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De inhoold van disse maond:

Gien inhoold in disse alderlaeste ‘Liende’. Bekiek et mar…

De alderlaeste ‘An de liende’ mit hier en daor wat stokkies die we
nog liggen hadden. Pattie al haost wat schimmelig mar aj’ daor even
mit de naegel over hennegaon dan bin ze nog goed van smaek…

Wi’j daanken de instuurders veur al heur schrippen.
Wi’j daanken oonze leesders veur de andacht en reakties.

’t Was alle maonden een protte wark mar wat hewwe et graeg daon…

Frank en Piet

PS: Hool de webstee www.stellingwerfs-eigen.nl mar een betien in de
smiezen want daor wo’n bi’j tied en wijle nog wel es wat ni’je
berichies op zet.

De ‘Biebel in et Stellingwarfs’ wodt de kommende tied (jaoren?) in
zien gehiel Twittert op #Stellingwerfs, is ’t doel en… ie kun d’r ok
nog iene mit winnen. Ok mar goed in de smiezen holen…

De leste letters

Woorden bin ewest

zinnen ezegd

goed en minder goed

‘t is uut-elegd

de leste letters

bin veur allen die dit lèzen

‘Et goat oe allen goed’

Corry Overmars. Hasselt
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Van de redaktie

Streektaelpost...
Hier kwam gien reaktie op dat dat gaon wi’j niet doen mar et zol eins al wezen moeten…

1309-1304-1204…
Neffens iene die d’r verstaand van hebben zol, kan et niet waor wezen…

Brief…
We hadden vanzels al iene klaor liggen mar ja, die kon ok wel es lezen wodden zo die niet
bedoeld was. Ok mar niet meer doen dus…

Diel III…
Uut pattie berichies wodde oons dudelik dat et onbegriepelik is dat wi’j tegen dat Diel III
wezen zollen. Een brief van de SONT was niet alliend veur oons mar o.e. ok veur de
gemienten en perveensies nog vule onbegriepeliker, alderdeegst niet hielemaole waor…!

Daank…
Op oons bericht veurige weke mit de kondschop veur disse alderlaeste ‘Liende’ kree’we
krap honderd berichies weeromme. Pattie mit een schoolderkloppien, seins mit ien inkeld
woord van daank, wat vraogen en wat opmarkings. Een greep veerderop in dit blad…

Mark…
Op woensdag 27 juli 2011 van 14:00 - 21:00 ure stao’we now dan ok veur de alderlaeste
keer mit een kraom op de Berkoper Mark. D’r zullen veurnaemelik boeken en schilderi’jen
van Stellingwerfs Eigen volk tentoonsteld en verkocht wodden. Een pat van de opbrengst
gaot naor goeie doelen en Henk de Vries van Noordwoolde speult op zien trekharmonike.
Kiek veerderop in dit nommer veur oonze alderlaeste uutverkoop anbiedings…

Beatrijs
Ankem september (29ste en 30ste) doe‘we oons alderlaeste goed woortien in en veur et
Stellingwarfs want dan zitten we op uutneudiging in een forum op et internationaal en
interdisciplinair congres over et vertaelen van de Beatrijs o.l.v. Marc van Oostendorp…

Tja…
Tja, en dan is et allemaole over en uut. ’t Is daon… Wat zuwwe een tied overholen (roeg-

weg wel zoe’n vier uren daegs!). En as et Stellingwarfs now al dan niet onder Diel III komt
te valen, et zal oons an de… En as de sSr de veertig jaaor nog krek al vol maekt of krek
niet, et zal oons an de… En as ‘bekieketmar.nl’ ankem jaor nog al bestaot of dan ok alweer
doodbloeded is, et zal oons an de… En as de perveensie, gemienten, beleidsmaekers en
subsidiegevers nog al es een keer tot inzicht kommen of niet, et zal oons warkelik
allemaole an de… an de… an de kont roesten…

Mar goed, now toch nog mar een protte wille mit en om disse alderlaeste ‘Liende’...

fdv / pb

PS: In een hiele riegel twitterberichies de hiele ‘Biebel in et Stellingwarfs’… en te winnen.
Volge: #Stellingwerfs
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Ontslag…

van vuile spelletjes en politiek
word ik gaandeweg zooooo ziek...

met een kluitje in het riet
meer is er blijkbaar niet
de laatste tijd, 'k liet menig traan
maar met dit e-blad is het nu gedaan

geloof me het doet me veel verdriet
en nee, het 'nust' uitgewerkt, dat niet
maar het komt wel op het zelfde neer
en schrijven in het Stellingwerfs, nooit meer

een EduStellingwerfs, een Taalbank, een Beatrijs
voor wie zou ik het doen, ik ben niet wijs
wij het werk en zij de centen
anderen de pap en wij wat krenten

en nee, en ik word ook niet blij
van enkel zoete schrijverij
ik wil iets maken om naar uit te zien
en iets van blijvend waarde bovendien

dat doodzwijgen vraagt dus toch z'n tol
ik heb er in elk geval m'n buik van vol
geen ingezonden stukken meer
ook geen radio of filmpjes weer

de ergernis die zal vast overgaan
'k weet leukere dingen, dus komaan
met m'n campertje door Frankrijk
een leventje als God gelijk

de streektaal zette m'n hart vol vuur
maar van kliekjes krijg ik toch het zuur
jij mag meedoen en jij niet
zo werkt het hier zoals u ziet

'k had graag nog een paar tikjes uitgedeeld
maar ik doe het niet want dat verveelt
geen uitzoekerij meer, geen gepluis
het is niet besteed aan dit gespuis

het doet me echt heel veel verdriet
maar medelijden hoef ik werkelijk niet
ik red mij wel maar anderen worden het haasje
vandaag of morgen spelen ze over jou het baasje

voor wat ik allemaal heb fout gedaan
daarvoor bied ik mijn excuus hier aan
website, e-mail, de hele boekentroep
alles bij het grofvuil op de stoep

tot slot, helaas, ik kan wel janken
mij rest u allen vreselijk te bedanken
ruim vijf jaar en telkens weer spontaan
heel veel dank, ik heb het graag gedaan

piet bult, mei 2011
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Stried, Hetze en Stress…

Dit maekt te vaeke diel uut van een meenskeleven.
Mit gevolg: daor ziek van wodden.
En aj’ niet op ‘e tied ingriepen dan kan et je de kraege wel kosten.
Veurbielden genoeg in de wereld en soms ok nog dichte om je henne.
Aandere kulturen mit rust laoten en medemeensken respekteren, bliekt hiel
muuilik te wezen.
Geliek hebben, betekent lang niet altied daj’ ok geliek kriegen.
Je naargens mit bemuuien zal misschien nog et beste wezen…

Dit was et leste ‘Liende stokkien’ van

Henk de Vries

Een kleine greep uut de krapan honderd reakties:

Donders jammer dat jullie d'r mit op'ol-n, maor ik snappe jullie ook wel. 't Is

vechten teung de bierkaai. 't Spiet mi'j wel, want ik moch jullie blad graeg

lezen.

*
't Is doodzund!

Harteleke groete en veul dank,

*
Jammer, jammer, jammer.

Dank voor de vele jaren lees plezier.

*
Bedaankt veur alles en wi-j spreken en zien mekaar nog wel ies.

Ja 't is jammer maor zo gaot ut mit alles tegenwoordig.

*
Ik pleit al jaar en dag voor een organisatie in de breedste zin van het

woord voor de hele Stellingwerven. Maar niet iedereen neemt je dat in dank

af. Maar als je alles samenvoegt dan kun je niet alleen wat je wilt maar je

krijgt ook ingang bij  zowel Rijk als Provincie en Gemeente. Eendracht geeft

macht zeiden wij destijds. Maar dan moet je capable mensen ‘bestuursleden'

hebben die over de Gemeentegrens kijken en eigen belangen aan de kant

durven zetten.

En nu begint iedereen een eigen dorpsarchiefje, Ver. Historie, DAN, en nu

weer een nieuwe club.

Maar goed zo denk ik er over en ik denk dat dit op langere termijn noodzaak

wordt. Tenminste wil je de Stellingwerfse cultuur, taal, cursussen,

onderzoek en promotie `bi’j de tied hoolden`.
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Een enkele keer was ien woord al genoeg mar meerstal was onderstaond mien/oonze reaktie:

Beste ______,
Hoewel we misschien wel es wat scharp uut de hoeke kommen en misschien wel es wat
te lange deurdrammen over een bepaold onderwarp, doelden we d'r eins alliend mar op
om meer naodrok te leggen naor bepaolde meensken toe om d’r es wat an te doen...
Mar eer d'r warkelik es wat an daon wodt, duurt oons te lange...

Aj' daegeliks - naost je gewone wark - zo baandig (drok) meer as vier uren daegs in de
weer binnen veur et Stellingwarfs dan koj' een protte onbegrip en argewaosie tegen.
Dat kost ofgrieselik een protte energie diej' niet veur aandere zaeken bruken kunnen.
We hebben bi'jglieks meerdere keren mit een protte veurbelen angeven dat et
jaorverslag van de jaorenlange zwaor subsidieërde sSr niet deugt of te zwaor anzet is en
dat heur stichting gien 'leden' en alliend al daoromme hielemaole gien zeggenschop het,
hoewel ze et aanders veurkommen laoten.
Wie - van de subsidiegevers - zegt en dot daor es wat van..?
Meerdere personen bin - en soms - letterlik bi'j de sSr tot de deure uut schopt...
Moet daor niet es een aende an kommen..?
Zo kan 'k nog wel drie 'Liendes' volschrieven mit bewies antoonbere misstanen...
Mar och, baentiesmannen (ambteners) en subsidiegevers drinken et liefste een glas, dan
doen ze een plas en laoten alles graeg zo et was...
Baentiesmannen hebben now ienkeer een hekel an veraanderings...
Tja...

Et gaot vanzels niet alliend om een ni'je webstee van 'www.bekieketmar.nl'.
Dat is hooguut et druppien dat bi'j oons de emmer overlopen lat.
Mit de mond vol - ok op die webstee - 'veur mekeer en deur mekeer' (al jaoren et motto
op oonze laeste bladziede in de Liende) het iene van de initiatiefnemers van
bekieketmar al es rechtstreeks tegen mi'j zegt: ie meugen niet mitdoen..!

Tja...

Mar goed, bliekber warkt et bi'j (en mit) Stellingwarvers zo.
Liever een ni'j groepien dat veur himzels begint as saemenwarken, wat wi'j daenkelik
graeg wild hadden...
De meersten van heur hawwe geregeld een goed kontakt mit - mienden we - mar hier is
gienertied een woord over praot en dan vaalt je zoks rauw op 'e huud.
Tja...

Wi'j ontzeggen heur vanzels niet et recht om te doen wat ze doen (dat doe'we gieniene)
mar een betien overleg was in oonz' ogen niet verkeerd west.
Wi'j begriepen heur ongenoegen over bi'jglieks de sSr as gien aander mar om dan de
zaeke nog veerder te versnipperen, liekt oons gien goed uutgaankspunt.

Oons moeke zee dan vroeger vaeks: och joongien, wees ie dan de wieste mar.
As et wies is weet ik ok niet mar ik - en Frank ok - wil me niet langer daegeliks argeren.
D'r gebeuren slimmere dingen en wi'j holen zo een karrevracht vri'je tied over om
'leukere' dingen te doen.
Tja...
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Nee, we zuken ok gien 'schuldige' of zo...
As die d'r wezen zol dan zuken we die bi'j de beleidsmaekers en de laksighied van de
subsidiegevers an de sSr.
Alles wat wi'j daon hebben mos altied geld bi'j (dat hawwe d'r graeg veur over) mar dat
een peer aanderen dan mit een dik traktement en doukies mit een best pensioen an de
hael gaon over ok oonze roggen (Bloemhoff leup d'r bi'jglieks - as et him past - wel mit
te koop dat et Stellingwarfs mit een eigen Biebelvertaeling doende was), daor hewwe
nao al die jaoren gien aorighied meer an.
Et - overigens prachtige - Woordeboek het onderdehaand miljoenen (!?!) kost mar a'k
alle webstegies bi'j mekeer optelle dan wodt d'r bi'j slot van zaeke mar hiel zunig op
internet publiseerd.
En a'k bi'jglieks wat van oons Oene (mar netzelde van wie) weten wil dan is dat prak-
tisch haost onmeugelik of ie wo'n mit een deuze halfnatte rommelderi'je ofscheept om
et zels mar uut te zuken.
Otto de Vent van De Fochtel bi'jglieks, het zonder een cent subsidie zien (slim bried-
voerig) archief 'tig'keer beter op odder as dat van et zwaor subsidieërde Bloemhoff-
instituut in Berkoop.
Te belachelik veur woorden, eins...

Mar now wien ik mi'j alweer (te) slim op en dat schient niet goed te wezen veur de
bloeddrok..;-)
Ni'je weke eerst mar mooi een weke deur Limburg en België mit et campertien...
Zoks is toch vule mooier...!

Deurgaon is veur mi'j/oons gien keuze meer...
We wiezen ok gien 'schuldige' an; we bin et gewoon ‘meer as zat'..!
Aj' d'r meer van weten willen, de koffie staot hier altied klaor...

mvg

pb

Prinses?

Ik wol wel ies van adel wèèn

zo iemand met blauw blóéd

zo’n mense die nog wel ies zweijt

met àl een and’re óéd.

Mar, denk ik der goed oaver noa

dan lek et mi-j gezond

om toch gewoon te bliéven met

twie bíénen op de grond.

Corry Overmars. Hasselt
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Bolding vertelt ok niet veerder, jammer, jammer, jammer…

Goi’j allemoale,dat vien ik now zunde jammer dat oen mooie bladtien niet meer deur
zal goan. Ik hebbe er now al weer verscheiden joar een bulte wille van had. Altied arg
geneuten van oen verschillende schrievers en ook zulf mit veul plezier stukkies
e’schreven. Veural die oaver de oorlogstied hef mi’j persoonlik ook veule goed
e’doane. Ie kunnen hoast zeggen, ze hept mit een duur woord hoast terapeutisch op
mi’j e‘warkt. Veule gebeurtenissen uut die tied die ik as kleine jongen mit e’maakt
hebbe bin’t mij deur mien eigen schrieverijje dudelikker e’worden. In et biezunder
he’k veul meer respect veur va en moe e’kregen hoe ze op hun boeren spullegien doar
vlak bi’j Moppelt een zoere tied deur e’komen bint.

Mar um kort te goan ik bin Frank en Piet en al die aanderen veul daank verschuldigd

en ik hope dat et iederiene goed mag goan.

Ik wolle nog wel wat kwiet oaver oens leven hier in Ontario. Meugelik kan ik dat nog
ies in een aander bladtien doen.

Mien adres is nog altied hbolding@gmail.com
Het beste van Geertien en Henke

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuperdroatien…

In mien veurige stukkies hek oe al ies verteld dat mien breur altied geern tiebelen
mug. An boerenwark har hi’j niet veul oardigheid mar as der wat te knooien vul, was
meneer der altied veur te vienden.

In de oorlog harren wi’j een radio. Dat mug niet van  de Duutsers en et ding zat seins
verstopt onder een bulte turf op de hilde. Mar va wol altied op Zundagmor’n lusteren
noar radio Oranje dat vanuut Londen uut e’zunden worde. Geuchien mus er dan
verscheiden an te passe komen um er fesoenlik geluud uut te kriegen. Et was eerst
altied een gejoel en gepiep van jewelste mar hi’j dreide wat an knoppies en friemelde
mit al die gekleurde droadties en mit lieverloa kreeg hi’j et olde biesien an de gaank.

Ook was hi’j vake in de tummerschure van buurman Freins te vienden. Die mug hum
wel en va was al ies e’zegd dat dat jongien mar tummerman mus worden of monteur
of zo. In iens mug hi’j niet weerkomen. Geuchien begreep er niks van mar va wus wel
wat er an de haand was. Toen de Joden op e’pakt worden har de buurman achter wat
holt ruumte maakt veur een paar van die meinsen. Toen wi’j in et veurjoar van
viefenveertig weg mussen ween mit de schieterijje op Mo[ppelt, zag ik ze veur et
eerste. Een man en een vrouwe kwamen toen uut de tummerschure te veurschien.

Zo noa de oorlog is Geuchien eerst nog een blauwe maandag noar de MULO e’west
mar dat was niet veule weerd. Mien volk vunden dat hi’j toch nog wat deurleren mus
en et is toen de Ambachtschoele worden. Gien wonder dat hi’j wel oardigheid har an
electrisein. Ik harre et nog wel ies mit hum in et goaren en al rap nuumde ik hum
‘keuperdroadtien’, niet zo luud heur want hi’j was een dikke dri’j joar older as mi’j.
Mar ik kun wel harder lopen.
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De buurte wus al gauw dat hi’j klussies wol doen en hi’j worde ook al verscheiden
e’vroagd as een stofzuger of wasmachine en ander electries gedoe niet goed warkte.
En ook wel ies veur grotere karweien, zo as op een ni’j zolderkamertien electries
anleggen en zuks. Now, die ekstra zakcenten kun hi’j mar best gebruken want hi’j
leup er graag netties bi’j, noadragerties waren niks veur hum. En hi’j har ook geregeld
al wat scharrelerijje, dus ie kunnen wel noagoan.

Dat was ook net in de tied dat wat nijjerwetse boeren electriese weideofrastering
gungen anschaffen. Dat was netuurlik ook weer wat veur mien breur en zo iniens was
hi’j hoast iedere zoaterdag wel argens in de buurte doar mit bezig. Va had er eerst nog
niet zoveule feducie in. Een goeie stikkeldroad was veul vertrouwder mar mit
lieverloa mus et toch mar an gebeuren. Geuchien zul et now ook bi’j oens anleggen.
De grote kaampe vlak bi’j huus was et eerst an de beurte. Va har e’zegd dat ik mien
breur helpen mus, zulf mus hi’j eerst in et heuilaand wat gaten meeien mit de zende.

Now, et droad trekken gung nog wel mar toen ik van die witte potties an de poalen
mus spiekeren, was et al gauw dikke oorlog tussen oens beiden. Et gung hum lange
niet sekuur genog. Ze zatten te hoge, te lege of schieve. Et was niet goed of et deugde
niet. Mit et middagmoal kun mien breur gien goed woord oaver mi’j zeggen en vund
va dat ik mus mar goan ophemmelen, de tuun padties uut harken, de baanderhoek en
achter de koestal anvegen. Een oom en tante zullen morgen noa de karke bi’j oens
komen, dus mus et netties ween.

Moe mus nog noar de stad um bosschoppen te doen en Geuchien worde an e’zegd um
thee te zetten. Hi’j was now op de pompenstroate bezig. Doar mus et kassien komen.
Mien breur gebruukte dure namen, zuks as batterijje en isolator. Mar et duurde niet
lange of ik heurde tik, tik, tik en ik mugge vulen of der ook stroom op de droad zat.
Now, zo gek was disse jongen now ook nog niet mar Geuchien wus wel dat et goed
warkte. Va worde der ook bi’j e’vroagd mar die was drok an et wagens smeren en hi’j
zul et noa de thee wel bekieken.

Noa een poosien was et drinken ook kloar en ik leute niet lange op mi’j wachten. Geu
leup nog eem achteruut veur et ien of ‘t aander en ik heurde va al bi’j de pompe um
zien haanden te wassen. En toen was er zo iniens een schrow en heurde ik mien va
vluken en roazen zo as ik hum hoast nog nooit heurd har. Mien breur lag hoast dubbel
van et lachen. Dat was vrumd, mar et worde al gauw dudelik, de klinke van de
keukendeure was van iezer en Geuchien har er stiekem een droadtien van de
weideofrastering um toe e’bunden. Va har er mit zien natte haanden an e’grepen en
hi’j wus mitiene dat dat nijje gedoe warkte mar Geuchien is hum wel een paar dagen
uut de voeten e’bleven….

Henk Bolding

Op 1 juli koomp het neije digitale nummer oet van
‘Van over de Iessel’

Kiek en abonneer oe via www.vanoverdeiessel.nl
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Van d’iene zien praot…

Van d’iene zien praot komt vaeks weer hiel aander praot...

Goeiemorgen, beste meensken. Hier biwwe veur de laeste keer mit oons priesterig
praotien 'Van d'iene zien praot komt vaeks weer hiel aander praot'. Vandaege wi'k et
mit jim hebben over smoolt. Jim kennen dat vaaste nog wel, kaonties en smoolt.
Vroeger was dat et meerst gewone eten in de Stellingwarven dat d'r beston. Een
betien anwaarmen op een stellegien en dan een dikke leepvol kaonties of smoolt op
je brood. Mar hoe kowwe eins an dat 'smoolt'? Now dat za'k jim now es haorfijn
uutstokken...

Et moet al hiel vroeg in de tied west hebben dat d'r kwakzalvers bi'j de streek leupen
die alderhaande draankies en smeerselties verkochten die goed wezen zollen tegen
alderlei ziektes en ongemakken. Krek as de oervorm van 'Haarlemmer eulie' kwam
d'r ok es iene op de smerige gedaachte om et vet van et slaachte vee te verkopen as et
beste medesien tegen kwaolen en kwaolties. Et zal je lichtkaans gien ni'jdoen dat
smoolt femilie is van smulten. Et vet van bi'jglieks een varken - mar niet alliend van
varkens - wodde smulten, et driefvet kwam in een flessien as draankien tegen
maegekrampies en daarmverstoppings. Et stolde vet wodde in potties stopt om te
verkopen as zalve tegen haost alle kwaolen an de buterkaante van 't lief.

Aambeien? Zere kni'jen? Smeer d'r mar wat van dit smoolt op en dan is 't mit een
dag of wat wel over. Een klein wontien an de aarmtakke? Smeer d'r mar wat smoolt
op en mit 'n weke is dat plakkien vot. Daarmongemak? Daegs een leepvol en mit een
weke is ’t over. Smoolt wodde trouwens ok wel bruukt as waegensmeer. Alles wat
dri'jde of henne-weer beweug begon op de duur te piepen dat een aord hadde. Een
betien smoolt d'r op en et was daon mit et gepiep. Smulten en smoolt. Et kwam ok
wel onder aandere naemen veur zoas: smalt en smout. Aj't van zoe'n kwakzalver
kocht hadden dan smeerd' ie et vanzels niet op je brood mar et was bi'j slot van zaeke
wel precies etzelde. Van pattie starke kerels wodde wel zegd dat ze daegs wel
honderd eier in smoolt bakten en dat as eten veurzet kregen. Van een dikkertien
wodde wel zegd: die het wel smoolt an 't lief. Dan haj' nog smoolt tegen de moggen
en alderdeegst duvelsmoolt. Die lopt mit duvelsmoolt, is wawwe vandaege-de-dag
tegen iene zeggen die lopt te kontienslikken.

De smooltplaante (herba kali) is een veniendige peperplaante. De smooltappel komt
in de omkrieten van Munchen (Dld) nog veur en dan kennen we nog de smooltbeie
(vaccinium vitis idaea). De botterbloeme en de - wat grotere - dotterbloeme wodden
in vroeger daegen ok wel smooltbloemen nuumd. Een smooltbuul koj' vandaege-de-
dag in de grote stad ok nog wel es tegen. Dat is de tasse of een aandere soortige
plestieken poede of zo, waor een aarm mannegien of vrouwgien de aske-emmers mit
bi'jlanges gaot om d'r nog wat eetbers uut te zuken en dat dan in zien smooltbuul te
stoppen. Tegen oons oolderwetse smooltbottien zeggen de Hollaanders 'botervloot'.
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Et kwam in die oolde tieden ok al in zeggies veur: d'r zit zoolt noch smoolt in et eten:
d'r zit gien reuk of smaek an. Dat meens klessebest mar deur, d'r is gien smoolt tegen
te strieken. En een kiepe die wel twie eier op een dag legde, daor wodde wel van
zegd: die moej' in 't smoolt leggen. Vandaege-de-dag zowwe zeggen: die moej' in de
watten leggen. En as de soep wat dunne wodden was dan kwam d'r gewoon wat
smoolt deur om et wat dikker te maeken. Van een lange maegere meid wodde wel
zegd, dat ze wel es wat meer smoolt eten moch.

D'r bestaot ok een verhael daj' mit smoolt et deftige volk uut de stad d'r uut kenden,
as een soorte van sjibbolet. Jan en alleman kreeg een leepvol smoolt. Jongkerels van
et platte laand atten dat zomar op en slikten heur nog es om de mond. Iene uut de
stad trok d'r dan een smerig gezichte bi'j, en zo koj' die d'r zomar uut. Aarme lui's
botter om iene te weerkennen waor die weg komt. Waor smoolt al niet goed veur is...

En neme d'r nog mar een broggien mit smoolt op, aj' dat temeenste nog bi'j je
slaachter bezetten kunnen! Tot een aandere keer mar weer… (Oeps…!)

pb (isv hb)

Prijsvraag jongerenblog

Jongeren tot en met 35 jaar kunt meedoen aan de prijsvraag voor het meest
bijzondere blog, geschreven in het Fries of in één van de Friese streek- af stadstalen.
Tresoar/Stichting Het Friese Boek vraagt jongeren hun blog over bijvoorbeeld
reizen, stages, eigen ervaringen, meningen, reacties of misschien een dagboek aan te
melden. Het blog moet uit meerdere bijdragen bestaan. Een deskundige jury wijst de
winnaar aan. De prijs, een bedrag van € 500,-, wordt uitgereikt op zondag 16 oktober
bij de afsluiting van de Moanne fan it Fryske boek in Harlingen.

Een blog is een prachtig middel om iedereen van zijn/haar ervaringen op de hoogte
te gehouden. Die verhalen worden nog persoonlijker als ze in de eigen taal
gepubliceerd worden.
De prijsvraag is een activiteit in het kader van de Maand van het Friese boek. Het
doel van de prijsvraag is het schrijven en publiceren van Friese teksten door jongeren
te bevorderen, ook als dat gedaan wordt via de nieuwe media.

Aanmelden voor 1 september bij Tresoar/It Friese Boek, Boterhoek 1 8911 DH,
Leeuwarden af info@tresoar.nl. Zie voor meer informatie, voorwaarden en
meidwaan op www.moannefanitfryskeboek.nl.
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Gemoedsveren

De ni-jsgierigheid naor post via de mail wint et van et stof op de veinsterbaank zodat de
computer wordt estart en de post wordt deur elopen. De brevenbusse wordt niet zo vaeke
meer evuld mit post. Belangrieke betaelingen weten de brevenbusse nog wel te vien-n mits
er gien toestemming is egeven veur een ofskrieving waorveur gien inspanning en andacht
bi-j neudig is. Automatische ofskrieving. Geld kwiet zonder da-j 't drekt in de gaeten em-
m. Gemak en geldbespaering wil iederiene wel maar toch moe-j de kop er goed bi-j olln
want ieder meense kan fouten maeken en dat moe-j niet te licht nemen.

Bovenstaonde is een proot waor gien meense wat an ef want dat wet iederiene wel.
Volwassen volk die kunnen oneffenheden zelf meestal wel opknappen mocht er wat an de
knikker koemen. Komp er wel iets an de knikker dan is er altied nog wel aander volk die et
beste mit joe veur ef en goeie raodgevingen andregen.
Verdeling van gold en goed is een goeie test hoe familie's in enaander zitten. Hoe groot is
de ofgunst en verdreegzaomheid?
Nog gien ruzie in de familie? O, maar dan is er nog gien aarfenisse verdeeld!!! wordt er
wel ies ezegd.

Et zol niet best wezen wanneer et altied zo zol gaon bi-j een aarfenisse. Gelôkkig niet,
eerlijk delen giet altied nog op, maar is er wel wat an de knikker dan bin-n er raodgevingen
bi-j de vleet. Raodgevingen van een leek, die minstens zo belangriek bin-n as die van een
advocaot. Een heel groot verskil is er wel wat betreft de financiele kaante van goeie raod
en pleiten veur, tussen een leek en een advocaot.

Om van de hele bliksemse bende of te wezen kunnen sommigen b.v. de aarfgenaemen,
daenken, och, et kost ons de kop waarachtig ook niet want wat zegt ons een zulveren
broche now, of een keulse pot waor toch ook al een skaarve of is en dat keupern keteltie
waor verscheiden deuken in zitten en dat laeter toch in de ofvalbak trechte komp. Ef dat
weerde?

Wat ef now weerde, is dat een buul vol geld maar waor de gezondheid te weinsen over lat.
En zol et naogeslaacht een gedeukt keteltie of een keulse pot waor een skaarvie of is, nog
wel in bezit willen em-m? Gezien de belangstellige die men op dit moment veur old spul
nog ef gef et niet veule hope om et te bewaeren, laot staon er ook nog zunig mee omme te
gaon. Nee, furt er mit.

Tja, zo kan et gaon maar et kan ook aanders.
De harsenpanne kan op beide menieren skone en ezuverd worden.

Heel veule meensen mochten willen dat alles zo gemakkelijk zol gaon, maar et is wel heel
belangriek dat de gemoedsveren rust kriegen en dan mitien bevrijd worden van dat
verrekte ingedeukte keteltie, de keulse pot waor een skaarvie of is en de zulvern broche.

Mit glad gestreken gemoedsveren giet een meense gelôkkiger deur 't leven. Iets waor ze
zelf niet iens op hadden erekend of in de gaeten hadden.

Femmy Woltman-Groen

Giethoorn
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Typisch Saksisch: grind / grint

Grind (kleine stienties) is echt zoe'n woord dat in et oolde Saksenlaand ontstaon is. Van
oorsprong was grind et grovve mael naodat deur et builen (zeven) de bloem uut et graon
haeld was.

Grint was ok wel uutslag of schurft of een korreltien (grand). Grandi was een zaandbaank
en grindan was fienwrieven. Ok bin hier woorden van ofleided as (hadde) wrieven en
schoeren.

Veerder is d'r nog een mooi verhael over een hiele riegel dolfijnen. Een riegel dolfijnen
hiette ok wel een grind, of eins een riegel grindwal (rondkopdolfijnen). Zokke dolfijnen
zwemmen in een lange riegel as ze een schoele vissen naozitten.

De groeten

Een speciaol oold-Saksisch woord eins, dat groeten. Aj' et een peer honderd jaor leden in
et oolde Saksenlaand over groeten hadden dan reup ie op tot oorlog: ten aanval..!

Groeten... was etzelde Aanvalluh..! In et oold-Saksisch wodde et schreven as 'grötian' en
betekende et ok wel: anspreken, sommeren, anklaegen, uutdaegen, veur et gerecht slepen
en zowathenne.

Dit groeten wodde altied mit lude stemme toereupen, zuver raosd (gräzen). Laeter is dat
allemaole wat minder wodden en wodde et grëtan tot een soorte van goelen, janken en
knorren.

Dat dit groeten ok femilie is van raozen, zal je dan lichtkaans ok gien ni'jdoen. Dat
raozen wodde doe een protte bruukt in geval van een overval, moord, steelderi'je,
vrouwludemisbruuk en gao zo mar deur. In zoe'n geval wodde dat raozen uutlegd as
toeroepen om iene veur et gerecht te slepen. Et woord groeten komt dan ok uut de
rechtstael, krek as et daor bi'j heurende anvalen.

In liekewel et Stellingwarfs as et Fries klinkt dit woord 'groeten' bi'j slot van zaeke ok
nog deur in grëtman (grietman, rechter en laeter burgemeester), een grietenij(e) was een
grondgebied of distrikt en dat wodde - weer laeter - een gemiente.

Et groeten as meervooldsvorm van een 'groete', as een vorm van rimpels komt lichtkaans
van 'groeve' (gruoba) in de oolde betekenis die we now ok nog wel kennen van graf,
groeve, (vaal)koele, sponning of hol.

Al mit al, niks vrundeliks an et 'groeten' te bespeuren, zoas wi'j dat vandaege-de-dag
kennen.

pb
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Beernd Buusman gaot karpervissen…

Op de tied dat 'n gewone arbeider zich nog ies lekker ommedraeit in zien bedde, gaot bi-j
Beernd Buusman 't locht an. Beernd is dan ook gien gewone arbeider. Beernd is 'n waarkloze
karpervisser, dee de weerld, en veural 't natte gedeelte daorvan, mit 'eel aandere oong bekik as
de gewone staarveling. Beernd ziet naemelijk in elk waeter 'n dool, 'n uutdaegink. En zo was 't
ook op dit onchristelijke tiedstip.

De wiend komp uut de zuudwest'ook en 't waeit neet al te 'ard. De temperetuur is zo rond de
zeum graoden en Beernd is enorm gemotiveerd. I-j wet, dat i-j nao jaorenlaank intensief
karpervissen, 't geheim ontdekt ef wat aandern zo succesvol mak, maor 'om bekend dot staon as
'n "loser".

Zo stille meugelijk, veur zover zien 110 kilo zwaore lichem dat toelat, gaot i-j de trap' of. En
om zien mooder neet wakker te maeken, slop i-j op zien sokken deur zien olderlijk 'uus. Daorbi-
j trapt i-j in 't bord melk van de katte, wat 'n geweldige moordlust in 'om naor boôm' brengt. As
i-j uuteindelijk mit 'n natte sokke in zien leerzen stapt en zien volgepakte fietse uut de skuur
'aelt, is 't nog donker, 'artstikke donker!

't Waeter, waor Beernd wil gaon vissen, is neet eensen zo groot. Al mit al miskien zo-n vuuf
'ectare, maor de liggink is uniek. 't Lig precies tussen twee autosnelweeng' in en 't grenst an 'n
industrieterrein. 't Waeter ef 'n blaauw-greune kleur en de geur dot denken an dee van 'n
illegaele waarkplaese veur auto's en moters.

Beernd is de enige visser op disse vrogge morn, as i-j zien fietse teung 'n 'ekke zet, waorop 'n
groot en 'n klein bord 'angt. Op 't grote bord staot 'n doodskop of'ebeeld en 't bordtien d-r naost,
waor "Verboden toegang" op staot, ziet Beernd ook neet, eêmmin as de waorskouwink "Pas op

voor de hond". Vol goeie mood stalt i-j zien spul-n uut en begunt mit 't geheime aos an de 'aoke
te doon. I-j ef disse keer gien grote zak of 'n emmer bollies mit'eneumen. Ook ef i-j disse keer
gien weken enneweer 'efietst om 'n voerplekkien te maeken (meestal veur 'n aander). En i-j ef
disse keer ook neet mit zo-n zakjapanner zitten uut te reek-n wat de eiwitbenutting van zien aos
is. Nee, disse keer ef i-j alleenig maor 'n pak Frolic 'ondebrokken 'ekocht bi-j de plaeselijke
supermaark. Een deur 'omsellef uut 't Engels vertaeld artikeltien ef 'om disse wies'eid verskaft.
"Niks meuilijk doon", ston er boôm', niks aosgewenning of aminozuurtheorieën. Gewoon vissen
mit wat de karper wèl lust, maor nog néét kent, punt uut.

Netuurlijk is zeumtig menuten fietsen wel 'n ende, maor 't kan de meuite weerd weên, denkt
Beernd, as i-j zien waarp'engel uutgooit. As i-j 't typische geluud 'eurt van de zestig grammer,
'eurt i-j tegeliekertied nog 'een aander geluud. Een neet al te vriendelijk klinkend gegrom, vlak
achter 'om. As 't lood 't waeter rak en Beernd zich veurzichtig ommedraeit, zig i-j 'n monster
van 'n Rottweiler, dee mit blooddeurlopen oong' en ontblote taand-n zien kaante op komp.
Beernd is as versteend. I-j veult 't kolde angstzweet langs de rôgge lopen. D'ond naedert
langzaem, maor dreigend. 't Dier mak zich klaor veur miskien wel de fataele sprong, dee
Beernd op zien minst zal verminken of nog aarger...

Maor dan zig de moordmesjiene 't pak Frolic. Zien blik wordt milder, i-j lat zien boômlippe
zakken en begunt mit zien gecoupeerde starte te kwispeln. Eêm lek 't of i-j naor Beernd
knipoogt, grip dan 't pak mit 'ondebrokken en lop er rustig mit vort.

Beernd blif achter zonder aos en mit 'n natte brook...

Uut: "Tussen 'aokies", 't blad van de Möppeler Visvereniging.
In begriepelijk Steenwieks om'ezet deur: de Mogge.
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Taeltellings en praktiek…

Op iene van mien trektochten deur et oolde Saksenlaandschop he'k mi'j veural ok es doende
hullen mit et toetsen van theoretische taeltellings an et praktische gebruuk van alledag. Veur
de veurstaanders en belanghebbers van et bruken van oonze prachtige oolde Stellingwarfse
tael he'k niet vule aanders as een kotte en minne bosschop: et is over, et is veurbi'j.

In noord-Duutslaand moe'n neffens de laeste taeltellings nog wel zoe’n twintigmiljoen (!)
Nedersaksische platpraoters wezen. In de daegelikse praktiek van roem veertien daegen
ommezwalken tussen Bremen en Hamburg en mit de naodrok op et kris-kras zuken naor
gebrukers van et platt-Duuts kwa'k nog gien vuuftig tegen! De grootste helte mos ik ok nog
es tot de waore taelfreaks rekenen, die veural in de biebeltheken te vienen weren.

Om mar mit mien konklusie uut aende te zetten: et het gien zin om an dit fenomeen nog tied

en geld te besteden mit et doel om oonze oolde tael nog in leven te holen. Dat wil niet
zeggen dat et veur pattie nog lange en alderdeegst een weerdevolle vri'jetiedsbestedinge
wezen kan.

Dit wel wat onwetenschoppelik mar toch ok niet hielemaole onbelangriek onderzuuk he'k
uutvoerd op iene van mien vekaansiereizen in augustus 2010. In roem veertien daegen tied
he'k tussen Bremen en Hamburg op alderhaande menieren krapan duzend meensken
anspreuken om uut te vienen in wat maote die et Nedersaksisch (nog) bruukten. Mien Dom-
Dom he'k onder de stoel legd en meer as honderd keer he'k in mien beste Nedersaksisch de
weg vraogd. Niet iene uutzunderd, gavven ze in eerste instaansie allemaole bescheid in et
standerd Hoog-Duuts. Op mien andringen da'k dat niet verston en da'k eins alliend in et Platt
kommuniseren kon, wodde ik alle keren mal ankeken al kwa'k van een aandere planeet. Een
peer - haost allemaole oolderen - deden liekwels heur best en kwawwe d'r - vaeks mit een
mingelmoesien van Hoog en Platt - wel uut.

Mien onderzuuk he'k zomar op 'e straote uutvoerd mar ok in kroegies, op 'e mark, op 'e
camping, in de biebeltheek, in winkels en gao zo mar deur. Bi'j de Upstalsboom ston wel
een man of dattig. Op mien vraoge a'k hier wel Platt of alderdeegst Fries praoten moch
kree'k meerst wat lacherig volk om mi'j henne staon waor een peer van wel wat woorden in
't Platt of wat dat op Fries leek zeggen konnen, mar et bleef vaeks bi'j wat losse woorties.

Aj' om wat subsidie verlegen zitten dan zeg ie vaeks dat et twie veur twaelf is mar ik
verzeker je dat et al roem over twaelven is…

pb

‘t Maekt neet uut, ‘oe vaeke
Giele van baene wisselt.

I’j  blef de zelde boas ‘ol’n.

Wiechertien 
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Ni’je Stellingwarver webstee “Bekieketmar” de locht in

Zundagmiddag 22 Meie is de webstee www.bekieketmar.nl in de locht gaon!
Dat gebeurde tiedens de uutzending van et Stellingwarver pergramme Huus en
Hiem in de studio van de lekale omroep Odrie in Oosterwoolde.

Initiatiefnemers bin meensken die heur schoolders via et platform d’r onder
zetten. Saemen bin ze schrievers, ni’jsgadderers, netuurmeensken, dichters,
fotografen, kuierers, filmers, eters, warkers & genieters uut de beide
Stellingwarven.

De webstee ‘bekieketmar‘  is een eupen platform veur meensken die schrieven, of
wat aanders doen mit et Stellingwarfs en de Stellingwarven.

De webstee kan een uuthangbod wezen, een pertaol, waor elke Stellingwarver
zien ei kwiet kan. Mar ok een pertaol naor aandere Stellingwarfse websteden. De
initiatiefnemers hopen zo deur ’n aktieve uutwisseling tussen deelnemers an te
vieteren en an de rol te brengen.

Et kun verhaelen, gedichten, zels inspreuken vassies angaon, schrievers een
podium bieden zonder ballotage. En ok om ni’js & ni’gies van de Stellingwarven,
meziek, filmpies, foto’s, recepten, lekker eten, genieten. Mar  aj’ men wat te
melden hebben over de Stellingwarver netuur, oons laandschop, een kuier-artikel
van hier, een interview mit meensken uut de Stellingwarven, raodsels, ok dan kuj’
op disse webstee jow ei kwiet.

“Bekieketmar” wil een eupen platform wezen veur ni’js, allerhaande
schrieveri’je, foto’s, filmpies, kuierartikelen, netuur-observaosies, recepten en wat
niet meer, zonder ballotage.

Daorveur bin veur de inzendings evenwel een peer spelregels en wat praktische
anwiezings opsteld.

et Platform ‘bekiek et mar’ bin:

• Ate Mulder, Makkinge (vz.)

• Nicolette Hartong, Ni’jberkoop (secr.)

• Grietje Bosma, Sunnege
• Roely Bakker, Makkinge
• Freddie de Vries, Hooltpae
• Hendrik Betten, Else
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Tomke…

Gien Tomke meer…;-(
Mit hiel vule daank an:

Weekkrant De Fryslân

Riemkje Pitstra

Auck Peanstra

Luuk Klazinga
dawwe van heur wark gebruuk maeken
mochen.

Grofva glimlacht

’s Mörgens vrog op bezuuk bi’j opa en oma
Grofva zit rechtop in bedde en glimlacht zunder tanen in
Iene weke véur zien val en leste ziekbedde
In hoeveul bedden hej eglimlacht, grofva?

In dissend in de serviceflat
De beddestee in joen geboorteboerderi’je
Et bedde in de heufdstraote daoraj woonden mit vrouw en kiend
Et bedde in de flat in de stad daoraj boekholder waren
Et bedde in et ri’jgieshuus daoraw jullie as grootolders kenden
De begraefplaetse op et dörp ma’k in dit verbaand ok wal numen

Grofva, ik heb in hiel wat bedden eglimlacht
Mit onriegelmaotige tanen in een aorig gezichte
In een wereld die almar wieder ofdrif van joen waorheden

Ik kan niet zeggen da’k ezundigd hebbe, al geef ik toe niet goed snik te wezen
De tael die aj opofferden an de veuruutgaank he’k op-eraept en of-eveegd
(Wi’j Saksers bin hiel beste offeraars)
Ik kon mar nooit gewoon veuruut kieken
En disse denkbieldige vlagge die a’k hoogholle
Gef oonze baand an, al zich et gieniene

Chris Canter, meie 2011

Eschreven in et Stellingwarfs van Stienwiekerlaand
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Volksverhaelen… (25)

Gien Volksverhaelen van Jannie D. meer…

Blomme

Toen ik ès jong nor skool toe reej
Zaag ik botterblom èn weegentreej

Ik zie zó gèir die blomme
Die onverwaachs oe tegekomme
Gif men mar alt mar-grietjes
En skón vergeet-me-nietjes

Toen ik m’n uurste mèiske vond
kwame d’r bluumkes ùit de grond

Ik rùik zó gèir die blomme
Die locht is alted meegenomme
Gif men mar veul kruinagel
En de geur van kètjesgagel

Toen ik daaglijks vort werke moes
Bloeiden d’r bluumkes in de groes

Ik zie zó gèir die blomme
Rood ès bloewd en wit ès romme
Ze zen òn men alt welbesteed
’n Blom vur glorie, ’n blom vur leed.

Ok ès ik vort afgewerkt ben
Zulle d’r blommen òn’t bloeie zen

Ik zé hier zó gèir in’t gruun
Um wè ik zie en rùik en vuul
Èn ès ik de wend dan wir heur zinge
Weet ik: d’r zen gin skónder dinge!

Cor Swanenberg
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In ûnmooglike leafde

Yn in tiid fan ADHD en Alzheimer, ha wy it geduld mei minsken ferlern. Gjin tiid mear foar in

oar en foar inoar. Al ha wy harren noch sa leaf, wy plakke der in stimpel op en stjûre ja nei in

ynstelling wêr't se der mar mei rêde moatte. Sneintemiddeis komme wy efkes del en dogge ús

beklach oer de tiid, muoite en kosten dy't ús eins noch et mearste reitsje. Mar ik hâld wol fan

dy...

Ik hâld wol fan dy
en lit dy net gean

en ik leauw ek wol
do hâlds ek fan my

mar dy door sûnder kaai
en dy muorre sa heech

it falt wier net ta
om sa fierder te gean

do begrypst my net
en ik dy faaks net

mar ik wit in bêst plak
tusken frjemd en dochs eigen

ik sis dy: alle dagen
sil ik oan dy tinke

en sneis kom ik efkes del
foar in oere sa't it wie

ik hâld wol fan dy
en lit dy net gean

mar dy door sûnder kaai
ik krij him net iepen...

pb

(wakker frij, nei The Tumbleweeds: Somewhere Between)

Dat is jammer, weer ‘n paar veurtrekkers van het plat dee de koar
nich meer wilt en könt trekken.

Daank vuur alles wat ie hebt publiceerd. Het was de meuite
weerd.
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Olde klasgenoten...

Veurige weke stond ik bi-j de kassa van de supermaarkt de boschoppen op de lopende
baand te zetten toen ze veur mi-j stond. Eerst herkende ik heur niet meer, zie was zo
veraandert sinds ze bi-j mi-j in de klasse zat op de leagere skoele. Een echte mevrouw, een
keale kakkert, om ut zo te zeggen. Moar ik herkende heur an ut kleine meagien wat ze bi-j
heur had, die Oma tegen heur reup en sprekend op heur leek toen ze een joar of tiene was.
Ut zelfde brillegie en de zelfde pukkel op de neuze.

Zie deed eerst net of ze mi-j niet meer kende, woar ik heur gien ongeliek in kon geven
want zo vriendeluk was ik vrogger niet tegen heur e-west, al was ik niet de enigste. Zie
was echt ut pispoaltie van de klasse. Iederiene had een hekel an heur en pleag heur en
waaromme wiet ik nog steeds niet. Moar sommigen hebben alles tegen. Ut was toch een
plattelaandsskoeltie mit slim ondeugende kiender. Of dat nouw an de meester lag of an de
kiender ik weet ut niet. Moar der waarn bi-j die plasten zo van achter de baankies weg op
de vloere nadat ze e-vraegen hadden of ze noar de w.c. mochten, wat de meester niet wol
hebben. Ik denke dat hi-j dat ook niet zag - of niet wol zien - en mischien was hi-j ook wel
bange veur sommigen want ze bleven veake zitten zodat ze soms wel een joar of vieftien
waarn veur ze van skoele gingen (al hele keerlns) die dan zo an ut waark gingen. En beslist
gien lieverties! Iene hef laeter nog joaren in Veenhuuzen e-zeeten en beslist niet as
bewaker. Ik herrinnere mi-j nog iene die kwam op een dag gewoon niet weer en zat ineens
op een trekker van een loonwaarker ut gro-s te meaien achter de skoele en hi-j was nog
leerplichtig moar doar gaaven ze niet omme. As de meester ur wat van zee kon hi-j
klappen kriegen zo ging dat toen.

Moar om verder te goan mit mien ontmoeting bi-j de kassa. Ut was heur niet in de kolde
kleern goan zitten vertelde ze mi-j, noadat ze toch mit mi-j proaten wol. Tot heur twintigste
joar had ze ut moeiluk had. Veul dokters e-zien, allemoale van die zielekniepers en de iene
wust ut nog beter dan de aander. Dat had heur gien goed e-doan. Zie had joaren neudig had
veur ze weer iemand kon vertrouwen. Heur vea was al vrog overleden en heur moe was
altied zo ziek dat ze doar ook gien steun van kon verwachten. Moar toen ze wat
volwassener worde, was ut toch nog goed mit heur e-keumen. Zie had een goeie man e-
kregen en was al joaren gelokkig e-trouwt. Dee veul liefdadighiedswaark vertelde ze mi-j
en hadde twee kiender, een zeune en een dochter en van iene ook al een kleinkiend, welke
ze nouw bi-j heur had.

Vien ie heur niet lief? vroag ze mi-j (ikke wieseluk ja knikken). Want ik hadde die show
van Herman Finkers e-zien (altied zeggen wat een lief kiend). Ja ut is zo'n lief kiend. Ik bin
der zo wies mit. Hoe kan dat zich zo veurtzetten? Ie zien oe helemale terogge in oen
kleinkiender. Ja as mien moe nog leefde zol ze ur erg wies mee e-west hebben. Ik hoope
dat ze ut makkeluker in ut leven kreg dan ikke, moar ja dat is verleden tied dat wik liever
vergeten. En zie leup mit de boschoppen in een deuzie de winkel uut.

Ja wat mos ik nouw? Hadde ik heur nouw excuses an moeten bieden of mi-j moeten
verontschuldigen veur vrogger?
Ik heb ut moar zo e-loaten. Eigenluk bin ik een beetien laf moar dat waarn wi-j eigenluk
allemoale, aanders haj ut wel aanders e-doan. Moar ja, ut is niet aanders.
Ut leem goat zo as ut goat.

Harm Cramer
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We zijn nog steeds bezig met de Gemeente Wonseradeel in kaart te brengen.
zie website: www.tjaart-egge.nl

Voor de mensen in de Stellingwerven die speuren in Wonseradeel de volgende
sites:

a.. Predikanten en doopsgezinde voorgangers van Wûnseradiel
- Predikanten en doopsgezinde voorgangers van Wûnseradiel, per dorp; zo
mogelijk gekoppeld aan Personele kohieren en Quotisatie kohieren.
Zie ook register.

a.. Wonseradeel - Allingawier bewoners 1748-1760
Bron Speciekohieren Wonseradeel
a.. Wonseradeel - Arum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Burgwerd bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Cornwerd bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760
a.. Wonseradeel - Dedgum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Engwier bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760
a.. Wonseradeel - Ferwoude bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Gaast bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Greonterp bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Hartwerd bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1760.
a.. Wonseradeel - Hichtum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Hieslum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Idsegahuizum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Kimswerd bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Lollum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Longerhouw bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Oldekloosterbewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Parrega bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Piaam bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
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a.. Wonseradeel - Pingjum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Schettens bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Schraard bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Tjerkwerd bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Ugoklooster bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Witmarsum bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Wons bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.
a.. Wonseradeel - Zurich bewoners 1748-1760
Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1806.

Douwe Bonnema

Eerpel

Johan schreef al es een hiel boek over 'Een meenske is gien eerpel'. En dat is
vanzels ok zo. Goeiemorgen, moe'k trouwens eerst nog zeggen. Hier biwwe
weer mit oonze rebriek 'Van praot komt ok wel es weer hiel aander praot’.
Vandemorgen he'k een peer kleine onderwarpies: een eerpel en een ekkel. Et bin
beide vruchten mar daor hoolt de overienkomst dan ok drekt mit op. Een ekkel
gruit an een boom en dat is now krek et grote verschil mit een eerpel.

Et oolde woord 'eerpel' zegt eins: appelvormige vrucht die niet aan een boom
groeit. Onder eerpel wodde hiel vroeger ok de komkommer rekend, de augurke
en alderdeegst de pompoene. Allemaole appelachtige vruchten die niet an een
boom gruien. Allemaole eerpels, eerder ok wel: ërdaphul, ërdephil en vandoar
ok de Nederlaanse naeme aardappel of oonze eerdappel, eerappel of neffens et
Stellingwarfse Woordeboek, eerpel. Dat een eerpel ok wel een hoonsappel

nuumd wodde het liekwels niet al te lange duurd krek as bosbiete en cyklame.

Rond 1600 kwam de patate, ok wel potato uut Amerike overwi'jen. Even
daorveur nuumden wi'j hiere de eerpel ok nog een schoffien grondpere, mar dat
het ok niet lange volholen. Van die Amerikaonse potato bleek trouwens dat daor
ok hiele beste braandewien van stookt wodden kon. Saemen mit sop, een flink
stok vleis en grauwe aten wodde de eerpel verheven tot heufdgerecht van de
daegelikse boerepot.
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Ekkel

Now even as manluden onder mekeer. Jim weten vanzels allemaole wel dat et
veurste stokkien van de piemel, of eins moe'k in geef Stellingwarfs zeggen ‘et

pissertien’, dat veurste stok daor dus van, wodt ok wel een ekkel nuumd. We
kennen ok de uutdrokking: zo glad as een ekkel. En dat komt mooi uut want de
oolde betekenisse van ekkel is eins niks meer en niks minder as 'glaans',
vandaore. Van eerder ok al weer zoe'n oolde verzaemelnaeme veur alderhaande
gladde vruchten. Een iekeboom en een ekkel wodden vaeks tot de hiele oolde
woorden rekend. En tja, de ooldste woorden bin deur de tied geografisch dan ok
veer uutenneer lopen. Vandaor ok nog altied oonze twiefels: ekkelboom of
iekeboom. Veur wat dat angaot is et Nederlaans dudeliker. Een eikenboom met
eikels. Zo kuj' trouwens ok goed et verschil zien tussen een ni'jmoodse tael as et
Nederlaans dat nog mar een peer honder jaor bestaot en et oolde Nedersaksisch
wat al zo lange bestaot as hier meensken in disse omkrieten wonen.

Now, veur vandaege weer genoeg eerpels en ekkels. Graeg tot de aandere keer
mar weer.

pb (isv hb)

Ik mut eerlijk bekennen det ik mi-j niet zo in de onderstoande materie eb
verdiépt dus weet ik er ook niet zovölle (niks) van.
Eb met eel völle plezier et blad elèzen.
Al met al eb ik an "An de liende" eel wat plezierige uurties belèèft.
Doarveur artelijke dank.
Succes met alles wat jullie weer goan beginnen, want det gebeurt vaste.

*

Gister kwam d’r een goeie vrund van mi’j an de deure en gaf me een pepiertien
waorop ston dat ‘An de liende’ an zien aende was. Wi’j praotten daor wat over
deur en weren eins beiden uut de schroeven over de meniere waorop dat gaon is.

Zo is ’t now altied. Pattie meensken doen heur best om wat op poten te zetten en
oonze Stellingwarver tael in staand te holen en dan wodt zoks weer om ziepe
hulpen vanwegens et geld. Altied weer om geld en wie as et meerste geld het,
het vaeke ok de grootste bek en dat het altied al zo west. Mien vader zee et
vroeger al: grote boeren, weinig laand, dikke koppen en weinig verstaand! Zo is
’t nog altied, geld is maacht jammergenog.
Mar Frank en Piet, ik hebbe jim hoge in et vaandel en dat blift zo. Hool de kop
d’r mar veur zegt een Drent. Altemet dat d’r nog ’s een aandere tied komt. Et
goeie overwint altied. Kop op hè!

Groeten van Sammie
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Et kotte broekien

Op et geveer of dat dit stiekelstokkien as seksistisch anmarkt wodt, wi'k hierbi'j toch
mien belevenissen tiedens de mit een protte zang en meziek omlijste Pieter
Stoevesaantkuiertocht in Stellingwarf-Westaende van oflopen zaoterdag mit een
'kritische' blik beschrieven: mit daank an mien toevallige kuierkammeraod veur die dag,
Frank de Vries van Blesdieke.

Ja, de netuur is prachtig in Stellingwarf-Westaende en hoewel wi'j van de Rottige Miente
en de Lendevallei geneuten, het toch dat iene kotte broekien op oons de meerste indrok
maekt. Niet wetende dawwe et heuren konnen leut een vrouw veur oons heur naemelik
ontvalen dat zi'j bi'jkotten wat uuttrekken gong. Omreden disse dame al in heur hempien
leup, mossen wi'j wel tot de konklusie kommen dat bi'jkotten dat strakke broekien van
heur deinende billen uutstruupt wodden zol, een veuruutzicht waor veural mien maot
Frank him butengewoon op verheugde en dat ok deur woord en gebaor marken leut.
Kilemeters lange hullen wi'j dat kotte broekien veur oons in de smiezen en vergatten wi'j
oonze opkommende muuiighied. Mar nao een ure - de kuierkilemeters weren
ommevleugen - was et broekien nog de hieltied an en verslopte oonze andacht.
Deswegens kree'we et dan ok over een aander stiekelig onderwarp, naemelik de
distelveroddering.

An et Stroomkaantpad langs de Lende stonnen de stiekels al te bluuien en dat was
neffens Frank toch echt tegen de regelgeving. Stiekels heuren veur de bluui weghaeld te
wodden en hi'j praotte d'r dan ok schaande van dat zoks nog niet gebeurd was. Nao de
zoveulste stiekel was et kotte broekien liekegoed uut et oge as uut et hatte en kree'we et
over de karrekiet die neffens Frank, zien eigen naeme sjilpt. D'r bleken hiel wat
karrekieten in de Lendevallei te zitten, mar hoe ik mien best ok dee om 'kar-re-kiet' in et
gezang te heuren, ik kreeg et mit de beste wil van de wereld niet veur mekeer. Et bleek
dat Frank zien voegelopleiding te daanken hadde an wijlen Jannus Ni'jhoolt die heufd
van de schoele in Steggerde was en naotied lerer an de Ulo in Wolvege. Frank praotte
nog lyrisch over disse man die laeter zoe'n belangrieke inbreng had het bi'j de oprichting
van de Stellingwarver Schrieversronte.

Nao de karrekiet, de wulpe, de gritte, de kiewiet en de tutering (een tureluur in et

Nederlaans neffens Frank) wodde oonze andacht trokken deur de schaans bi'j de
Blessebrogge die daor weer in et laandschop verrezen is. Hoewel d'r meensken binnen
die dit mar zundegeld vienen en daenken dat de schaans dommiet zo weer in de blubber
van de ni'je oolde meander zakt, weren wi'j et d'r beidend over iens dat zoe'n uniek
kultuurhistorisch monement een anweenst is veur de gemiente. Kotomme, et was een
prachtige Pieter Stoevesaantkuiertocht, al is et wel wat vremd dat disse tocht vernuumd is
naor een antisemiet, die tegen de godsdienstvri'jhied was en Venezuela in vuur en
vlamme zette as wraoke op de Spanjaorden. Mar om eerlik te wezen he'k gien mement
tiedens disse perfekt orgeniseerde tocht bi'j disse veurganger van Mladic stillestaon. En
och, dawwe 370 jaor nao de slaachtperti'jen van Stoevesaant feguurlik in vuur en vlamme
raekten deur dat uutdaegende kotte broekien, was gewoon meugelik deur de iewen die d'r
tussen zitten. Et kan verkeren.

Karst (Krast) Berkenbosch
(Vertaeling: Vertaelmesienegien)



25

Klongel…

Ik bin over de kop gaon mit schaetserieden, en hebbe de polse breuken.
Wat bi'j' dan een klongel.
Da'k valen bin is ok klongelig heur, mar doe 'k heurde dat mien polse breuken
was kwa'k d'r eerst aachter hoe'n klongel a'k bin.
Ie kun de jasse niet ankriegen en de rits niet omhogens.
Nog slimmer bin de onderbroeken van vandaege-de-dag, ie moe'n twie hanen
bruken om pissen te kunnen.
Gelokkig hulp Rimmy mi'j, mar die onderbroek blift toch wel hiel vervelend.

We gaon naor de Hema om es te kieken as d'r nog onderbroeken mit 'n gulpe
binnen.
Ze hadden d'r nog twieje, een blauwe en een paorse.
Ik hebbe de blauwe keuzen.
Zo, dat perbleem was aorig oplost.
Veerder wi'j' van alles, mar ie kun niks.
Taofel oprumen, mit ien ding toegelieke lopen.
De rommel uut de keuken zo'k wel even naor de ofvalkontener brengen.
D'r zat ok gruun ofval bi'j en plestiek op een bod.
Et bod mar even an de kaante, et lit los en de kop d'r tegen an.
Doe kon 'k krek niet meer bi'j 't bod.
Dan even wat aanders bedaenken.
Mit mekeer kriej' et toch veur mekeer mar doe ik et gruun ofval in de bak smieten
wol vul et bod op de grond stokkend.

Rimmy vreug waor et bod was.
"Die ligt in de ofvalbak, hi'j gong zo mar stokkend," zee 'k.
Uut verveling gao 'k mit Rimmy te bosschoppen.
Iene haand an de karre, de aandere in de lichter.
En dan koj' bekenden tegen. Iedere keer vertellen hoe dit kommen is.
"Bi'j' mit de fietse valen?"

Wel vri'j logisch bi'j mi'j, want daor vlieg ik ok geregeld mit over de kop.
"Nee heur, op et ies valen."

Zo gao'we deur de winkel.
Die verhipte karre spoort ok niet.
Ik kriege wat anriedings mar gelokkig bleef alles nog redelik op zien plak.
Wat een geklongel allemaole.

D'r komt een vrouw an in een elektrische rolstoel, alliend, en die reddede
heurzels, wiels die aorig meer perbleem hadde as ikke.
Veuruit dan mar, dan mar liever een betien klongelen.
Et zal mit zes weken wel weer over wezen, mar zoe'n vrouw moet heur hiele
leven zo veerder.
Niet langer krimmeneren dus, gewoon aksepteren.

Frank Scheenstra
( febr. 2011)
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Wat mij heeft bewogen...

Het is volgens mijn uurwerk vijf óver twaalf voor wat het kunstmatig instand
houden van de Stellingwerfse eigen streektaal betreft…

In 1972 is in Ooststellingwerf door een groep schrijvers, waaronder o.a. Henk
Bloemhoff, de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (sSr) (voorheen
Culturele raad van Ooststellingwerf) opgericht. Prima natuurlijk...
Even later werd schoolmeester Pieter Jonker als directeur aangesteld. Ook
prima...
Er kwam gestaag een subsidiestroom op gang en zoals dan wel vaker gebeurt
werd het toen al gauw een clubje van 'ons kent ons' en 'jij wel, jij niet'... Minder
prima dus...

Dit is in de loop der jaren ontaard in een club van vriendjes (homo's, PvdA-ers,
schoolmeesters en/of dragers van een titel of lintje) die als instituut in de 'rijke

jaren' van de vorige eeuw (te) veel geld omhanden kreeg van de beide
gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de provincie Friesland als volger van
de gemeenten.
Voor - zeg - gemiddeld 150.000 euro (eerder in guldens) moesten per jaar
minimaal 3 herdrukken en 3 nieuwe boeken worden uitgebracht. Daarnaast
kregen ze extra geld voor bijv. veldnamenonderzoek, taalonderzoek, enz.
Omdat de sSr uitsluitend zg. hoogstaand 'wetenschappelijk' werk wilde leveren
moest het meeste werk wel door - de inmiddels gepromoveerde - dr. Henk
Bloemhoff worden uitgevoerd. Waar hij dit niet alleen kon betrok hij o.a. ook
zijn zuster in dat werk. Uiteraard zijn de werkzaamheden in de loop der jaren
wel uitgebreid met bijv. lesmateriaal voor lagere scholen e.d. maar voor dat ene
uurtje Stellingwarfs in de maand moet je m.i. geen vermogen aan lesmateriaal
laten ontwerpen. Maar goed, dat leverde al-met-al in bescheiden kring vooral
geld en macht op.

Wanneer precies voor het eerst weet ik zo niet maar het was al lang duidelijk dat
de gemeenten (en de provincie als blindelingse volger) uitsluitend zaken wilden
doen met de sSr. Iemand anders die iets op het gebied van Stellingwerfse taal of
cultuur wilde doen moest dat via of i.s.m. de sSr doen of het helemaal alleen
maar uitzoeken.

Nadat ik al een aantal keren met wat andere dingetjes m'n hoofd had gestoten
(PJ: jij wilt zoveel en je wilt zo snel) kwam ik dus in 2003 ook voor het blok toen
ik in een gesprek met directeur PJ aangaf voor hen de Bijbel te willen vertalen,
onder het motto: een taal telt pas mee als er een bijbel (of een ander klassiek

werk) in die taal bestaat. Antwoord PJ: dat moet maar niet, maak jij maar een

gedichtenbundeltje, bla, bla, bla...
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Toen ik - de tot dan voor mij onbekende - Frank de Vries in de winter 2003/2004
tegen het lijf liep en hem langs m'n neus weg vroeg: wil je me helpen de bijbel te

vertalen en hij spontaan 'ja, dat kunnen wel doen' antwoordde, hebben we PJ voor
de zoveelste keer gevraagd om mee te doen, evenwel zonder positief resultaat.
Het leek FdV en mij toch wel een mooi project en sinds die tijd kwamen we
iedere maandagavond bijeen om delen die we wekelijks ieder voor zich bekeken,
te bespreken en te verbeteren. In juni 2004 hebben we een eerste proefwerk
(Genesis) gepresenteerd in een volle kerk in Oldeberkoop, met nadien veel
positieve reacties.

Omdat er met drukwerk en zo al gauw ook geld aan te pas komt vroegen we de
beide gemeenten om een bijdrage. Ooststellingwerf vroeg advies aan de sSr (PJ).
Nee dus: we doen uitsluitend zaken met de sSr! En als de gemeenten niets doen
dan doet de provincie (als volger) automatisch dus ook niet mee. Na oprichting
van onze stichting Stellingwerfs Eigen (juni 2004) kregen we via andere kanalen,
o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds, Helomafonds, e.d. evenwel al snel zo'n 10.000
euro beschikbaar. Alle reden voor ons om het bijbelvertaalproject te laten slagen.

In november 2005 hebben we het idee gelanceerd om een e-blad 'An de liende' uit
te gaan geven. Het was toen al duidelijk dat er twee 'kampen' waren ontstaan. Een
deel was enthousiast, een deel wilde dus beslist niet meewerken aan dat e-blad en
een enkeling bleef 'neutraal'. Al met al waren Frank en ik erg fanatiek bezig met
o.a. de bijbel en andere vertalingen, een e-blad, lezingen, workshops, radio,
boeken uitgeven, enz. Op presentaties hebben we helaas nooit iemand van de sSr
mogen begroeten.

Het zal intussen duidelijk geworden zijn dat tot het afscheid van PJ als directeur,
de verhoudingen tussen de beide stichtingen niet erg optimaal waren. Per 1
januari 2007 werd Sietske Bloemhoff (zus van Henk) gepromoveerd tot directeur.
Wij hebben haar gefeliciteerd en de hoop uitgesproken dat we - met haar - graag
een nieuwe start wilden maken. Helaas, kregen we helemaal geen antwoord terug,
ook niet op (veel, bijna alle) volgende brieven en e-mails. Keiharde afspraken
werden door de sSr domweg niet nagekomen. Dat werkte dus ook niet erg
stimulerend. Gaandeweg plaatsten we hoe langer hoe meer kritische noten en daar
kunnen op geld en macht beluste personen vaak helemaal niet tegen.

Het zal in het winterseizoen 2007/2008 geweest zijn dat een paar schrijvers het
idee hadden om voor de sSr 'De naacht van et Nedersaksisch gedicht' te
organiseren. Ik zal je de details besparen maar mw. Bloemhoff heeft o.a. de
toenmalige voorzitter van de sSr en de initiatiefnemer van het idee met harde
hand, slaande deuren en hoog oplopende ruzie het gebouw van de sSr uitgewerkt.
(Het 'Bloemhoff-instituut' kan natuurlijk wel zonder een bestuur. Het instituut kan
natuurlijk niet zonder 'Bloemhoff'.) In een vergelijkbare sfeer werden zowel voor
als na dit 'incident' al meerdere personen op grove wijze 'et nust uutjaegd’.

Het zal je niet verbazen dat onze kritiek af en toe - vooral ook n.a.v. de
opgeblazen jaarverslagen van de sSr - wel eens wat verhardde. In 2008 werd een
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nieuwe voorzitter (oud-burgemeester Ype Dijkstra) benoemd die zich - oh schrik -
bij ons aanmeldde voor een gesprek. Op maandag 13 oktober 2008 hebben wij
hem samen met een - voor ons nieuw - lid van het bestuur met gebak verwel-
komd. We hebben in een (volgens YD) 'plezierig gesprek' onze onduidelijkheden,
oorzaken en gevolgen over de gang van zaken geventileerd maar merkten drie
dagen later al dat meneer de vz. niets van ons wilde weten. Wij hebben later
alsnog aangedrongen op een vervolggesprek omdat wij er eigenlijk wél een goed
gevoel bij hadden.

Helaas... Wij kregen de schriftelijke boodschap om eerst oprechte wil, meer

erkenning en respect voor hen te tonen. In plaats van bruggenbouwer was dit
blijkbaar ook meer een man met een slopershamer of op z'n minst iemand met
oogkleppen of zelfs een blinddoek voor zijn ogen. In latere verslagen konden we
lezen dat meneer de vz. van de sSr adviseerde om ons dood ging zwijgen.
Voorwaar, een kwalijke zaak. Als je in een zo'n kleine community als het
Stellingwerfse schrijverswereldje is, niet in gesprek blijft, hoef je niets te
voorspellen maar weet je zeker dat er brokken van komen.

Het bijbelvertaalproject naderde in 2009 z'n einde en - hoewel bijna niet mogelijk
- stelde de provincie ten slotte wel een subsidie beschikbaar waarna ook
Weststellingwerf alsnog een duit in het zakje deed (Ooststellingwerf bleef

volharden in een: njet!). Ook in de laatste fase van dat project hebben wij
opnieuw contact met de sSr gezocht om alsnog te participeren, met het bekende
'nee' als antwoord. Voor de presentatie hebben we Henk Bloemhoff persoonlijk
gevraag om erbij te zijn. Na een weekend bedenktijd kwam er opnieuw een
duidelijk: nee! De 'Biebel in et Stellingwarfs' hebben we tijdens een mini-
symposium gevierd in het gemeentehuis van Weststellingwerf.

Zowel gaandeweg als tijdens de eindfase van dat project waren wij reeds bezig
om - naast de meer bescheiden zaken - een nieuw groot project te zoeken. In
april/mei 2008 ging de website EduFries in de lucht. Dat leek ons een goed
voorbeeld om ook een ‘EduStellingwerfs’ en parallel daaraan een 'Taalbank' op
het web te publiceren. In juni 2008 hebben we samen met een projectdeskundige
van de provincie een eerste overleg gevoerd met de beheerder van EduFries. Het
bleek al snel dat dit geen project was om even op een zaterdagmiddag uit de
grond te stampen. Hier was meer hulp en een breder draagvlak voor nodig, zoveel
werd ons wel duidelijk. Als dat aanwezig zou zijn dan waren de beide gemeenten
(en dus ook de provincie) best geïnteresseerd om het project te steunen. Intussen
zou de sSr met ons idee aan de haal gaan maar die werd op ons aandringen
teruggefloten door de gemeenten.

Eind 2010 hebben we een projectgroep geformeerd. Eerder genoemde projectdes-
kundige zou met hulp, de organisatie proberen op te zetten en FdV en ik zouden
de meer technische kant voor onze rekening nemen. Ondanks het maken van een
paar technische voorbeelden en ondanks een paar gesprekken met een mogelijk
acceptabele 'trekker' van het project kwam er toch geen schot in de zaak. (Wij

wilden graag 'de gang erin houden' en hebben al-met-al meer dan honderdvijftig

e-mails verstuurd met het onderwerp EduStellingwerfs!) Maar iedereen had het
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druk, druk, druk en het Stellingwerfse (interesse)gebied is daarnaast gewoon te
klein om voldoende mensen te kunnen vinden voor een dergelijk groot project
(die ervaring hadden wij al met het bijbelvertaalproject).

Uit de vele - zeg maar, wekelijkse - contacten met o.a. de man van het idee 'De

naacht van et Nedersaksisch gedicht' en bovengenoemde projectdeskundige
hadden wij het gevoel (hoe naïef!) dat wij best op enige steun van deze lieden
m.b.t. onze ideeën konden rekenen. Wij waren dan ook niet verbaasd maar met

stomheid geslagen toen op 22 mei j.l. onder aanvoering van deze twee personen
een nieuwe website werd gelanceerd met veel overlap van wat wij met EduStel-
lingwerfs, de Taalbank en 'An de liende' voor ogen hadden. Wij begrijpen hun
eventuele aversie tegen de sSr als geen geen ander maar begrijpen niet dat deze
initiatiefnemers zonder enige vorm van overleg liever voor nog meer versnippe-
ring voelen - met een logisch gevolg van meer gevechten - dan te zoeken naar een
vorm van samenwerking, daar wij al jaren voor pleiten. Natuurlijk ontzeggen wij
niemand het recht om te doen wat ze (willen) doen.

Mijn moeder sprak in zulksoort gevallen vaak de wijze woorden: jongen, wees jij

dan de wijste maar. Over of het wijs is of niet, valt nog best te dicussiëren maar
de hele (vreemde) gang van zaken betekent wel dat wij er geen lol meer in hebben
en dus een dikke punt zetten achter ons werk aan het helpen uitbreiden van het
gebruik van onze geliefde streektaal, het Stellingwerfs.

Wij wensen vooral de gemeentebesturen van Oost- en Weststellingwerf en de
provincie Friesland veel wijsheid toe met het maken van nieuw beleid aangaande
de bevordering van het gebruik van deze prachtige oude taal.

pb

Noot
Subsidiestromen horen in mijn zienswijze een aanzet te zijn om iets van de grond
te krijgen. Verder zou iedereen zich zelf vervolgens moeten kunnen redden. Ik
kies voor projectsubsidie boven structurele subsidie. Het is een ramp te noemen
als daar nog bijkomt dat beleid en subsidies slechts aan één - bedenkelijke -
organisatie worden verstrekt.

sSr is een organisatie die ongetwijfeld door een aantal idealisten in het leven is
geroepen. Gaandeweg heeft dit - zich zelf té hoog inschattende - instituut zich
ontpopt tot olifant van formaat die in een te kleine kooi van het Stellingwerfse
traliewerk moet bewegen. Dat roept vaak een agressieve houding op die nog niet
door de allerbeste psychiaters kan worden beteugeld. Zelfs met list en bedrog de
boel bedotten, zou niet moeten mogen en keihard worden aangepakt door subsi-
dieverstrekkers. Helaas zijn dat vaak ambtenaren en kan deze club slechts bestaan
bij hun gratie…

Giele wil best graeg mit mi’j
trouw’n, maor neet 24 ure per dag.

Wiechertien 
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In et kader ‘schrief een brief an je jongere ikke’…

Beste breur,
Oh nee, een brief an je breur mag wel wat intiemer, he'k argens al es lezen. Dat ik begin
even opni'j.

Lieve breur van mi'j,
Now schrieven wi'j mekeer niet zo vaeke een brief - eins nooit - mar ik zitte now wat in
de bedelte en oons mem het altied tegen mi'j zegd: "Aj' hulpe neudig hebben moej' dat as

eerste altied bi'j je breur zuken. Ie bin wat aachterbleven mar hi'j het aorig deurleerd en

zal je dan ok altied helpen. Dat het hi'j oons ok beloofd." Vandaor...

Et zit ziezo. Sund ik hier direkteur wodden bin - dat wo'k ommes altied graeg - gaot et d'r
hier niet beter op. Niet mit de zaeke wao'we beide altied zo drok mit in de weer binnen en
- lichtkaans daordeur - ok niet mit mi'j persoonlik. Haost alle daegen a'k niet naor 't wark
hoeve, vuul ik mi'j hiel goed mar a'k de aanderedaegs an 't wark zal dan vuul ik me
aovens teveur al beroerd. En ie weten wel, dat as ikke d'r niet binne, de aanderen d'r daor
ok mar een pottien van maeken. Dat dan gao 'k mar wel henne mar d'r komt mi'j niks uut
de hanen of et brekt me bi'j de vingers of.

Now ha'k altied hope op oonze ni'je veurzitter - die lekkere schoelekammeraod van jow -
mar daor heur en zie ik ok gienertied wat positiefs van. Hi'j kan aorig linten- en
vlinderknippen mar wat goeie idenen hewwe - geleuf ik - van him niet te verwaachten.
En veurig jaor - of was et nog een jaor eerder - hewwe ommes ok al es een kemmissie in
't leven reupen die es bekieken zol awwe niet weer wat leven in de brouwerij kriegen
konnen, mar van dat kluppien he'k ok nog niks aanders heurd as om et es te perberen mit
wat posters, krek as die van Loesien.

(De aandere drie kaanties van dit gezemel zuwwe je mar besperen…)

’n Bitje Lând van Kuuksen humor

Stut ‘r ‘ne mins mit autopech langs de straot. Vraogt de Wegenwacht án ‘m
wat ‘r án de hând is. “Meneer, ik zoi ‘t echt nie wete. Mar veul kan ‘t nie
zien, want de klok löpt nog!”

*

*Béj ‘n teneelgezélschap in ‘t dörp oefene ze ‘n stuk waorin ‘ne ridder wördt
nérgesaobeld. As de man stèrvend nérvalt, laot ie p’r ongeluk ‘ne flinke
scheet. Ruupt ziene tégestander zonder aorzele: “Wat? Heur ik oe nou
nog?”  En géft ‘m nog ‘s de genaodestoot!

*

*Vraogt de pestoor op de receptie án d’n honderdjaorigen Toon: “En  Teun,
löpt ‘t nog ‘n bietje?”  “Jao meneer Pestoor, “ zét Tóntje. “Ietskes vlotter as
krek honderd jaor geleje!”

Chris Kerkhoff
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We hadden nog de wereld an etymologische (waor komt dat woord eins weg?) deengies liggen.
Hier en daor hewwe in disse laeste Liende een stokmennig ofdrokt. Van een protte van zokke
woorden en zeggies kuj’ vanzels ok een hiel aorig spullegien maeken: Waor of niet Waor?’ We
zullen iene veurdoen en de aandere stok of vuuftig beweren we onder de ‘delete-knoppe’…

Waor of niet Waor: In et zoolt bebeten

Vandaege-de-dag bruken we die uutdrokking vaeks veur: d'r (genoeg) ervering /
onderviening mit / in hebben om evt. niet an de kundighied te twiefelen.
Johan V. is in et zoolt bebeten, as et om verhaelevertellen gaot.

Lange tied het zoolt een betaelmiddel west en om zeker te weten daj' mit echt zoolt
betaeld wodden, slikt 'ie daor een klein betien van as pruufsel an de tonge. Is dit wel echt
zoolt? Ik zal d'r even in bieten. Ja, et is echt zoolt waoj' me mit betaelen kunnen. Op den
duur haj' wel an zoe'n protte zoolt ommeslikt, dan waj' in et zoolt bebeten en hoefde
gieniene an je kennis te twiefelen.

Waor of niet Waor..?

Berkoper Mark of Oold-pepier…

Een protte ‘Stellingwarfs’ dat now nog op de hadde schieve staot beweren we - zo we al
eerder zeden - onder de ‘delete-knoppe’ en de meerste pepiereboel zetten we dommiet op
een mooie zaoterdag bi’j’t oold-pepier an de weg.
Van een peer boeken en boekies is oons die ‘zunde’ liekwels te groot.

De ‘Biebel in et Stellingwarfs’ bi’jglieks gaot doukies op de Bekoper Mark veur een
kedo-priesien van de haand. Aj’ antonen kunnen daj’ domenee, karkeraodslid of zoks
binnen van iene van de Stellingwarfse karken, dan kriej’ iene veur ... <zo goed as te geef>.

‘k Zol mar even langes kommen…

Woordeliesten, Ned. – Stell en Stell. – Ned. gaon veur een mooi vassien of een gedicht.
Herinnerings, een thriller en golfkollums, veur een vlutpriesien en een groot pat van de
opbrengst gaot naor een goed doel.
‘k Zol mar even langes kommen…

Woensdag 27 juli 2011 van 14:00 - 21:00 ure in et hatte van Berkoop (Oldeberkoop).

Geluk

Geluk is nàrgens neer-elegd

’t kump zomaar op oen pad

soms zuuk ie et mar weet ie niet

dej’ et allangge ad.

Corry Overmars, Hasselt

Veldbloemen

Ik liep lest op een págien

zag bloemen in de barrm

ik dache a’k ze plukke

dan wordt die barrm zo arrm.

Corry Overmars, Hasselt
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Taeltuun…

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

Gien oolde wooden meer…

De bi'jeberichten uut de Taeltuun van de veurige maond stelden oons veur wat raodsels
en dan veural over dat 'bi'jeslaachten'. Eerst mar neffens et Stellingwarfs Woordeboek:

• bi'jeslaacht de - het bi'jeslaachten

• bi'jeslaachten ww. - hetz. als slaachten, bet. 2 en uutbreken van bijen

• slaachten, slachten ww. l. slachten 2. (m.b.t. bijenkorven) leeghalen

• körfmes, bi'jemes, raotmes et - lang mes door imkers gebruikt, o.m. voor het
uutbreken van de korf, d.i. de spijlen en raten eruit nemen om te oogsten en voor het
inkotten van de raten, ratenmes

• uutbreken ww. 1. door te breken wegnemen 2. losbreken, door/over een omheining,
afrastering gaan en aldus ontsnappen 3. zich plotseling in hoge mate vertonen, in
verb. als Et schaemrood brekt je uut 4. zich plotseling hevig voordoen en verbreiden

Dat de bi’jeslaacht et bi’jeslaachten anbelangt kuwwe best begriepen mar dat
bi’jeslaachten etzelde is as ‘slaachten’ (doodmaeken, uutbienen, e.z.v.) wil d’r bi’j oons
niet in, krek as de twiede betekenisse: et uutbreken. De woordeboekemaeker was/is
lichtkaans gien bi’jehoolder of gien echte Stellingwarver (of van beide niet).

Laot bi’jeslaacht dan in pattie dörpen lichtkaans wel zo nuumd wodden mar et gaot hier
eins om de ‘darreslaacht’ en niet om de ‘bi’jeslaacht’. Dat ‘slaachten’ het ok al niks
vandoen mit et slaachten van bi’jen zo een slaachter dat dot en het ok niks vandoen mit et
uutbreken van bi’jen of raot.

De ‘darreslaacht’ is et verschiensel dat de bi’jen heurzels anhaelen. Daor komt gien
meens an te passe. An et aende van de zoemer, as d’r veur de bi’jen haost niks meer te
doen vaalt dan kun de ‘warksters’ de ‘darren’ missen as koezepiene want dan bin et
alliend mar miteters wiels d’r niet vule meer binnenkomt. De warkster bin dan ok zo slim
om de darren tot de kaaste of körf uut te jaegen. Een darre die dan uut himzels nog niet
votgaot wodt alderdeegst doodsteuken deur de warksters. Dat verschiensel van votjaegen
en doodstikken van de darren deur de warksters hiet: darreslaacht.

Et deurenneer haelen van slager, slaeger, slaachter e.z.v. in et Stellingwarfs Woordeboek, hawwe

et een aandere keer nog graeg es over hebben wild. Jammer…
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Saotan…

Saotan, een oold-engel…

Efeziërs 3:9 ... dat in alle iewen verburgen was in God, de maeker van alles, warkelikhied
wodt.
Eupenbaoring 4:11 "Jow komt alle lof, ere en macht toe, Heer oonze God, want jow hebben

alles maekt: jow wil is de oorsprong van alles wat d'r is."

Aj' zoks lezen dan zoj' toch zeggen dat et dudelik is: God het alles maekt. Dan is et toch
vremd dat God zels alderdeegst ok de duvel of satan maekt het. Hoe zit dat eins...

Now, gewoonlik wodt dat zo uutstokt. God het inderdaod alles maekt. De duvel was eerder
nog iene van zien eigen engelzeunen. Een goed, alderdeegst volmaekt en eerlik wezen. Mar
de engels hadden de vri'jhied om te kiezen tussen goed en kwaod. Bliekber was d'r iene die de
keuze maekte veur et kwaod. Die engel wodde laeter Saotan (bet.: tegenstrever), de vader van
et kwaod. Disse ofvallige engel Saotan maekte himzels naotied ok nog es tot Duvel (bet.:

lasterder) - de vader van de leugen - omreden hi'j de onzichtbere bedrieger aachter de slange
was die Eva verleidde tot et eten van een vrucht van de boom van alle kennis.

Bliekber verlangde disse oold-engel naor de anbidding die alliend God - de maeker van alles -
toekwam en zag hi'j op een dag zien kaans schone om die zien plak te bemachtigen. In Paulus
zien brief an de Romeinen wodt in Romeinen 16:20 liekwels zegd: De God van de vrede zal
Saotan now gauw vertrappen en him an jim onderdaonig maeken.
Komt et toch nog weer goed...

Biebelvertaelen, wawwe d'r mar niet an begonnen...

pb

voorbij, voorbij,

ooh en voorgoed

voorbij
’t Is daon…
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Stelling van de maond…

Jow kun niet meer reageren op disse stelling of aanders wat An de liende hangen…? Dat kan
niet meer in ’t Nederlaans, et Fries en ok niet meer in ’t Stellingwarfs. Veur de aorighied mag
et ok niet meer in een wat aander taeltien wezen. Et gebruuk van niet-Stellingwarfse
bi’jdregen wodt ok niet meer een betien in de haand hullen. Niet meer opsturen naor:
info@stellingwerfs-eigen.nl

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

Dit blattien kriej’ nao now niet meer in je aemelbusse en aj’ iene weten die ’t misschien ok
(graeg) lezen wild hadde, dan is die now te laete..!

Et was de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven hadde (een appatte tekening of foto
moch ok), dat opsturen kon (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied
en zonder korrektie(*) plaetst wodde. Altied, wol in dat 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 mos - 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, kon ok, mar et mos vanzels niet alliend een
adverteensieblad wodden.
(*) Aj’ liever hadden dat de roegste schrieffouten d’r even uuthaeld wodden mossen dan mos

ie dat even angeven.

Et was de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opstuurde. Et ienigste
wat de redaktie d’r an dee was et in- en annenneer plakken, wat deengies in rebrieken
bi’jenneer zetten, et iedere maond as aemel rondstuurde en et as archief op internet beweerde
en daor ok beschikber maekte om een nommer naor je toe haelen te kunnen (downloaden) as
een dokement in DOC- en PDF-fermaot. De voertael was Stellingwarfs (vanzels) mar Fries,
een stokkien Nederlaans of een aander - veur oons -  leesber taeltien moch ok wel een keer.
As et mar wel raekvlakken hadde mit wat d’r op tael- of kultuurgebied leefde in Stellingwarf.

PAS OP: Iederiene stuurde veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gul liekewel
inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie / uutgever neum hier
gienertied verantwoording veur mar scheuf die deur naor de instuurder. De grootte van een
dokement - behalven mit foto’s en plaeties - hadde binnen roeme greenzen, gien beparking.

An de liende
mittenneer en veurenneer
* Et Alderlaeste Aende *

Be-kiek-et-mar


