mooi maekt. Mar, now

kuwwe niet meer naor buten kieken. En de zunne kan

niet meer in de kaemer schienen. Hoe moet dat now?"

Romke en Tomke weten et niet.

Kornelia haelt een emmer waeter mit een doekien. En

Romke en Tomke meugen poetsen.

Et schilderi'je is vot, mar de zunne is weeromme!

Skilderij

'Sille we in skilderij meitsje, Tomke?,' freget Romke.

'Goed,' seit Tomke. 'Der is noch wol wat ferve fan de

peaske-aaien oer.

Mei dat fan dy, Kornelia?'

'Ja hear,' seit Kornelia. 'Mar net grieme.'

'Sikesto de kwasten op?'freget Tomke.

'Ha'k al!' laket Romke.

'Ik gean eefkes nei boppen,' seit Kornelia.

'Aanst sil ik sjen wat jim makke ha.'

'We moatte noch papier ha,' seit Tomke.

Hy siket yn de kast.

'Der lizze allinne lytse stikjes papier. Ik wol graach in

grut skilderij meitsje.'

'Ik wit wat!', seit Romke.

'We kinne wol op it rút skilderje.'

'Ja!', ropt Tomke. 'Dat is in goed idee.'

Hy krijt de planten út it finsterbank. De ferve en de

pot mei wetter set hy der del.

No kinne se begjinne.

'Wat sille we meitsje?', freget Romke.

Tomke tinkt eefkes nei.

'In beam,' seit er dan. 'Mei fûgels deryn.'

'En ik skilderje de loft,' betinkt Romke. 'Mei in hiele

soad wolken.'

'Okee,' seit Tomke. 'Ik meitsje de beam. Sjoch ris, sa'n

grutte stam.'

'Moai!', ropt Romke. 'Ik begjin mei de loft.'

It hiele rút wurdt ien grut skilderij! Der is gjin glês

mear te sjen.

Kornelia komt de keamer yn. Se sjocht mei grutte

eagen nei it rút.

'Moai, hen, Kornelia?, laket Tomke.

Kornelia seit neat. Se stiet hiel stil. Dan seit se: 'Dat

ha jim moai makke.

Mar, no kinne we net mear nei bûten sjen.

En de sinne kin net mear yn de keamer skine. Hoe

moat dat no?'

Romke en Tomke witte it net.

Kornelia krijt in amer wetter mei in doekje. En

Romke en Tomke meie poetse.

It skilderij is fuort, mar de sinne is werom!
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Beni’jd…

Beni’jd…

‘k Bin eins hiel beni’jd as de zonuumde literaire Stellingwarvers ok nog es wat aoriger

mit mekere ommegaon zullen in de toekomst.

Zo is in de Liwwarder kraante van begin september in een inzunnen stokkien van Piet

Bult te lezen dat de koolde nog niet uut de locht is.

En et niet goed mit mekere ommegaon is nog lange niet oflopen dus.

Een raod van wieze Stellingwarvers is d’r ok niks an gelegen om dit es op te lossen.

De veurzitter van de Schrieversronte en de direkteur vienen doodzwiegen naor Stelling-

werfs Eigen toe nog altied de beste meniere.

Piet Bult het onderlest nog es weer toenaodering zocht om de Stellingwarfse biebel in

de sutelkroje te kriegen bi’j de Schrieversronte, mar daor kwam niks van in.

Een wisseling van de waacht bi’j de Schrieversronte zol lichtkaans een goeie oplossing

wezen, want dit is toch veer beneden et peil van goeie omgangsvorms.

Et dot mi’j goed om gien omgang meer te hebben mit zokke meensken, die mienen dat

zi’j et alliend bi’j et rechte aende hebben.

Bi’jglieks over et bepaolen wat goeie kwaliteit is in de Stellingwarfse schrieveri’je. Eins

hiel zielig aj’ je zo opstellen en gellen laoten. Dat is toch gien gemienschoppelike

subsidie weerd..!

Heurt zeker bi’j dit soorte Stellingwarvers waor ik een ofkeer van kregen hebbe.

Et is veurlopig niet aanders.

De veurige direkteur van de sSr, Pieter Jonker, het mi’j een jaor of wat leden een

formeel gesprek toezegd, mar daor is nooit wat van op ‘e hispel kommen. Intriest...

Mien overleden kammeraod Jan Veldhuizen die indertied deur mi’j anvieterd is om

Stellingwarfs schrieven te gaon is zonder de cursus Stellingwarfs te volgen hierin toch

aorig slaegd. Alderdeegst nao zien wegraeken bin er nog twie boekies van hem uutge-

ven

Ik hebbe ze mit genoegen lezen.

Henk de Vries

’n Bitje Lând van Kuuksen humor

Zét Merinus, die al dik in de suvvetig is, tégge ziene maot: ”Vroeger
kos ik bekânt nie wâchte tot ze de gebreide boks uut hai. En nou wel
vort, totdè ze d’r een gebreid hét!”

Chris Kerkhoff
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Volksverhaelen… (17)

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…

-.-.-.-.-

De jonge mit de aorend

Jan was de zeune van een jaeger. As zien vader op jacht gong, moch hi'j altied mit. Wiels

zien vader haezen en petriezen scheut, gong Jan, as hi'j muui was, onder een grote boom

zitten en behaffelde daor zien plakkies bolle.

Op een keer, doe hi'j daor weer zat, heurde hi'j boven him een luud raozen in de boom. Hi'j

keek op en zag, dat d'r een jonge aorend in de takken vertiesd zat. Jan hadde mitlieden mit de

roofvoegel. Hi'j klom in de boom en gaf him veurzichtig een hiempien van zien bolle. Dat

dee hi'j de aandere daegen weer. Nao een dag of wat was de aorend niet zo wild meer en

durfde Jan him los te maeken uut de takken. De voegel vleug vot, mar kwam iedere dag naor

de boom weeromme. Jan voerde him dan. Te lange leste was de voegel zó mak, dat hi'j Jan

rondomme volgde.

Een peer jaor naotied kwammen d'r kozakken in et laand. Ze kwammen ok in et zeeuwse

dörp, waor Jan woonde. Et weren vervelende meensken, die kozakken. Ze sarden en

plaogden de meensken. De vader van Jan hadde een protte van heur te verneren. Alles, wat de

jaeger scheut, mos hi'j inleveren. Jan wodde krek as een protte aandere jongen, sleugen. Nao

een hiel schoft kwam bi’j slot van zaeke de dag, dat die roege kozakken votgongen. Jan

besleut him te vreken. Doe de peerden van de bezetters opzaedeld weren, pakte Jan een stien

en gooide daor mit naor de peerden. Iéne van de peerden wodde zo slim raekt, dat et dood

daele vul. De kozakken wodden poer. Ze grepen Jan bi'j zien kraege en bunnen him vaaste op

een peerd. En doe wodde hi'j mitneumen naor Moskou. Daor mos hi'j in dienst en zo wodde

Jan een kozak. Mar gien echte. Oe nee! Netuurlik wodde hi'j streng in de gaten hullen, want

de kozakken dochten, dat die slimme Jan wel es ontkommen kunnen zol.

Op een dag, doe ze weer es uutreden weren, zag Jan een grote voegel boven him vliegen. Doe

hi'j nog es goed keek, zag hi'j, dat et een aorend was. En et was zien aorend! Wat was Jan

bliede. De voegel hadde him dus opzocht en ok nog vunnen. Dat was slim knap van zoe'n

dier. En et brocht Jan ok op een idee. Want netuurlik wol hi'j niks liever as weeromme naor et

vaderlaand. Hi'j begon doe an iederiene, die et mar heuren wol, te vertellen, dat hi'j van de

toren springen kon, zonder him zeer te doen. En dat gerucht beriekte de keizer van Ruslaand

ok. Die beud Jan een groot bedrag an centen, as hi'j dat keunststok uutvoeren zol. "Goed,"

zee Jan, "ik doe et. Mar jow moe'n mi'j et geld wel van teveuren geven." Dat vun de keizer

best en Jan kreeg et grote bedrag in hanen. Doe wodde hi'j boven in de toren van Moskou

brocht. En rondom de toren toe wodden soldaoten daele zet, zodat Jan niet stillegies ont-
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kommen kon. Et hiele plein veur de karke stroomde vol mit meensken. Alleman keek naor

Jan, die kalmpies op de torentoppe uut zat te kieken.

Et duurde niet lange, of hi'j zag in de locht een zwatte stip an kommen. Et was, zoas hi'j

verwaacht hadde, de zwatte aorend. Die kwam naost Jan zitten en Jan klom doe op zien

rogge. Doe vleugen ze tegere hadde vot. De keizer bastte in lelkens uut. Hi'j gaf de sol-

daoten kommedaosie om te schieten. Mar gien koegel raekte de zeeuwse jonge of de

voegel. Ze bleven zonder schrammegien. Zo vleugen ze vot. Et wodde een lange vlocht.

Mar bi'j slot van zaeke gong de aorend op de schostien van et huus van Jan zitten. "Vader!

Moeke!" raosde Jan. "Hier bin 'k weer!" Vader en moeke kwammen hadde tot huus uut

lopen en zaggen heur zeune gezond en wel op et dak zitten. Even naotied hulp zien vader

him van et dak of. Tegere gongen ze et huus in en daor legde Jan al et geld, dat in zien

busen zat, op 'e taofel. En zo weren ze schatriek wodden.

Jannie D.

De Langelille…

Altied as d'r (weer) es perbeerd wodt om uut te vienen waor de naeme Langelille eins weg

komt dan kommen 'ze' vaeks niet vule veerder as een lange plaanke over een waeter (sloot).

Et dörp wodt trouwens in 1644 al nuumd op een kaorte van Bernardus Schotanus à

Sterringa en heurde in die tied tot Munnekeburen (bron: Wikipedia).

Tied veur ok es een aander locht op de Langelille. Zol et lichtkaans toch wat mit et

mannelike staondertien van doen hebben kunnen...?

Lao'we es daenken an bloemen in verbaand mit de Langelille, en zuken associaosie mit de

lelie-bloeme. Die komt veur in 'tig' soorten, kleuren en groottes. Van et oold-Saksisch

kennen we uutspraoken as bi'jglieks, de 'liliestaf' (ok wel: lilia~, lilja~, liliûn~ en lilige~).

Een lange lelie die an de bovenkaante wat taps toelopt. Disse 'liliestaf' wodde in poëtische

teksten ok wel as metafoor bruukt veur de staonde mannelikhied om vrouwluden mit te

bekoren. Van rond 1400 of kent et oold-Saksisch ok een "lilige, lilge: lange sich haltende

form". In aandere gedichten kowwe bi'jglieks et 'bedde van lilies' tegen as metafoor veur et

metras waor de liefde op bedreven wodde.

Omreden de Langelille lange tied an et 'grote' waeter van de Zuderzee lag is de kaans groot

dat d'r ok wel es schippen vergongen en een moeke alliend aachterbleef (mit heur doch-

ters). "Op de lelievloer (lilienflur) woont een moeke mit heur ontelbere dochters", is een

strofe uut een oold-Saksisch zeemansgedicht.

Allemaole vanzels vule mooier om te geleuven as gewoon een lange plaanke over een

sloot. Mar ja, seksueel kleurde zaeken bin om ien of aandere duustere reden wat buten oons

prachtige Stellingwarfse Woordeboek bleven. Alderdeegst wodt d'r ok gienertied in die

richting docht, zocht of over de meugelikhied praot. Mar de kaans dat de Langelille wat mit

disse lelies vandoen het liekt me groter as dat verhael van de lange plaanke over een sloot...

pb
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Biezundere bomen…

'Biezundere bomen' ston in de Liwwadder Kraante.

Dan mo'k daenken an de boom bi'j de Lende. Dat is veur mi'j een hiele biezundere

boom.

Et was oorlog en oonze bevrijders weren op komst. Dat was veur oons, mien breur

en mi'j, et mement om de waopens ok op te nemen. Mien breur hadde al dienst daon

bi'j de Grebbebarg.

We kregen mit een koerier bericht om oons te mellen bi'j de Lende.

Bi'j de eerste boerkeri'je in Peperge, van et oosten of et laand in, richting de Lende.

Daor lag een schip half onder de bossies en an een boom vaastemaekt. Die boom

staot d'r now nog mar is al es deur de bliksem troffen en now is die dan ok hol. Dat

gat is al zo groot dat een kiend d'r wel in staon kan.

De schipper van die boot wol niet veur de Duutsers veren en lag daor onderdeuken.

Veren was ok geveerlik omreden ze dan deur Ingelse jaegers bescheuten wodden.

Bi'j die schipper mossen we oons mellen en vraogen as hi'j oons overzetten wol. De

schipper was inlicht en vreug oons dan wieselik ok niks.

An ginne kaante bi'j et slusien wodden we opwaacht mit "Halt, waachtwoord". Dat

was "Scheveningen", a'k et wel hebbe.

Weeromme naor vandaege-de-dag en naor die boom, wao'k mi'j zorgen over maeke.

Iene van de plaantedienst van de gemiente is d'r al bi'j west.

Die he'k vraogd om de kruun wat te kleinder te maeken, zodat die mit de storms van

van 't haast wat minder wiend vangen zal. Neffens him is et niet neudig mar ik blief

mi'j zorgen maeken.

Dit is wel mien bevrijdingsboom…!

J.A. Hornstra, Wolvege

Gieterse gezegden en andere gekkigheden uut ‘Uster de Fluster’

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
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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.

.-.-.-.-.

Sunderklaos 1944…

Opiens scheut mi’j Sunderklaos van 1944 in gedaachten. Et was et leste oorlogsjaor

en overal weren de winkels haost hielemaole leeg en nargens was nog wat te krie-

gen. Mien vader was boere-arbeider en die boer waor as hi’j warkte hadde twie

kleine maegies waor wi’j as gezin ok vule van hullen. Mien zussie en ik kwammen

op een gegeven mement op et idee om veur die kleine maegies poppekleerties te

maeken van alderhaande ressies stof. Dat zollen ze dan van oons op Sunderklaos

kriegen. We weren drok mit die stoffen an ’t prutsen en et was bar gezellig want we

zongen en lachten dat et een lust was en moeder was niet thuus.

Opiens wodde de buterdeure eupengooid en op ‘e keukendeure boonst. We reupen

van Sunderklaos kom mar binnen mit je knecht mar stonnen geliek stief van de

schrik. Et bleek Sunderklaos niet te wezen mar vier gewaopende duutse soldaoten

die miet een protte lewaai en gestaamp mit de leerzen et huus inkwammen. Ze

reupen van radio, radio. Doe opiens kwam ok mien vader op huus anzetten en die

zee tegen die soldaoten dat d’r gien radio bi’j oons in huus was. Hi’j vertelde de

duutse soldaoten dat d’r een centraole in huus was en gien radio. Mar hi’j mos mit

naor buten en wodde mit de hanen naor boven tegen de mure zet. De duutse

soldaoten mit et geweer in de anslag reupen algedurig om de radio. Mien vader was

nooit bange en hul vol dat d’r gien radio in huus was, alliend een centraole en hi’j

wees naor de posseleinen potties die an ’t huus zatten mit daoran de elektrische

draden die naor de paolen leupen. Et elektrisch was doedertieden allemaole

bovengroons.

De boer kwam intied ok naoderan en zee tegen mien vader dat hi’j mar toegeven

mos dat d’r toch een radio in huus was. Doe kwammen mien vader, de boer en die

soldaoten weer et huus in, klommen de ledder op naor boven en kreupen de zoolder

op. Wat maekten die Duutsers altied een lewaai mit die leerzen en ze schreeuwden

ommeraek. Even laeter kwammen ze de ledder weer of en gongen de keuken in waor

as wi’j schietendebenauwd an de taofel zatten te poppekleren maeken. Op ‘e taofel

wodde een grune hoolten kiste zet en ien van die soldaoten raomde mit een breek-

iezer et deksel d’r vanof. Wi’j keken mit grote ogen en d’r bleek een naegelni’je

radio in te zitten; et was de radio van de boer die bi’j oons op zoolder verstopt was.
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De boer hadde eerder een oold toestellegien inleverd en de ni’je radio bi’j oons op

‘e zoolder verstopt. De boer het een dag of wat in Crackstate in Et Vene vaaste-

zitten en him doe vri’jkocht mit vleis. Aachterof weten wi’j wie de verraoder west

het.

Vanof die tied kwammen d’r alle daegen Duutsers bi’j de boer op ’t hiem om melk

te haelen. Mien vader was fel tegen de Duutsers en as hi’j de kaans zag reed hi’j

mit de smerige strontkroje tegen de broek van zoe’n soldaot an zodat hi’j een flatte

op zien broek kreeg. Zo goed as mien eerlike lieve vader eerst mit die boer op-

schieten kon, zo slecht wodde et laeter en hi’j is mit Oolde Meie van boer veraan-

derd. Zodoende zal ik die Sunderklaos van 1944 nooit weer vergeten en nooit weer

dat beeld van die vier Duutse soldaoten mit gerichte geweren op mien vader. Tot

op de dag van vandaege he’k nog altied een hekel an Duutsers.

Sammie

Oproep…

Een leesder wil graeg weten hoe, wie

of wat dit broonzen beeltien veur-

stelt…

Infermaosie kan naor:

info@stellingwerfs-eigen.nl
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Ons dialect

Ons dialect is vort uut d´n tied, jao in feite(n) is‘t achterháld.
Mar ons Nederlands? Is ok al vort veul in d’Engelse taol vertáld!

En as we nie goêd uutkiêke,  brékt  d’n tied gauwzat án
Det die taol ‘tzelfde ovverkumt as ‘t ons dialect al is vergaon!

Wétte hoe‘k téggeworrig tégge mien dialekt ánkiêk?
Zôas tégge nostalgie of as téggen ‘n stuksken  antiêk.

‘t Is d‘r krek meej as mi dieje pispot uut vroegere téêje.
Hard nòddig toendertied en duk nie te verméêje.
Mar zo gauw as ‘t kon wier ie án de kânt gedaon

Vör ‘n medernere pleej, want det stond ons veul béter án.

En as we nou op de vréêj mert nog zo’n ding tége komme,
Dan géf d’r grif geld vör, bléj dè ge ’m hét en verdomme

Dan hét ie wér waorde, is ‘n riek bezit en flink duur!
En we hangen ‘m dan, versierd mit ‘n buske bluumkes...

op ‘n moi plekske in de goei kaomer án de muur!

Zo zit ‘t, liekt mien, mit ons dialect, jao, ‘t kan verkere...
Hou ‘t dus, vör ‘t héllemaol weg is, tog mar hél goêd in ere!

Chris Kerkhoff in et Kuuks
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Utersten…

Dit gedicht is emaakt noadet ik met een stelligien dichters een tocht op de wieden

emaakt ad. Et was doar zo stille en zo prachtig.

Ik zag onderweëngs een zwart geblakerd stuk grösland en meer ofval van een

veurbi-je barbecue.

De gedachte kwamp bi-j mi-j op det et een verskrikking zol wèèn as zo’n mooi plase

bedörvm zol worn. Iéuwige zunde van zo’n mooi gebied.

Utersten,
Et beutien obbelpeerd zachies voort, et water rustig deurkliévend

rond gebeuëng göllefies tekenen eur natte lijnen langes de wallekanten

andten, koten en zwanen, zwemm stoatig dobberend

’t lief boam water, de peuties as een fluustermotor beweëngd

voagelnösten, min of meer verstopt tussen struken, op pöllegies

nog èmpies en twiedonker giet oaver in donker

oamdrust beruurd de aarde.

dúzenden emellanteernties worn ontsteüken.

natuur, mens en dier bin iéne.

Prachtig.

De speedboot bonkt, klapt en slöt et water kapot

gebreüken golvm sloan teëng en oaver de wallekanten

andten, koten en zwanen zuken angstig een veilig enkomm

voagelnösten op pöllegies belèèm eur zovölste watersnoodramp

’t gesmiet met bierkratten en flessen, verbrijzeld de stilte

de leste voagelklanken goan roemloos ten onder an ’t lawaaiïg geskreeuw

vlammend vuur en dichte rook verduusteren de emellanteernties

een zwartgeblakerd stuk grösland, skarvm, papier, peuken en plasticzakken

is et oavergeblèèm andenken.

Wat em z’een skik ad!

Corry Overmars-Kalshoven



22

De vrouwen van de hardrijderij…

Boekpresentatie in het schaatsmuseum in Hindelopen

Tiedens de tweejaorlijkse reunie van de kortebaenhardriedsters uut de periode 1943-1970

werd het, door Hedman Bijlsma eschreven boek, presenteerd.

“De vrouwen van de hardrijderij”, ef et as titel mee-ekregen.

In dit boek de geschiedenis, anecdotes, verslaegen van de hardriedsters uut die tied.

Plakboeken bin-n eplunderd en zeker em-m de antekeningen uut de verzameldeuze van

Douwe Miedema hier een grote bi-jdraege an eleverd.

Douw Miedema die zich as journalist van de Heerenveense en Friese koerier regelmatig leut

zien op de hardriedersbaenen waar wedstrijden werden öllen veur vrouwen. Meneer Miedema

werd de vertrouwensman van veule riedsters en was tevens de contactpersoon bi-j eventuele

huwelijken van de damesriedsters om een erepoorte te vormen.

Douwe Miedema had onder et pseudoniem D.M.vd Woude, veule jaoren eerder al een boek

eskeven, ”Vrouwen in de hardrijdersbaan” en verzaemelde alle kraantenberichten,

uutslaegen, biezunderheden, enz. zodat dit in een tweede boek kon worden openeumen.

Helaas ef Meneer Miedema dit niet meer kunnen ofmaeken. Hi-j is in 1987 overleden.

”Zien persoonlijkheid zullen wi-j niet gauw vergeten” skreven de gezaemelijke hardriedsters

in een overliedensadvertentie.

Douwe Miedema had de ele verzaemeling over de vrouwenhardriederi-jen an Hedman

Bijlsma egeven mit de zekerheid dat die er wel wat mee ‘kon doen’ en et niet verleuren ging.

Het idee om een vervolg te skrieven over de riedsters uut de joaren 1943-1970 was eerder al

bi-j Gauke Bootsma, de gastheer van et schaetsmuseum, ter borde ebrocht. Maar hoe pak ie dit

an. In saemenwaarking mit Hedman Bijlsma, die meerdere boeken op zien naeme ef staon en

een verwoed verzamelaar is van schaetsboeken waoruut veul bruukbaor materiaal veur

haanden lag.

Twee old hardriedsters, Grietje Lukkes-Oosterhof uut Wolvegao en Antje Nauta-Sijtema uut

Warga wôllen wel meedaenken over de verdere uutwaarking en zo kwam dit prachtige boek

tot staand.

Een boekwaark van 198  bladzieden die vol stiet mit verslaegen, foto’s biezunderheden,

anecdotes, over de kortebaenhardriedsters van toen. Het bin-n niet alleen de friese famkes die

hierin worden belicht. Grensoverschrijdend, zo de vrouwen van toen dit eveniens deden in et

meedoen an wedstrieden buten de eigen provincie. Zoas o.a. Jantje Tienkamp uut Drenthe,

Riekje Ruben uut Groningen, Sita Wagemaker, Noord-Hollaand en de nichies Femmie Groen

uut Overiessel.

De winters in de jaoren ’50-begun ’60 wordt deur ondergetekende beskreven in een kleine

herinnering hoe et begon. Wedstrieden, diskwalifitatie, maar ook dat het verstaon van de

Friese taol, wel in orde was maar et begriepen veule minder in ‘t geheur lag, wat de reden was

om mit een verzeuk naor de omroeper te gaon om et Fries aachterwege te laoten en over te

gaon in et Nederlands. Dit verzeuk werd op een veurtreffelijke meniere in-ewilligd.

Et lied, ’Het Dokkumer lokaaltje’ was wel et meest gedri-jde muzieknummer wat over de

iesbaenen schalde. Een ver verleden mit  mooie en weerdevolle herinneringen.

Belangstellenden veur dit schaetsboek kunnen in ieder geval contact zeuken mit et

schaetsmuseum in Hindelopen.

Femmy Woltman-Groen, Giehoorn
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Van over de Iessel…

Van over de Iessel

Op vriejdag 1 oktober 2010 koomt alweer de dearde oetgave van het digitale

streektaaltiedschrift: ‘Van over de Iessel’ oet.

‘Van over de Iessel’ is ne oetgave van de SchrieversBond Overiessel tehoap met

de Iesselacademie, Twentse Welle en Provincie Overiessel.

In het tiedschrift stoat veurnamelijk proza en poëzie biedreages van schrievers

oet de provincie, elk in zijn eagen dialect en ze bint allemoal schrevven duur

leden van de Schrieversbond Overiessel.

Doarnöast nog het neijs dat der is oaver de streektaal en ’n interview met een van

de schrievers. Dit moal Klaas Würsten.

‘n Abonnement op ‘Van over de Iessel’ is gratis!

Alman dee is interesseerd is de streektaal kan zich via ne website aanmelden voor

‘n abonnement en krig dan elken eersten dag van het kwartaal de neije oetgave in

ziene digitale breevenbus. Te vinden op www.vanoverdeiessel.nl.

Diepte van de Terra Stellingwarf opni'j opmeten…

WOLVEGE - Deur verzakking en et laetere herstelwark an et stok A37 deur de gemiente

Stellingwarf-Westaende en nao de ontdekking van een ni'je laandweer an ginnekaante

van de Blesdiekerheide, mos op last van et Perveensiaole Diepte Kedaster (PDK) opni'j

de diepte van de Terra Stellingwarf opmeten en vaastesteld wodden. Nao eerdere po-

gings van veurig jaor is dat ditkeer wel lokt mar now liggen de beide Stellingwarfse

gemienten Oost- en Westaende in de kleens over de verschillende hoogtes van et eigen

grondgebied.

Drekt nao de reboelie van 1307 hadde de bisschop Guido van Avesnes et nog goed zegd:

“Stellingwarvers, jim bin zovule in mien achtinge zakt dat ik een ni'j dieptepunt van disse

Terra vaastelegd hebbe in een ni'je Bojem Anneksaosie Nederzettingsbrief (BAN-brief).”

Ok al was niet alleman et mit Guido iens, de peer Stellingwarvers die nog over weren en

weerommekommen weren van Vollehove hebben et daor doe mar bi'j zitten laoten. Hier

en daor wodde naotied nog wel es wat vochten om een peer meters diepte mar tot

ongeveer 1500 bleef et aorig rustig in dit pat van et Oversticht. En now begint dat

gedonder in twieduzendtiene dus weer...
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In en rond de kerk…

10-10-10 Onlangs overleed Appie Baantjer, de schrijver van de detectives rond inspecteur de

Cock. Afkomstig uit Urk ging hij als diender in Amsterdam werken op het bureau

Warmoesstraat. Dankzij zijn christelijke opvoeding hield hij zich staande temidden van de

ellende die hij aantrof. In een interview heeft hij ooit gezegd: ‘Als een agent de Tien Geboden

kent, is dat volgens mij voldoende’.

Tien klinkende woorden
De Tien Geboden staan in de Bijbel en hebben in de joodse en christelijke traditie een

belangrijke rol gespeeld. Maar ook daarbuiten hebben ze hun doorwerking gehad. Tot in de

Warmoesstraat. Ze zijn verrassend actueel. In tien klinkende woorden geven ze moreel

houvast.

Classis Westerkwartier
Het is daarom een goed idee om de Tien Geboden opnieuw onder de aandacht te brengen. En

welke dag leent zich daar beter voor dan zondag 10 Oktober 2010. Dat is inderdaad de 10-10-

(20)10. Het initiatief om dit te doen komt van classis Westerkwartier. Zij stelt voor om zover

mogelijk in alle gemeenten van de Protestantse Kerk op deze dag in de zondagse eredienst de

Tien Geboden te laten lezen. In sommige gemeenten gebeurt dat sowieso. In anderen

gemeenten meer incidenteel. Het is zinvol om deze zondag gezamenlijk te kiezen voor deze

lezing. Wij willen dit als moderamen van de Generale Synode van harte aanbevelen.

Vrij zijn
De Tien Geboden geven een leidraad voor het goede leven. God heeft Israël bevrijd uit de

slavernij. Nu mag Israël als een vrij volk leven. Daar dienen de geboden voor. Je bent vrij

wanneer je je hart vrij houdt voor God en je niet laat inpakken door de afgoden. Je bent vrij

wanneer je je hart vrijhoudt voor je naaste en je niet laat inpakken door je eigen driften en

kwade begeerten. Het goede leven is een leven met de God die met ons leeft. Die God vraagt

om je toewijding en je liefde. Het goede leven is een leven met de naaste. ‘Wat u niet wil dat

u geschiedt, doe dat ook uw naaste niet’.

Op weg
De Tien Geboden spreken over de tijden heen. Ze zijn bedoeld voor het leven van elke dag.

Voor de agent en voor de burgemeester, voor de werkgever en de werknemer, voor koning,

keizer en admiraal. In de kerk horen we de Tien Geboden als de Tien Woorden van onze God

die ons liefheeft en die wil dat we op de weg van het leven blijven.

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland roept

de gemeenten op om deze Goede Woorden op 10-10-10 te laten klinken.

En wie niet in de kerk komt, kan altijd eens googlen om ze te lezen en te doen.

Sjalom,

Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End;

tel 0516 44 14 77;  e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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Clerihew…

Een Clerihew

Veur wie niet twichten wil of kan wiwwe ditkeer et Clerihew-gedicht (wi'j numen

et een 'klerejong') es onder de andacht brengen. Et klerejong dat zien naeme ont-

liend het an de bedaenker Edmund Clerihew Bentley (1875-1956), is een vierrie-

gelig gedicht dat begint mit de naeme van een persoon diej' es in de zunne zetten

- of op de hakke nemen - willen in de eerste riegel. In de laeste van de vier riegels

staot een biezunderhied die op die persoon slat. De vier riegels riemen neffens et

petroon: a-a-b-b.

Een veurbield:

Ype Dijkstra mar Diekstra mag ok

hadde mit smerige grond gien gelok

as borgemeister was hi'j op zien best

vandaor hewwe now et Pikmeer-arrest

nog een veurbield:

Sietske Bloemhoff as direkteur

een lekker ding mar ok wat een zeur

een zels anmeten mar best traktement

as jongste ok altied al wat verwend

en bi’j slot van zaeke:

Piet Bult, ja die van Ni'jberkoop

lat zien penne vaeks de vri'je loop

we hebben dan vaeks stiekem wille

mar holen oons domwieselik stille

Maek ok es een klerejong, stuur 'm op en laot oons es schrikken of liever, laot oons

es lachen.
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Roelof…

Gehaktballen Roelof…

Roelof was een vage kennis, die ak op e-daon deur weer een aandere kennis woar hi-j

familie van was.

As der een feessie was, was Roelof der altied as de eerste bi-j. Gien feessie sleu hi-j over

nooit miste hi-j wat.

Hi-j was ontzettend graoperig en as er wat te eten was dan zat hi-j altied veuran. Een

kadoogie mit nemen veur de jaorige, doar had hi-j nog nooit van e-heurd.

Hi-j had al een paer keer bi-j iene op visite e-west waor ze niet zo hard konden griepen of

hi-j had de gehaktballen al op.

Nouw hadden wi-j mit mekaere besleuten hum dat ies flink of te leern want zo kon ut niet

langer want ut was bi-j ut onbeschofte en ut liep de spuigaten uut.

Op een aamt was ur weer een verjoardag en Roelof zat veur an. Toen ur wat te eten op

toafel kwam was hi-j ur as de kiepen bi-j.

Moar wat hi-j niet wust en verder iederiene wel dat wi-j veuruut de gehaktballen waarm

e-maeken hadden in wondereulie.

Moar aj dat doen dan komp ur zon vremde geur van of, dus doarveur hadden wi-j ur flink

wat pindasaus op e-doan zodat hi-j niks zol roeken of pruuven al betwiefel ik ut of hi-j

wel smaek had.

Noa een kwartiertie begon hi-j rood an te lopen. Hi-j mos noar de wc, wel vief keer

achter mekaare.

Hi-j is vrog noar huus e-goan en kreeg toch zeker laeter wat in de geaten want hi-j ef niet

weer veuran e-zeten op feessies.

Harm Cramer

Et liekwicht te zuke

WOLVEGE - Baentiesmannen kilsteren al mennig jaor over et liekwicht van de beide

Stellingwarfse gemienten. Veural ok et Pornostesjon (PS) vlakbi'j de iene greens is de

aandere kaante een stiekel in et oge. Iedere keer as tevule Westaenders naor dat PS an

ginne kaante gaon slat de schaole deur en moe'n de botties verhongen wodden. Dat kost

een baentiesman al gauw een peer naachturen en et kost de gemiente zo now en dan een

baentiesman omreden die himzels dan in plak van de botties verhongen hebben zol. In

disse tied van grote bezunnigings van hoger haand moet hier now toch es een oplossing

veur zocht wodden.
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Kuiertocht…

’n Bitje Lând van Kuuksen humor

- “Moeke, ik héb pien in mienen buuk!”
- “Zie mar bléj dè ge ‘nen buuk hét menneke,
   want ânders viele de bótteramme zo mar in ow boks!”

Chris Kerkhoff

Kuiertocht troch it lânskip fan Fryske roman ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’

Op sneontemiddei 16 oktober om 14.00 oere is der in unike literêr-histoaryske kuiertocht

fan Deinum, fia Blessum nei Boksum yn it ramt fan de lêsbefoarderingsaksje Frylân Lêst

Syn Toppers.

Yn de roman ‘De sûnde fan Haitze Holwerda’ fan Ulbe van Houten binne trije Biltker

arbeiders ynhierd op de buorkerij fan boer Holwerda by Blessum. De ôfspraak is 5 wike

wurk, mar it slagget de hurdwurkjende arbeiders it kerwei al yn 4 wike dien te krijen, ek

omdat it moai fêst waar is. De boer besiket ûnder de ôfspraak út te kommen. Dêrtroch

ûntstiet striid tusken de boer en syn arbeiders, tusken de boer en syn frou en ynwindich

ek by de boer sels. Kuierders kinne op 16 oktober by dizze tocht it ferhaal nochris

belibje. Op de webside www.flst.nl kinne jo mear ynformaasje fine oer de rûte, de opjefte

en de kosten fan de kuiertocht.

Ûngetidersmiel
De Haitze Holwerda kuiertocht is ûngefear 7 kilometer en liedt de kuierders fan Deinum

oer de Alde Leane nei de Blessumerdyk. Yn de tsjerke fan Blessum is in tuskenstop mei

kofje. Dêrnei giet de tocht by Terphûs en Cardahûs del, de pleatsen dêr’t ferhaal him

ôfspilet.  De hjoeddeiske bewenner fan Terphûs, boer Rense de Groot, jout útlis oer syn

bedriuw en oer it ferhaal. It ferfolch liedt oer de Boksumerfeart en troch Boksum nei it

bertehûs fan skriuwer Ulbe van Houten, dêr’t in stoepetegel mei tekst ûntbleate wurdt.

Nei ôfrin is der yn ‘De Loft’ yn Boksum in miel lykas beskreaun yn de roman.

Fryslân Lêst Syn Toppers (www.flst.nl)

Fryslân lêst syn Toppers is in projekt om it nocht oan it lêzen fan Fryske Literatuer te

befoarderjen.

Yn de perioade 9 april 2010 oant en mei Falentynsdei 2011 wurde 4 bysûndere romans

op ’e nij útjûn.

It twadde boek út de rige is De sûnde fan Haitze Holwerda  út 1938. In wiere klassiker

mei in dramatysk ein. Koartlyn is by Elikser de 11de printing ferskynd.

It boek is troch de tiden hinne priizge  om syn styl, meinimmend ferhaal, iroanyske toan

en dramatyske sênes. Lêzers dy’t har miening oer it boek jaan wolle of

eftergrûnynformaasje opfreegje wolle, kinne telâne op  de literêre webside

www.sirkwy.nl

Fryslân Lêst Syn Toppers is in inisjatyf fan Biblioteek Service Fryslân, It Fryske Boek en

Tresoar. Dit projekt is finansjeel mooglik troch stipe fan VSB, Stichting Lezen, Stichting

FLMD, Douwe Kalma Stifting en Stichting Woudsend 1816.
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Frysk-Bildtse avond rondom “De sûnde fan Haitze Holwerda”

Op 28 oktober is er een gezellige avond in het teken van de beroemde roman “De sûnde

fan Haitze Holwerda”. De schrijver van dit boek, Ulbe van Houten, was jarenlang

onderwijzer in St. Annaparochie, waar de school naar hem is vernoemd.

Het verhaal, dat speelt rond 1900, gaat over drie arbeiders uit het Bildt, die een zomer in

het hooi gingen werken op een boederij tussen Deinum, Boksum en Blessum. Ze dreven de

stugge boer Haitze Holwerda tot wanhoop en het verhaal krijgt een dramatische

ontknoping. Vandaar dat deze avond op een donderdag plaatsvindt...

Het programma is zeer afwisselend

• voorlezen van enkele fragmenten uit het boek

• een interview met de zoon van de schrijver

• historisch kijkje op het verhaal en de omgeving

• toneelgroep speelt enkele scenes uit het boek

• anekdotes over de schrijver en zijn boek

• diverse personen geven hun mening

• vragen, reacties en herinneringen uit de zaal

• discussie over de literaire betekenis van de roman

• geluidsfragmenten waarin de schrijver vertelt

• beelden van de Haitze Holwerda Kuiertocht

Halverwege de avond is er koffiepauze, met gelegenheid voor ‘noflik ynformeel petear’ in

het Fries, Hollânsk of Bildts!

Deze avond wordt u aangeboden door de Bibliotheek St. Annaparochie, in samenwerking

met het team van “Fryslân Lêst Syn Toppers”. Zie ook www.FLST.nl

Voor wie is deze avond bedoeld?

• alle lezers die graag meer willen weten over Friese literatuur

• de winnaars van de prijsvraag “100 Friese boeken”

• deelnemers aan de “Haitze Holwerda kuiertocht” (16 oktober)

• iedereen die het boek heeft gelezen of er een mening over heeft

• u bent ook welkom als u geen lid bent van de bibliotheek

De toegangsprijs bedraagt  € 3,50 inclusief koffie of thee. De avond duurt van 20:00 tot

22:00 uur en de zaal is open vanaf kwart voor 8. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Wilt zich daarom van vantevoren aanmelden bij onze bieb:

obsintannaparochie@bnwf.nl

telefoon 0518 – 40 17 71

Bibliotheek St. Annaparochie

Multifunctioneel Centrum “Ons Huis”

Beuckelaerstraat 2

9076 DA Sint Annaparochie
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut

et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

bessen, besselen - kleding met rijgdraden in elkaar zetten

bessienhuus - bejaardentehuis

bessiesgotte - watergruwel

bestaemeren - (negatief) stamelend uiten

besteigeren - steeds rondstappen

Knap kroem …

We praoten hoog Haarlemmerdijks of we praoten gewoon mar we kun ok kroem praoten.

Kroem praoten is trouwens niet zozeer typisch praoten in et Stellingwarfs of een aandere

Nedersaksische tael, zo wel gauw es docht wodt mar komt veur in alle taelen. Mar hoe

kowwe daor eins an?

Vanuut de hiele oolde tied wodt dat al bruukt en et bestaot ok haost in alle taelen.

Kroeme woorden zeggen is zoks as een vorm van dysleksie. Krek wat aanders zeggen as

waj’ lezen of dat et officieel neffens de norms heurt. Een verhaeltien wodt bi'jglieks een

'verhaelegien' of aj' koest tegen een blaffende hond roepen willen dan zeg ie: 'koets'. In et

Nederlaans kuj' wel gauw es heuren: dat werk is behoorlijk 'arbeidsinitiatief' in plak van

arbeidsintensief. Zokke woorden wo'n ok wel 'zieke' woorden nuumd.

Ein krummes wort, ein kränkendes: ja es ist kein hirtenbub so gering, der von einem

frembden herrn ein krum wort lidde.

Luther 8, 108a; der mutter und andern leuten übers maul fehret, wenn man ihr ein krump

wort saget. Mathesius Syrach 2, 99b; kaum rührt man dich an mit einem krummen

wörtlein, so schäumt das gift zum munde heraus.

H. Müller erquicksl. 411. eigentlich ist diesz krumme wort vielleicht eins, das nicht

genügend überlegt gleichsam schief herauskam, anders als man beabsichtigte, und sich so

unter die andern mischte, sodasz der redende sich urspr. damit entschuldigt hätte. in

Hermans v. Sachsenheim grasmetze heiszt es von der magd:

si lacht und sach mich spötlich an ...

mit kurzen worten, krumm und schlecht,

dankt si mir nach dem newen lauf.

Hätzl. 279b, wol worte wie sie ihr eben in den mund kamen, ohne sie genau zu erwägen,

also auch gleichsam misratene darunter; vgl. die ähnliche zusammenfassende formel

unter b zuletzt. anders unter c, e worte krumm geflochten.
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Haanske…

In de NOS van 1 september hadde Henk Bloemhoff et over de herkomst (etymologie) van

'haanske' en 'doemske'. Hi'j kwam in dit verhael - mit vanzels een protte reklame veur de

eigen uutgifte van et Stellingwarfs Woordeboek - niet vule veerder as dat een 'haanske' een

soort 'schoe', een omhulsel veur de haand west hebben zol. Wi'j keken es wat veerder as

oonze Stellingwarfse neuze lang is en vunnen ok uut dat...

De haanschoe o.e. in et Latien al veur komt in geschriften van Cicero (100 vChr. - 43 vChr.)

as chirotheca manica. Dit was vaeks een soort iezeren of loden haanske die vechtjassen

(kampvechters) an iene haand an hadden om zo in een man-tegen-man gevecht de

tegenstaander een beste oplawaaier verkopen te kunnen.

Mit de perciese schriefwieze stak et in laetere tieden niet zo nauw want we kommen oonze

haanske tegen as hantscuoh, hantschuoch, hantiscuoh, hentiscuoh, hentschuoch, hentschuohe,

hendschuh, hendschůch, händschůch, hentschue, hendtschuch, händschuch en hentzsuch.

“Von dieser form aus entsteht, indem der zweite vocal des wortes tonlos wird, durch ein

hinschug, henszag, hindurch, händschich.” Dan kommen we kalman in Bovensaksen dit

woord tegen as händsche en hendsche. In zudeliker streken - zo rond de Rijn - wodt et dan

een hansche of een hansch. Richting et noorden en westen wordt oonze ‘haanske’ een

hantscuhen, hantscun, handschken, hendschken en henschen. Nog weer laeter in Bovensaksen

handschchen en händschchen. In Zwitserlaand bestaot in de vroege middeliewen de

händschen naost de händsche, in et oold-Middelduuts handsken en hansken, in et oold-Duuts

händschken en in et oold-Nederlaans handsken en hansken. We hebben et in die tied nog

altied over de ‘haanske’ as een soort boksbeugel mar ok wel veur bescharming as een soort

paanser om de hiele haand.

Van ongeveer de 14
de

 ieuw of wodt de haanske ok tegen de koolde bruukt mar ok wel gewoon

as opsmuk, veur de sier. Dan bin ze ok niet meer van iezer of lood mar van ziede, (hatte)leer

of wolle. Uut een oolde Saksenspiegel: ‘tvêne wüllene hantschu unde en mesgrepe is der

dagewerchten bûte.’ Rond 1700 ontstaot - veur de sier - de lange haanske die wel tot an de

aarmtakke an toe komt: zwêne niuwe hantschuoh er unz ûf den ellenbogen zôch.

Mar ok nog altied blift de ‘haanske’ bestaon as een ‘eiserne handschuhe als theil der rüstung:

ciroteca ferrea, ein ysern hantschu.’

Naost de voesthaanske ontstaot in et laest van de 14
de

 ieuw ok de vingerhaanske. In eerste

instaansie wodde alliend de doeme ofzunderd van de aandere vingers die gezaemelik in een

‘hulle’ stakken. Speciaol veur de viskeri’je wodde de meervingerige haanske uutvunnen:

zwenfingerigen grawen fischerhändschuch. Ok uut een oolde Saksenspiegel: “… ok sal die

koning durch recht sinen hantscho dar to senden, to bewisene dat it sin wille si.”

“Et past as zes vingers in een haanske” is een hiele oolde Saksische uutdrokking veur wat,

dat stief in mekeer past. Bi’j slot van zaeke kennen ze in zuud-Duutslaand (Beieren) de

‘haanske’ veur een vat van ongeveer dattig maoten witbier en de bloemen akelei en primula

wodden ok wel ‘haanskebloeme’ nuumd.

Een aandere keer mar es over et ‘doemske’ van Bloemhoff want ja, van praot komt praot…

pb
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Rilke (34)

Oktober

Et is haast en de zunne legt zien haand

in mien nekke. Niet minder zaachte vaalt

de aovend in de tuun en op et terras

waor wi’j opgaon in schaad.

Oonze stemmen verkrummelen tot

woorden en oonze aosem de hieltied

meer veraandert in dauw en dieze.

Spinnenwebben vroeg in de morgen,

roestig en stille de bomen waor et

locht zien messen deurhenne stikt,

roodkeuper en goold en scharp,

alle punten stipt in verlangen,

venien dat rokt naor venillie.

We hebben gelok, zeggen we iedere

aovend, dat et niet regent, dat de tied

lieke sloom wodden is as wapsen

in halfslaop en verzaedigde moggen.

We vergeten dat pastel de tint is

van wat uutdooft en starft.

Et is haast en de zunne legt zien hand

in mien nekke. Ik zwarf deur de stad

en a’k mar lange genoeg ommedwael

komt zi’j me opiens integen,

verstopt heur aachter een boom,

komt weer teveurschien, knipoogt,

spreidet heur aarms, tilt mi’j op.

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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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 *

Ie moe’n wel es een oolde boom ommezaegen om
et gruun daoronder meer locht te geven…!


