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Van de redaktie

De redaktie is Henke Bolding slim erkentelik veur de verhaelen over de oorlog in de buurte
van et ziekenhuus van Meppel waor as de gebeurtenissen him ofspeulden in de oorlogsjao-
ren van 1940-1945. Altemet dat hi'j in de kommende tied es naodenken wil om es wat te
schrieven hoe as hi'j d'r toe kommen is om doedertieden naor Kannede emigreren te gaon
en wat hi'j daor zoal mitmaekt het in de loop van de jaoren. Et was in die tied ok een
kanesreize van jewelste en dan ok nog wel mit een boot. Henke bedaankt en de groeten an
Geertien, jow zustertien van alle daegen.

D'r bin nog gien reakties kommen op oons verzuuk om mit te helpen an de Beatrijs. Zol d'r
dan gieniene van de meer as duzend abonnees wezen die dat kan? Wi'j waachten et nog
even of.

Veerderop in dit e-blad een nuging van de infermaosiebi'jienkomst over de Friese Waeter-
linie. Disse linie het in vroeger daegen belangriek west veur et huden van de meesken en
de vri'jhied van disse streek. Ie moe'n d'r vandaege-de-dag niet an daenken aj' de vi'jaand
keren moeten om dan de boel onder waeter te zetten.

Zo te zien hebben ze overdaore in et Kuukse nog sni'j in de kastboom en et moet d'r ok nog
slimme koold wezen. Wi'j zullen de man es wat opbeuren mit een glimpien meitied in 't
verschiet want hi'j het al hiel lange gien zunne meer zien.

Van Klaveren, oonze rabsake van Westaende, verweert him aorig tegen de anonieme
stokkies as reaktie in de plaetselike kraante ‘Stellingwerf’. 't Is vanzels ok niet niks dat et
jongvolk in de reakties van de stokkies in de kraanten opropt om dan mar bi'j de borge-
meister veur zien huus mit karbidbussen schieten te gaon. Mar borgemeister, et zal wel wat
toevalen mit die Stellingwarver jongen van vandaege-de-dag. Oonze jongen wollen jow
alliend de boel even wat anhissen, ha'k docht. Aj' zien hoe ze in die stokkies seins et ABN
bruken zal et driegen ok wel wat toevalen. Ankem jaor zels die jongen mar even mithelpen
om die carbidbussen an te stikken. Wi'j grepen vroeger in de ooldjaorsnaacht de pelisie ok
wel de pette van de kop en die gong dan et kreengien rond. Een goeie pelisie zee dan dat
hi’j de aanderedaegs altemet wel verkolen wezen zol zonder pette en as hi’j dan votfietste
gavven we him de pette weeromme. Wat hej' now an een hoestende en proestende pelisie
de aanderedaegs?

Femmy wil de kop van Overiessel wel bi'j de Stellingwarven of bi’j Drenthe hebben. Wi'j
numen dat gedielte al hiel lange Zuud-Stellingwarf mar et zal d'r wel niet van kommen. Al-
hoewel aj' de Iessel en de Kuunder as greens bruken kriej’ een mooie grote ni'je perveen-
sie. Ze bin op 't heden toch drok doende om gemienten te herindielen. Zoks kuj’ ok mit
perveensies doen. Die kuj' dan best Saxonië numen.
Dan moe'we vanzels wel een ni'j volkslied hebben op de wieze van…?

FdV
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Agende…

Kampanje foar nije foarlêzers
(Campagne voor nieuwe voorlezers)

De Stichting It Fryske Berneboek en Bibliotheekservice Fryslân sette útein mei
in nij inisjatyf. Yn maart begjinne twa ferskillende kursussen foar minsken dy't
graach foarlêze wolle. Soks is tankber wurk, want alle bern fine foarlêzen
prachtich. Boppedat is foarlêzen tige wichtich foar de ûntwikkeling fan taal en
fantasij fan jonge bern. It projekt wurdt stipe troch Stichting Lezen.

Om't de fraach nei Frysktalige foarlêsprograms grutter wurdt is der ferlet fan
mear foarlêzers, dy't dat frijwilligerswurk ek graach goed dwaan wolle.
Sadwaande ûntstie it idee om fergees in koarte kursus oan te bieden. Dat jout
betûfte foarlêzers boppedat de mooglikheid harren ûnderfining -mei tal fan
praktyske tips- oer te dragen op in nije generaasje foarlêzers.

De foarlêskursus Nije Fryske Foarlêzers kin folge wurde troch âlders, pakes,
beppes, learkrêften, liedsters, pabû-studinten, bibleteekmeiwurkers ensfh.
Minsken dy't har as frijwilliger in pear kear yn it jier beskikber stelle om foar te
lêzen kinne fergees oan de kursus dielnimme. In oprop om yn aksje te kommen
giet fansels altyd yn oerlis en der is boppedat in fergoeding beskikber.

De kursus bestiet út twa byienkomsten. Der kin keazen wurde út foarlêzen foar 2
oant 6 jierrigen en foar 6 oant 12 jierrigen. Kursisten ha de gelegenheid om de
byienkomsten op middei of op jûn te folgjen. De kursussen begjinne 8 maart en
wurde holden yn de bibleteken fan De Gordyk, Wommels, Snits en Burgum.
Mear ynformaasje oer it program en de datums stiet yn it folderke, dat yn alle
bibleteken leit. Fia www.itfryskeberneboek.nl kinne belangstellenden har
oanmelde of by j.bottema@tresoar.nl.

8 feberwaori  infermaosie bi’jienkomst Friese waeterlinie in Ni’jehoorn.
14 feberwaori uterste instuurdaotum ‘Monement veur een onmeugelike liefde’.
17 feberwaori infermaosie bi’jienkomst Friese waeterlinie in Wijnjewoude.
17 feberwaori ‘Drenthe Plat’ in de Lawei in Drachten.
10 meert          infermaosie bi’jienkomst Friese waeterlinie in Blesdieke.
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Friese Waterlinie…

Uitnodiging
Informatiebijeenkomsten Friese Waterlinie

19.30 uur
8 februari Kiekenhof Nieuwehorne
17 februari De Stripe Wijnjewoude

10 maart Et Karkien Blesdijke

Zie volgende blaziede
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Landschapsbeheer Friesland en Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân nodigen u van harte uit
voor een informatieavond over de ontwikkeling van de Friese Waterlinie in Zuidoost Fryslân op:

8 februari Kiekenhof Nieuwehorne
17 februari De Stripe Wijnjewoude

10 maart Et Karkien Blesdijke
19.30 uur

De ontwikkeling van de Friese Waterlinie is een initiatief van Landschapsbeheer Friesland en
het Gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân.
De Friese Waterlinie kan voor bewoners en ondernemers een bijzonder aanknopingspunt
vormen voor de verdere ontwikkeling van de identiteit van dit gebied.

Tot eind 2011 wordt er gewerkt aan een visie op de Friese Waterlinie. Hoe kan dit bijzondere
onderwerp weer leefbaar worden gemaakt in deze streek? Hoe kan het de ontwikkeling van de
streek versterken? En welke rol spelen recreatie, toerisme, cultuur, waterbeheer, natuurbeheer
en landschap hierbij. De visie wordt samen met inwoners van de streek ontwikkeld en tijdens
informatieavonden toegelicht. Tegelijk worden bezoekers opgeroepen om informatie of
attributen in te brengen: illustraties, kennis, literatuur, oude artikelen en verhalen,
krantenberichten, of wellicht opgegraven (kanons)kogels die nu nog in de vensterbank liggen.
Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis.

Aanvang 19.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee, de avond duurt tot ca.
21.30 uur. MFC De Kiekenhof in Nieuwehorne, De Stripe in Wijnjewoude en Et
Karkien te Blesdijke.

19.30 - 19.45 uur Ontvangst met koffie
19.45 - 20.30 uur ‘Het verhaal van de Friese Waterlinie’ door Karin Sjoukes

(Landschapsbeheer Friesland) en Nicolette Hartong (provincie Fryslân)
20.30 - 20.45 uur Pauze
20.45 - 21.00 uur Project Planontwikkeling Friese Waterlinie in 2011: de rol van mensen

in de streek
21.00 – 21.30 Hoe kan de Friese Waterlinie weer beleefbaar worden gemaakt?
21.30 uur Napraten
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Friesland, (0512) 38 38 00
Nicolette Hartong, Plattelânsprojekten Zuidoost Fryslân, tel: (0512) 38 40 00

Onder nommer 216 ligt in et Domkepittel van Utrecht dit bericht:

"Akte van bevestiging door de bisschop van Munster, daartoe door de
paus gemachtigd, van de excommunicatie van de bevolking van
Stellingwerf en Schoterwerf door bisschop Gwijde wegens de
gepleegde vijandelijkheden."

Daotum: 1311
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Bolding vertelt (23 en slot)…

Goi’j allemoale,
Mar ies eem weer van oens loaten heuren. Ik neme an dai’j de kiepedrokte van Karst en
Ni’jjoar goed deur e’komen bint.

Wi’j wel heur, eerst de kiender mit et jonge goed een paar dagen had. De vloere lag vol
mit verscheurd papier toen de kedogies uut e’pakt worden en der is weer heel wat
spandeert an allerhaand plastiek uut Siena of weet ik veule woar vandoan. Ik schudde
mien grieze kop verscheiden moal ha’k dat zo anzie. En wete woar de kleinties een
schoffien later de mieste schik mit hadden? De olde sjoelbak die wi’j al oaver een dikke
dartig joar mit al oenze verhuzingen mit e’sleept hebt! Ja die verhuzingen is een aander
verhaal, woar ik ook nog iens wat oaver kwiet mutte.

Mar um kort te goan, ook al was et Geertien en mi’j verscheiden moal net drok genog,
wi’j bint beiden toch barre bliede dat wi’j dit ruzige spul allemoale goed van passe ies
weer op bezuuk hept.

Varder he’w et olde joar uut e'zeiten mit olde kunde van oens, die joaren gelene van
argens bi’j de Dedemsvoart noar hier e’trukken bint. Ze proot Overiessels, doar he’k
vanzulfs gien meuite mit. Een glassien op tied en wat in et voesien en veur dat wi’j et
wussen was al weer twi’j duzend en elf.

Onlaangs bint de twi’j jongies van oenze Main’j ook nog een kleine weke te gaste
e’west, die bint now roem drijje en twi’j. Opa en oma hebt er de haanden vol an, altied
in de weer. Ik vule mi’j antmit wel wat een Jan Magies*. De leste paar joar he’k meer
voele luiers in de haanden had dan mit mien eigen kiender! Geertien is niet zo rap meer
as dat zustertien woar ik een dikke veertig jaor e’leden mesjukke op ware. Dat zal mit
mi’j ook wel et geval ween.

Mar hoe et ook mar is, in de tied dat oenze kiender nog niet zindelik waren, was dit
soort wark seins an de vrouwluu oaver e’laoten. Ik mut zeggen dat Geertien, die de
oldste dochter is uut een nust van twaalf, was mi’j veur dat soort karweigies hoast nooit
neudig. Ik hebbe et wel ies uut nood mutten doen en ik har altied meuite mit al dat
spelden gedoe. Et was vake reren as ik mit mien dikke vingers een kleintien verschonen
gungk. Ik mut eerlik zeggen dat die jonge vaders van tegenswoordig der meer sjoege
van hept.

De jongies hold net as opa van de butenlucht. As et mar eempies kan, goan wi’j  der
vaste uut. Zulfs in oens kolde winterweer, mar mit een groad of vieve of zesse onder nul
en et zunnige der bi’j kan et best te doen ween. Ai’j  mar genog warm goed an hept. De
beide kerelties mui'j dan in een sni’j pak heisen. Ik zal mar zeggen, een dik overallegien
en dat is wel een heel gedoe mit drukknoopies en ritsslutingen en zuks. Et is mi’j al een
paar keer overkomen da’k de jongste kloar harre en de leersies ook al an, dat wi’j nog
mit de haansen as et leste an et knooien waren, die doempies wilt er zo slecht in en dan
heur ik zo iniens een stemmegien: "Opa, stinky?..." Ik hoeve dat niet veur oe te vertalen.
En dan ku’ij weer van veuren of an begunnen...
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Dit is mien leste stukkien oaver wat mi’j zo van de oorlogstied is bi’j e’bleven. Zulf ha’k
niet e’dacht dat der zo veule worden zul mar hoe meer dai’j der oaver schrieft en denkt,
des te meer der ook weer boaven kump. Zulf bin’k geleuf ik in die tied niet zo veule te
kort e’komen mar schrievende wieze mut ik toch kwiet, dat mien va en moe en veule
aanderen vanzulfs, was et wel een zoere tied. In mien jonge jaoren he'k daor nooit zo bi’j
stille stoane, mar mit lieverloa is et mi’j wel een stuk dudelikker e’worden.

Dus nog ienkeer een verhaaltien van een jonge Henke. Toen die nog mit zien va en moe
en twi’j breurs op een boerenspullegien woonde daor achter an de Rieste niet varre van
et Moppeler ziekenhuus. En loat ik now nog oaver meinsen goan proten waor ik later
veul meer mit vandoen zul kriegen...

Lestdaags kreeg ik nog een kaortien van een vrumde uut oen contreien. Dat was netuulik
gloepens mooi, allent et was wel een weke of vere onder weg e’west. Ie kunt mi’j vlot te
pakken kriegen mit een e-meel: hbolding@gmail.com.

Beste meinsen, allemoale goed goan van
Geertien en Henke

Op huus an en kanadezen

Zo hai’j weet, waren wi’j een dag of zesse geleen e’vlucht noar een veiliger plek op de
Laankherst. Moppel lag onder vuur, vanof De Kniepe, an de Ogeveinsevoart, een
endtien veurbi’j et ziekenhuus, zeg maar een kilomeiter of vere van de stad of.

Wi’j waren op een vri’jdagmor’n al veur melkens deur een bulte lawaai uut bedde
vleugen. Et was al gauw dudelik dat et treinstation deur kanonnen bescheuten worde en
va en buurman Freins wussen zeker dat oenze gedoegies gevoar leupen van die
schieterijje. Toen ze een boerenspullegien an de aandere kaante van et ziekenhuus zagen
ofbraanden, besleuten ze al rap een veiliger plekke te mutten zuken. Freins zien zwoager
woonde een klein uurtien varen veur op de Laankherst en daor zul et hen. Et was nog
mar in begun van de Aprilmoand mar der was al veul grus, dus et vee worde allemoale
noar buten e’laoten. Nao melkens gungen wi’j mit boerenwagens, een paar fietsen en
lopende op pad en et was al donker toen wi’j bi’j de Struke ankwamen. Een kleine
vieftig man sleupen doar die eerste nacht. Dat was te veule op iene stee en de volgende
dag bin wi’j naor Wessel Lommers verhuusd, ook een boer op de Laankherst.

Va en Knelis gungen iedere mor’n al vrug naor huus toe um te melken en Freins en zien
volk vanzulf ook. Ze vertrouwden et nog niet op de Reggersbrugge bi’j et tolhekke en ze
leupen op een scholle plekke in de Rieste noar de aandere kaante. De mannen waren
altied wel een ure of dri’jje weg, antmit ook wel langer en moe was dan altied arg
ongerust. Ik vund et best aordig op de Lommert. Et waren beste meinsen, der was een
magien van mien leiftied, ook al in de darde klasse. Der ware ook verscheiden aandere
speulders. Kiender van Stapperste meinsen die net noast hun woonden. Wi’j hadden heel
wat schik mit verstoppertien achter in et heuivak en buten in de wagenschure.
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Mar op een mor’n kwamen de mannen weer mit groot ni’js. Ze hadden mit et melken
een goeie kennis e’spreuken. Die wus te vertellen dat de Duutsers de veurige oavend
allemaole uut Moppelt weg e'knepen waren en dat Kanadese soldaoten mit tanks en
vrachtwagens binnen trokken.

Zo dat was geweldig. Wi’j kunden weer op huus an!!!
Iederiene was uutgeloaten en veur koffiedrinken waren wi’j al op gaank. Op de
Laankherst zag ie overal meinsen op de diek proten en hier en doar hung ook al een
vlagge uut. Disse keer gungen wi’j wel oaver de Reggersbrugge bi’j et tolhekke. Doar
heurden wi’j dat bi’j de Rumptigerbrugge, oaver de Ogeveinsevoart dri’j boerderijjen of
e'brand waren. Verscheiden varkens en kalvies waren um e’komen en ook melkbiesten.
Et argste was nog dat een magien van net veertien joar dood onder wat smeulend holt
e‘vunden was. Zi’j was in dienst bi’j de brugwachter. Heur eigen volk woonde in
Koekange.

Et was net tegen de middag dat wi’j weer thuus waren.
Va was et land al gauw in um te zien hoe et met et vee was. De koen’n wus hi’j wel mar
de pinken leupen in een aander stuk. Op et eerste gezichte dacht hi’j dat et goed of
e’lopen was mar hi’j har wel e'ziene dat een paar jonge boompies die wat varder van
huus langs een sloot stunden een volle laoge had harren, hi’j dachte van een mitralleur
of zo.

Moe wus al gauw dat er volk in huus e’west was. Uut de kelder miste ze een keulse pot
mit vleis en een mooi blauw serviesien uut de spiende was ook vut. Doar was ze arg
kwoad oaver. Wat eiterijje kun ze nog begriepen mar die mooie theekoppies waren nog
uut een arfenis van heur opoe. Va zei, dat waren gien Duutsers die dat e‘jat hadden.

Freins was ook weer op de plekke. Zien vossien kreupelde nog wel wat van de
schotwond bi’j et tolhekke, toen ze vlucht waren. Ook dachte hi’j dat ien van zien
veerzen an e’scheuten was. Die wol mar weinig vreiten en lag veul te veule apart. Now,
zien vrouwe, Roefien was ook oaver stuur. Alle roeten waren uut et kiephokke. De
kiepen zatten op mekare in een hoekien e’kreupen, glad van de leg of, dat wus ze zeker.

Mien breur Geuchien wol gelieke nog noar zien schoelkammeroaden uut Moppelt mar
moe wol der niks van weten en Knelis was ook al an et drammen mar va har genog wark
veur hum.

Mar mien breurs en ikke zagen een hele drokte net veur oens huus uut an de
Ogeveinseweg. Va en Freins heurden al gauw dat de Kanadezen doar een stuk land in
gebruuk hadden. Wi’j gungen allemoale mit va mit um te kieken. Et was een hele drokte
van grote vrachtwagens en tanks en ook kleine wagenties die ze jieps nuumden. En
varder stunden der al een ressien tenten woar de soldoaten in sleupen denk ik en ook
nog aanderen veur de keuken en zuks.

Ik bleve mar dichte bi’j va lopen. Et was allemoale wel een beetien griezelig mit al die
geweren en kanonnen. Die soldoaten waren haost allemoale jonge kerels zo van mien
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breur Knelis zien leeftied. Ze proten veule en lachten oens toe. Mar ik wusse niet woar
ze zoo'n schik um hadden. Et gung allemoal in Kanadees. Va zei: "Niks gien Kanadees,

die luu proot Engels." Dat kun best zo ween mar ik verstunne ze niet. Mar ze waren
aans wel oardig en wi’j kregen wat lekkere koekies en ook sukeloa. Dat spul ha’k nog
nooit eerder e’pruufd, barre lekker. En ik zagge ook van dat mooie witte brood, aans
dan die grieze stopvarve van oens.

Knelis was al gauw mit een soldoat an et smoezen en die gaf hum een pakkien
sigaretten, Pleejers nuumde hi’j ze, geleuf ik. Nao melkens is hi’j nog weer noar dat
kamp e’goane mit een mandtien vol eier. Die gung hi’j verruilen veur wat van dat witte
brood en sukeloa. Ook wollen ze wel melk hebben. Ze maakten et zulf van poeier mar
dat was niet zo lekker.

Mien breur Geuchien was niet bi’j die soldoaten weg te sloan. Hi’j mus alles weten
oaver koptelefoons en verbiendings en zuks. Gien wonder, want thuus zat hi’j ook
altied al met electries gedoe te knooien. Et duurde mar eem dat hi’j mit grote verhalen
thuus kwam oaver wat hi’j e'ziene en heurd har. Dat eigenwieze portret har ook al wat
Engels e’leerd, en dat mussen wi’j netuurlik ook an heuren.

De volgende dag bint wi’j allemoale naor Moppelt e‘goane. Va was wel nij’sgierig hoe
et er doar bi’j stund. Now et leek wel groot feest. Veul volk op stroate en overal
vlaggen uut.

Noa een paar dagen mus ik weer noar schoele. Iederiene har grote verhalen oaver de
leste dagen mar noa een poosien was alles weer net zo als eerder, leek mi’j zo toe.

Thuus was dat ook zo. Va was drok op et laand. Knelis mus weer vake mit de Belg
voerwarken veur de kleine boerties in Moppelt en mien breur Geuchien was ook
verscheiden moal late thuus as hi’j bleef speulen mit zien kammeroadties in de stad, of
rond hung bi’j de soldoaten.

Moe klaagde nog altied oaver slecht sloapen. Ze har nog niks heurd van Berend die
onder e’deuken was argens in Frieslaand en van de beide schoonzeuns die in
Duutslaand warkten. Mar zo op een dag stund mien oldste breur veur de deure. Ik harre
um al in een joar of dri’jje niet e'ziene. Hi’j was een stuk magerder e’worden en had
een hele tied gien kapper e’ziene. Argens dichte bi’j de Parochies was hi’j bi’j een smid
e’west en gewoon mit e’warkt. Bi’j onroad mus hi’j hum in een rietkragge verstoppen.
Daor was hi’j een paar moal nat weg e’komen en ziek van e’worden. Moe vund dat hi’j
der mar slecht uut zag mar ze was bliede hum weer te zien.

En ja heur, een weke of wat later waren mien beide zwoagers weer op e’deuken. Ze
hadden in een fabriek mutten warken woar ze oorlogsspul maakten, ook nog een paar
keer gebombadeerd mar zulf der goed of e’komen. Dus fijn veur mien beide zusters en
de kleinties.

De Hagenaars waren intussen ook weer vut mar dat was een beetien biezunder
verlopen. Va vund et al gek dat ze gien anstalten maakten um weer noar huus te goan
toe oens land weer vri’j was. De man zei dat hi’j nog gien vervoer had en wachte op
bericht van een zwoager. Veur moe was dat niet zo arg. Et wievien hulp nog altied
goed mit. Mar op een dag toen va mit die meneer Bos an et freen was kwamen der twi’j
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kerels opzetten die veur de Binnenlandse Strijdkrachten warkten. Ie kunnen ze kennen
deur de witte armband mit grote letters BS der op. Disse meinsen mussen de pliesie
helpen um et zakie in oens laand weer op regel te brengen en vake luu die et met de
Duutsers hullen hadden oppakken. Um kort te goan, va worde verteld dat die meneer
Bos mit hun mit mus want hi’j was een NSB-er. Mit zien vrouwe en dochtertien bint ze
op et transport e’zet noar Holland in. Va en moe waren wel eem van de wieze oaver dit
gebeuren mar ze vunden wel ook al waren ze verkeerd e’west, toch fesoenlikke
meinsen waren.

De Moppeler Kraante kwam weer geregeld uut en der was vanzulf een bulte ni’js oaver
de oorlog en de opmars van de Kanadezen en aanderen in oens land. Moe was de leste
tied veul beiter te passe. Ze sleup weer as een roozien, zei ze wel ies mar ze vund dat al
die olders van al die jonge soldoaten uut Kanada en aandere laanden ook best vake
zullen prakkizeren oaver hun kiender, zo varre weg in vrumde laanden. Samen he’w
wi’j de olde Bos-atlas nog ies weer veur de dag haald en Kanada op e'zucht. Et leek
wel een griezelig groot laand en best een ende vut  heur!

Henke Bolding

Ik zuuk een reisgenoot…

Wees hier anwezig, aldereerste geest,
 die over waeters van begin zweeft.
 Jow goeie oge moet him dit wark toe keren,
 et is krek de wereld woest en leeg.

 Et wil niet, as gehiel een veurige ieuw,
 puunhopen zien en zingen van mooi weer,
 want zingen is alliend mar hatstocht van zwölderi'je
 en nooit is, wat ok, iens puun west.

 Een eerste stien ligt amperan te plak.
 Ieder woord verni'jt de stilte die et brekt.
 Al wat gebeurt gebeurt nog veur et eerst.
 Prezen! Noach bouwt, mar gien ark meer,

 En Jonas preekt, mar niet in Ninive.

Martinus Nijhof, Utrecht 1934

Vertaeld deur: vertaelmesienegien

Et begin van een volgend projekt?: Awater
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Wa ‘s ’t toch koû!

Een peer jaor leden is de stichting 'It Fryske boek' d'r mit
opholen om Friese boeken nog langer uut te sutelen. Now
hebben uutgevers van Friese boeken een ni'je stichting
‘Boeken fan Fryslân’ in et leven reupen die de Friese
boeken buten de reguliere boekhaandels omme verkopen
willen. Daor heuren dan ok (weer) sutelaksies bi'j.
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Anoniem…

Anoniem...

Een peer maond leden was d'r nog al wat te doen om en over een anoniem stok-
kien in dit e-blad. Begin dit jaor was d'r gedoe om en over anonieme stokkies op
de webstee www.stellingwerf.nl van Boom Pers. Borgemeister Van Klaveren
van Westaende vuulde him 'zwaor bedriegd' neffens de LC (7/1). Van Klaveren
in zien ni'jjaorstoespraoke:
"Verwerpelijk is dat deze oproepen anoniem konden worden geplaatst op de

website Stellingwerf.nl van de Koninklijke Boom Uitgevers Groep. De directie

van deze uitgeverij moet zich zo langzamerhand eens gaan realiseren dat ook zij

een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het geven van gelegenheid

aan raddraaiers om anoniem op te roepen tot actie heeft niets van doen met

begrippen als journalistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting en is dan ook

op geen enkele wijze te rechtvaardigen."

Een oold spreekwoord dot nog de hieltied opgeld: zo de oolden zongen, zo
piepen de jongen. Disse zegswieze mos ik an daenken doe 'k Van Klaveren zien
opmarking tot mi'j deurdringen leut. Ik geleuf eins niet zo in et wiezen mit et
vingertien, en vanzels altied naor 'de aander'. Now heb ik die kraanteboel van
Boom Pers ook niet zo hoge mar om die now in de schoenen te schoeven dat -
veural - zi'j de oorzaeke wezen zollen van de ongeregeldheden in Wolvege, wil
me eins niet an. Is Van Klaveren lichtkaans (ok) een betien een digibeet? Haost
alle kraanten mit een internetedisie bieden de meugelikhied an de leesder tot et
leveren van kommentaor op de redaktionele stokkies. Haost al die kommentao-
ren bin anoniem of op zien minst onder een schoelnaeme. Iederiene het vandae-
ge-de-dag wel een haandvol anonieme naemen op et wereldwiede web. Ok disse
kraante vragt netties: "We verzoeken dringend een ieder die reageert zich te

houden aan de regels van fatsoen, wet en privacy. De redactie behoudt zich het

recht voor reacties te verwijderen." Mar ja, die greenzen van fesoen liggen now
ienkeer niet veur alleman geliek.

Echt anoniem is et trouwens niet want et is niet aanders as waor ik in mien
jongestied mit grootbrocht bin in o.e. de Liwwadder Kraante: "Naam en adres

bij de redaktie bekend" onder een hiele protte inzunnen stokkies. Ok op et
internet bin 'Naam en adres' altied bi'j de redaktie bekend. As d'r dan ok -
wettelike - regels overschreden wodden, het et OM altied de meugelikhied om in
te griepen. Gewoonlik komt et daor niet van omreden de meerste van ditsoorte
uterings niet al te serieus neumen wodden moeten en de kraante zels altied de
meugelikhied het om et kommentaor uut de lieste vot te haelen. En as zokke
kommentaoren niet op de webstee van de kraante optekend wodden zollen dan
het die meraokelse jeugd wel aandere meugelikheden om mekeer in te seinen om
mit te doen an Allah mag weten wat. De bosschopper is in mien ogen hier dan ok
niet de schuldige.

Et is neffens mi'j meer de totaole verloedering van et volk, hoewel we daor weer
niet al te zwaor an tillen moeten. Oonze buurman was vroeger ok niet bliede,
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awwe op ooldjaorsdag aovens zien dongwaegen uutenneer schroefd hadden en op
et platte dak van de schoele weer losvaaste inneneer zet hadden. Kattekwaod en
een inkelde keer krek even slimmer as dat, is van alle tieden. En ik kan mi'j best
wel een betien veurstellen dat die jongen, vaeks al mit een mooi borreltien aachter
de kneupen, et as een uutdaeging zien as de ME dan ok nog besteld wodt.
Spektaokel in Wolvege..!

Welopgevoede burgers kun vandaege-de-dag trouwens ok niks meer velen van et
kattekwaod van de jeugd. Welopgevoede burgers hebben vaeks niet iens de tied
en bin de keunst verleerd om jongen de greenzen te leren. Thuus niet, op et wark
niet en in de vri'je tied al hielemaole niet. Lichtkaans wel tachtig percent van de
oolden is et eins niet weerd om jongen op de wereld te zetten want ze hebben ja
hielemaole gien tied veur een degelike opvoeding. Nee, ok niet de schuld van die
oolden mar de schuld ligt in et verschoel van disse tied. We verdoen mit mekeer
de kotte tied dawwe hier binnen mit et streven naor altied meer, meer en nog es
meer. En krek as in vroeger jaoren is et vaeks de gegoede staand die oons al dat
lekkers veurspiegeld.

pb

Een betien verstaand..!

Dat is nog de hieltied een gebrukelike Stellingwarfse uutdrokking.
De Friezen numen et: Een bietsje doel.
De Hollaanders zeggen tegenwoordig al: Het moet toch kunnen.
Mar as jow dan zien en heuren:  mit de jaorwisseling twie jonge kiender van 13
en 17 jaor, dood deur vlinderbommen.
Vier pelisies zwaor gewond in et ziekenhuus.
Et ME-korps op de bien in Wolvege om vernielende relschoppers in toom te
holen.
65 Miljoen an legaol vuurwark is de locht invleugen mit verstrekkende en
versmerende gevolgen. Steeds grotere karbidkenonnen wodden innenneer last om
zodoende nog heviger ontploffings te kriegen, waorvan huzen en gebouwen in de
omgeving staon te trillen op heur follementen.
Meensken en dieren schrikken heur et aepezoer.
Ie vraogen je dan wel es of: waoromme doen meensken dit allemaole zo en
waoromme lat de overhied dit zinloze geweld toe.
Een betien verstaand, een bietsje doel of jaeg de boel mar in ’t honderd want d’r is
toch gien zalve meer an te strieken. Verslaving en zieke geesten speulen een rolle.

Henk de Vries
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Ûntwerpwedstriid…

'Betink in monumint foar de ûnmooglike leafde'

In monumint dat kin fan alles wêze: In foto, of in gedicht, in filmke, in brief, in byldhouwurk, in
tekening, in reklame-boadskip, SOS-berjocht, affysje, poster, in kollaazje, wurkstik, in boekje,
plastyk, skilderij, in leaf sms-ke, in spannende chat-sessy, in moaie e-mail, tweet, twicht
(=twittergedicht), oprop op Hyves of in Facebookberjocht, of in resinsje fan Swarte ingels???

Is de ûnmooglike leafde:
De leafde tusken broer en sus?
                                 In relaasje mei in grut leeftiidsferskil?
In date mei in persoan fan itselde geslacht?
                                 Ha jim' beiden in oar 'geloof'?
Of hat dyn leafste in relaasje mei in oar en stiest sels bûten skot?
                                 Bist fereale (verliefd) op in dosint, of hy/sy op dy?
Wurdt dyn bêste freon ynienen gek op dy?
                                 Is der in stalker yn 't spul?

Meitsje in monumint, set it op 'e foto, of yn in bestân en stjoer it op oan w.dehaan@tresoar.nl

Dyn bydrage wurdt pleatst op de webside flst.nl en der binne allerhanne prizen mei te winnen.
Organisaasje: FLST: Fryslân lêst syn toppers www.flst.nl
Boek4: Swarte ingels - Willem Schoorstra
Ynstjoerdatum: foar Falentynsdei 14 febrewaris 2011
Priisútrikking: 16/17 febrewaris 2011

.-.-.-.-.-.-.

'Ontwerp een monument voor de onmogelijke liefde'

Een monument dat kan van alles zijn:
Een foto, of een gedicht, 'n filmpje, een brief, een beelhouwwerk, een tekening, reclameboodschap,
SOS-bericht, affiche, poster, een collage, werkstuk, een boekje, plastiek, schilderij, een lief sms-je,
een spannende chat-sessie, een mooie e-mail, tweet, twicht (=twittergedicht), oproep op Hyves, of
een Facebookbericht, of een recensie van Swarte ingels/Zwarte engelen???

Is de onmogelijke liefde:
De liefde tussen broer en zus?
                                 Een relatie met een groot leeftijdsverschil?
Een date met een persoon van hetzelfde geslacht?
                                 Hebben jullie niet hetzelfde geloof?
Of heeft je liefste een relatie met een ander en sta jezelf buiten schot?
                                 Ben je verliefd op een docent, of hij/zij op jou?
Wordt je beste vriend ineens gek op jou?
                                 Is er een stalker in het spel?

Maak een monument, zet het op de foto, of in een bestand en verstuur het aan w.dehaan@tresoar.nl

Je bijdrage wordt geplaatst op de webside www.flst.nl en er zijn diverse prijzen te winnen.
Organisatie: FLST Fryslân leest zijn toppers www.flst.nl
Boek 4: Swarte ingels - Willem Schoorstra/ Zwarte engelen - Willem Schoorstra
Inzendtermijn: vòòr Valentijnsdag 14 februari 2011
Prijsuitreiking: 16/17 februari 2011
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Waor blift dat
Diel III now toch…

WietskeWietskeWietskeWietske
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân
Dit verhaeltien is van: Riemkje Pitstra
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 et van jow, Kornelia?"
"Ja heur," zegt Kornelia. "Mar niet motten."
"Zuuk ie de kwasten op?" vragt Tomke.
"He'k al!" lacht Romke.
"Ik gao even naor boven," zegt Kornelia.
"Dommiet 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'j maeken."
"Ik weet wat", zegt Romke.
"We kun wel op et raem schilderen."
"Ja!", ropt Tomke. "Dat is een goed plan."
Hi'j krigt de plaanten van de veensterbaank.
De varve en de pot mit waeter zet hi'j daor henne.
Now kun ze beginnen.

"Wat zuwwe maeken?", vragt Romke.
Tomke daenkt even nao.
"Een boom," zegt hi'j dan. "Mit voegels d'r in."
"En ik schildere de locht," bedaenkt Romke.
"Mit een hiele protte wolken."
"Oké, zegt Tomke. Ik maeke de boom.
Kiek es, zoe'n grote stamme."
"Mooi," ropt Romke. "Ik beginne mit de locht."
Et hiele raem wodt ien groot schilderi'je.
Kornelia komt de kaemer in.
D'r is gien glas meer te zien.
Ze kikt mit grote ogen naor et raem.
"Mooi hen, 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?"
Rome en Tomke weten et niet.
Kornelia krigt een emmer waeter mit een doekien. En
Romke en Tomke meugen poetsen.
Et schideri'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'k sjen wat jim makke ha.'
'We moatte noch papier ha,' seit Tomke.
Hy siket yn de kast.
'Der lizze alline 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 hiel 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.
Kornelia komt de keamer yn.
Der is gjin glês mear te sjen.
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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Drenthe plat…

Drentse Humor In Schouwburg De Lawei

DRENTHE PLAT DONDERDAG 17 FEBRUARI IN DRACHTEN

De winter houdt Nederland al weken in zijn greep en dan krijgt iedereen wel  zin
in  een gezellig avondje uit. Daartoe biedt Schouwburg De Lawei het publiek
graag de mogelijkheid met een heerlijke, onvervalste Drentse humoravond. Want
op Donderdag 17 Februari komt de populaire groep Drenthe Plat naar het
Drachtster theater voor een heerlijk en oergezellig Drents avondje uit, waar de
lachspieren het zwaar te verduren krijgen.
Want lachen is gezond en Drenthe Plat heeft daarvoor de juiste medicijn!!

Al jarenlang brengt Drenthe Plat de originele, onvervalste Drentse humor op de
theaterpodia en dat is voor vele liefhebbers een feest der herkenning.  Jaarlijks
weet het gezelschap haar publiek te verrassen met een oergezellige en
onvergetelijke avond uit. Dit seizoen brengt de groep een geheel nieuw en
ijzersterk programma, waar de vonken vanaf vliegen. Natuurlijk is en blijft de
heerlijke conference hoofdbestanddeel in het Drenthe Plat menu. Drenthe bracht in
de loop der  jaren een handvol ijzersterke conferenciers voort en in Drenthe Plat
spelen de allerbeste Drentse humoristen van dit moment. Daarnaast hebben de vijf
cabaretiers zich  ook spectaculair doorontwikkeld in de (muzikale) comedy,
waarmee ze een unieke theatervorm hebben geschapen , die het publiek van begin
tot eind weet te boeien. De bezoekers een onvergetelijke humoravond bezorgen is
en blijft het streven van het gezelschap en daarvoor zijn dus ook dit seizoen alle
ingrediënten aanwezig.

Een bezoek aan Drenthe Plat betekend dan ook een regelrechte aanslag op de
lachspieren. Op Dinsdag 15 Februari komt Drenthe Plat naar Schouwburg De
Lawei,
Burg.Wuiteweg 24, Drachten, telefoon 0512 335050.
De entreekaarten zijn nu reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan de theaterkassa.
Haast U met de aanschaf van Uw kaarten, want de belangstelling is groot!

Kijk voor meer informatie op www.drentheplat.com

Johannes de Beke schrift in de Croniken van den stichte van
Utrecht ende van Hollant, RGP Grote Serie 149, par. 2, blz. 54:

"...op sinte-Johansdach decollacio quamen die stellincvriesen..."
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Volksverhaelen… (21)

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…

-.-.-.-.-

Spiegelglas…

In Westerwoolde woonde eertieds es een euliedomme boer. Hi'j was mit een wief trouwd, die
lieke dom was as de boer zels. Soorte zuukt soorte, dat gaot vaeke zo in de wereld.

Die boer was op een dag zien akker an et ommespitten. Doe vun hi'j een hiel mooi blinkend
deengien. Dat et een stok van een spiegel was, daor hadde hi'j hielendal gien idee van! O, wat
een domme boer. Hi'j pakte et mooie deengien op en bekeek et van onderen en van boven.
Doe zag hi'j opiens zien eigen gezichte in dat stok spiegelglas. Mar de boer begreep dat niet.
Hi'j docht: "Die man in de spiegel is m'n oolde heit. Die is al jaoren uut de tied, mar now vien
ik him weeromme."

Hiel veurzichtig leup hi'j mit et kostber bezit naor huus. Daor stopte hi'j et hiel veurzichtig
vot onder in et kammenet. Sund die dag gong hi'j iedere dag een peer keer naor et kammenet
toe en keek naor zien oolde vader-zaliger, die al jaoren en jaoren dood was.

De vrouw van de boer hadde al een peer keer zien, dat heur man bi'j et kammenet ston. Op
een goeie dag wodde ze zo ni'jsgierig, dat ze heur mond niet meer holen kon. "Wat hej' daor
in et kammenet, man? Waor kiek ie de hieltied naor?" vreug ze. De man schrok en mompelde
wat. Hi'j dust niet te zeggen, wat hi'j hadde. Mar de vrouw hul an. De boer wol et glas weer in
et kammenet leggen, mar de vrouw was him veur. Risseluut stapte zi'j op heur man toe en
pakte de scharve van spiegelglas uut zien haand. Ze keek d'r in en heur gezichte wodde
donkerrood van lelkens. "Ik hebbe et wel docht!" reup ze. Ie hebben een aandere vrouw!

En et is ok nog een lillekerd..!"

Jannie D.
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Geldschieteri-je en volksliederen…

Geldschieteri-je en volksliederen

Now lees ik in een Overiessels dagblad dat er gien geld beschikbaor wordt esteld an een
gedeelte van Overiessel waor volk woont die zich as ‘centrum van de Twentse taol’ willen
opstellen. Gien iene euro veur de oprichting van een ni-je instelling die zich met de promotie
van de Twentse ‘taal’ bezighoud.
Er is onvrede over de promotie van waoruut promotie wordt verwacht, de
TwentseWelle, en dat kan tot grote aargenissen leiden(lijden) en zodoende worden de koppen
bi-j enaander esteuken om tot een aander beleid te koemen. Dat is een goed idee. Wanneer de
iene et vuur lat doven kan een aander er weer opni-j sprikkies inleggen om zodoende er weer
meer braand in te kriegen.
Vlammen zo hoge as de flatgebouwen, wel zo hoge as de kaarktorens want dat is veur de
streektaol in zien algemeenheid wel neudig.Ons Nedersaksisch, dus ook veur De Kop van
Overiessel, Salland en Twente, om now alleen Overiessel maar bi-j de kop te pakken.
Overiessel ef ien naodeel, de IJssel had daor nooit moeten liggen. De IJssel ef de provincie in
tweën esplitst. Waor iets in tweeën lig daor is gien ienheid maar deur saemen te waarken kan
er meer worden bereikt. Zo ezegd, dus ook ons gezaemlijke Nedersaksisch.
De Kop van Overijssel had overigens net zo goed Drenten kunnen wezen of hierbij worden
inedeeld of... jawel, bi-j de Stellingwarfen.
Veur de dieren op en in et waeter wordt al veule spektaekel emeuken om ze van de iene
provincie naor de aandre te laoten lopen of zwömmen dus naor Stelligwaarf, maar ja ook dit
giet al weer niet zonder subsidie en et mooie is dat de beesies dit al lange deur em want zie
weten niet beter, zie keren de kop en gaon doodgewoon trôgge. Die bin tevreden mit hetgeen
ze em-m. Het “meer’ is joao ook nooit vol.
Daor kunnen meensen soms een veurbeeld an nemen.
De veurkeur over een saemenvoeging provincies giet toch de veurkeur uut naor Drenthe. En
waoromme dan wel, now dan em wi-j ook een volkslied. Dan zingen
wi-j ook:

Ik heb u lief mijn heerlijk landje,

Mijn enig Drenthe-land

Ik min de eenvoud in uw schoonheid

‘k Heb u mijn hart verpand.

enz.enz.

Now wil ik eerlijk zeggen dat mien harte now niet opiens verpaand zol wezen an dat lieflijke
schone laand. Hier moe-j dan wel even an wennen en alles zal op den duur wel wennen. De
eenvoud sprek mi-j wel an. Et is daor aanders ook heel mooi en rustig en zeker em-m die
skaopies daor veule mit van doen, maar... die paer poelegies waeter waor a-j aamper de ti-jen
onder kriegen is mi-j eerlijk ezegd te weinig van hetgeen wi-j ewend bin-n.
A-j now goed, en as et kan, verstaandig naodaenken dan zol ik zeggen, laot de boel maar bi-j
et olde. Niks gien gezeul mit greinzen want ook hier is saemenwaarking et allerbeste en dit
kan ook zonder de subsidies. Et Nedersaksich is overal te verstaon ook al is de uutspraoke
soms wat alleraande. Behalve et Friese volkslied worden alle z.g. volksliedern in et
nederlaands ezungen en om een kleine bi-jdraege te geven an et liefhebben van eigen streek
en dit uut te dregen, is et Brederwiedelied van een paer jaor eleden, deur een paer letters te
verzetten , ‘Het Wiedenlied’ eworden. Lees maar:



21

Het Wiedenlied

Bruisend en met kracht
Klopt het hartje van dit wijde land
Volle bloemenpracht
Verrast met duizend kleuren
Berken, kragge en riet
Zij omzomen land en water
De oevers keren het golvenlied
Het ritme stoort schoonheid niet

Refr.

In dit waterland
’t Wijde wiedenland
In dit waterland
Zie een werkende hand
Wij dragen ’t in onze harten mee
Ons eigen pronkjuweel

Omringd door streek en stad
Klopt het hartje van het wijde land
Wie dit ooit bezag
Genoot van duizend geuren
Rimpeloos en stil
Doch een briesje kan het breken
Woester wordt het golvenlied
Het ritme stoort schoonheid niet

Getuige van cultuur
En krampachtig stevig vast gelegd
Sinds het eerste uur
De kern van goed en have
Vrijheid rust en vree
Is een waarborg voor het leven
Tijd bespeeld het golvenlied
Het ritme stoort schoonheid niet.

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn

As liefde blind is , ‘oe ‘ef Giele
mi’j dan ‘e vunn’n??

Wiechertien 
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Welterusten Annie…

Welterusten Annie...

Annie, Annie, sloap ie al?
Annie zeg ies wat, of slaop ie al?
- Ja nou niet meer!
- Wat is ur, ie maeken mi-j wakker ik slaope al lange.
Oh sorry, maor heb ie de achterdeure wel op slot e-daon?
- Ja-a, dat doek toch altied.
Nouw ik vraoge ut maor even want ik heb 't niet e-zien of e-heurd.
Wiej't wel zeker?
Want ik kan niet slaopen mit 't gevuul dat de achterdeure niet dichte zit.
- Man, hool toch op te zeurn, doe 't dan zelf de volgende keer veur aj naor boven gaon, gao
slaopen.
- Mi-j altied wakker te maeken, ik kriege al zo wienig nachtrust mit oe naost mi-j te snurken.
Moej mi-j ook nog iedere keer wakker maeken.

Eeffies was 't stille.
Annie, Annie, heur ie dat ook? 't Liekt net of ur iene in huus is.
Hej de deure echt wel op slot e-daon?
- Man, man gao toch slaopen, 't is al wel twaelf ure ik moet ur weer op tied uut. As ur iene
was dan blafte de hond wel die lop daor niet veur niks rond. De wekker gaot om zeuven uure.
Ie kunnen blieven liggen sinds daj' in de vut bin-n, ikke niet. Ik moet nog zeker twee jaor
waarken en in huus moe'k ook nog alles doen dus dat kriek ur ook nog bi-j. Want ie kieken
alleen maor televisie.

Eeffies was 't weer stille.
Annie, Annie, heb ie 't locht wel uut e-daon? Et is zo lochtig op de overloop.
- Dat komp deur de lanteernpaol die ze van de weeke bi-j oons veur 't huus e-zet hebben. Gao
toch slaopen en aanders gaoj alles zelf maor controleern. Aj zo deur gaon dan gaok op de
baanke in de kaemer slaopen.
Dat hoeft van mi-j niet heur ik laote oe wel mit rust.

Vuuf minuten laeter.
Annie, Annie, heur ie nouw niks? Ik vertrouw 't toch niet. Ik gao geleuf ik maor eeffies
kieken.
- Kerel nou maek ie mi-j weer wakker. Zo koem ik nooit in slaop en der is niks an de haand.
Ik heur niks gao toch slaopen.

Een half uurtie laeter.
Annie, Annie, slaop ie al?
- Niet meer, wat is ur nouw weer.
Ik geleuve dak eeffies naor de WC moet, ik moet plassen.
- Nouw moej toch opholen. Dat hoef ik toch niet te weten. Ik slaope al weer zowat maor kan 't
nouw wel vergeten. Ik kan ur wel uut gaon. Ik koeme nouw niet meer in slaop.
Nouw aj ur toch uut gaon dan kuj miteen eeffies kieken of de deure wel dichte zit en 't locht
uut is dan kan ik ook rustig slaopen.
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- Ik gao der wel uut en zal wel eeffies kieken dan hool ie op te zeurn dan kan ik mischien ook
weer slaopen.

As ze even laeter weer terrogge komp op bedde. Een snurkende Willem dwars in bedde. Zie
kan ur nog net naost liggen maor zie komp nou toch niet meer in slaop. Wat moej nou mit zon
kerel. Maor ik zal hum maor niet wakker maeken want dan begunt hi-j weer opni-j te zeurn en
dan kan 'k 't zeker vergeten.

't Is half vieve in de morn "Weltrusten Annie!"

Harm Cramer

Vrouwludewark…

Gauw   van bedde
Vlogge de man de deure uut
Gauw   broodsmeren
Vlogge de kiender naor schoele
Gauw   naor de bakker
Vlogge naor et postketoor
Gauw   naor de slaachter
Vlogge de kiender weer haelen
Gauw   een plakkien bolle
Vlogge de iene naor gimmestiek
Gauw   de aandere naor zwemles
Vlogge mit de kelektebusse rond
Gauw   weer op huus an
Vlogge mit et eten an de gang
Gauw   even deur de kraante
Vlogge mit mekeer bi'j de taofel
Gauw   tegere de ofwas
Vlogge de jongste naor boven
Gauw   even tillevisie
Vlogge naor de vergeerdering
Gauw   weer naor huus
Vlogge nog krek even een glassien
Gauw   nog een twiede
Vlogge op bedde
Gauw   mar gien gedonder heur
Vlogge dan (...) en now
Gauw   slaopen

pb
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De bekentenis…

De Bekentenis
Van Giele van de Kaampe

De tied ‘ef jaor’n stille ‘esteun

De Noordwesthoek busse

Nellie
zokke konties
kom ie neet
vaeke meer

teûgn., maor ‘t
kontien van
Nellie staot

nog steeds op
mien netvlies

Bi-j Loes Stekelbeke op de
Divan, Loes reuk zo lekker
noar boldoot en z’adde zo’n
zwoele en wat ‘ese stemme.,

good idee van dokter ‘Eusdens

De Bouwmaark was in volle gaank, een pilsien ‘ier en een borrel daor, wi’j proostten mit ons
al’n op alles en nog wat en ik proostte  mit naeme op Nellie, dee ik al weer meer dan een ure
kende.

Nellie ‘ad ‘t, joa ze ‘adde alles  wat een keerl zich maor wens’n kon,  Nellie ‘ad zo’n kontien
weet ie wel, nog zo’n écht kontien zak maor zêng’, zokke konties kwam ie maor zeld’n teûg’n
en now was dat kontien van mi’j., al een ure!
Nellie giegelde maor wat, ze zee varder neet veule en bi’j elk glassien bess’n giegelde ze weer
en steeds een beetien ‘oger., op ‘t leste begon mi’j dat toch wat te irriteer’n en opene zee’k as’t
woare zo maor plompverleur’n, Nellie zee’k…,  wi’j mos’n maor ies wat aanders gaon
doon!...En ze was d’r metene veur, zonder dat ze ‘t zo genaemd in de gaet’n ‘adde wat ik as ’t
woare bedoolde en veur dat as ik ‘t wusse stun’ ze al bi’j de deure, ‘eur glassien bes’n was nog
zo good as vol…..z’Adde d’r zin in, dat koj zo zien, ze keek ondeugend en skalks, moar jao ze
kwaam ook neet veur niks uut Kaal’nbaarg.

Omme een lang ver’ael kort te maeken …, wi-j kwaam’  al gauw op de wal terechte en daor
gong ‘t metene al van  één twee drie!!, Nellie be’eerste een liefdestechniek  waor een vent
allennig maor van kan droom’. En dan keek ze mi-j an en zee, “’k doe ‘t allennig veur oe mien
Giele”., dee woord’n vergeet ik nooit weer.
Omme een uur of tiene worde Nellie wat onrustig, ik zee “Is er wat”?…, nee d’r is niks, maor
ik mot noar ‘uus Giele, de leste busse vertrekt om kwart veur elf  vanof  ‘t-station…Wi-j
binn’n  toen saem’., edreug’n deur een wolk  naor ‘t-station eleup’m, ‘t-‘Ydrolische deurtien
van de NoordWesthoek busse siste eup’m en “Mien Kontien” verdween in dee grote lege
busse.

Nooit, maor dan ook nooit ‘eb ik Nellie weer ‘ezien, nooit ‘eb ik weer wat van Nellie
verneum’,  al dee jaor’n neet, tael noch teken., d’ enige leste ‘errinnering is dat mooie kontien
wat in dee busse verdween.
Tot een ‘alf jaor ‘eleen’,  ‘komme bi-j Skolt’n de winkel uut, wi’k net een vars sjekkien
draej’n, komp mi-j daor Nellie toch an lopen!., de tied ‘had stille esteun, ik keke nog ies good
en ik zagge ‘t metene., as twee druppels  waeter,  dat zelde kontien, deezelde giegel, ‘k zagge
mi-j zo weer naor dee busse lopen en wat mi-j ‘t meeste opvöl was, dat ze mien oôg’n ‘adde en
mien zwarte ‘aor.

Totaal van slag bin ‘k achter ‘eur an eleup’m, maor ‘k durfde ‘eur neet an te spreken, laot stoan
da ‘k durfde te zêg’n “Maegd, ik bin oen veader Giele”.
Totaal van slag bin ‘k tuus ‘ekeum en bin weken onrustig  ‘ewest, tot op zeker moment dokter
‘Eusdens zee, “van de Kaampe, dit gaat niet goed met jou, je zit er helemaal doorheen., vertel
eens, hoe komt dat”? en toen heb ik ‘t an dokter ‘Eusdens verteld., ‘i-j zee. “hier gaan we wat
aan doen van de Kaampe, ik maak een afspraak bij mevrouw Stekelbeke in Zwolle, ze is
psychologe en kan jou helpen met dit probleem”.
Een weke laeter zat ik bi-j Loes  Stekelbeke, een daelders wief, ze reuk ook zo lekker naor
boldoot en ze zee, dat ik mi-j neet ‘oefde te skaem’, want ze ‘adde  vrogger zulf ook welies
gekkig’eid uut’aelt en dat ik ‘t veur mi-j zulf mos verwaark’n en dat de beste meniere was,
omme ‘t ies van mi-j of te skriêm en dat ‘ek ‘edeun.
De volgnde dag ‘ek bi-j de Bruno in d’ Oosterstraote een kladblokkien en een mooie zulveren
penne ‘ekocht en bin an ‘t-skriêm’ ‘egeun.
En zonder, da ‘k d’r ook maor enig stuur over ‘adde, worde ‘t zomoar een varsien.
En ‘t mooiste van alles is nog., dat meneer Buisman mi-j zo steunt mit dee therapie, want
meneer Buisman gat now dit varsien zing’n en misskien komp er ook nog wel een plaetien uut.
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Penning…

Penning

De leste moand van ’t joar is bi-j ons tuus altied nogh’al ‘ectisch. Mien vrouwe repeteert
zich dan te pletter mit ’t endejoarscabaret van de Meenthe, “Terogge noar Steenwiek”

en sinds veurig joar doo ik mit mien muzikaele moaten een endejoarsprogramma veur de
lokaele omroop. Ik bin doar ooit mit begunt in de muziek-cabaretgroop “Fragment” in
“de Poolcirkel” van Jaap Haveman in Steenwiek. Laeter verplaeste dat fenomeen zich
noar de theaterzael van de Meenthe, totdat wi-j ’t neudig vunn’ er moar ies mit te
stoppen om neet te veule in  ‘er’aeling te vaaln’. Dat was op de ‘elfte van de joaren
neeng’tig.

Natuurlijk goa ik altied kieken bi-j wat mien vrouwe en ‘eur companen in de Meenthe
veur mekaer ‘ekreeng’ ‘ebben. Ik wete h’uut ervaring dat dat altied een ‘ele geboorte is
en veule spanning mit zich mitbrengt. Achteroaf trouwens ook een enorme kick as ’t
weer ‘elokt is. Ik goa altied ’t liefst op de oamd dat ook de meeste politici h’anwezig
bint. Van olds’er was er dan ’t meeste te lachen. Dat is inmiddels veraanderd, moar ’t zit
er bi-j mi-j now eenmoal zo in da-k een staarke veurkeur ‘ebbe veur die oamd.
“Ie goan noar de matinee!”

Mien vrouwe zegt ‘t ‘eel stellig, zoas vrouwen dat doon as er neet meer an een beslissing
te tornen vaalt.
“Ik ‘ebbe dat zo ‘eregeld, want dan kan Sarah mit oe mit.”

Er mot altied ene mit mi-j mit, want in de donkere theaterzael kan ik mit mien
diabetische oong’ gien steek zien en dat is mi-j in ’t verleden al ies fataal ‘ewurden.
Ik protesteer nog wel, want in de middag noar ’t theater, viên ik moar niks.
“’t Kan echt neet aanders meer. ‘An h’Evers ‘ef dat zelf ‘ezegd.”

Ik blief ’t gek viên dat ik as godfather van disse endejoarsveurstellingen neet de vri-j’eid
‘ebbe te kiezen veur de oamd die ik wil, moar ik leg mi-j er bi-j neer, veural vanwege de
fanatieke blik in de oong’ van mien vrouwe.
As mien vrouwe mi-j die week op’aelt bi-j de lokaele h’omroop noa ons
streektaelprogramma, blef sie een poze smoezen mit Wilma, de vrouwelijke ‘elfte van
ons troubadoursduo-plus. Zo lange, dat ik een saemenzwering vermood.
“Wat hai-j now weer?”

Ik vroag ’t as sie eindelijk achter ’t stuur zit.
“Ik wilde eêm wat meer weten over die jasse die ze an ‘ad.”

Sie zeg ’t weer op een toon die gien teung’spraek dult.

’t Is dinsdagmiddag en ik zit mit een journaliste van de Stentor in mien studiochien veur
een interview. Een fotograef vangt mi-j van alle kaanten en wi-j proaten h’uutgebreid
over de muziek en mien wel en wee van de leste tied. ’t Vermeui-jd mi-j nogh’al, moar
ik kan good mien ei kwiet. Bi-j ’t oafskeid zeg sie dat sie ook noar de veurstelling in de
Meenthe goat.
“Tot donderdagmiddag!”

Weer roek ik wat onroad; ‘oe wet sie dat ik op donderdagmiddag goa? Toch vergeet ik
dat ook weer snel, want mien oldste zeune h’uut Noorweeng’ is over en die dot allerlei
klussen en doar moe-k ook de kop  bi-j ‘ollen.
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Op donderdagmorng’ lig er een skone brook en een skoon T-shirt veur mi-j kloar. Zo
moar! Ik ‘oef er zelf neet om te zeuken, moar ’t lig er al. Mit mien oldste zeune vertrek
ik in de middag noar de Meenthe. Mien vrouwe is al lang doar veur de schmink en de
kleding.

Nog moar nauwelijks binnen leidt ‘An h’Evers, directeur van dit multifunctionele
centrum en acteur in de endejoarsveurstelling, ons noar ’t theatercafé. Tot mien
verboazing bint doar al mien kiender, mien vrouwe, mien mooder, Wilma en ‘Enk,
Appie en Josje h’anwezig. Foute boel, denk ik. ‘Ier is wat aanders an de ‘aand dan dat ik
allent de veurstelling van mien vrouwe goa bekieken. Zelfs de Skaemlappe, h’Ardesch
en ‘Enke Ymker kom ik doar teung’. Ik meen te weten dat die twee gisteroamd al ‘ewest
bint. Wi-j worden noar de theaterzael ontboden mit ‘t ‘ele gezelskap en krieng’
gezaemenlijk een plekke toe’ewezen an de linker kaant van de zael. Doar zit ik dan in de
zeker’eid dat er iets mit mi-j zal gebeuren, moar wat?

Wetten’older en loco-burgemeester Luc Greêm nemp plaes achter ’t spreekgestoelte. Ik
zie nota bi-j de bene ook de grieze kop van vriendje Stef, onze blues’arpspeuler deur de
zael banjeren en verdaacht veule mitwaarkers van de lokaele h’omroop.
“Goedemiddag allemoale, dit is een beetien een raer begun van de veurstelling. Denk ie

da-j noar de endejoarsconférence goan luusteren en dan stoat ineensen een wetten’older

veur oe. ’t College wil eigenlijk ene van jullie extra in ’t zunnechien zetten…..”

Ik veule now de nattig’eid wel aarg duudelijk.
“’t Goat naemelijk om Gerard Rutger Buisman, dames en ‘eren, die willen wi-j extra in

de belangstelling zetten. Hi-j ‘ef zich de leste tientallen joaren eerst veur de gemeente

Steenwiek en doarnoa veur de gemeente Steenwiekerlaand nogh’al in’ezet.”

Dan volgt een kleine opsomming van varsies as “’t Rooie Dorp” en “Freekie”. Ook mien
bemeui-jenisse mit de streektael wordt ‘eneumd en mien h’activiteiten bi-j de lokaele
h’omroop. Luc citeert delen van  liedteksten en mak dan bekend dat ik ereburger van de
gemeente Steenwiekerlaand word en doarveur de erepenning kriege. Slechts twee
Steenwiekerlaanterfanters gungen mi-j veur, te weten: ‘Ayo h’Apotheker en h’Anne
Beeltje.
En doar zit ik dan mit mien ‘ele familie achter mi-j en ’t feit da-k een daankwoord zal
mooten verzinnen. Dat lokt trouwens wonderboarlijk good en dat komp neet in de leste
plekke, omdat de theaterzael van de Meenthe, veural in disse tied van ’t joar, veur mi-j
vertrouwd terrein is. Dan volng’ nog een paer sessies mit fotograefen, woarbi-j ik
lachend, de erepenning moot tonen. Sieb dot sien fluitien doarbi-j en dan is ’t gedoo
oaf’eleupen, goddaank!

De rest van de tied vroag ik mi-j oaf of bi-j zo’n ereburgerskap ook bepoalde privileges
‘euren. Mag ik now bi-jveurbeeld as ereburger overal een sigare opstikken, of deur rood
rieden? Goa ik minder rioolrechten betaelen en kan ik veur niks bi-j de ROVA mien
h’oafval kwiet? Krieg ik een eing’ kaemer in Rams Woerthe? Ik ‘ebbe dat op’ezocht op
de h’internetpagina van de gemeente Steenwiekerlaand, moar kan er niks over viên. Ik
zal nog ies informeren bi-j onze nei-je burgemeesteresse van der Tas. Ik mag now vaaste
wel Marja zeng’, want ik zal ‘eur in de tookomst, as ereburger, wel bi-j mooten stoan
toch? Dat denk ik op sien minst.

Gerard Rutger Buisman (2011)
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 Sammie…

Wi’j kregen een riegel verhaelties van iene die in heur kienderjaoren en een hiel schoft daor-
nao, in de Westhoeke woont het. Ze geven de warkelikhied an, zo zi’j die in de dattiger jao-
ren 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.

.-.-.-.-.

Bi’jna braand…

Vandaege-de-dag is ’t haost schering en inslag. Aj’ aovens de tillevisie andoen dan is d’r
vaeke een braand op in ’t ni’js. Hiel vaeke is d’r opzet in ’t spul. ’t Is verschrikkelik ajje
huus mit daorin je dierbere bezittings in vlammen op zien gaon. En seins kommen d’r ok
nog meensken in omme en dan is ’t ongelok eerst hielemaole kompleet. Arger kan niet. Mar
ok zonder daj’ schuld hebben kan je huus in vlammen opgaon.

Zo woonden wi’j doedertieden in een oold huus. Mien man was die aovend naor een
vergaderigge en de kiender weren al op bedde. Et stormde en et was hiel arg ontiederig
weer. We hadden nog een gewone kachel waor wi’j turf en kolen in stookten. Ik zat te breien
en reuk opiens smeulend hoolt. As et hadde wi’jt, wussen wi’j, mos ie de kachel van
onderen en de schoeve in de pupe stief dichte doen omdat d’r mit hadde wiend grote trek in
de locht zit.

De kachel ston haost roodgluuiend. Ik hadde de kachel al min of meer perberen te temperen
deur d’r een panne vol mit an stokken sneden eerpels op et vuur te gooien. Ik wodde d’r
bange van dat die kachel zo bulderde. Intied ha’k al een stoel op ‘e taofel zet om deur et loek
in de zoolder te kroepen om te vulen hoe hiete as de schostien op zoolder wel was. Et vul
mit docht ik en ‘k was ok al buten west om te kieken as d’r ok vonken uut de schostien
kwammen. Et leek niet zo te wezen mar weeromme in huus reuk ik toch weer dat verkoolde
hoolt. Ik wodde banger en in ’t leste hadde ik de kachel al uut en in alle ongerusthied zat ik
op mien man te waachten. Doe hi’j thuuskwam vreug ik him in mien grote aangst om ’s
flink te snoeven of hi’j ok verkoold hoolt reuk. Mien man reuk niks en we gongen op bedde.
Een jaor laeter zollen we et oolde huus ofbreken en op etzelde stee een ni’j huus bouwen
laoten. Daordeur hewwe een half jaor in de koestal woond. Mien man het doe, mit hulpe van
mi’j, et huus ofbreuken.

Op een keer doe hi’j weer doende was mit slopen reup hi’j me uut de stal en ik mos mar ’s
even naor die oolde schostien kieken. As ik op die bewuste aovend niet zo ongerust en
bange west was en uut veurzorg de kachel niet uutmaekt had was de turfmaekertente op die
stormaachtige aovend in de fik gaon. Bi’j naoder inzien bleek d’r een verkoold stok hoolt an
die schostien te zitten. We weren d’r stille van en begrepen doe pas echt dawwe an een
onheil ontsnapt weren. Dat hadde reer kommen
mit de kiender in de beddestee. Ik kan d’r nog wel beroerd van wodden a’k d’r an
weeromme daenke.
Op disse meniere bin d’r wel ’s vaeker branen ontstaon zonder dat de meensken et wussen.

Sammie
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Skool’erinnerings…

Skool’erinnerings

’n Jaor of wat ‘eleden beston de vroggere Ambachtskole (LBO, LTS, VBO of welke
naeme i’j maor ‘ad ‘ef) in Steenwiek ’onderd jaor. En omdat disse skole ene van de
veurgangers was van de teungwoordige RSG, mog de ‘ele RSG ‘t ‘onderdjaorig bestaon
vier’n.
In de tied dat ik naor skole gong, was ‘r nog gien spraeke van ’n RSG. In Steenwiek ha-j
toen d’Openbaere Ulo in skool A an de Stationsstraote, de Christelijke Ulo an de
Oostwiekstraote, de (R)HBS an de Tromp-meestersstraote, d’Ambachtskole an de
Stationsstraote en de ‘Uus’oldskole an de Tôkseweg.

Zölf he-k eind jaor-n vieftig, begun jaor-n zestig, ’n paer jaor op de ‘Ogere Burger
Skole an de Tromp Meestersstraote deur’ebrocht. Over mien resultaet-n daor, wo-k ’t
maor neet ‘emm-n. Dee waar-n now ook weer neet zo dendernd da-k daor ’n stôkkien
over wil skriêm. Nee, as ik an mien ‘ABS-tied denke, dan koôm’ bi’j mi’j beeld-n naor
boôm’ van leraars, dee bi’jnao allemaole een of aandere ofwieking ‘add-n. D’ene wat
grotere as d’aandere.

Zo ‘erinner ik mi’j mien biologieleraer. Ik meende dat zien naeme Ven-huzen was. Wee
bi’j de lessen minskunde (zo ‘eette dat vak toentertied), ’t vlogste alle bott-n of spier-n
van ‘t minselijk lichem op kon neum-n (uut de kop, veur de klasse en in de juuste
volgorde), kon reken’ op ‘n ‘oog ciefer. Veur zover a-k wete, was Joep Kalthoff daorin
destieds kampioen van de skole. Gienene kon ’t rapper as i-j.

En as onze lerares Engels, ik wete neet meer of ‘t miss Verhagen of miss Balt was, d-r
achter kwam da-j de op’egeêm’ les neet ‘add-n ‘eleerd, mos-ie dee veur straffe uut de
kop leren en bi’j de volngde Engelse les veur de klasse veurdraeg-n. En a-j dat dan nòg

neet good deuden, was dat van invlood op oen rapportciefer, dus wat veur keuze ha-j?
Now nog steeds, zo’n veertig jaor laeter, kan ‘k zo’n lesse nog zo opdreun’n.

En dan ha-j geskiedenisleraer Kegge. Dee ston bekend om zien ellen-lange dictaet-n,
dee meestal d‘elfte van ’t les-ure in beslag namen. I-j  dicteerde in ‘n ‘oog tempo en ie
zorgden maor da-j niks misten, want juust over dee dictaet-n gong vaeke de rippetitie. Ie
skreêm’ oe ‘t aepezoer.
Zien tic was, dat i-j tiedens ‘t dicteren achter in de klasse gong staon en regelmaotig
probeerde om oe uut de concentratie te ‘ael-n, deur mit ’n elastiekie proppies papier in
oen nekke te skiet-n. I-j was daor ook ‘eel good in, miste zelden zien dool en dee
proppies kwamen verrekte ‘ard an.

De grootste tics, dat vun ik teminste, ‘adde skei- en natuurkundeleraer Land. ’t Leek wel
of dee man ’n verskrikkelijke ‘ekel ‘ad an skolieren van ’t mannelijk geslacht. De
maegies kon-n bi-j ‘om gien kwaod doon.
As i-j tiedens de skeikunde les ’n proef ‘ad ‘edön, waorbi’j ’n ‘eel smerig, skaarp
lochien vri-jkwamp, denk maor an ammoniak of rotte eier of zo, dan gong i-j de klasse
rond en iederene mos dan roek-n an ’t reageer-buissien. I-j waeide mit zien ‘aand ’t
gasmengseltien naor oen neuze en ie mossen daornao opskriêm wat a-j ‘ereuken ‘adden.
I-j neumde dat: waornemen.
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Sommige jong-n deuden net asof ze dee smerige locht opsneuv-n, maor in plaese van
opsnoem’, blözen ze de locht juust de neuze uut. En dat ‘adde Land altied in de gaeten.
I-j bleef netzolange veur eur neuze staon te waeien, totdat de jong-n locht tekorte
kwamen en van nood diepe mossen inaodem-n, waornao ze de volle laeding binn-n
kreeng’. En dan ‘adde meneer Land de grootste lol.

I-j ‘adde ook ’n ni-je meniere bedocht om op ’t skoolbord ’n lijn tussen twee punten te
trekk-n. En iederene in de klasse mos in ’t vervolg op die meniere de lijnen trekken. De
grote lineaal worde of’eschaft.
’t Gong as volgt. Ie ‘adden ’n latte van zo’n aander’alve meter. An elk  uutende van dee
latte zat ‘n spiekertien en tussen dee spiekerties zat vliegertouw ‘espann-n. ’t Apperaot
‘adde wel wat weg van ’n striekstok.
Mit ’n stôkkien skoolkriet mos-ie ’t touw inkriet-n. Daornao de latte teung ’t bord
leggen, an ’t touwgien trekken en teung ’t skoolbord an loaten klapp-n. En zo kwamp er
’n mooi strepien op ’t bord te staon.
Veur ons, skooljong-n, waren ‘r altied twee probleêm’.
In de eerste plaese mos-ie precies genog kriet gebruken veur ’t touw-gien. Zat ‘r te
weinig kriet op, dan kree-j gien goeie ofdrôk en ha-j te veule kriet gebruukt, dan kree-j
’n stofwolke in plaese van ’n mooie strepe.

In de tweede plaese was donders meuilijk om de juuste plekke te bepaol-n, waor ’t
touwgien ’t bord mos raek-n. Ie ‘add-n naemelijk de neiging om de latte as lineaal te
gebruken, terwijl ’t touwgien wat ‘oger zat. ’t Kwamp dan ook vaeke veur dat de strepe
te ‘oge zat. En as dàt gebeurde of a-j ’n krietwolke van ’t bord of löten stoêm’, dan
waren de raep-n ‘elemaole gaer. Dan word-ie veur de klasse feguurlijk an de
skaandpaole ‘enaegeld. Pedagogie van de boômste plaanke. Ku-j oe veurstell-n dat ‘eel
wat skolier-n as ’n baarg opzagen teung de lessen van Land?
Achterof ku-j wel lachen om dit soort dingen en gelôkkig ‘emm-n ze, veur zover a-k
wete, gien blievend psychies letsel veroorzaekt bi-j mi-j en mien mede-skolieren.
Ik wete ‘oaste wel zeker dat er “anno now” ook nog wel leerkracht-n bin mit vremde
tics. Miskien dat iemand aanders daor ies ’n mooi ver’ael  over kan vertel-n.

Mogge

Veur de rechter...

Een man stond al veur de tiende keer.
In de rechtbaanke veur de rechter.
Die spreuk volgens mi-j word ie mit de dag slechter.
Ach, zee de man.
Meneer de rechter ik binn hier nouw wel veur de tiende keer.
Maor zie joe hier ook iedere keer weer.
En van joe verwachten ze 't niet.
Want ie binn rechter.

Harm Cramer
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 Sni-j…

Sni-j

A’k k nog in mi-jn warme bedde leëge, zie ‘k aan et wittige

licht det deur de ge-dienen gluurt en eur ik an de ampartige

stilte, det et esni-jd ef.

De geluden die noar binnen komm em een doffe weerklank, de echo is vurt”

Allee, bedde uut! Kieken wat de natuur der van ebakken ef.

Een skitterend platien ontrolt zich, et lek een kàrstkaarte, een kàrstkaarte in

februari.

Dit wordt vaste een record, ik kan mi-j niet erinneren det er ooit in een

winterseizoen zovölle en zovake sni-j evallen is. Now ja, zovölle misskien nog wel,

mar zovake?

Zo varre ‘t oge kan kieken, zie j’ een dikke loage ongerepte witte sni-j.

Ongerept, nog wel ja, mar det zal niet lange meer duren dan bin de eerste sporen

emaakt en doar wark ik graag an met.

Der is niks mooier dan umme oen voetstapsporen in een maagdelijk witte loage sni-

j te maken, stille te stoan en umme te kieken noar oen eéng prenten, ik geniete

doarvan.

De wintersportvakantie in eigen land kan beginnen, alleen ién twie wèken te vrog

veur völle mensen, ‘t is ook nooit goed.

De weëng bin barre slecht, bussen rieden niet, treinen em vertroaging, vliegtu-ëng

kun mar vanof twie banen opstiéëng en landen. Onderden mensen zitten op Skip-ol

vaste, mun sloapm op de stoelen die doar stoan of op strechbedden die in de

rappig-eid

op-eskarreld bin .

Radio en tv roaden “et volk” an niet op pad te goan as ‘t niet ard neudig is.

Disse winter eur ie det vake mar doarveur was et lange gelèden det we zo’n boskop

kreëng.

Wat bin wi-j in disse mederne tied, woarin alles “skiénbaar” kan, gauw uut ons

ritme bracht,  rap ont-and, wat bin wi-j eigenlijk of-ankelijk.

Een stroomstorige, te völle reëng, smeltwater vanuut et butenland, een barg sni-j,

extreem leëge temperaturen en wi-j stoan met d’anden in ‘t oar.

Wi-j kunn, noar et skiént doar van teveuren gien buffer teëng inbouwm.

Jong en old, bin met rooie wangn druk doende. Met emmers worn iglo’s , kastèlen

en

sni-jpoppm fabriekt, der wordt eskept, egraamm, stroaten en stoepm eskoond.

Ofvoerputten worn vri-j-emaakt van sni-j, stel oe veur det et flink goat vriézen, ie

weet maar nooit, zitten die putten potdichte, kan et smeltwater bi-j dooiweer niet

vurt.
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Wi-j zollen van ’t iéne in ’t andere vervallen, van een sni-jskibane op de weg in een

waterskibane, det kan niet de bedoelige wèèn.

Ja, een mense ef de plicht veuruut te denken nietwoar?

Et is al gauw de gewoonste zake van de wereld det mensen met sleegies boskoppm

goan doen. Buten op de supermarktstoepe stoan ze in rijgies parkeerd, mooi

gezichte.

De ele middag bin wi-j druk met sni-j verplásen en met ons een bulte vollek uut de

buurte. De sociale contacten bluuien ies weer op, de starreke ver-alen goan van

oor tut oor, skaterlachen klinken in ’t ronde.

Et lek wel een mooie lentedag, a’j bli-j bin de’j noa een lange gure winter weer ies

een posien in oen tuintien kun warken en der umme de averklap iemand bi-j oe

kump stoan kwekken.

As ‘t soams de tv anstoat en de sni-jbeelden de kamer inrollen wacht ik lekker in

een makkelijke stoel op et weerbericht.

Ik zie het niet, ik eur et niet, ik bin skiénbaar in sloap esukkeld.

Vremd, Det ad ik vrogger now warkelijk nooit!

Corry Overmars. Hasselt

Vri'j naor Eupenbaoring 22:13

Ik bin de alfa en de omega,

de eerste en de laeste,

et begin en et aende.

et omega

de zenen bin dreugevalen
et laand is verschruuid
hemel en eerde bin krek
as et hellevuur uutblust

de maone spiegelt niet meer
de zunnestraolen bin uutlocht
steerns trekken heur weeromme in
et zwatte gat van niks

de moekeschoot blift sleuten
et zaod het gien nut meer
Allah en God nargens te bekennen
et lieden het niks hulpen

piet bult
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Doemske…

Doemske…

Een veurige keer ha'k et over de 'haanske' van Bloemhoff (HB). In dat zelde stokkien in de
kraante haelde hi'j daor doe ok et doemske (duimeling) bi'j an. HB het dat woord as
woordeboekemaeker van et Stellingwarfse Woordeboek optekend in de dörpen Appelsche,
De Fochtel, Makkinge, Ni'jberkoop en Oosterwoolde. In een peer aandere dörpen kreeg hi'j
et 'doemeske' anrikt en dat zol eins de oervorm wezen, neffens HB.

Wi'j gongen ok es weer op onderzuuk uut en kwammen de 'duimeling' al vlot tegen in et
twie-dielig Militair woordeboek van H.M.F. Landolt, uutgeven deur A.W. Sijthoff te Leiden
in 1861. Hier gaot et dan - krek as bi'j de haanske - ok weer over de uutrusting van soldaoten
die bruukt wodde in oorlogstied.

Et doemske wodde bruukt as bescharming van de doeme bi'j et anstikken van een vuurmond,
een kenon. Van veuren uut wodde daor eerst een kwatse zwat kruud in stopt en androkt en
daor kwam een koegel stief veur te liggen. Mit dat androkken van et zwatte kruud en die
koegel mos iene een doeme op et anstikgattien holen aanders zol et kruud d'r daor lieke
hadde weer uut lopen. En mit vuur wodde et zwat kruud ansteuken en ontston d'r een
geweldige knal en steuf de koegel wietwaor. Bi'j et ontstaon van die knal van et zwatte kruud
kwam d'r ok wel wat vuur uut et anstikgattien weeromme. As bescharming bi'j dat anstikken
wodde dan et 'doemske' bruukt om je vinger niet te branen. "Een gereedschap voor

veldgeschut, dienende om gedurende het laden en wisschen het zundgat digt te houden, om

de vonken, die in de ziel terugblijven, te doen uitdooven. Bij het batterijgeschut is een

dergelijk gereedschap onder den naam van 'Zundgatkussentje' bekend.", leert oons et oolde
militaire woordeboek.

We trokken vanzels ok even weer naor et hatte van et Nedersaksisch rebeid.
"Wan du dein stuck also ladest, so thue alwegen ein daumb heue auf das pulfer und dann die

kugel darauf."

We vunnen wel een stok of acht betekenissen waor et 'doemske' de heufdrolle in speult: 1. de
doeme (däumerling) speulde naost de wiesvinger (deuterling) en de middelvinger
(goldfinger) een belangrieke rolle as kommenikasoiemiddel in de oolde oorlogen 2. een
theca, tumling, deumling of daumenfinger, wodde bruukt om die om een zere vinger te doen
as bescharming tegen een infektie 3. een doemeling mit iezeren pennen om droeven te
plokken 4. een klein meenske, een Hans Däumling (klein doempien), en een keerl as min
duum, he is so lüti as min duum 5. en gao zo mar deur tot de kamme van een taandviel...

Een protte van oons kennen de lengtemaot 'elle' nog wel die deur de lappiesman vaeke mit de
aarmtakke bemeten wodde. De iene lappiesman was vaeks wat ri'jer as de aander en aj'
dochten daj' wat een krappe 'elle' toemeten kregen dan zeej' tegen de man dat hi'j lichtkaans
mit de 'doeme-elle' meten hadde omreden de ofstaand van et puntien van de doeme tot an de
aarmtakke de kotste maote het. As et puntien van de middelvinger (gooldvinger) bruukt
wodde dan kreej' haost tien centimeter meer.

Tja, en waoromme de middelvinger et gooldvingertien nuumd wodde..?
Beste manluden, vraoge daor de vrouw mar es naor...

pb
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Beatrijs…

De Beatrijs is een beroemd gedicht uut de middeliewen en gaot over een non die de lusten van
et burgerlik leven niet weerstaon kan. Ze struupt heur kloosterkleraosie uut en treft buten de
poort heur jeugdliefde die heur mit alderhaande luukse zaeken overlaeded. Dat gaot een jaor
of wat goed mar dan ok goed mis. As ze mit een protte ommezwalken weer etzelde klooster
intrekt, bliekt dat gieniene heur mist het want… Maria het heur plak zolange inneumen.
Et vaalt niet toe om dit gedicht van roem 1.000 riegels op riem omme te zetten naor et Stel-
lingwarfs, mar dat moet mit wat hulpe toch eins wel slaegen kunnen. Hier een vervolg en veur
overleg of verbeterveurstellen: info@stellingwerfs-eigen.nl

 Quale, toren, wedermoet;
 Bi wilen bliscap ende goet.
 Den wisen maect si oec soe ries
 Dat hi moet bliven int verlies,

45 Eest hem lieft ofte leet.
 Si dwingt sulken, dat hine weet
 Weder spreken ofte swighen
 Daer hi loen af waent ghecrighen.

 Meneghe worpt si onder voet,
50 Die op staet alst haer dunct goet.
 Minne maect sulken milde
 Die liever sine ghiften hilde,

 Dade hijt niet bider minnen rade.
 Noch vintmen liede soe ghestade:
55 Wat si hebben groet oft clene,
 Dat hen die minne gheeft ghemene:

 Welde, bliscap ende rouwe.
 Selke minne hetic ghetrouwe.
 In constu niet gheseggen als
60 Hoe vele gheluux ende onghevals

 Uter minnen beken ronnen.
 Hier omme en darfmen niet veronnen
 Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
 Der minnen diese hilt ghevaen,

65 Want die duvel altoes begheert
 Den mensche te becorne ende niet en
 cesseert.
 Dach ende nacht, spade ende vroe,
 Hi doeter sine macht toe.

 Met quaden listen, als hi wel conde,
70 Becordise met vleescheliker sonde,
 Die nonne, dat si sterven waende.
 Gode bat si ende vermaende

 Dat hise troeste dore sine ghenaden.
 Si sprac: ‘Ic ben soe verladen
75 Met starker minnen ende ghewont
 Dat weet hi, dient al es cont,

 Die niet en es verholen -
 Dat mi die crancheit sal doen dolen.
 Ic moet leiden een ander leven:
80 Dit abijt moetic begheven.’

    ziekte, wraoke of weemoedighied
     en dan ok weer tot bliedschop leidet.
     De wieze maekt ze tot zoe'n zot
     dat hi'j de knecht wodt van zien lot,

45   as dat him now verheugt of spiet.
     Goenend raeken de kluts goed kwiet:
     moe'n ze now praoten of zwiegen
     om dat wat ze vraogen te kriegen?

     Liefde lopt mennigiene onder de voete,
50   die ze al dan niet weer opstaon dot
     en ze maekt tot gulle luden
     wie gien stuver zollen bieden

     as zi'j et niet veur zol schrieven.
     D'r bin d'r ok, die staandvaastig blieven,
55   die saemen patten in heur leven
     al wat de liefde het te geven

     an bliedschop en genot en rouw
     en zokke liefde nuum ik: trouw.
     D'r is gieniene die overziet
60   hoevule gelok, hoevule verdriet

     de liefde kun vergezellen.
     Daorom maj' gien oordiel vellen
     over de liefde van die non,
     waor zi'j niet an ontkommen kon.

65   Want de duvel zicht d'r op toe
     de meenske te verleiden, hi'j wodt et
    gienertied mu:
     bi'j dag of naacht en vroeg of laete
     is hi'j baandig doende mit et kwaod.

     Een protte meraokels het hi'j uutvunnen
70   om te bekoren mit vleselike zunden.
     De aarme non sturf duzend doden
     en ze biddede God, heur in heur noden

     troost te geven deur Zien genaode.
     Ze zee: "Ik bin zo zwaor belaeden
75   mit niks as liefde, en zo gewond
     - Hi'j wet et, die tot op de grond

     van de zielen of kan daelen -
     dat mien ziekte mi'j dot verdwelen.
     Ik moet een aander leven leiden,
80   dus ik leg mien habiet appat."
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Taeltuun

Vuuf wat minder bekende woorden uut
et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

bevingeren     - bevingeren: vooral: beduimelen
bevleisd     - bevleesd, (goed) in het vlees zittend
bewassen     - bewassen, begroeid
beweerappel     - bewaarappel
beweerschoele   - bewaarschool, vroegere benaming voor kleuterschool

spulen z. spoelen
spuling z. spoeling

Aj' dit zo in oons prachtige Woordeboek staon zien dan kuj' haost niet aanders as
daenken dat 'spulen' verkeerd is aj' wat mit waeter begriemen bedoelen. Et moet neffens
oons Woordeboek bliekber 'spoelen' wezen…

Et licht allemaole vaeks niet zo makkelik as et seins wel liekt mar toch daenk ik dat
oonze woordeboekemaeker hier mis is...

Hier liggen neffens mi'j de perblemen van overleveren, et mit de mond overbrengen en et
overleveren deur schrift as misdaenken an ten grondslag, deur de oold-Germaanse
oervormen 'spulen' (spuolen) en 'spülen' (meer west-Germaans, bi'jglieks in:

'spülwaeter' Et eerste Germaanse 'spulen' gaot over 'een draod op een klossien wienen'
(Ned.: op een spoel spoelen). Et 'spülen' het een vule starker/scharper u-geluud en dat
betekent 'et mit waeter behemmelen'. De gewone Germaanse 'u' wodt bi'j oons in et
Stellingwarfs meerstal as 'oe' bruukt, wiels de scharpe 'ü' tot oonze gewone 'u' verwodden
is.

Wat om een spoele wienen wodt dan in et Stellingwarfs 'spoelen', vanwegens de
Germaanse 'u' en et mit waeter hemmelmaeken komt van de scharpe 'ü' en moet in et
Stellingwarfs as oonze gewone 'u' zien wodden; 'spulen', dan ok.

'Spuler': vertibulator, verticulator.
'Spüler': mas et femina lavans, purgans, ad fontem nitidans.

We kommen ditzelde verschiensel wel vaeker tegen zoas bi'jglieks in:
'bürger' (vadem esse) mar ok in et overbekende Duutse
'burger' (condere)
'du' (uutspr.: doe)
'tun' (doen)
‘gut’ (goed)
‘fusz’ (voete)
‘kutsch’ (koetse)
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Gedichtedag 2011…

Et thema van de gedichtedag van dit jaor was: Naacht…

Naacht

De duusterte van de naacht
was de ienigste kleraosie
an oons lief
et was een feest
een protte naachten
weren as disse naacht
altied een groot feest

nao zestig jaor van feesten
in disse naacht wodt alles aanders
nog altied de duusterte
as ienigste kleraosie
an oons lief
mar ik struup douk
mien zwatte jurk/pak an

pb

Haiku
(geboorte)

Buten is et koold
Daor was et vule waarmer
Ik kroep d’r weer in

pb
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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 *

Liever íéne kritische bezuker in de zael as
150 altied mar stillezwiegende sympatisaanten!

(gedaachte tiedens de Ni’jjaorsborrel)


