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Ni'jjaorsdag 
Vostmaond 

S,. 

vn jdag zaoterdag 

1 
jannewaori week 53 jannewaori 

Zegen in 't ni'jjaor, 
wi'j' mi'j wat geven 

dan hoop ik daj' lang leven. 
Wi'j' mi'j niks geven, 

dan hoop ik dat je de potten en de pannen an de kont vaastekleven. 
(Oosterwoolde) 

2010 

Epifanie (prot.) 

zundag 	maendag 

3 
	

A  1 
jannewaori week 53/1 jannewaori 

Alle zegen komt van boven. 
(Wodt plaogend zegd as d'r wat vaalt; Ni'jberkoop) 

2010 	 rf'. 



Veul heil en zegen in 't ni'jejaor! 

Dat weensken we jim vanzels allemaole van hatte toe, en bovenal een hiel 
arg mooi en gezond 2010. We hopen netuurlik dat disse ni'je 
spreukekelinderjim alle daegen een peer plezierige menuten bezorgen zal. 
Mar liefst zeuventien personen hebben heur et oflopen jaor, op wat veur 
meniere dan Ok, inzet veur een slim ofwisselende inhoold d'r van. Die 
zeuventien mitwarkers bin: Roely Bakker, Klaas Boersma, Sjoerd 
Hoogenkamp, Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Henk Jager, Pieter 
Jonker, Ruurd-Jelle van der Leij, Christine Magour, Attie Nijboer, Jan 
Oosterhof, Sjoukje Ooslerloo, Martin Oostra, Johan Veenstra, Freddie de 
Vries en de beide leden van de redaktie: Annie Dedden en Sietske 
Bloemlioff. De bi'jdregen bestaon uut verhaelen, gedichten, spreukies en 
gezegden, striptekenings en puzelties. Mar d'r bin ok weer tal van 
infermetieve stokkies. Die stokkies gaon o.e. over bojemvoonsten in 
Stellingwarf, voegels om huus henne (mit foto's), biezunderheden uut et 
kenniscentrum van de Stellingwarver Schrieversronte en over vissen en 
insekten die in oonze kontreinen veurkommen. 
Hielemaole ni'j is dat dit jaor van een tal schrievers de jaordag op de 
kelinder vermeld is. Die schrievers bin allemaole vraogd om wat over 
heurzels te vertellen, n.a.v. die jaordag. Vanwegens de ruumte kon niet 
iederiene an bod kommen, zodat volgend jaor hier mit deurgaon wodt. 
Op et volgende blattien komt al mitien dejaordag van de eerste schriever an 
bod. Et gaot om die van de meerst bekende Stellingwarver schriever: Johan 
Veenstra! 

6jannewaori: dejaordag van Johan Veenstra 

Al weer een jaor... (1) 

Vandaege bin'k dus 64 wodden, mank vule me hielemaole gien 64. Hoe oold a'k me 
wel vule wee'k zo niet, misschien 46 of zo. Och, ie kun d'r vanzels et beste man niet al 
te vule over naodaenken en hek doen as is de locht nog blauw van daegen. Mar an de 
aandere kaant wee'k bliksemse goed da'k et hier mar evenpies te hen hebbe en da'k de 
meerste tied d'r opzitten hebbe. Bi'j dat soort gedaachten vuul ik me toch wel es een 
betien ongemakkehik. A'k et platte van de voeten onderhole komt onherroepelik de tied 
da'k meer meensken kend hebbe as die 'k nog kenne. Opdat mementkaantelt et leven. 
Ik zie mezels nog zitten in de kaemer van et oolde huus op mien jaordag. Mien 
moeder, ome Sent, tante Jaanke, tante Jehanne en twie keer een ome Ids. De klonties 
an een touwgien knapten in de koppies as mien moeder d'r kokend hiete koffie op 
geut. Om de kachel laggen de beide jachthonnen: Marco en Flora. Overdag was 
mien kammeraotien Reintien d'r al west. Ik kreeg steevaaste een tipskladdegien mit 
iesbonbons van him uut et winkeltien van Geert en Hennie. Elf daegen laeter gong 
ik naor zienjaordag en kreeg hi'j krek zoe' n tipskladdegien mit dezelde snupies van 
mij weeromme. Ze bin d'r verdikkeme allemaole niet meer. Al die meensken die 
aovens om de taofel in de kaemer zatten en Reintien is ok al een jaormennig weg... 
Et leven is een wif spullegien, d'r kan je zomar wat mais overkommen. 
Ik zol dat leven niet weerommedoen willen, et was niet al te makkelik, ik hebbe et 
beschreven in mien boek Een brogge van glas. Dat zal wel altied et boek blieven dat 
me et liefste blieven zal. Behalven dat et een mooi boek is het et een goeie therapie 
west om et te schrieven. Eindelik mit alles veur de draod kommen! Dit bin ik en wie 
daor niet mit ommegaon kan gaot mar in een grote boge om me henne. Van pattie 
volk he'k dat trouwens toch et liefste... Et schrieven van et boek het me vri'jer 
maekt, verlost van een protte ballast die 'k deur et leven mittoogde. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Zunne op 08.47, zunne onder 16.43 
	

Driekeuningen (r.k.) 

deensdag 	woensdag 

5 
	

:ei 
jannewaori week 1 jannewaorl 

As 't varkens regent, krigt hij ok een stat. 
(Wodt zegd van een sufferd; De Miente) 

2010 

Laeste Kertier (rnaone) 11.39 

donderdag 

7 
jannewaori 

vri'jdag 

week 1 jannewaori 

Overdaod is altied verkeerd, 
behalven bij dieken en dammen. 

(Donkerbroek) 

2010 



Al weer een jaor... (2) 

A'k nao 64 jaor de tussenbelaans van weenst en verlös opmaeke bin 'k niet 
ontevreden van wat d'r van dat schaemele, verlegen joongien wodden is. Dat het 
toch mar 22 boeken schreven en meer as 2500 keer veur een zael vol volk staon te 
praoten. Dat ha'k vroeger nooit daenken kund! Doe duste 'k zowat gien woord te 
zeggen! Now a'k d'r zo over naodaenke: ik zol wel weer 46 wezen willen, mar... 
dan mit alle kennis, kunde en bezittings die 'k now hebbe. Mar et staot me niet bi'j 
dat zoks kan, dat now ja, dan toffel ik mar gewoon wat deur in de Stellingwarven. 
Carpe Diem! 
Aj'm lichtkaans daenken mochten da'k ankem jaor, a'k van Drees kriege, mit 
pensioen gao en ophole mit schrieven en vertellen... 
Jim hoeven d'r dus in de veerste veerte niet an te daenken da'k ankem jaor mit de 
vut of pensioen gao. Ik begriepe dat pattie volk now een malle opdonder te 
verwarken krigt. Ik heure ze daenken: Raeken we dan nooit van die man of? Nee, 
dus! Allienig de man mit de zende kan roet in et eten gooien. Mar uut mezels hool ik 
niet op mit warken. Et is een behoold veur 't lief en gao gewoon wat deur. Wel wat 
in een legere versnelling, mar opholen is de dood in de pot. Jim hadden toch zeker 
niet docht da'k toekem jaor in Ni'jhooltpae aachter de geraniums zitten gaon zol? 
Of da'k in een idioot treningspak mit lochtgevende strepen uut draeven gaon zol of 
zo? Zoks is juust slimme ongezond, want dan blift je et hatte van alle inspannings 
zomar op een keer stillestaon. Oolder woddende kerels mienen dat ze op die 
menierejong blieven kunnen. Now, vergeet et mar! 
Et is in de eerste plak belangriek da'k de hassens smu hole. Ik blieve dus vertellen 
en legge mezels op da'k mien verhaelen uut de kop vertellen blieven wil. Dat 
betekent da'k ze van buten leren moet en dat is meraokelse goed veur de hassens. 
Op die meniere hoop ik da'k me Herr Alzheimer van de huud holen kan. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Al weer een jaor... (3) 

Wat et oolder wodden anbelangt is Johannes Heesters mien grote veurbeeld. Wat 
die kerel veerder uutspoekt het en in de oorlog lichtkaans verkeerd daon het, dat 
gooi ik veer van mi'j. Mar et is wel een oolde iezervreter! En dat wi'k dus ok 
wodden! Heesters speulde vleden jaor nog in de operette Im weissen Rössl doe hi'j 
al 105 jaor was. Dat is toch meraokels! Ik hebbe et zien op internet: Een oolde kerel 
in een operette-uniform en nog zingen as een liester! Hi'j zat d'r bi'jtieden wel es 
een schoffien bi'j op een stoel, mar toch! Dat now ja, maek jim marklaor! 
Et hoeftjim niet te verwonderen dat ik as Stellingwarver schriever/verteller in 2051 
nog op et teniel van De Harmonie in Liwwadden stao. Goed, ik gao d'r dan ok wel 
es even bi'j zitten vanzels. De direktie van de Liwwadder stadsschouwburg het 
zorgd dat d'r een mooie, versierde leunstoel klaorstaot. Mar de meerste tied stao 'k 
nog en ik vertelle alles nog altied uut de kop! En et volk klapt en juicht. Krek as now 
verkoop ik in et schoft boekies en cd's van mezels. Et is roofgoed! Van Een brogge 
van glas is dan krek de twintigste drok uutkommen. Nao mien optreden in 
Liwwadden drink ik mit een fluttien vrouwelike fans nog een glassien port in de 
foyer en dan ridt mien levenskammeraod van 49 me weer naor huus toe mit de auto. 
Ik vale onderweg niet iens in de slaop, mar we eiden de aovend nog even lichies 
over. Ik relativere zien uutbundige komplementen, want och, ien van de mooiste 
dingen van et oolder wodden is daj' beter relativeren kunnen. Thuus drinken we nog 
een glassien port en dan gao'we tegere op bedde en beginnen nog wat omme te 
donderj aegen... 

Johan Veenstra 



zaoterdag zundag 

vul 
jannewaori week  jannewaori 

Ie kun nooit weten hoe een koe een haeze vangt. 
(Verspreid) 

2010 

Zunne op 08.43, zunne onder 16.52 

maendag 	deensdag 

11 12 
jannewaori week   jannewaori 

Waf vandaege doen kunnen, 
moej' niet uutstellen tot morgen. 

(Span ge) 

2010 



Freddie de Vries 

Voegels rondom de deure 

Et leek mi'j wel es mooi om mit jim de voegels rondom huus te 
bepraoten. Uuteindelik hoef niet zo veer van huus om de netuur te 
ontdekken. Zo gauw aj' de butendeure eupendoen staoj' feitelik al 
in de netuur. Sommige meensken wo'n morgens al wied op 'e tied 
wakker van de zingende liesters, ringeldoeven, protters en nog meer 
van die zangvoegels. Veural aj' winterdag wat bi'jvoeren mit oold 
brood, vetbollen en zunnepitten dan hef geregeld een flutte voegels 
om de deure. Pak d'r dan een voegelboekien bi'j en gao opzuken wat 
d'r allemaol of en an vligt. Meerstal vienen de kiender et ok mooi en 
maeken zo al vroeg kennis mit de daegelikse netuur. Nog mooier 
wodt et aj' de geluden van de voegels kennen leren. D'r gaot een 
wereld veurje eupen en et vaalt in et begin ok zeker niet mit, mar ie 
moe'n even deur de zoere appel henne bieten en dan hef d'r een 
flutte wille van. Af graeg wat voegels in de tuun hebben willen, dan 
kuj' et beste winters bi'jvoeren, hegen anplaanten, struken mit beien 
poten, fruitbomen en hier en daor een roeg hoekien in de tuun 
overlaoten, want voegels hebben een hekel an veul bestraoting en 
beton en hebben et ok niet zo staon op anharkte tuunties!!! 

Protters 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 



woensdag 	donderdag 

13 14 
jannewaori week  jannewaori 

Mit stroop vang ie meer vliegen as mit eek. 
(De Haule, Makkinge) 

2010 

Ni'je Maone 08.11 

S, vn jdag 	zaoterdag 

15 16 
jannewaori week   jannewaori 

Wat laeter op 'e aovend, wat schoonder volk. 
(Ni 'jberkoop) 

2010 



Freddie de Vries 

De protter 

Mit disse rebriek over voegels om huus henne wol ik vot-en-daolik mar 
beginnen mit ien van mien favoriete voegels, de protter, ok wel sprao in et 
Stellingwarfs. Wat een geweldige sfeermaeker is de protter mit zien 
prachtige naobouwen van verschillende aandere voegels en dan het hij ok 
nog van die schitterende kleuren in et veurjaor. Vroeger hadden de 
meensken et niet zo staon op die veul veurkommende zangvoegel. Ze 
vratten ommes et fruit uut de bomen en scheten de waske an de wasliende 
d'r ok nog onder. Veural in de tied dat de vleerbeien riepe weren. 
Vandaege-de-dag bin ze al lange niet meer zo talriek as jaoren leden. De 
protter brödt vaeke onder de dakpannen, in holle bomen en in nustkassies. 
Ze leggen dan vier tot zeuven lochtblauwe eier en die kommen nao 14 
daegen uut. De protter hoolt van alderhaande krobbegies, pieren, mar ok 
wel van fruit en beien. Deur et ofnemen van de kleinschaolighied en et 
netter wodden van de tunen en meer bestraoting nemt et vreten veur die niet 

zo kieskeurige voegel of. Daornaost bin d'r ok minder plakken om te 
nusselen, o.e. deur et isoleren van de huzen. 0k op mien ni'je dak zitten 
gien protters meer en daorom he'k om huus henne een flutte nustkassies 
hongen mit wat grotere vlieggatten d'r in. Gelokkig vienen ze dat ok wel 
goeie plakkies en kan 'k elk veurjaor weer genieten van dat heerlike 
gekwetter, want een meitied zonder protter is veur mij niet daenkber!! 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (1) Egodocumenten 

Et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop is nek 
an infermaosie over de geschiedenis van Stellingwarf naost dat d'r alles beweerd 
wodt angaonde tael en schrieveri'je in et Stellingwarfs. Mar ok is d'r ommedaenken 
veur de Stellingwarver netuur en et laandschop en bin d'r gegevens over alderhaande 
volkskundige onderwarpen. In de spreukekelinder 2010 kun jim twaelf keer een 
oflevering vienen over historische onderwarpen. In de eerste twie ofleverings staon 
we Stille bij de ofdieling egodokumenten van et kenniscentrum. Onder 
egodokumenten verstaon we beschrievings van meensken, die et leven van alledag in 
Stellingwarf van heurzels of van heur eigen femilie of eigen dörp vaasteleggen. 
Vaeke wo'n d'r biezunderheden verteld over et arbeiders- of boereleven in 
Stellingwarf. In de veurige ieuw gaf de Schrieversronte ok wel boeken uut die et 
kerakter van egodokument hadden. Daenk mar es an de cyclus over Haarin en 
Maatien van Hendrik Vondeling. In romanvorm beschreef Hendrik Vondeling et 
Stellingwarver boereleven in de 20e  ieuw in drie boeken. De eerste drok van et eerste 
die Haarm in een oplaoge van 1500 stoks was in vier weken tied uutverkocht. Een 
feest van herkenning veur de lezers. Daenk ok es an Huus op 'e Miente. Et 
levensverhael van Batteld Nijholt, bewarkt deur Fokke Middendorp. Een boek dat ok 
al verscheiden keer herdrokt is. Aenlik is et boek Wiend in et riet van Dirk Kerst 
Koopmans over leven en warken an de Scheene ok een egodokument. Dat geit ok 
veur de schrieveri'je van Koop Gorte uut Hooltae over hoe aj'je as boer ontwikkelen 
kunnen. En daenk es an de echte vertellers Pieter Heida uut Oosterwooide en Wube 
Jaeger uut Berkoop. En iao' we niet vergeten Veur loon en verval van Lamkje Hof-de 
Boer uut Berkoop, die o. e. heur leven as dienstbode beschrift bi'j de grote luden. Een 
boek dat alderdeegst leidde tot een prachtige dokumentaire bij de NCRV-tillevisie. 
Lezers kun zicht kriegen op et leven van alledag en op de omstanigheden, waoronder 
de meensken vroeger leefden. 



Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

zundag 	maendag 

17 18 
jannewaori week 2/3  jannewaori 

Dat gaot ok uut een vieren. 

(Hiel hadde, Ni'jberkoop) 

42 

Zunne op 08.37, zunne onder 17.04 

deensdag 	woensdag 

19 20 
jannewaori week 3 jannewaori 

Et venien zit in de stat. 
(Et vervelende, lastige komt in et laeste; Buil, 

De Fochtel, Peperge, De Blesse) 

2010 



Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Et heufd koel en de voeten waarm, maeken de dokter aarm 

Ik kan et wel hebben as ik verlieze, mar ik kan et niet hebben as een aander wint 

Wie wat steulen het maekt him uut de voeten, wie et gebeuren zag komt veur 't 
gerecht 

Mit echte vrunden an de stamppot bij' rieker as mit een stel gloeperds an de 
kaviaar en champagne 

Et is lastig om oold te wodden, mar et is de ienigste meniere om lange te leven 

De gehielonthoolders hebben geliek, mar alliend de drinkers weten waoromme 

Et leven is de waachtkaemer veur de dood, jammer genoeg wo'n te vule veur 
heur beurt hulpen 

Wie warkt maektfouten, wie niet vule dot maekt weinig fouten. Now bin d'r ok 
meensken die hielendal gien fouten maeken 

Fesoenlike meensken bin meensken die etzelde doen as alle aanderen 

Henk Jager 

Brasem 
De naeme van de witvis is Braosem (OS, Bdie, Dho, Np, 01-Nl, ba) of Brasem (verpr. 
WS). Een biezunder groot exemplaor wodt ok wel es een deurmatte nuumd. 
De braosem is et meerst talriek in waeter daor as mit krusers veren wodt. In 
Stellingwarf is dat bi'jglieks et geval in de Lende, de Helomavaort, de Kuunder en de 
Appelschester vaort. 
De jongste braosem pakt de om him toe zwemmende waetervlooien. Daornao stapt 
hij OP bojemdierties over. Daorveur hapt hij mit zien 'tuutbek' in de modder omme, 
zodat kiemende waeterplaanten losvrot wodden. Bij hoge dichtheden kan de witvis 
et waeter versmerigen: deurdat de jonge braosems de hieltied de waetervlooien, lees 
algvreters, oprumen veraandert et waeter zoemers in grune algesoep. Dan willen d'r 
gien waeter- en oeverplaanten meer gruuien. In dat geval kan d'r weinig snoek, de 
belangriekste vi'jaand van de braosem, opgruuien. Dan is d'r dus een boel kleine 
braosem en weinig jonge snoek. Meerstal is niet alliend braosem hier de oorzaeke 
van, mar ok moterboten en de vermesting. Zoemers foerageert de braosem o.e. in 
ondiep waeter dat in eupen verbiening staot mit veerwaeter. 
Vanuut de Steggerdesloot zwemmen groepies braosems deur de lange duker onder de 
Steggerdeweg deur. Dan kuj' ze vanof de Vaortweg deur et ondiepe waeter gaon zien. 
In de winter zocht de braosem liekewel diepe, rustige stokken waeter op. 
As et om et gewicht gaot wegen een peer grote braosems meer as een protte voorns. 
Van dat is de braosem een belangrieke wedstriedvis. Et braosemvisken begint altied 
mit voeren. Et lokvoer kan in de winkel kocht of zels maekt wodden. Wat daor in kan 
is maïs, broodmael, peneermael, beschutemael en/of haevermout. As aos wo'n 
maoden, casters (krek verpopte maoden) en/of pierties bruukt. Bij et beetpakken van 
een braosem kriej' vies sliem op 'e hanen. 
Ok al smaekt et vleis van de braosem goed, mar weinig meensken eten him, want d'r zit 
een boel fiene graot in. Diekan liekewel oplost woddendeuret vleis een posien in et zoer 
(eek) te zetten. Nao die behaandeling wo'n d'r wel een soort gehakballen van maekt. 



donderdag 
	vn jdag 

21 22 
jannewaori week  jannewaori 

Et is broodneudige neudig vanneuden. 
(Et is hiel slim neudig; Ni'jberkoop) 

;95: 
r 1 	 2010 	 12 

Eerste Kertier (maone) 11.53 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
jannewaor! week 3 jannewaori 

Heb ie geld, ik heb koeraosie, 
zee de boer tegen zien buurman op 'e verkoop. 

(Peperge-De Blesse) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

- .rnae 	- 
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ve(c)  rover. 

Sjoukje Oosterloo 

De beste baene van de wereld 

Af de kleine adverteensies in de kraante es sekuur naopluzen kof somstieden hiel 
wat geks integen. Zo las ik lessendaegs een adverteensie in 't Oolde Wief: Zocht: 
Bierdrinker. 
Op zien tied lus ik wel es een biertien, dus docht ik: waoromme za'k niet es op die 
adverteensie schrieven gaon? Zo zegd, zo daon. Dezelde aovend he'k mien 
solsetaosie nog op de busse daon. Doe brakken d'r een stokmennig spannende 
daegen an. Iedere morgen ston ik stiekem aachter et gedien te loeren as de post al in 
antocht was. Mien geduld wodde wel laarik bepruufd, mar nao een kleine weke lag 
d'r een kevot mit een vremde ofzenderbi'j me in de brievebusse. Ik scheut hielendal 
in de stress en scheurde et kevot wild eupen mit mien vinger. Wiels ik me 
aachterover op de baank daeleploffen leut, vleugen mien ogen in zeuven haosten 
over de riegels. Mien veralderaosie steeg ten top doe ik et volgende las: 
Beste vrouw, 
Wat aorig dat ik van een vrommes een anbod kreeg op mien adverteensie, waor as 
ik een bierdrinker in vreug. Et zit eins ziezo: mien naeme is Harrie Sloegslim, en ik 
zuke veur mien heit die al achtentachtig jaor is, en wedeman, een drinkmaot. Van 
die persoon verwaacht ik dat hi'j of zij twie keer in de weke mit mien krasse heit de 
kroeg induken wil van et verzorgingshuus waor as hi'j woont. Et verdienste veur de 
meugelike kandidaot is tien euro in 't ure, en de bierties die as hi'j of zi'j drinkt bin 
veur reken van mien heit. Ik hope daj' mien anbod annemen. Neffens mi'j is dit de 
beste baene van de hiele wereld!' besluut Sloegslimme Harrie zien brief. 
Now he'k Harrie toch mar ofschreven omreden et mi'j vusen te wied vot was naor 
dat verzorgingshuus. Butendat kan ik niet mit een volle bierboek aachter et stuur 
van mien auto kroepen, eers krieg ik een dikke bekeuring. Liekewel, et spiet me wel 
dat et niks wodden kon, et was warkelikwaor de beste baene van de wereld. 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.16 

maendag 
	

deensdag 

25 26 
jannewaori week  jannewaori 

Wie zien gat verbraant moet op 'e blaoren zitten. 

(De Fochtel, De Haule, Else, 

Munnikeburen, Berkoop, Hooltpae) 

7" 	 2010 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
jannewaorl week  jannewaori 

Slaopen as een varken. 

(Ni 'jberkoop) 

2010 



Jannewaoripuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

klinker 

• . 	 waeter in Frieslaand 

• . . 	 baarmoeder van een kiepe 

• • . . 	 niet hoge mar... 

opvalendeneuze 

Nederlaans veur gevuul 

soort dieren 

Jan Oosterhof 

Gien ontkommen an 

nog nooit op tillevisie 
in een spelshow of een kwissien 
bi 'j  zoe 'n telentejacht op rtl 
(iene van dattien in een dozien, weej' wel?) 

nog nooit jowzels belachelik maekt 
deur Gordon of Henk-Jan ofkraekt 
nog gien weens van jow vervuld 
deur Paul de Leeuw onder taofel luld 

pas op dan veurde kameraman 
hij zocht jow, daorkuj' van op an 
tegere mii' de journalist 
zal-iejow vienen, dat is wis 

want jow bin ni 'js, zo onderhaand 
de laeste 'onbekende' in et laand 
mar da's dommiet verleden tied 
an de kamera ontkom ie niet 



Volle Maone 07.18 

., vn jdag 

29 
jannewaori 

zaoterdag 

30 
week  jannewaori 

Naor Meppel te keren en naor Stienwiek te uutstrieken. 

(As iene zomar argens naor toe gong; Buil) 

2010 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 
Septuagesima 

zundag 

31 
jannewaori week 4/5 

Dujmaond 

maendag 'Ii 
feberwaori 

Jene in de veiling nemen. 

(lene d'r tussen nemen; Noordwoolde) 

2010 



SjoerdHoogenkamp 

Fibulae of maantelspelden 

Et ienigste metaol dat iene in de Romeinse tied en de vroege middelieuwen an de 
kleren hadde was de maantelspelde. Dat funktionele sieraod wodde in de 
broonstied al dreugen en was in die tied al wied verspreided. De eerste 
maantelspelden lieken sprekend op een sluutspelde en bin van broons, inklusief de 
naalde. Een aandere naeme veur maantelspelde is fibula. 
De fibula hoolt in eerste instaansie alliend de maantel 
bi'j mekere, mar wodt al gauw een utering van riekdom 
en smaek. De spelde kan van alderhaande materiaolen 
maekt wezen, zoas goold, zulver en glas. De naalde 
zels is dan meerstal van iezer maekt en nao al die 	Fibula uut Oosterwoolde 

ieuwen in de bojem meerstal verdwenen. 	
(Praandinge, 9  ieuw) 

D'r ontstaon honderden variaanten: draod-, schief-, kni'je-, millefiori-, ogen-, 
voegel-, dolfijn- en kruusbogefibulae om d'r mar een peer te numen. 
Beroemd, in elk geval in Frieslaand, is de keunings- 
fibula van Wijnaldum uut de 7e  ieuw. 
Op sommige plakken, zoas bi'j terpen en in de 
omgeving van Nijmegen, wo'n zokke spelden een boel 

b vunnen. 0k in de Stellingwarven bin fibulae Perdefiula uur 

weerommevunnen. Bi'jglieks Romeinse fibulae die 	
Munnekeburen (9e ieuw). 

mit terpeerde mitkommen binnen, mar ok vroegmiddelieuwse spelden die deur de 
eerste bewoners van et Stellingwarver laand dreugen binnen. We zitten dan al in de 
9e ieuw. Vlak nao die tied veraandert de kleraosie en komt d'r een aende an et 
gebruuk van de maantelspelde. 

Ringeldoeve 

(foto: Ruurd -felle van der Leij) 



Maria Lichtmis (r.k.) 
Zunne op 08.18, zunne onder 17.29 

deensdag 	woensdag 

2 3 
feberwaori week  feberwaori 

9% 

Ie kun 'm op gien voeten en vaomen bi'jhouwen. 
(Op gien stokken nao; Spange) 

2010 

donderdag 	vn jdag 

2 5 
feberwaori week 5 feberwaori 

9% 

Ze lat nooit de vleugels hangen. 
(Geft de moed nooit op; Steggerde) 

2010 



Freddie de Vries 

De ringeldoeve 

Alweer een voegel waor as ik een zwak veur hebbe is de 
ringeldoeve. In et Duuts hiet hi'j 'ringeltaube', dus ie kun weer 
dudelik zien dat et Stellingwarfs een Saksische tael is. Dat 'ringel' 
van disse grootste doevesoorte in oons laand slat op de twie witte 
strepen in de nekke die op een ring lieken. Morgens al wied op de 
tied begint die wat lompe voegel gezellig te koeren. Vaeke bin de 
ringeldoeven tegere in de bruudtied, marbi'j de haast kuj' soms wel 
koppels van zoe'n zestig tot over de honderd van die voegels zien op 
een stokkien bouw of slaopende in dikke ekkelbomen. De 
ringeldoeve is deur zien niet zo behendige vlocht ok een vri'j 
makkelike prooi veur de havik. Ze beginnen soms al vroeg te bruden 
en leggen dan twie witte eier in een flodderig nussien waor aj' dwas 
deurhenne kieken kunnen.Veural in oonze omgeving meugen ze 
graeg in hulzepollen bruden, want daor valen de nusten niet zo gauw 
op en bescharmen de stiekelige hulzeblaeden heur ok nog tegen de 
havik. De laeste bruudsels bin soms tot diepe in de haast. 
Ringeldoeven bin echte zaodeters en hebben ok wel wat te lieden 
van de mederne laandbouw waor as niet zo vule meer knoeid wodt 
mit alderhaande zaodgewassen. 

Christine Magour 

Hendrik 

lederiene in de flat kende him. Allienig zeden ze nooit wat. Gien praotien, 
alderdeegst gien 'goeie'. Ze praoten wèl ôver him. En ze wusten et allemaole. Zien 
vrouw was dood. En hij hadde et daon. Hi'j wust et ok. Hi'j miste heur elke dag. 
Mit hatte en ziel. De dag dat hi'j heur vun, onderan de keldertrappe is hi'j ok een 
betien sturven. Nooit verget hi'j meer hoe ze 'm ankeek, mit et heufd op 'e koolde 
vloer. Sund die dag vuult zien hatte zo lege... 
Doe kwammen d'r aandere praoties. Gong et over drie jongen die de boel onveilig 
maekten. Ze weren nog niet bi'j him west, mar doe hi'j heurde van twie vrouwluden 
die in de lift opsleuten zeten hadden en iene zo overstuur west was dat ze mit de 
ziekenauto ophaeld wodden mos, vun hi'j et genoeg. Hi'j zol dat uutschot kriegen. 
Doe hi'j thuuskwam van de bosschoppen, kreeg hi'j een nuver veurgevuul. 
Vandaege zol et wezen. Hi'j zag ze al staon, nee, hangen in de hal. 
'Goeie,' zee hi'j. Ze keken 'm niet an. Ze zeden niks. 
'Ik bin mar allienig. Hej'm zin an koffie? Of hej'm liever bier, hm?' 
De jongen stotten mekaander an. Hi'j zol deurlopen. 
'Now, een biertien zol wel lekker wezen.' 
Daor zatten dejongen. Bi'j de taofel mit daorop et klied dat zien vrouw maekt hadde. 
'De vreteri'je zit nog in de fietstasse.' 
Hi'j dee de deure op et naachtsiot, leup een aentien de gang op en bleef staon veur de 
deure van de buurvrouw. Zien vinger drokte op de belle. Et duurde 'm haost te 
lange. De deure gong los. Een klein betien. De buurvrouw zol de deure rap weer 
dichtedoen, mar hij hul 'm tegen. 
'Ik hebbe die rotjongen in huus. Bel de pelisie!' 
D'r wordt nog altied over 'm praot. Mar hieltied vaeker heurt hi'j 'goeie'. En 
lessend het alderdeegst iene een praotien mit 'm maekt. 



Laeste Kertier (maone) 00.48 

zaoterdag 	zundag 

7 
feberwaori week 5 feberwaori 

Wat een dooie vissiesvreter. 
(Onneuzel, sloom kiend of meenske; Ni 'jhooltpae) 

2010 

Zunne op 08.06, zunne onder 17.42 

maendag 
	

deensdag 

feberwaori week 6 feberwaori 

De vli'j van de bri'j en et vel van de vis 
is et beste wat d'r is. 

(De Miente) 

2010 



Harmen Houtman 

Kedogien 

Een pakkien mit een lint 
een deusien mit een strik 

een kaortien mit een vassien. 

Een roze mit een brief 
een bon mit een weens 

een flesse in een tassien. 

Drie knuffels op een wang' 
een tutien op 'e mond 

een stevig waarm haantien. 

Een weerdebon, een ring 
een boek, een flesse wien 

een pottien mit een plaantien. 

Een dik stok sukelao 
een halve kilo drop 

en eigenbreide sokken 

Waor laot ie alles toch, 
over 'n weke eet ie nog, 

enne... haj' al niet van zokken...?! 

Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

5\oftie,  wrk, 

zoen  

S..' 

ecn \Droc3cje 

f'eibetk 5ewcon 2e(? s&k 
\ie .JOr a.sck e3 tic5 s 



woensdag 	donderdag 

10 11 
feberwaori week  feberwaori 

Mit vliet en moed wodt heide goed, 
mar zonder stront blift 't heidegrond. 

(Oosterwoolde) 

2010 	 -j 

., vn jdag 	zaoterdag 

12 13 
feberwaori week  feberwaori 

Et vel over de ogen doen. 
(Slaopen gaon; Ni 'jhooltpae) 

2010 



Henk Jager 

Daas 

De naeme van de vliege is bremze (verspr.), brumze (Bu, Dho, El, Nbk, Np, Nw, 
Op, ZW, bo) bliende bromze (Nbk), bliende vliege (Bu, Db, Dhau, Dho, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Pe-Dbl, Ste), bliende daeze (Mun, Nt)peerdevliege (Nbk, 
Obk), perevliege (Dhau, Ld) of peerdebi'je (El, Obk, Pe-Dbl). Mit de zo bek 
nuumde naemen kun verschillende soorten anduded wodden. Meerstal wodt mit 
een bremze een 'goudoogdaas' bedoeld, wiels een bliende vliege vaeke een 
'regendaas' is. 0k is een peerdevliege meerstal de groffe 'paardendaas'. 
De wiefies van die vliegen kommen bi'j zoogdieren te bloedzoegen. Dan strieken 
ze vlogge daele en bieten votdaolik gatties in et vel. De bremze en de bliende vliege 
belaogen ok meensken, wiels de peerdevliege et meerste in peerden en koenen bit. 
As meensken d'r gevulig veur binnen, kriegen ze d'r dikke jokkebulten van. Ok 
bieten de vliegen dwas deur dunne kleren henne, zoas een T-shirt. Bi'j et 
bloedzoegen bieten ze heur min of meer vaaste, zodaj' ze dan makkelik platslaon 
kunnen. Ok wo'n veural bremzen antrokken deur donker haor. Et vee het d'r 
liekewel et meerste last van. 
De bremze, de bliende vliege en de peerdevliege wo'n pas tahiek nao de langste dag 
en bin extra aktief as d'r onweer op kornmenwegen is. 
De bremze en de bliende vliege vliegen dan in en bi'j natte netuurterreinen, zoas de 
Lendevallei, de Rottige Miente en et Fochteler Vene. Daor wor ie d'r dan de hieltied 
deur belaogd. Bi'j de bebouwing kommen we dit twietal daorentegen mar amper 
tegen. Dat ze gaon ok niet de huzen in. De peerdevliege zocht liekewel ok de 
peerden en koenen op 'e kaampen en in de stallen op. 

Sjoukje Oosrerloo 

Heur haanske ree de tocht uut! 

Zol et d'r dit jaor dan toch weer es van kommen? daenkt Pietje bi'j heurzels. An et begin van 
iedere winter vragt elke rechtaorde noorderling him dat of. Awwe d'r mittenneer over praoten, 
hoeft gieniene de ere uut te leggen waor as et over gaot. De Eifstedetocht. As de thermometer 
mar bek onder nul staot begint bi'j oons et bloed te kriebelen. Eerdere j aoren hawwe domme 
pech, now moet et toch beter gaon hopen we. Dat et bek zo goed een kwakkelwinter wodden 
kan de kommende maonden, daor wil gieniene an daenken, ok Pietje niet. 
Kotleden heurde ze Reinier Paping in een tillevisiepraotien vertellen dat hi'j in 1963 de tocht 
der tochten ree mit de haansken van zien vrouw an. In de omkrieten van Bartlehiem raekte hi'j 
een haanske kwiet, doe liende hi'j d'r iene van een vremd vrommesien. 
Doe Pietje dat heurde, docht ze weeromme an een veurval dat heur overkwam in etjaor 1986. 
Ze woonde mit heur oolden op een boerkeri'je kot bi'j Franeker. Ze ston, niet zo wied van 
huus an de vaort naor de Eifstedetocht te kieken, doe een jonge scheuvelrieder op heur toe 
kwam en vreug: 'Zoj' wel evenpies veur me bellen willen?' Hi'j drokte heur een briefien in de 
haand, mit een tillef9onnommer d'r op van iene in Bartlehiem. As ze mar even deurgeven wol 
hoe laete as hi'j uut Franeker votgaon was, dan hadden ze een idee hoe laete as hi'j d6r 
daelekommen zol. Ik kom uut de Stellingwarven, bedudede hi'j heur. 
Et vul Pietje op dat die jongkerel mar iene haanske an hadde. Hi'j zag heur naor zien haand 
kieken, en zee: 'De ere heb ik verleuren.' In heur gedaachten zag Pietje de lange weg die hi'j 
nog te gaon hadde: Dokkum, Bartlehiem, en Liwwadden, dat was nog een hiel lang aende. 
Spontaon gaf ze him heur nylonhaanske mit voering van nepbont. Daankber pakte hi'j de 
haanske van heur an en scheuvelde doodgemoedereerd weer veerder. 
Maonden laeter ston inienen de Stellingwarver jongkerel bi'j heur op 'e stoepe. Hi'j hadde de 
haanske en een grote bos bloemen mitnemen veur Pietje. 'Hef et haeld?' was heur eerste vraoge. 
'Wissezekers, daankzi'j jow haanske, die het de tocht nutreden,' was zien lachende bescheid. 
Ze geleufde him doe mar amper, mar nao et verhael van Reinier Paping docht Pietje, et zol best 
wel es waor wezen kunnen. Mocht d'r dit jaor weer een Elfstedetocht kommen en moch die 
jongkerel, die doe in Liwwadden studeerde en now heur man is, weer mitdoen, glimkt Pietje: 
dan stao ik op etzelde plak as doe weer veur him klaor! 



Begin Karnaval - Valentijnsdag 
Chinees Ni'jjaor (4707 - Jaor van de tij-

ger) - Ni'je Maone 03.51 

zundag 	maendag 

14 15 
feberwaori week 6/7 feberwaori 

Mist geft vost in de kist en r genwaeter dat pist. 
(De Fochte 1) 

2010 

Zunne op 07.53, zunne onder 17.55 
Aende Kameval 
	

Aswoensdag (r.k.) 
Vastenaovend 

deensdag 	woensdag 

16 17 
feberwaori week 7 feberwaori 

Hi'j het een oolde vrouw zien pissen. 
(Het een klein zwöllegien an et ooglid); 

Oolde- en Ni 'flaemer) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

De dag van gister 

Et heugt me nog 
da 'k mien eerste scheuvels kreeg, 
touwgienspringen 
op et grote schoeleplein, 
as was 't de dag van gister. 

Et heugt me nog 
mien aldereerste vrund, 
et eerste glimkien van mien kiend, 
't gelok van doe vuul ik nog, 
as was 't de dag van gister. 

Et heugt me nog 
vanwennigens, legenust-syndroom, 
et haantien van mien kleinkiend 
vertrouwelik in die van mi 'j, 
as was 't de dag van gister. 

Alles wat me heugt 
is now verleden tied, 
ommevleugen in een zocht, 
deur dejaoren liekt eertieds, 
as was 't de dag van gister. 

Feberwaoripuzeltien 

Vulde oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de naeme van een voegeltien. 

- .....Stellingwarfs veur 'kever' 

- . . 	huusdier 

- . 	 zo liep as een 

- . 	 naachtvoegel 

- . 	 hunningbi'je 

- . . . 	vroegere arbeiderskoe 

- . . . . . 	maekt spinrag 

- . 	 leeft in et waeter 

- . . . 	waetervoegel 

- . . 	 jonge koe 



1 	1 	1 aonaeraag 	vn jaag 

18 19 
feberwaori week 7 feberwaori 

Een goeie veurgevel versiert et huus. 
(Wodt plaogerig zegd van iene zien neuze; Buil) 

2010 

Internationaole Dag van de memmetael 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
feberwaori week 7 feberwaori 

De voegelties in de vingers hebben. 

(Tintelende vingers hebben, deur de koolde; 

Peperge, De Blesse, Wolvege) 

2010 



Harmen Houtman 

Dromen 

Ik droom vaeke dat ik vliegen kan, 
een reize deur de locht: 

ik til alliend mien aarms op 
en dan begint de vlocht. 

Ik droom soms dat ik zwemmen kan, 
een onderwaeter-tocht, 

ik zwemme kilemeters veer 
en zonder iéne aosem-zocht. 

Mooie dromen die bin prachtig 
dus geniet d'r lekker van, 
want... as die wekker morgens rattelt 
dan is et weer mienens, man! 

'k Droom vaeke dat ik reis in bus, 
in boten, metro, trein, 

mar 'k laot vaek' alle koffers staon 
mit spullen groot en klein. 

Ik droom van wat niet meug 'lik is 
en dat gaot hieltied deur, 

de wark'likheid is vaeks zo 'koold', 
dus.. .blief ik dromen, heur. 

22 feberwaori: jaordag van Harmen Houtman (1951) 

Harmen begon al op zien 8ejaor  te schrieven. Verhaelen en gedichies van him 
stonnen_in de kienderrebriek van de Friese Koerier. As tiener verscheen d'r 
now en dan een stokkien van him op 'e jongerenbiadziede ONZEZIN van de 
Liwwadder Kraante. 

Sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972 schrift 
Harmen in et Stellingwarfs. Tegere mit Johan Veenstra is hi'j iene van de 
eerste schrievers van de rebriek Uut 'e Pultrum van de Liwwadder Kraante. 
Een protte meensken heugen zien vassen in et Fries Laandbouwbiad nog, waor 
hi'j een protte kwiet kon van zien leven as boerezeune. 

In 1984 volgt hi'j Jannes Nijholt, zien oold ULO-lerer, op as schriever van de 
kabberetgroep The Flying Stars uut Hooltpae. In die tied begint hi'j lieties en 
kotte schetsen te schrieven. 
Een peer jaor laeter maekt hi'j veur et duo Jeannette en Vroukje ok hiel wat 
vassies. Al meer as tien jaor verzorgt hi'j de CD-teksten veur daans/ 
stemmings-orkest De Muiters uut Wolvege. 

In de loop van de jaoren verschenen van zien haand drie dichtbundels: 
Weerzien (1980), Veurde Vorm (1994) en in 2008 Dichterbi'j. Hij schreef ok 
een stokmennig kiender en dörpsmusicals/revue' 5. 
In 2006 wun hi'j de Stellingwarver Schriefwedstried, een anvieterinsgpries die 
insteld is deur de beide Stellingwarver gemienten, mit de ienakter Een hiete 
dag. Harmen is vaaste mitwarker van de rebriek Op'e schostienmaantel, et 
tiedschrift De Ovenden disse kelinder. 



Eerste Kertier (maone) 01.42 
	

Zunne op 07.39, zunne onder 18.08 

	

maendag 
	

deensdag 

22 23 
feberwaori week 8 feberwaori 

We kun de vlagge wel uutstikken. 
(Et is lokt. We kun bliede wezen; Ni 'jberkoop) 

2010 	 rf". 

	

woensdag 
	

donderdag 

24 25 
feberwaori week 8 feberwaori 

Snij in 't sliek, 
vost op 'e diek. 

(De Haule, Hooltpae) 

2010 



Harmen Houtman 

Zaken 

Jantine had een leens verleuren, 
argens bi 'j  de buterdeuren 

in de winkel van de bakker, 
want ze was nog niet goed wakker 

Jantine vul dus op 'e kni 'jen 
en gong bange ronties dri 'jen, 

ok de bakkersvrouw zocht mit 
tussen 'n halfien bruun en Wit. 

Oolde Hessel mit zien hond 
zeeg ok daolik op 'e grond 

en de vrouw van doomnee Seeger 
sleut heur an bi 'j 't hiele 'leger'. 

Doe reup Fietsje van de Leur: 
'Slokte Fikkien him niet deur?!' 

MarJantine reup van 'Stop, 
'k mis him niet... 'k heb mien brille op...!!!' 

Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Et vaalt beslist niet mit om te wodden wie af binnen 

Wie bliedschop wil vermienigvuldigen, moet die bliedschop dielen 

Et mooiste van votgaon is et thuuskommen 

Waf niet kunnen wodtje vergeven, waf niet willen wodtje kwaolik 
neumen 

In et sociaole verkeer maeken kroj en de meerste ongelokken 

Uutzichtloze situaosies bestaon niet, alliend meensken die d'r gien gat 
inzien 

Af dwongen wodden naor de geest van de tied, vermoor ie jow 
persoonlikhied 

Zorg d'r veur dat de kleine dingen in et leven fow niet klein kriegen 

Niks vaalt meer tegen in et leven as de weensken die uutkommen 

Gien vrunden het allienig hi 'f die gien vrund wezen kan 



S, 

vn jdag 

26 
feberwaori 

zaoterdag 

27 
week  feberwaori 

How, mar vot gaot hadder. 
(Ni 'jberkoop, Span ge) 

2010 

Volle Maone 17.38 
	

Regenmaond 

zundag 	maendag 

28 1 
feberwaori week 8/9 

	meert 

Die naachs uut visken gaot, moet daegs nettedreugen. 
(As iene naachs drok in de weer is, kan hi 'j overdag de 
slaop niet inhaelen as hij warken moet; Donkerbroek, 

Ni 'jberkoop, Hooltpae, Scharpenzeel) 

42 



Attie Nijboer 

Keuning Winter 

lespegels hangen an de daoke 
Zeflonkeren as kristal 
De vraoge is, zoas zo vaeke 
Of de koolde anholen zal. 

Ja, keuning Winter lopt mit oons te dwepen 
In de sloden ligt een laogien ies 
Pattie scheuvels bin al slepen 
De barometer maekt oons toch niks wies? 

Nog een peer vostige naachten 
Weerman, hoe staon we d'r veur? 
We kun haost niet meer waachten 
Gaot de tocht der tochten deur? 

Roely Bakker 

Scheuveten 

Dichtebi'j oons huus haj' een mooie, ronde poele die deur de buurtschop anneumen was 
as iesbaene. Hadde et een stokmennig naachten flink vreuren, dan gongen een tal 
jongkerels geaarmd et ies op. Ze stampten flink en hul et overal, dan wodde de baene 
veilig bevunnen en eupen verklaord. D'r kwam een dissien op et ies. Daor koj' hiete 
poeiermelk en snet kopen. 
Ik zal een jaor of zesse-zeuven west hebben, doe'k veur de eerste keer mit pappe mit 
moch naor de iesbaene. Ik hadde al wat ommekrabbeld op 'e sloot veur et huus, dat 
scheuvelen kon 'k al aorig. Docht ik. Man, man dat vul me vies of. Et leek wel as hadde 
et volk op 'e baene haezehaor in de sokken. Tjonge,jonge dat gong me d'r ommeweg. Ik 
keek mit eupen mond naor oonze buren die as in oolderwetse kleraosie an et 
schoonrieden weren. Ze zwierden mit briede streken over et ies dat et een lust was. Daor 
tussendeur vleug etjongvolk in lange riegels in de ronte. Pappe plaantte me in de midden 
van de poele daele. Daor was een stok ofzet veur krek zokke toprieders as ikke. Ik trof al 
gauw wat kunde. We vermaekten oons een schoffien best. 
Doe vun ik wel goed. Ik was koold van et valen en mu van et weer staon gaon. Ik hadde 
et had. Wat mi'j betrof kowwe wel op huus an gaon. Ik stotte mezels mit levensgeveer op 
'e buterbaene. Al rap pikte pappe me op. Een beker poeiermelk en een hompien koeke 
was mien diel. Doe'k dat aachter de koezen hadde, zee ik da'k naor huus wol. 'Now al? 
Kiend we bin d'r krek,' foeterde pappe. 
Ik dee wat alle kleine maegies doen, as ze heur zin niet kriegen. Ik leut de lippe hangen 
en paste een peer traonen teveurschien. 'Breng heur toch naor oonze Jantien,' opperde 
de jongste zuster van pappe, 'die gaot mit et dikke lief toch niet scheuvelen. Ze is wis 
bliede mit wat gezelschop.' 
En dat gebeurde. Ik zat de rest van de middag bi'j tante Jantien an de keukentaofel. 
Lekker veur et potkacheltien. Ik hulp mit bonedoppen en we speulden een peer potties 
negenstikken. 
Et was al donker doe as pappe me ophaelde. Ik hadde me gien ogenblik verveeld. Doe 
pappe aovens vreug as ik morgen weer mit te scheuvelen gong, gaf ik as bescheid: 
'Jawisse wel. A' k naor tante Jantien magge.' Now vraog ik me of as et deur tante Jantien 
komt, da'k et scheuvelen nooit goed onder de kni'je kregen hebbe. 



Zunne op 07.24, zunne onder 18.21 

deensdag 	woensdag 

2 	3 •  
meert week  meert 

Dat is naor de vianen. 
(Naor de barre biesjes; Noordwoolde, De Fochtel) 

2010 

Wereidgebedsdag 

donderdag 	vri'jdag 

4 5H 
meert week  meert 

Goed veurgaon doet goed volgen. 
(Peperge, De Blesse) 

2010 



Ekster 

(foto: Ruurd -felle van der Leij) 

Freddie de Vries 

De ekster 

De ekster heurt, al zullen de meersten dat niet daenken, ok bij de 
zangvoegels. Die prachtige zwat-witte voegel mit een lange stat het, 
aj'm goed bekieken, nog veul meer blauw en gruunachtige kleuren. De 
ekster het bi'j hiel vule meensken nog altied een minne naeme, want 
hi'j lust graeg de eieren de jonge voegels van de aandere tuunbewoners 
en hi'j zol ok gek wezen op glimmende sieraoden. Uut onderzuuk dot 
blieken dat dat 'geroof' uuteindelik gien schae oplevert veur de aandere 
voegelsoorten en dat zien veurnaemste vreten uut insekten en vruchten 
en zaoden bestaot. De ekster het gewoon zien plakkien in de 
voedselpiramide en is onderdiel van een ingewikkelde biotoop. De 
nusten van de eksters bin slim keunstige bouwwarken. Et nust waor as 
zo an et aende van feberwaori al mit begonnen wodt, bestaot meerstal 
uut prikken, toeken, hem en koestront. As dat pruttien had wodden is, 
komt d'r een pruke in van schaope en peerdehaor, waor as de vuuf tot 
negen gruun mit oranjebruun vlekte eier op kommen te liggen. Et 
eksternust is ok te herkennen an een kappe van prikken die over et nust 
hangt. Tegenwoordig brödt de ekster veurnaemelik in de bebouwde 
wereld omdat et voedselanbod in de agrarische gebieden ofnemt en 
omdat hi'j as de dood is veur de hier ok veurkommende havik. In de 
Stehhingwarven bin d'r gelokkig nog wel een stokmennig eksters die 
mit heur geschatter de dörpen aorig levendig maeken (holen). 



Laeste Kertier (maone) 16.42 

zaoterdag 	zundag 

:ei 
	

7 
meert 	week 9 	meert 

Ie moe'n je niet eerder uuttrekken 

veurdaj'op bedde gaon. 
(Geef je geld niet uut of vot 

veurdaj' doodgaon, Ni 'jhooltpae) 

42 

Internationaole Vrouwludedag 	Zunne op 07.08, zunne onder 18.33 

maendag 	deensdag 

8 9 
meert 	week 10 	meert 

Dat zit in de vioele. 

(Daor is zeker niet meer an docht, et is vergeten; Else) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

Da 	j,  
oj om\<e 	&ono 2008: 

L 
Hoe betoet 

Ik 

op ee vi 

stand aovie corrpL4&r 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (II) 
De hoeve langs de heikant van H.F. Sloot 

In de veurige oflevering wodde dudelik dat een protte Stellingwarver schrievers 
boeken schreven hebben die et kerakter dregen van een egodokument. Mar niet alle 
egodokumenten lienen heur d'r veur om as boek uut te geven. Bepaolde 
infermaosie komt de hieltied in alle manuskripten weeromme. Toch bin ze wel zo 
interessaant dat de Stellingwarver Schrieversronte in heur kenniscentrum kopienen 
perbeert te verzaemelen van egodokumenten. Zo kreeg de Schrieversronte in 2009 
een kopie van et manuskript De hoeve langs de heikant van H.F. Sloot (uut 
Zoetermeer). Et verhael speult him of in o.e. Frederiksoord, Willemsoord, 
Noordwoolde, Vinkege, Steggerde, Wolvege en Stienwiek in dejaoren 1906-1928. 
Et is een omvangriek manuskript van 238 bladzieden typte tekst. De ooldste zeune 
uut et gezin van Jozef Andreas Sloot (geboren en wegraekt in Steggerde, 1879-
1962) en Maria Johanna-Le Loux (geboren en wegraekt in Vinkege, 1878-1920) 
beschrift zien jonge jaoren tussen 1906-1928. Jozef Sloot hertrouwde laeter mit 
Johanna Petronella Geertruida Tromp (Arnhem 1894-1957 Sneek). Doe Jozef in 
1907 trouwde, gong et gezin wonen in een keloniehusien in de Westvierdepatten. In 
1913 betrokken ze een ni'je boerderi'je, bouwd deur de Maatschappij van 
Weldadigheid. In de huusholing wodden tien kiender geboren. En wat heur dus 
allegere ofspeulde tussen 1906 en 1928 wodt beschreven in dit egodokument an de 
haand van de belevenissen van de ooldste zeune, die in dit verhael de naeme Rik 
dreegt. Slim de muuite weerd om es in omme te lezen en dat kan altied op maendag 
tot en mit donderdag van 8.00 - 16.30 ure in Berkoop nao een tillefonische 
ofspraoke mit mitwarker Pieter Jonker, 0516-451108. Toegeliekertied ropt de 
Schrieversonte meensken op die in heur femilie nog egodokumenten, dagboeken, 
antekenings beweren om toestemming te geven om een kopie te maeken veur et 
kenniscentrum. Zoks is belangriek om de geschiedenis van de gewone meensken 
vaaste te leggen en te beweren veur de generaosies nao oons. 



Biddag veur et gewas 

en de arbeid (prot.) 

woensdag 	donderdag 

10 11 
meert 	week 10 	meert 

Die het te vule vinkelwaeter had. 
(Starke draank; Ni 'jhooltpae) 

gil- 	 2010 

., vn jdag zaoterdag 

12 13 
meert 	week 10 	meert 

Van Jetse gaon. 
(Van je stokkien gaon, flauwvalen; 

Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae) 

2010 



Harmen Houtman 

Zo vertrouwd 

Ik kieke naorjow 
vlak veurdaj' wakker wodden; 

de grote wereld 
ligt buten, 

die van oons is nog klein. 

Jow haorenje huud, 
jow zaachte aosemhaelen, 

et dri 'jen op et kussen, 
et vuult zo vertrouwd. 

Douk as we buten binnen 
moe 'n we uutkieken, 

overal acht op slaon, 
oons verdedigen, 

niet over oons henne 
lopen laoten... 

Mar aj' bi 'j  me blieven 
raek ikje daor 

weer now en dan even &n... 

14 meert: dejaordag van Jan Oosterhof... 

woonachtig in Steggerde. Al geroeme tied hool ik mi'j doende mit 
oonze streektael, op alderhaande menieren. Zo schrief ik al roem tien jaor 
gedichies veur disse kelinder en is d'r van mien haand et boekien 
Krentiesbri'j' verschenen. 0k schrieve/kompenere ik in et Stellingwarfs. 
In de loop derjaoren bin d'r zo al hiel wat nommers uut komputer en gitaar 
ruuld. Die bin te beluusteren op twie cd's of tiedens een optreden. 
Bi'jglieks van Krieties, et duo da'k mit Lieske Schiere vorme. Daornaost is 
opzien tied een wat groter projekt ok machtig. Zo schreef ik een stok of wat 
revue's, onder meer veur 600 jaor Ni'jhooltpae en veur et 100-jaorig 
bestaon van Dörpsbelang Steggerde. Meziekis een belangrieke hobby veur 
mi'j, waor ik naost mien baene as schoeledirekteur in Liwwadden jammer 
genoeg veul te weinig an toekomme. Doe ik nog as meester veur de klasse 
ston, vun 'k et aorig zels musicals te schrieven. Meerstentieds in et 
Nederlaans, mar pattietoeren ok wel in et Stellingwarfs. Jurylid wezen bij 
Stellingwarfpop is dan weer een hiel ere benaodering van de muziek. Wel 
een prachtige, trouwens. Naost die schrieveri'je en muzikaol gejengel is 
d'r ndg een aorig tiedsverdrief. De laeste tied ligt et aksent naemelik op 
mien vrunden Piere en Slakke. Die strips teken ik al sund 2000 veur de 
kelinder, mar verschienen now ok in De Grijpvogel en d'r is alderdeegst al 
een boekien van verschenen. En d'r komt nog meer an! Een wat minder 
bekend stripfiguur is Jochem, die verschient in et hiemkundeblad Uut de 
buse. Ach, d'r is zoveul aorigs te doen, mar zo weinig tied. Kiek ok mar es 
op mien webstee: www.00sterhof-web.nl  



Ni'je Maone 22.01 

zundag 	maendag 

14 15 
meert 	week 10/11 	meert 

Ie hebben et grootste geliek van de vismark. 
(Steggerde) 

2010 

Zunne op 06.52, zunne onder 18.45 

deensdag 	woensdag 

16 17 
meert 	week 11 	meert 

D'r komt vlocht op 'e kooi. 
(D'r kommen belangstellenden; Berkoop) 

2010 



Jan Oosterhof 

beschreven blad 

in mien heufd 
spoeken duzenden gedaachten 
vremde hassenspinsels 
over alles, over niks 

in mien heufd 
blieven ze rustig waachten 
malle verzinsels 
over alles, over niks 

van mien heufd 
naor mien hanen 
vienen ze now en dan etpad 
waornao ze soepelties lanen 
op een onbeschreven blad 

Sjoukje Oosterloo 

Een echte man 

Bernd is een mezikaant in de doppe al is hi'j dan nog mar elf jaor. Hi'j speult as 
slagwarker mit in et grote meziekkörps wiels hi'j him op de xylofoon ok niet 
onbetuugd lat. Hi'j speult alle steerns van de hemel, alderdeegst mit vier stokkies 
toegelieke. En as hi'j een konsert geft op de xylofoon, krigt hi'j nao ofloop as daank 
van et pebliek altied een groot applaus. 
Van zenen het hi'j hielendal gien last, et ienigste waor as hi'j muuite mit het is et 
bugen veur et pebliek. Liekewel krigt hi'j et de laeste tied toch in de smiezen dat et 
niks meer as fesoenlik is om zien toeheurders mit een buging te bedaanken. Hi'j 
maekt dan liekewel mar fén keer een klein buginkien. Daor moe'n de meensken 
tevreden mit wezen en dat laoten ze blieken deur al lachende mit een donderend 
applaus te reageren. 
Omreden Bernd mit zien elf jaor nog niet autorieden mag, ridt iene van zien oolden 
mit him naor et plak waor as hi'j optreden moet. Now wil et geval dat op een aovend 
as Bernd weer speulen moet, zien beide oolden argens eers henne moeten, en dus 
niet mit him mitgaon kunnen. Middags zal zien mem Bernd dan mar votbrengen 
naor vrunden van heur, waor as ok een zeune van in etzelde körps mitspeulen moet, 
zodat hi'j daor mooi mit hennegaon kan. Ofpraot wodt, dat heit of mem, wie van 
beiden mar et eerste klaor is, de jonge mezikaant aovens laete weer mitnemen zal 
naor huus. Veur et geval d'r wat biezunders an de haand is, krigt Bernd een 
mobieltien mit, en netuurlik ok wat buusgeld om wat drinken te kopen. Bernd vuult 
him een hiele kerel, en dat laot hi'j blieken ok. Priesterlik stapt hi'j mit zien 
mobieltien deur de keuken, wiels hi'j mit et geld ommerammelt. 'Mem, now bin 'k 
een echte man,' zegt hi'j groots. 
'Hoedat zo?' vragt mem. 
'Now, ik heb ja een eigen mobieltien en ik hebbe geld in de pottemenee,' geft de 
'echte man' as bescheid. 



H. Jozef (r.k.) 

donderdag 

18 
meert 	week 11 

S, 

vn jdag 

19 
meert 

De deugd in 't midden, en et verstaand an de kaant. 
(Der Izzerd, De Lan gelille) 

2010 

Internationaole Dag 
Begin van et veurjaor 18.32 M.E.T. 	tegen Racisme en Diskriminaosie 

Wereldpoëziedag 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
meert 	week 11 	meert 

Hi'j vluukt alle duvels uut de hel. 
(Ni 'jhooltpae) 

2010 



Jan Oosterhof 

Kalmeringsmiddel 

Een daegelikse possien wille, 

jow van plezier op 'e dijen slaon 

Is de beste kalmeringspille, 

zonder bi 'jwarkings wel te verstaon. 

Luusteren is een keunst 

Jow meugen mij 

verantwoordelik holen 

veur wat ik zegge 

mar niet 

veur wat jow 

mienen te verstaon. 

SjoerdHoogenkamp 

Haaietanen zuken in Cadzaand 

Zoj' zels wel es wat vienen willen 	4 	4 	'i 14441  & 
dat oold is, mar ie hebben gien 	 i 
metaoldetektor? 
Dat kan. Ie moe'n d'r wel een 
stokkien veur rieden, mar et is de 
muuite weerd. 
Op et straand in Cadzaand in 
Zeeuws-Vlaanderen liggen nae- 
melik fossiele haaietanen veur et 	Haaietanen en roggetanen uut Cadzaand. 
opraepen. Temeensen, ie moe'n 
wel eerst de smaek te pakken hebben en weten waor aj' naor op zuke 
binnen. 
Bi'j oonze zuukakties duurt et altied even veur we de eerste in hanen 
hebben, mar daornao raepen we ze gelokkig riegelmaotig op. 
De tanen bin tussen de 15 en 55 miljoen jaor oold. Haaien hebben meerdere 
riegels tanen en wisselen zowat deurlopend, dus de zeebojem ligt d'r 
warkelik mit bezaaid. In de buurt van Cadzaand komt een oolde laoge an de 
oppervlakte en bi'j et opspuiten van zaand komt de hieltied weer een vracht 
tanen op et straand terechte. Behalven haaietanen kuj' d'r ok roggetanen, 
bonken en aandere fossielen vienen. Mit een protte gelok vien ie d'r een 
tane weeromme van de Megalodon, een reuzehaai uut de prehistorie. 
Zokke tanen kun wel 17 centimeter groot wezen. 



Eerste Kertier (maone) 12.00 
Wereldwaeterdag 	 Zunne op 06.36, zunne onder 18.58 

Werelddag van de Meteorologie 

maendag 	deensdag 

22 23 
meert 	week 12 	meert 

Alles vlotten en drieven laoten. 

(Alles op zien beloop laoten, 

zien gang gaon laoten; Scharpenzeel) 

2010 

Wereldtuberculosedag 	 Maria Boodschap (r.k.) 

woensdag donderdag 

24 25 
meert 	week 12 	meert 

Een goeie haene is niet vet. 
(Een te dikke man dot kennelik te weinig aan seks, 

een man die seksueel aktief is blift maeger; Blesdieke, 
De Hoeve, Makkinge, Ni 'jberkoop, Noordwoolde) 

2010 



Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (III) 
1000jaarFriese Wouden 

In et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop 
vienen jim ok een grote haandbiebeitheek mit boeken en publikaosies over de 
Stellingwarver tael en kultuur, over geschiedenis en gao zo mar deur en die elke 
bezuker raodplegen mag op maendag tot en mli donderdag van 8.30-16.30 ure nao 
tillefonische ofspraoke. In 2007 tot en mit 2009 schonk Uutgeveri'je Waanders in 
Zwolle an et kenniscentrum deriegel van 18 boekjes 1000 jaarFriese Wouden in de 
serie Waar blijft de tijd. Omreden de Schrieversronte mitwarking verliende op 
onderdielen wodde de komplete serie schonken deur Waanders en daor kan elk now 
in ommesneupen, al is et netuurlik ok de muuite weerd om thuus in de boekekaaste 
zels de hiele riegel te hebben. Elk diel telt 96 pagina's en kost €6,95. Elk diel het een 
appat thema. Zo gaot bi'jglieks diel 17 over Kunst, literatuur en taal. Mit op et 
omslag de reproduktie van een gouache van de keunstschilder Johannes Mulders. 
Et schilderi'je dat in mien bezit is wodde eerder ok al bruukt veur de Stellingwarver 
Schrieversronte-kelinder veur etjaor 1990. In diel 17 is netuurlik ok ommedaenken 
veur et Stellingwarfs en de Schrieversronte. Interessaant is een citaot uut et boek 
'La Hollande Pittoresque' van Henri Havard, die in 1874 deur Nederlaand reisde en 
ok Stellingwarf andee. Hij schrift in 1874: En dan de Stellingwarver streektael, een 
mingsel van Fries, Saksisch en Hollaans, die een protte op de Drentse streektael 
liekt. De uutspraoke is aoriger, haost harmonieus.' Mit dat kompelment uut 1874 
moe'n we et mar even doen. 0k is d'r een mooie foto van de uutvoering van et 
eupenlochttenielstok Uut het leven (1918) van Jan H. Popping in opneumen. Et 
archief van de opvoerings in Oosterwoolde en Appelsche berust overigens ok bi 'j et 
kenniscentrum in Berkoop. Zol et niet prachtig wezen as dit eupenlochttenielstok 
nog es weer opvoerd wodden zol in et vemi'jde eupenlochttheater in Appelsche? 

Meertpuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

klinker 

net zo 

mannegiesgeite 

diel van et lichem 

had slaon 

vetbulten 

kevers 



S, 

11 	 vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
meert 	week 12 	meert 

Et moet weer in de voegen. 
(Weer in odder, veur mekaander; De Haule) 

2010 

Begin van de zoemertied 

Paimzundag 

zundag 	maendag 

28 29 
meert 	week 12/13 	meert 

Onder de vodden gaon. 

(Op bedde gaon; verspreid) 

2010 



Martin Oostra 

Oolde karken (1) 

Ik bin gek op oolde gebouwen en dan veural op oolde karken. As we op vekaansie 
gaon dan zuuk ik grif een plakkien op mit een oolde karke waor ik me dan mit 
gemak een dag in vermaeken kan. Ik wil jim in et volgende stokkien wat vertellen 
over de oolde karken in oons laand: 
De altaoren in de meerste oolde karken staon naor et Oosten richt. Dat komt deurdat, 
neffens oold kristelik gebruuk, et locht van et evangelie uut et Oosten komt. Et 
oosten is ok et plak daor de zunne opkomt. Ja meensken, dat is et plak van 
bliedschop en gelok, en vandaor die oolde kristelike gewoonte. 
Hoe belangriek et Oosten is vien ie ok weeromme in veul oolde gebruken, tot wel in 
China, Griekenlaand en Rome an toe. Mar ok bi'j de hunebedbouwers in oons eigen 
laand kuj' dit weerommevienen. Ik bin d'r haost zeker van dat et kristendom de 
vererings uut et oosten overneumen het om d'r vervolgens een eigen inhoold an te 
geven mit et gevolg dat de meerste altaoren naor et Oosten staon moesten. Dat plak 
was dus de belangriekste, want in et westen haj' de geleuvigen en in et westen 
wodde de toren bouwd. 
Die toren wodde tot 1500 meerstal ofdekt mit een zaedeldak, zoas dat bi'jglieks in 
Berkoop et geval is. In een boel oolde karken kuj' ok nog nog de noord- en de 
zuuddeuren vienen. Die deurties bin arg lege en dat komt deurdat de karkhoven in 
de loop van de jaoren vaeke ophoogd binnen. Af zuken gaon kuj' liekewel de 
drumpel vaeke diepe in de grond weerommevienen, zoas indertied bi'j de 
opknapbeurt van de karke in Noordwoolde blieken dce. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Martin Oostra 

Oolde karken (2) 

Dat d'r noord- en zuuddeuren weren kwam deurdat de karken onderscheid 
maekten tussen manluden en vrouwluden. De noorddeure was veur de 
vrouwluden en de zuuddeure was veur de manluden. In sommige gevallen 
was d'r ok nog een westdeure die dan vaeke bruukt wodde veur et 
binnenbrengen van offers. 
De manluden en vrouwluden mochten ok niet bi'j mekaander zitten en dat 
is tot op de dag van vandaege in inkelde dörpskarken nog altied zo. De 
vrouwluden zatten an de noordkaante, waor ok de duvel zat en die flink 
huushul. Neffens de oolde geschriften moet et zo wezen dat deur de vrouw 
de zunden in de wereld kommen binnen, vandaor die karkelike keuze... De 
manluden zatten an de 'lochtelike' zuudziede. 
Ja meensken..., in mien ogen bin dit hiele vremde opvattings die in 
sommige dielen van oons laand nog altied leven onder bepaolde 
gemienschoppen. In veul gevallen hiet de noordkaante van de karke de 
evangeliekaante en de zuudkaante van de karke de Epistelkaante en is et de 
gewoonte dat de doop van een pasgeboren kiend an de noordkaante van de 
karke plaetsvint. 
Daor is veur keuzen omdat neffens de oolde kristelike tredisie et kiend uut 
de zundige vrouw kwam. 0k et Maria-altaor staot an de noordkaante, wiels 
et Jozef-altaor an de zuudkaante staot. 
Zo kuj'm zien dat bi'j et bouwen van oonze oolde karken geleuf en 
bi'jgeleuf een belangrieke rolle speuld hebben... 



Volle Maone 04.25 
Zunne op 07.19, zunne onder 20.10 
Begin Pésach (isr. Joods Paasfeest) 

deensdag 	woensdag 

30 31 
meert 	week 13 	meert 

In een vloek en een scheet was hi'j klaor. 
(In een ommezien; Span ge) 

2010 

Grösmaond 	 Goede Vri'jdag 
Witte Donderdag 

donderdag 	vn.,jdag 

1 	2 
april 	week 13 	 april 

As april blaost op zien hoorn 
is dat goed veur grös en koren. 

(Onweer; Berkoop, Wube Lamers van de Kuunderwal) 

2010 



Bonte vliegevanger 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 

Freddie de Vries 

De bonte vliegevanger 

De bonte vliegevanger is een echte zoemergaast die elk jaor in 
Afrika overwintert. Zo rond de twintigste april verschient vaeke et 
mannegien en die begint vot-en-daolik een territorium in te nemen. 
Hij zingt de godgaanselike dag en hoopt dan dat nao ien of twie 
weken et wiefien zien mooi keuzen plakkien vint. Hiel vaeke zocht 
hi'j een nustkassien op en hoopt dan dat et nog niet bezet is deur een 
koolmesien. Soms is d'r een peer daegen striederi'je om zoe'n 
voegelkauwgien en dit kost him kostbere tied. Deur de opwaarming 
van de eerde komt de bonte vliegevanger de hieltied meer in de 
perblemen, want zien voedselpiek, die o.e. uut roepen, krobbegies 
en ere insekten bestaot, vaalt eerder as dat de eier van disse zwat-
witte zangvoegel uutkommen. Om de bonte vliegenvanger een 
betien te helpen kuj' de nustkassies ok wat laeter, zo om-en-de-bi'j 
half april, ophangen, zodat de kool- en pimpelmesies niet alles in 
beslag neumen hebben. 



Stille Zaoterdag 	 Eerste Paosdag 

zaoterdag 	zundag 

34   
april 	week 13 	 april 

Elk zien meug, zee de boer, 
en doe vri'jde hij mit et varken. 

(Noordwoolde) 

Twiede Paosdag 
Aende Psach (isr. Joods Paasfeest) 

maendag 

Zunne op 07.03, zunne onder 20.22 
Laeste Kertier (maone) 11.37 

deensdag 

ei 
april 
	

week 14 	 april 

Et huus is as een nest: et eigenst is et best. 
(Munnikeburen) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

Wanneer hewwe Paosken? 

In et jaor 325 is op et Concilie van Nicea ofpraot dat Paosken op de 
eerste zundag nao de eerste volle maone votdaolik nao 21 meert vaalt, 
de dag waorop et veurjaor begint. 
In et jaor 2008 vul Paosken hiel vroeg, op 23 meert. Vroeger kan et 
haost niet. De vroegst meugelike paoskedaotum is dus 22 meert. De 
eerstvolgende keer dat Paosken op die uutzunderlik vroege daotum 
vaalt, is in 2285. 
Butendat begon, hiel uutzunderlik, in 2008 et veurjaor op donderdag 20 
meert om 06.48 oonze lied. Dat was et mement waorop de zunne van 
zuud naor noord de hemel-evenaor kruuste. Et was zo uutzunderlike 
vroeg omreden we in dit schrikkeljaor een ekstra dag hadden: 29 
feberwaori. Om weer zo vroeg et begin van et veurjaor te vienen moe'n 
we weeromme in de tied tot 1896. Doe was d'r ok spraoke van een 
schrikkeljaor. Schrikkeljaoren bin jaortallen diej' deur vieren dielen 
kunnen, behalven as et om een ieuwjaor gaot. Dat is pas een 
schrikkeljaor as et dielber is deur 400. Dit is allemaole zo ofpraot om de 
kelinder zo goed meugelik geliek lopen te laoten mit et jaor dat 
bi'jkaans 365 daegen en 6 uren laank is. Zolange dot de eerde d'r over 
om een rontien om de zunne te trekken. 

(Bron: 'Wetenschop' van Piet Smolders) 

Henk Jager 

Huiskrekel 

De naeme van dit insekt is iemertien (verspr.), hiemertien (Bdie, 
Dho, Ste, Sz, Wol), hemeltien (Ld, bi), hemertien (Op), imkertien 
(Nbk) of evertien (Obk). 
Et iemertien hoolt van donkerte en waarmte: de temperetuur moet de 
hieitied boven de vuventwintig graoden wezen. Vroeger kwam dit 
insekt daoromme kot bi'j de bakkersovends en aachter heerdpiaeten 
veur. Vandaege-de-dag woont et iemertien nogal es in waarme 
ruumten van gebouwen, zoas aachter verwaarmingsbuizen, aachter 
radiaters, aachter verwaarmingsketels en zowat henne. Over de 
aovend gaot hi'j d'r op uut. Dan sjirpen de mannegies deur mit heur 
aachterpoten over de vleugels te strieken. Daordeur kun ze je uut de 
siaop holen. Et iemertien leeft van bedörven plaanteresten en dooie 
besies, zoas die zitten kunnen in keukenofval. 



Were1dezondhiedsdag 

woensdag 
	

donderdag 

7 
april 	week 14 april 

Ie moe'n de veren vot niet hangen laoten. 

(De moed niet verliezen; Ni'jberkoop) 

2010 

Preenses Ariane (2007) 

vn juag 	zaoterdag 

9 10 
april 	week 14 	 april 

Et is om uut je vel te springen. 

(Ie zollen je d'r kepot an argeren; Ni'jberkoop) 

2010 



Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

De hoogste wieshied is vrundelikhied 

lenvoold is levende schoonhied 

D'r gaot nargens meer tied in zitten as in daenken 

Ei-vering is een optelsom van alle vergissings dief' begaon hebben 

Zoas een zunnestraole een bloeme eupengaon dot, kan een vrundelik 
woord een gezichte straolen laoten 

Wie stark is lidt zonder te klaegen, wie zwak is klaegt zonder te lieden 

Et huuslik leven hoolt op vrij en mooi te wezen bi '1 lienings en schulden 

lene die geleufi het swiefels in zien heufd 

Haostfe altied langzem 

Ie hebben soms spiet van wat waj' daon hebben, mar ie hebben vaeke meer 
spiet van wat waf niet daon hebben 

Taal in stad en land. Stellingwerfs (1) 

In 2002 verscheen bi'j Sdu Uitgevers in Den Haag in de riegel Taal in stad en 
land een diel over et Stellingwarfs, dat schreven wodde deur dr. Henk 
Bloemhoff, taelkundige veur et Stellingwarfs en in dienst bij de 
Stellingwarver Schrieversronte. 
De serie is tot staand kommen op initiatief van Sdu Uitgevers en de 
Boekhandels Groep Nederland (BGN). Ieder diel van de riegel beschrift de tael 
van een bepaolde streek of stad. In eerste instaansie verschenen d'r dattien 
dielen, mar laeter wodde de serie uutbreided. De boeken bin bedoeld veur 
iederiene die in streektaelen interesseerd is, af die zels now praoten of niet. 
In et veurwoord wodt mitien al uutlegd dat in de serie benaodrokt wodt dat alle 
taelvariaosies taelkundig geliekweerdig binnen, vandaor ok de titel Taal in 
stad en land. 
De tael die in de Middelieuwen praot wodde verschilde per regio, stad en 
alderdeegst dörp. D'r bestonnen doe alliend streektaelen. Tiedens de 
Renaissance wodde naost de geleerdentael Latien de hieltied vaeker de 
vollcstael, dus et Nederlaans, bruukt, in literair wark liekegoed as in 
wetenschoppelik wark en biebelvertaelings. Deur de opkomst van de 
drokpasse wodde die tael butendat meer verspreid. In die periode wodde, om de 
kommunikaosie te verbeteren, een overkoepelende standerdtael ontwikkeld, 
zodat van doe of an et verschil tussen standerdtael en streektael ontstaon is. 
Formeel bestaot d'r liekewel gien verschil tussen een tael en een streektael, zo 
is ok in et veurwoord te lezen. As veurbeeld wodt angeven dat bi'jglieks et 
Fries en et Grunnings in taelkundig opzicht niet verschillen, et bin beide 
volweerdige taelsystemen. 

Wie interesse het veur et diel over et Stellingwarfs kan et boek nog altied kopen 
in elke goeie boekhaandel en bij de Stellingwarver Schrieversronte in 
Berkoop. 



zundag 	maendag 

11 12 
april 	week 14/15 	 april 

Zet de nering naor de tering, 
aanders zink ie en verdrink ie. 

(De Fochtel) 

2010 

Zunne op 06.48, zunne onder 20.34 	 Ni'je Maone 14.29 

deensdag 	woensdag 

13 14 
april 	week 15 	 april 

Verheug je op et leven, et is al laeter as daj' daenken. 
(Hooitpae) 

2010 



Et vienen van disse verkleurings op een 
kaampe bouwlaand leverden mooie 

II7JtfJP j,çe 

Taal in stad en land. Stellingwerfs (2) 

Eigen Stellingwerfse woorden 

Men kan natuurlijk 'eigen Stellingwerfse woorden' zoeken zonder eerst 
uitvoerige lexicologische studies te verrichten. De afgelopen jaren werd 
me meer dan eens gevraagd 'eigen', ondoorzichtige Stellingwerfse 
woorden te noemen. Ik geef hierna een kleine verzameling van woorden, 
die zo goed als alleen Stellingwerfs zijn. 

1. hoetelen - flink bestraffend toespreken 
2. klaeterjaeger - een mooi, klanknabootsend woord voor de ratelpopulier 
3. ni'jdoen - benieuwen 
4. prikkedille - klein, nietig ding van weinig waarde 
5. ribbeschoer - flinke lichaamskracht 
6. ringeltoppe - scherp, rond topje van een koehoorn 
7. stienotter - in het koeienlichaam afgestorven kalfje (dat een versteende 

indruk maakt en enigszins op een otter lijkt 
8. verrusselen - ritselend bewegen 
9. wenneske - wendakker (we moeten dit woord 'doorzien' als gedeelte 

van de es, van het bouwland waar men wendt, keert met de ploeg) 
10. zae - het verzadigd zijn, genoeg gegeten hebbend (in de verbinding in 

de zae) 

(Uw': Taal in stad en land. Stellingwerfs, Henk Bloemhoff, Sdu Uitgevers, 
Den Haag, 2002) 

Sjoerd Hoogenkamp 

Speuren vanuut de tocht 

Lochtfoto' s kun veul infermaosie 
opleveren. Deur et bestaon van 
Google 	earth 	(http:// 
earth.google.com) en Microsoft 
Live Maps (http://maps.live.nhJ) 
kuj' je eigen omgeving bekieken 
vanuut de locht. Ofhaankelik van 
wanneer in et jaor de foto neumen 
is, kun in et laandschop oolde 	 - 
sporen weerommevunnen wodden, zoas wegen, verdwenen sloden 
en oolde huusplattegronden. Op oolde kaorten, of online op 
www.hisgis.nl, kuj' kieken as d'r inderdaod een weg of een huus 
was. Soms is d'r niks op oolde kaorten te zien, omdat de bewoning in 
die tied al verdwenen was. Vaeke blieken bi'j een bezuuk an een 
ontdekt plak de sporen die ik docht te zien liekewel een speuling van 
de netuur en leveren niks biezunders op. 
Et ofspeuren van lochtfoto's is in elk geval een aorig tiedverdrief op 
regenachtige daegen. 



Sikteressedag 

donderdag 	vn 'j dag 

15 16 
april 	week 15 	 april 

Ie sturen een krikke uut om een entvoegel te vangen. 
(Mit een hiele kleine gift perberen 

vule meer weeromme te krie gen; Steggerde) 

2010 

zaoterdag 
	zundag 

17 18 
april 	week 15 	 april 

Heerdig en veerdig an 't wark. 

(Drok an et wark; Steggerde) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

WaM' Cooe 
voeoe 

'4; 
'vJaE 2O ZocE'fl 

coo\e voeSJ  rn5 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (IV) 
1000jaar Friese Wouden 

In de veurige oflevering van 'Uut et kenniscentrum' gongen we uut aende mit een 
bi'jdrege over de riegel boekjes van Uutgeveri'je Waanders in Zwolle over 1000 
jaor geschiedenis van de Friese Wouden. We vervolgen even oons verhael. 
Alle dielen bin prachtig illestreerd mit oolde foto's, oolde kaorten, reprodukties van 
schilderi'jen en gao zo mar deur. 0k een protte die niet eerder publiceerd binnen. Et 
eerste diel gaot over et begrip de Friese Wouden en over de ontginning en 
ontwikkeling van et gebied mit oolde foto's uut Noordwoolde, Raevenswoold, 
Munnekeburen, de Kontermaansbrogge, Oosterwoolde, Berkoop bi'j de Lende en 
Appelsche. Diel 2 gaot over verkeer en transport. Van beurtschip tot tram, van 
zaandpad tot grote wegen. Ommedaenken veur Jan Krediet, die doe nog in 
Noordwoolde zat. Diel 3 gaot over winkels, venteri'je en haandel en diel 4 over 
onderwies en vakopleidings mit rejaol ommedaenken veur de rietvlechtschoele in 
Noordwoolde. Diel 5 over bestuur en gezag, diel 6 over de oorlog en die! 7 over de 
vervenings. Diel 8 gaot over geloofsleven en dominees en diel 9 over et boereleven 
mit ommedaenken veur de botterfebrieken. Die! 10 vertelt over de sport, die! 11 
over dörpsdokters en gezondhiedszorg mit een vraoggesprek mit huusarts Coen 
Bakker uut Appelsche. Diel 12 gaot over de adel en de deftige burgers en diel 13 
over huusvesting en wonen mit een heufdstok over 'Deftig Oldeberkoop' en een 
vraoggesprek mit Rikus de Vries uut Wolvege. Diel 14 gaot over et socialisme en 
diel 15 over vrije tied, dörpsfeesten en vereningsieven en diel 16 over industrie en 
warkgelegenhied. Diel 18 gaot over et daegeliks leven in de Friese Wouden. Wat 
een riekdom, zoe'n serie. De riegel boees kun raodpleegd wodden bi'j et 
kenniscentrum van de Stichting Stel!ingwarver Schrieversronte, Wil!inge 
Prinsstraote 10, Berkoop. Ie moe'n dan even een ofspraoke maeken mit Pieter 
Jonker: 0516-451108. De boeken bin netuur!ik ok nog te bestellen bi'j de 
boekwinkels in Stel!ingwarf. 



Zunne op 06.32, zunne onder 20.46 

maendag 	deensdag 

19 20 
april 	week 16 	 april 

Dat staot gien boer in 't veenster. 
(Daor het gieniene last van; Ni'jberkoop) 

2010 

Eerste Kertier (rnaone) 20.20 

woensdag 
	

donderdag 

21 22 
april 	week 16 	 april 

Hij kikt veertien daegen in de ere weke op. 
(Het een uutstreken gezicht; Ni 'jhooltpae) 

2010 



J.W. Nijholt 

Zb kuj' mit de billewaegen reizen: 

Stappen, lopen, draeven, uut 'n vierend, suiselen (omme), biezen, 
bongelen, douwelen (omme), goezen, flitteren (omme), dweinselen, 
tugen, slepen, sjouwen, sjokken, straampelen, stroffelen, 
schosselen, knoffelen, treden, hokseboksen, tikken, zakkebanen, 
(op/of), hottebillen, rittelen, beinselen (omme), bokselen, hinken, 
hinkeldepinkelen, sjatsen, rittelen, kreupelen, heukelen, trappen, 
slierken, glisteren, diedelen (omme), hinkelen, baanderen. 

(Uut: Wie hunnig hebben wil..., J. W. Nijholt, Oosterwoolde, 1986) 

Aprilpuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de naeme van 
een veurjaorsbloeme. 

- 	 Stellingwarfs veur ster 

- 	 sterrebeeld 

• . 	 de grote en de kleine 

- 	 valende steern 

- 	 bepaolde planeet 

• . - • 	 bekend stelsel van steerns bi'j mekere 

- .....steernkundige 

- 	 hemel 

- • • 	hemellichem 

• . - .....steernkieker 



S,. 1 vn jaag 

23 
zaoterdag 

24 
april 	week 16 	 april 

lene een veeg uut de panne geven. 
(Ni'jberkoop, Noordwoolde, Peperge, De Blesse) 

2010 	 r1,11- 

zundag 	maendag 

25 26 
S. 

april 	week 16117 	 april 

Wie zien schuld betaelt, veraarmt niet. 
(Hooltpae) 

2010 



Attie Nijboer 

Kiendertied 

Speulde ik lessend 
nog 
in een wereld vol fantesie 
zonder inkelde greens. 

Evenpies 
verlang ik weeromme 
naor die 
onbezorgde wereld 
waorgienplak is 
veur een groot meens. 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (V) 
Grietman op Lindenoord 

lene van de belangriekste femilies van Stellingwarf is de femilie Van Haren west. En 
wie Van Haren zegt, zegt Lindenoord. In 1989 schreef Fokke Middendorp een 
prachtig boek over de belangrieke femilies van Wolvege, dat in een oplaoge van 1000 
exemplaoren verscheen, mar dat ondertussen uutverkocht is. Et boek De Van Harens 
en Wolvega is te raodplegen in et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte in Berkoop. Et boek gaot mit naeme over de grietmannen van West-
Stellingwarf. Et gaot eerst over et geslacht Lycklama a Nijeholt die uut aende zet mit 
Lyckle Eebles en zien zeune Lubbert Lyckies. In 1559 kregen we Servaas van 
Rennoy en al gauwachtig Arend Genum. D'r weren een protte wisselings. In 1600 
wodt Meintheldzaerdagrietman in West-Stellingwarf en in 1619 zien zeune Homme 
tot 1623. Dan komt d'r weer iene uut et geslacht Lycklama a Nijeholt: Marcus, die 
opvoigd wodt deur zien zeune Rinco. Nao kotte wisselings komt in 1639 Dirck van 
Baerdt in West-Stellingwarf as grietman en bleef dat tot 1673. In Stienwiek wodde 
een dichtbundel van zien haand uutgeven onder de titel Sondekraam ter bekeerde 
saligheyd. In 1692 raekt hi'j weg in Wolvege. Mar in 1673 komt dan et geslacht Van 
Haren an de macht in West-Stellingwarf. Eerst hebben we van doen mit Ernst van 
Haren, die zien pake trouwens an et heufd ston van een peleton waetergeuzen, die in 
1572 Den Briel veroverde. En die kwam ok al uut een oeroold bekend geslaacht, dat 
ok al de baos speulde in Mestricht. Mar Ernst kreeg nao zien benuming drekt 
belangstelling veur et onroerend goed. As honderd jaor laeter de naolaotenschop van 
Onno van Zwier takseerd wodt, dan is d'r in de femilie een verschrikkeik groot tal 
boerderi'jen en een hiele protte laand in et bezit. In 1674 raeken de siktaoris Aitsema 
en de vrouw uut de tied en dan kocht Ernst et prachtige Lindenoord, de parel van 
Wolvege. En et blift 143 jaor in hanen van de femilie Van Haren. En zoe'n huus mit 
zoe'n biezundere geschiedenis zal toch zeker wel in hanen van de gemiente West-
Stellingwarfblieven? 



Z.K.H. Preens Willem-Alexander (1967) 
Zunne op 06.18, zunne onder 20.58 

deensdag 

Volle Maone 14.18 

woensdag 

27 
april 	week 17 april 

De verbelinge is groter as de koorze van de dadde dag. 
(Steggerde) 

2010 

Keuninginnedag 

donderdag 	vn jdag 

29 30 
april 	week 17 

	 april 

Jammer is verdriet, wie 't niei t het, die het et niet. 
(Oosterwool de) 

2010 



Jan Oosterhof 

Etbliftzo etblzft 

et is 
zoet is 
et ni'js dee oons verstommen 
al hawwe 't an zien kommen 
't is een niet te keren ti 'j 

et gaot 
zo et gaot 
gien meenske hoolt dat tegen 
al is 't niet te verd regen 
et gaot iens weer veurbi 'j 

et komt 
zo et komt 
niet alles kuj' ver,nieden 
asjaorenjow ontglieden 
ze kommen niet weer opni 'j 

etblft 
zo etblzft 
hoeveuljow ok vergeten 
ien ding moej' zeker weten 
jow blieven altied in mij 

Zwelver 

(foto: Ruurd -felle van der Leij) 



Dag van de Arbeid 
	

Roepingenzundag (r.k.) 
Bluuimaond 

zaoterdag 	zundag 

1 	2 
rneie 	week 17 	 meie 

Die haever verdient, krig t ze altied niet. 
(Oosterwool Ie) 

2010 

Dag van de zunne 	 Dodeherdaenking 
Werelddag van de passevri'jhied 	Zunne op 06.04, zunne onder 21.09 

maendag 	deensdag 

3 4 
meie 	week 18 	 meie 

Een slonter kan meer vermotten, 
as een pronker verpronkt. 

(Stegge rde) 

2010 



Freddie de Vries 

De huuszwelver 

De huuszwelver is een echte zoemergaast en komt zo ongeveer half meie 
weeromme uut zien overwinteringsgebied. De huuszwelver nusselt in 
tegenstelling tot de boerezwelver an de butenkaante van et huus of de 
boerderi'je. De boerezwelver brödt binnendeure en maekt zien nussien op 
bientwarken, haenebalken en dwasliggers in boereschuren en 
ligboksestallen. Et nust van de huuszwelver is maekt van liemachtig 
materiaol mit strogies mingd en daoromme moe'n d'r wel wat 
modderpoelties op et hiem of in een menning zitten. De huuszwelver het 
zien nust vaeke onder een witachtige daklieste tegen de mure an zitten. Ze 
meugen graeg in kolonies bruden en et vreten bestaot daegeliks uut 
honderden kleine moggies en nefies. As et een slechte zoemer mit veul 
regen en koolde is, dan wo'n d'r weinig jongen groot en bruden ze mar ien 
of twie keer, wiels ze in een mooie zoemer wel drie keer bruden. In de 
veurige ieuw is de huuszwelver beheurlik in tal ofneumen, mar blift op et 
mement, neffens de tellings, aorig geliek in oonze omgeving. D'r bin ok 
nog altied meensken die, ondaanks dat dit wettelik verbeuden is, de nusten 
wegstoten omdat d'r wel es wat schieteri'je op de veensterbaank komt. 
Netuurlik kuj' dan een plaankien onder et nust spiekeren, mar d'r moet wel 
ruumte blieven veur et in- en uutvliegen van disse lochtakrebaoten. En 
uuteindelik he'k bek zo lief dat ze een eer plak uutzuken, want zokke 
meensken verdienen de nuttige insektevreters niet iens!!! 

Christine Magour 

Onder de appelboom 

In et schaad van de appelboom 
Zit ik te dromen in et grös 
Mit boven mi 'j  de bolle appelwangies 
Blinkend in de middagzunne 
Zo now en dan wodt de raand 
Van et schaad evenpies wat vager 
As d'r wolkens veur de zunne drieven 
Mar dat blift nooit lange 
Want d'r wi 'jt een noflik wientien 
Dat boven mien heufd 
De blatties zachies risselen lat 
En mien daenkeri 'jgies an niks 
Mitnemt over de vlakke lanen 
Ik laat ze vliegen veur et mement 
Ze dwarrelen op een goeie dag 
Mien heufd wel weer es binnen 
As ik in et schaad van de appelboom 
Zit te dromen in et grös 
Mit boven mi 'j  de bolle appelwangies 
Blinkend in de middagzunne 



Bevri'jdingsdag 
	

Laeste Kertier (maone) 06.15 

woensdag donderdag 

01 
meie 	week 18 

	meie 

Et komt te peerd en 't gaot te voete weeromme. 
(Een ziekte komt gauw mar et duurt lange 

veurdat et over is; Ni'jberkoop) 

ç  

.,. 1 vn jaag 

7 
meie 	week 18 

zaoterdag 

meie 

Roem is vergaankelik. 
(Ni 'jtriene) 

2010 



Meiepuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

mitklinker 

veurzetsel 

drok, zet 

ien en al, biel arg 

bende 

bepaolde schilder 

soort voegel 

Henk Jager 

Paling (1) 

De naeme van de vis is aol(e) of modderaol (Db). 
De aol komt vanuut de oceaan as glasaol de Nederlaanse binnewaeters binnen. Daor gruuit 
hij uut tot een gries- tot gruunbrune vis mit een boek die vies geelachtig van kleur is. De 
benaeming veur die levensfase is rooie aol (Bu, Np). 0k wodt d'r wel pootaol uutzet in waeter 
die de aol niet uut himzels berieken kan, zoas diepe zaandzoeggatten. 
De aol kan, krek as de snoek, vanuut een hinderlaoge op vissen jaegen. 0k kan de aol mossels 
uut heur schulpe haelen en stokken losrokken van prooien die vule groter as himzels binnen. 
De vaastebeten aol zet kracht deur vlogge om de eigen asse te dri'jen. Toch vret disse vis gien 
lieken an, wat vaeke wel beweerd wodt 
Aol die kikkerds en/of vissen vreten hebben briede koppen, aol die van pieren, slakken en 
mossels leven hebben spitse snuten. 
In de winter en bij daglocht schoelt de aol meerstentieds in een baggerlaoge. 
Nao een verblief van omdebi'j vuufjaor veraandert de aol opni'j. De rogge wodt zwat, de boek 
zulverwit, de ogen groter. Dan wodt hij schieraol(e) (Nt, Nw, Obk), schiere aol (Bu, Sz) of 
schieren (Sz) nuumd. In die fase perbeert de aol weeromme naor de oceaan te gaon. As 
veurbereiding op die lange reize is hij extra dikke wodden. Ze zeggen daoromme wel 'goeie 
aol is schiere aol, vette aol', mar ok 'rooie aol is maegere aol'. 
Tegenwoordig komt de schieraol veural dammen, stuwen, sluzen en/of gemaelen integen. 
Daordeur krigt hij gien gelegenhied om weeromme naor de zee te gaon. In dat geval moet hi'j 
as rooie aol veerder leven gaon. Van de aandere kaante of bekeken zwemt de glasaol tegen dit 
soorte barrières op, waordeur die minder veer in et binnewaeter deurdringen kan. 
Op zee visken Zuud-Europeaanse schippen honderdduzenden tonnen glasaol op, wiels de 
binneviskers en de aolscholvers de aolestaand in et binnewaeter uutdund. Tot midden jaoren 
zeuventig wodde de aolestaand keunstmaotig hoge holen deur de O.V.B. (Organisatie 
Verbetering Binnenvisserij). Die zette in et Nederlaanse bindewaeter jaors roem 
vierenhalfmiljoen aolties uut, mar stopte daor ok weer mit. De vis is d'r deur al die oorzaeken 
niet zo vule meer. Daoromme mag (sund 2008) aol ok niet meer deur de sportviskers 
mitneumen wodden. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Dag van Europa 
Moederdag 

zundag 	maendag 

9 10 
meie 	week 18/19 	meie 

De vergeetmenietjes bluuiden nog. 
(Wodde zegd as een stel weer gauw scheiden gong; 

Stegge rde) 

2010 

Begin van de Jesheiligen 	 Dag van de verpleging 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21 

deensdag 	woensdag 

11 12 
meie 	week 19 	 meie 

Heden, heden,  

now moe'n we de hiele venekaant omme. 	I 
(We moe 'n een grote omweg maeken; 	I Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop) 

2010 



Henk Jager 

Paling (2) 

De aol heurt tot de meerst smaekeljke vissoorten. Nao et slaachten blift et dier meerstal 
nog een schoffien stoeptrekken vertonen, ok al is de kop d'r of. Van dat zit d'r reer wat 
levenskracht in, al gaon grote exemplaoren meerstal een stok vlogger dood. De aol wodt 
liekegoed bakt as rookt klaormaekt. 
0k wodde et taoie aolevel wel bruukt as verbiening tussen de döskvlegel en de 
döskestok, of ze maekten d'r riemen veur redens van. 
In een deur Jan Lantinga (1994) optekend verhael speult de aol een rolle in et 
geneeskundige gebruuk. Et gaot om een mondeling overleverde gebeurtenis. Die zol 
meer as honderd jaor weerommegaon. Hieronder volgt een inkotte versie: 
'Een Stellingwarver boere-arbeider hadde een zeer bien kregen. Et was blauw en dikke 
wodden. De dokters konnen et niet beter maeken en kwammen tot et oordiel dat et bien 
d'r mar of mos. Mar de boer die de arbeider in dienst had, wol eerst nog even veur een 
second opinion naor een Staphorster boer. Dat was een wonderdokter die spreekure in 
Stienwiek hul. 
De Staphorster boer vun ok dat et bien d'r min an toe was. Ok dochte hi'j dat hi'j de 
oorzaeke wel wus. Neffens him hadde de man warschienlik op blote voeten in leeg 
hujlaand warkt. Daorbi'j hadden ze et huj mit dragstokken naor een boot of een hogere 
kaante brocht. Van de stoppels hadde hi'j wonties onder de voeten kregen. Zodoende 
kwammen d'r (bi'j et lopen) onzuverhieden in et bien. Dat bleek zo west te wezen: de 
boere-arbeider hadde inderdaod zok wark op blote voeten daon. Gelokkig wus de 
Staphorster boer d'r doe wel raod mit. D'r mossen een peer aolen in een natte (jute)zak 
en daor mos de man mit et besmette bien in. De zak mos van boven dichte om et bien 
bunnen wodden en de hieltied nat holen wodden. In dat geval zollen de aolen de 
onzuverheden d'r uutzoegen. 
Thuuskommen wodde die raod opvolgd. We weten niet hoe lange de man mit de zak om 
et bien zeten het. Mar et bien wodde d'r hielemaole beter deur. Dat laeter kon de man 
zien gewone wark weer doen.' 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Henk Jager 

Paling (3) 

De aol kan op alderhaande menieren vongen wodden. 
Vroeger wodde de meerste aol deur broodviskers mitfoeken en dobbers vongen. 

Schieraol wodde vergeerd mit et zonuumde 'dichtzet'. Dan sleut de beroepsvisker 
mit een schutnet een veerwaeter in de volle brette of. Bi'j et zuken naor een 
deurgang kwam de aol in een foeke terechte. 
Een dobber was een in et waeter dobberend blokkien hoolt mit een dubbele liende. 
An et iene aende hong een stien, zodat et spul niet votdrieven kon, an et aandere zat 
de haoke mit et aos. Deur de dobber trok de liende niet strak. Veur die viskeri'je 
wodden jonge kikkerties in et ni'jgrös van nat hujlaand zocht, al kon et ok mit 
pieren en vissies daon wodden. Streupers bruukten alderhaande soorten 
smietlienden, die vaeke mit een stikke in de wal vaastezet wodden. Soms bleven die 
d'r de hiele naacht bi'j om de aol d'r of te haelen. As de aol d'r lange an zit kan die 
himzels in et snoer vaastedri'jen. Et wodt dan iene grote tiezeboel. 
Vroeger wodde de aol ok wel mit de zonuumde aolschere vongen. Dat was een 
metaolen vörke mit platte dichte blaeden daor as weinig ruumte tussen zat en daor 
as inkepings in maekt weren. Et was de bedoeling dat de aol tussen die blaeden klem 
kwam te zitten. De aolschere wodde her en der in et wilde weg in de bojem onder 
water drokt. As d'r een boel waeter ston zol d'r zo niet gauw raek steuken wodden. 
In tieden van slimme dreugte was et liekewel een effektief waopen. Dan kon d'r 
naemelik een boel aol in een betien waeter zitten, zoas in de kolken van de Lende. 
De aolschere is al sund 1931 verbeuden. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Hemelvaortsdag 

donderdag 

13 

Aende van de lesheiligen 
Ni'je Maone 03.04 

1 vn. jaag 

14 
meie 	week 19 	 meie 

Tot je verdoen hebben. 

(Tot je beschikking, verspr.) 

2010 

Internationaole Dag van het gezin 

zaoterdag 	zundag 

15 16 
meie 	week 19 	 meie 

Et oolde moet et ni'je verdienen. 

(Et oolde spul moet eerst an aende; Steggerde) 

2010 



Henk Jager 

Paling (4) 

Nog een meniere is et zonuumde poeren. Hierveur wodden pieren mit een 
lange naalde in de lengte op een peer meter stopgaoren regen. As dat stok 
vol zat wikkelde men et stopgaoren om de haand. Daornao wodde et 
bundeltien onder an de liende bunnen. Daor boven heurt een stok lood. Dat 
wodde et spul an een stok vlak boven de bojem op-en-daele beweugen, 
waorbi'j de lussen mooi uutwaaierden. De visker vernam et as d'r al een 
aol in beet, mar haelde pas op as de aol de liende schieve trok. Dan bleef de 
aol even mit zien fiene tanen an et gaoren hangen. As et goed gong leut hi'j 
pas boven de boot of et net los. 
0k vongen ze aol as d'r stark ies was. Soms kon men deur et ies een aol op 
de onderwaeterbojem liggen zien. In dat geval wodde d'r een biet hakt en 
wodde de aol naor boven haeld. De aol zwom niet vot want hij was in de 
winterslaop. Sommige meensken gongen daorveur op 'e redens de Lende 
of. Dan kwammen ze mit een bossien prikken (stiefvreuren aol) thuus. Of 
d'r wodde een bos stro in een biet steuken. Dan heup de aol in dat stro. Een 
schoft laeter wodde de bos mit aol en al et wak uuttrokken. 
Tot an de negentigerjaoren wodde d'r een boel mit de angel op aol viskt. 
De aol begint onder de aovend te lopen en bit bi'j twielochten et alderbeste. 
Veural in meie en juni konnen d'r mit pieren een boel (kleindere) aolen an 
de haoke sleugen wodden. Ok wodden d'r tot in de haast aolen van 
omdebi'j een pond an vissies vongen. 

Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

dr vav 
L 

1 

t i  1r b:) 2Q5fl 
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H.K.H. Preenses Mxima (1971) 
	

Zunne op 05.41, zunne onder 21.32 

maendag 
	

deensdag 

17 18 
meie 	week20 	 meie 

Uut en gedurig is de meimaond wispelturig. 	I 
(Berkoop) 	

I 

2010  

woensdag 
	

donderdag 

19 20 
meie 	week 20 	 rneie 

Hi'j het de kop verkeerd staon. 
(Ligt dwas, is lelk, Der Izzerd) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

Huwelikse veurweerde 

Vandaege-de-dag wodt d'r weer meer trouwd as wel west het, mar dan onder 
huwelikse veurweerden. Liekewel is et trouwen onder huwelikse veurweerden 
zeker niet wat van de laeste tied, dat dot wel blieken uut et volgende. 
In dejaoren dattig van de veurige ieuw gongen Pieter en Gaitske onder de geboden. 
Een stokmennig maonden laeter zatten ze in et gemientehuus tegenover de 
trouwambtener. Op de vraoge van de ambtener as ze mekeer trouw blieven zollen in 
goeie en in slechte tieden, gaf Gaitske volmondig as antwoord: 'Ja.' Doe de man in 
zien zwatte slipjasse dezelde vraoge an Pieter stelde, antwoordde die: 'Gaitske krigt 
van mi'j iedere weke mien loonzakkien en as zi'j me dan zaoterdags brune bonen 
veurzet, dan zeg ik van ja.' 
Dat weren Pieter zien huwelikse veurweerden. 
Kotleden trouwde de kleinzeune van Pieter en Gaitske. Pake Pieter en beppe 
Gaitske zatten op de veurste riegel stoelen. Lichtkaans is et een femilietrekkien, 
docht ik bi'j mezels, doe ik heurde hoe as de jonge Pieter zien veurweerden stelde. 
As antwoord op de vraoge van de ambtener gaf de jonge Pieter as bescheid: 'As 
mien toekomstige vrouw me belooft da'k alle voetbalwedstrieden van mien klub 
die as op 'e tillevisie kommen, zien mag, dan zegge ik vanja!' 
Pake gong staon en reup deur de trouwzael: 'Dat hef meraokels goed daon, mien 
joongien! Ie moe'n op je strepen staon!' 
De bruid beloofde dat ze mit de huwelikse veurweerden van Pieter junior instemde 
en et huwelik wodde sleuten. 
D'r is dus vandaege-de-dag niks gien ni'js onder de zunne, ok niet wat de huwelikse 
veurweerden anbelangt. 

Harmen Houtman 

Liet veur de bomen 

D'r is een liet veur alle bomen, 
zonder riegels, zonder woord, 

in de bossen, op 'e vlakten, 
in een veer en waarm oord. 

't Is een liet veur alle blaeden 
en de weken zingen 't mit, 

ondersteund deur dikke stammen, 
waor as ok een noeste in zit. 

Alle bomen zingen 't zachies 
as de zunne ondergaot, 

as et stormt of in de regen, 
mar niet iene die 't verstaot. 

As et wijt deur blad en toeken 
goest et liet van laand naor laand, 

hoger dan de hoogste toppen 
speulend mit etfienste zaand. 

't Bin koupletten en refreinen 
soms dan gaot et uren deur 

tot et blad weer rustig zwiegend 
koestert in zien eigen geur. 



Eerste Kertier (maone) 01.43 
	

Luilak 

S,. vn jaag 	zaoterdag 

21 22 
meie 	week 20 	meie 

Zo verkolen as een kiepe. 
(Ni 'jberkoop) 

2010 

Eerste Pinksterdag 	 Afrikadag 
Twiede pinksterdag 

zundag 	maendag 

23 24 
meie 	week 20/21 	meie 

Et bezit van de zaek is 't aende van 't vermaek. 
(Berkoop) 

2010 



Jan Oosterhof 

Ofralen 

Heurponties zatten heur in 't pad 
dus wodde et de hoogste tied 
Ze hadde et d'r now wel mit had 
en moest die kilo's kwiet 

Mar wat zi 'j  okperbeerde 
een diëtien hier en daor 
Daenk' ie dat zi 'j  etpresteerde? 
Niks heur, zi 'j  kreeg 't niet klaor 

Tot zi 'j  besleut: ikperbere 
een miss-verkiezing, now, dat was tof 
Doe hadde zi 'j 't veur mekere: 
ze vul al in de eerste ronde of 

Sjoukje Oosterloo 

Kontrole 

Ie kun et zo mal niet bedaenken as d'r wodt in oons laand op konterleerd. len ding vien ik zo 
vremd, meerstal bin et alliend mar zaeken die as geld veur de schatkiste opbrengen moeten. 
Aj' je kiend ziek melden op schoele om et stiekem een dag eerder nut te nemen op een 
vlieg-vekaansie, loop ie op Schiphol geheid tegen de laampe. De konterleur loert even in 
de komputer en zicht votdaolik daj' in overtreding binnen. As beloning kriej' dan een 
fikse boete an de broek en hej' dus weer minder geld te besteden veur et pretpark en een 
iessorbet. Sneu geld, alderdeegst aj' bedaenken dat et geld in de schatkiste verdwient, 
waor as d'r dommiet van die onzinnige perjekten mit betaeld wodden. Daor gaot je 
zoerverdiende geld. 
As de jaorlikse TT d'r weer ankomt staon de flitsapperaoten verdekt opsteld om de 
moterrieders rap van heur buusgeld of te helpen. Mien veralderaosie stiegt tot an et 
toppunt, as ik verneem dat ze je verempeld bi'j de greens ok al op te waachten staon. D'r 
wodt konterleerd af niet in de auto van de baos op vekaansie gaon, omreden dat ok al 
verbeuden schient te wezen. Et is ien en al kontrole, en nog es kontrole. 
Butendat, af beboet wodden moej' votdaolik betaelen eers wodt d'r beslag legd op je 
goed, of koj' aachter slot en grundel. Alles moet ogenblikkelik ofwarkt wodden. 
Mar as de rollen ommedri'jd wodden, en ie as burger angifte doen willen van dieveri'je 
of van mishaandeling, omreden ie deur ien of ere onverlaot toetaekeld binnen, now, how 
mar, dan hef et nog niet had. Ie moe'n eerst een ofspraoke maeken en dan zit de kaans 
d'r dikke in daj' nog wel vuuf daegen waachten moeten eer daj' an de beurt binnen. Zoas 
et al zien levensdaegen al west het, is et nog krekkengeliek: de meulens van de overhied 
dri'jen niet zo hadde. 
Et hiet dawwe in vri'jhied leven in oons laand, mar is dat wel zo? Wat veur idenen wo'n 
d'r weer uutbruded daor in et Haagse regeringsgebouw mit et torenkaemertien? Of 
zollen de kaemerleden op een mooie zunnige dag heur ni'je idenen uut de hofviever 
visken? Veur Jan mit de pette is en blift et een vraoge, mar ik vraog mezels of: waor 
zollen we morgen weer op konterleerd wodden? 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.41 

deensdag 	woensdag 

25 mei 
meie 	week 21 	meie 

Oolde meensken moej' niet verpoten. 
(Ni 'jhooltpae) 

2010 

Volle Maone 01.07 

donderdag 

27 
meie 	week 21  

., vn jdag 

28 
meie 

¼ 

D'r vergif op innemen kunnen. 
(D'r zeker van wezen kunnen; verspreid) 

2010  



Sjoerd Hoogenkamp 

Een riegnaalde uut 1599 

Zuiver is altied aorig om te vienen, omdat et de ieuwen in de grond beheurlik 
goed deurstaon kan. Et metaol hoolt zien eigen kleur en details zoas 
graverings blieven herkenber. As et hek uut de grond komt zit d'r liekewel 
meerstentieds een vies laogien over et zuiver dat de geheimen eerst nog 
verhult. Doe ik kotieden disse riegnaalde uut de grond haeide hoopte ik dat er 
een jaortal of een naeme in graveerd staon zol. Thuus bij et schoonmaeken 
weren al gauw de ciefers van etjaortal te zien, dat uiteindelik 1599 bleek te 
wezen. An de aandere kaante van de riegnaalde kwammen langzem wat 
letters teveurschien, die uuteindelik de naeme 'Aucks Auckus' bleken te 
vormen. Een riegnaalde wodde bruukt om de vieters van een kesjet mit an te 
haelen, mar wodde op den duur deur de vrouwiuden as sieraod dreugen op et 
veurheufd. Een variaant hierop vienen we in Friesiaand, waorbi'j de vrouw 
de naalde in etkesjet steuken dreegt. An welke kaante die dreugen wodde gaf 
an as ze al of niet trouwd was. 
Wie die Aucks Auckus was en as zi'j opdat plak woond het, heb ik nog niet 
aachterhaelen kund. Et verleden komt mit zokke gegevens in elk geval wel 
hiel dichtebi'j! 

De zuiveren riegnaalde uut 1599. 

Harmen Houtman 

Mien nust 

Mien nust beston uut... 

voegelveerties 
peerdemaonen 

vaderliefde 

en een prakkien hakte eerpels 

wollen rutense dekens 
kroontiespennen 

'n krachtige memme-aarm 

.en hiete koolties in de kachellae 

toppies huj' 
en waeterbakkies 

woorden zonder vraog 

en doe ik 
et nust uut kreup 

nam ik in mien hatte 
kleine plokkies 

mit 



Trinitatis (prot.) 

zaoterdag 	zundag 

29 30 
ineie 	week 21 	 meie 

Geld verzuut et wark. 
(Berkoop) 

2010 

Werelddag van et niet-roken 

maendag 

31 
meie 

Zommemiaond 

Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 

deensdag 

1 
juni 

Tekeergaon as oold vet. 
(Span ge) 

2010 



Zwatte liester 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 

Freddie de Vries 

De zwatte liester 

De liester is een slim bekende voegel en et gaot him veur de wiend. 
Zo langzemerhaand het disse zangvoegel vanuut de bossen de tunen 
veroverd. Et mannegien is pilczwat mit een rooie snaevel en et 
wiefien is meer oranje-bruun van kleur. De liester en ok zien 
femilielid de zangliester staon veural bekend om heur prachtige 
zang. Vroeger wodden de liesters vaeke veur de bi'jverdienste 
vongen mit liesterstrikken en liemstokken, mar dat is now gelokkig 
niet meer neudig. In et veurjaor en nao een fris bujgien in de zoemer 
ziej' ze vaeke zitten boven op de naalde van et dak of in et toppien 
van een boom en zingen dan zo mooi as een liester. De liesters bin 
echte pierevreters mar holen ok wel van slakkies en de beien van 
alderhaande struken. Krek as koolmesies, musken en vinken 
profiteren de liesters ok van et hieltied meer voeren in de wintertied. 
Zien nust verbargt hi'j in hegen, redenderpollen, vleer- en 
hulzepollen en in et koemvormige nussien legt hij meerstal vier 
gruun-blauwe eier mit rood-brune vlekken. De liester is op dit 
mement de meerst veurkommende voegel in Nederlaand. Ondaanks 
de miljoenen katten en al zien aandere vi'janen kan hij him 
makkelik staonde holen en as disse sopraan begint te zingen hoef ik 
mien transisterradio niet mit naor buten te nemen!!! 



woensdag 	donderdag 

2 3 
juni 	week 22 	 juni 

Mit de schinker en de bakker hek dan bi'j' nek. 

(Buil) 

2010 

Wereidmilieudag 

Laeste Kertier (maone) 00.13 

vn jdag 	zaoterdag 

4 5 
juni 	week 22 	 juni 

Poesten as een vette gaanze. 

(Buil, Lan gedieke) 

2010 



Attie Nijboer 

Kringloop 

In de kringloop van et leven 
het alles zien plak. 
Ie kun pas overleven, 
af' vechten veurjow gerak. 

Et is een cirkel, 
Zonder inkeld spoor van oponthoold. 
Alderdeegst een hiel groot wonder 
Dejaorgetieden wisselen van waarm naorkoold. 

Alles wat rust komt tot leven 
Alles wat leeft komt tot rust 
Een iewighied duurt mar even 
Daorvan bin 'k mij hiel goed bewust. 

Junipuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de naeme van 
een bepaolde periode 

Stellingwarfs veur zwoel 

- 	 zwieten as een..... 

- 	 vuufde maond van etjaor 

mul 

- 	 dooier 

- 	 slaopen as een 

- 	 zommerverblief 

- 	 koold lekkers 

- . . . . . . 	zommerse vrucht 

- 	 niet nat mar...... 



zundag 	maendag 

6 7 
juni 	week 22/23 	 juni 

We kriegen vandaege vesite, 

want de eksters lopen an de deure toe. 
(Buil) 

2010 

Zunne op 05.2 1, zunne onder 21.57 

deensdag 	woensdag 

juni 	week 23 juni 

Et vel strak om de neuze hebben. 

(Wel hiel zunig wezen; 
De Hoeve, Ni 'jhooltpae, Ni 'jtriene) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

Nao veertig jaor (1) 

'Zag ik je lessendaegs mit een man deur et dörp kuieren of he'k me zo 
verkeken?' vraog ik Marieke. 
'Ja, ie hebben et goed zien, die man was mien vrund Jasper,' lacht ze bliede. 
'Eertieds, doe we nog jong weren, hawwe al een posien kunde annenneer. 
Staepels brieven hewwe mekeer schreven, mar pepieren liefde is niks gedaon,' 
vertelt Marieke. 'Ik heb doe mien baene in Noordwoolde opzegd, heb mien 
biezen pakt en bin naor mien vrund Jasper ofreisd, in Drenthe. Onderwiels 
woonde ik al een stokmennig weken in Drenthe, doe ik Jasper op een dag 
fietsen zag mit een vremd maegien op de pakkiesdreger. Ik was opstemaot en 
docht: as hi'j him ndw al niet bij iene holen kan, wat he'k dan nog te zuken in 
et laand van Bartje? Votdaolik he'k doe mit mien lelke kop de koffer pakt, en 
bin weerommegaon naor mien oolde baos die me gelokkig wel weer bruken 
kon. Deur de tied henne heb ik perbeerd om Jasper te vergeten. 
Veurig jaor wodde ik beld deur een buro, dat meensken perbeert op te sporen 
die as iene uut et oge verleuren het. Wat bleek: Jasper was op zuuk naor mi'j,' 
gnist Marieke. 
'Wat spannend,' zeg ik, in ofwaachting hoe as et verhael veerder gaon zal. 
'Jasper het d'r tegenover zien vrouw nooit gien geheim van maekt dat hi'j 
verliefd west was op mi'j. Ze hadde kanker en eer ze uut de tied raekte, hadde 
ze tegen Jasper zegd: A'k d'r dommiet niet meer bin, moej' Marieke zuken 
gaon. En dat het hi'j daon,' zocht Marieke zielsgelokkig. 

(Lees veerderop et volgende blattien) 

Sjoukje Oosterloo 

Nao veertig jaor (2) 

'Zoaj' wel weten was mien eerste huwelik gien sukses, ik was 
doodongelokkig. Vule reboelie en gien liefde. Et was zuver een 
oplochting doe ik weer vrij was en mien eigen leven leven gaon kon.' 
Marieke zocht es en gaot wieder: 'En now heb ik Jasper. Ineen tiedrekte 
van veertig jaor het hi'j de hieltied an me docht. Alliend dt geft me al 
een goed gevuul. Ik heb weer vlinders in mien boek. Et vuult nog 
krekkengeliek as doe 'k achttien was. Dat hi'j echt van me hoolt, daor is 
gien twiefel an, ok al zol hi'j weer mit een vremd vrommes op zien 
pakkiesdreger rondfietsen.,' lacht Marieke zwiemelig. 
'Hoe kon dat doedertied gebeuren?' vraog ik me hadde-op of. 
Marieke lacht: 'Dat maegien van doe bleek zien zuster te wezen. 
Eertieds was ik zo dom om niks uut te praoten, en bin halsoverkop weer 
op 'e bus stapt, richting de Stellingwarven. Ja, dan bi'j' jong hen, en 
moej' nog vule leren. As oons now wat dwas zit praoten we d'r over.' 
Marieke heur lach straolt me integen, as ze zegt: 'Deur de jaoren is me 
vule dudelik wodden.' 
Lachende geef ik bescheid: 'Zo ziej' mar, wieshied komt mit de j aoren, 
ok al duurt et somstieden wel veertig jaoren laank.' 



donderdag 
., 

vn jdag 

10 11 
juni 	week23 	 juni 

Hi'j is zo scheel, hij kikt mit et linkeroge 
in et rechter vessebusien. 
(Oolde - en Ni 'jlaemer) 

2010 

Intemationaole Dagtegen kienderarbeid 
Ni'je Maone 13.15 

zaoterdag 	zundag 

12 13 
juni 	week23 	 juni 

Hij praot as een aentien metwost 
waor 't vet uut lopen is. 

(Flauwe praot; Hooltpae) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 
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Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (Vi) 
Onno Zwier van Haren 

In de veurige oflevering weren we toekommen an Onno Zwier van Haren. Mitmekaander bin 
d'r vuuf Van Harens grietman west van West-Stellingwarf. Mar Onno Zwier van Haren was 
wel de bekendste van die femilie. Hi'j wodde geboren op 2april 1713 in Sint-Annaparochie. 
In 1734 wodde hi'j historie-schriever van Frieslaand, een baene die hi'j te daanken het an 
Willem IV en in datzelde jaor wodde hi'j ok burgemeester van de Friese stad Sloten en 
dippeteerde uut de Friese adel in de staoten. Hi'j klom op tot lid van de Raod van Staote en 
kommitteerde ter generaliteit. In 1741-1742 wodde hi'j grietman van West-Stellingwarf. En 
intussen kreeg hi'j d'r nog alderhaande baenties en betrekkings bi'j. Hi'j trouwde op 11 
feberwaori 1738 mit Sara Adel(eide) van Huls. Ze kregen elf kiender, dus hi'j het niet stille 
legen. Onno Zwier van Haren ontwikkelde him tot staatsman. In 1751 komt d'r een kink in 
kabel, want Willem IV raekt weg. Hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel wodt opvoeder van 
Willem V die dan nog mar drie jaor oold is. Hi'j is een tegenspeuler van Onno Zwier. In 1758 
trouwt de ooldste dochter Amelia mit Johan Alexander van Sandick, mar die laeste zat op zwat 
zaod en dat gul ok wel een betien veur bruur Willem van Onno Zwier. Dochter Caroline gaot 
in jannewaori 1760 in ondertrouw mit mr. Willem van Hogendorp. Onno Zwier hadde gien 
hoge pette op van zien schoonzeune, die d'r mar lustig op losleefde. Sandick en Van 
Hogendorp zorgden d'r veur dat d'r een anklacht kwam angaonde incest van Onno Zwier van 
Haren jegens zien dochters. Ze speulden een vals spul en zetten Onno Zwier van Haren zwaor 
onder drok. Mittertied bezweek hi'j an al die laster en tekende een akte waor hi'j zien schuld 
bekende om de zaeke niet naor buten kommen te laoten. Hij trok him weeromme op 
Lindenoord en perbeerde himzels laeter wel te verdedigen. Onno Zwier het nog ien keer in 
zien leven in Den Haag west, mar daor bleef et ok bij. Over de kwestie is hiel wat schreven. 
De grietman legde him in de Wolvegester jaoren toe op et schrieven van tenielstokken, van 
gedichten en een groot epos over de geuzen. In 1996 verscheen d'r een biografie van disse 
staotsman-dichter onder de titel Onno Zwier van Haren (1713-1779) staatsman en dichter, 
schreven deur dr. Pieter van der Vliet. Dat boek en et boek van dr. A. Stakenburg Onno Zwier 
van Haren De Geuzen kuj' raodplegen in et kenniscentrum van de Schrieversronte in 
Berkoop. 



Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

maendag 	deensdag 

14 15 
juni 	week 24 	 juni 

k 

Een goeie verstaonder het mar een half woord neudig. 

(Ni 'jberkoop) 

2010 

woensdag donderdag 

16 17 
juni 	week24 	 juni 

Die het et verkeerde vessien an. 

(Is mit et verkeerde bien uw' bedde stapt; verspreid) 

2010 



Henk Jager 

Hazelworm 

De naeme van et dier is haezelworm (verspr. OS, Bu, Dmi, Np, Wol) of 
haezeworm (Dfo, Nw). Et woorddiel 'haeze(1)' in de naeme haeze(l)worm het 
betrekking op de kleur van et dier, wiels 'worm' op et slangeachtige 
veurkommen slat. 0k in pattie aandere Germaanse taelen wodt mit de eigen 
variaant van et woord worm slange bedoeld. Dat is bi'jglieks et geval mit et 
Engelse 'vyrn', et Zweedse 'orm' en et Jeslaanse 'ormr'. De haezelworm is 
liekewel gien slange, mar een pootloze hagedis. Boswallen, bosranen, 
struukgewas, kaphoolt en/of eupen plakken in bossen heuren tot zien 
leefgebied, dat min of meer halfeupen wezen moet. 
Bi'j daglocht schoelt et dier hier in een bojembedekkende laoge blad- en 
takkiesstri'jsel. In de schiemer is hi'j et meerst aktief. Veur een hagedis is hi'j 
nogal traoge. Zodoende is hi'j ok op langzeme prooien anwezen, zoas slakken, 
pieren en insektelarven. Et dier overwintert graeg mit meer exemplaoren 
toegelieke in een hol onder de grond, onder een stronke of in een hooltbulte. 
Now gebeurt dat niet meer zo vule, mar vroeger wodden de boswallen en 
iekebossen om de 10 tot 12 jaor kapt. Daordeur kwammen d'r hier meer 
lochtige plakken mit kruden, grössoorten en jonge stmken veur. Zokke 
plakken leverden de haezelworm meer dekking, beschutting en prooidieren op. 
Tegenwoordig is d'r weinig ondergruui en bepaolen hoge iekebomen et beeld, 
ok in de bosranen. In zokke bossen of de boswallen wil gien haezelworm leven. 
Ok ruumde de niet inhiemse fesant een boel van die dieren op. Ok daoromme is 
de haezelworm d'r now niet zo vule meer. Toch hoolt hi'j et in Stellingwarf nog 
op meerder plakken uut, zoas in et Meuleveld bi'j BuillZaandhuzen, op de 
Delleboersterheide en in et uutgestrekte Drents-Friese Woold. 

J. W. Nijholt 

Een zwaore bevalling (1) 

Bi'j Knelis Grietsje ston de ooievaar op 'e drumpel. Et was de eerste niet, dat 
Grietsje was rustig liggen gaon. Et bedde ston al een dag of wat in de 
veurkaemer. En Knelis tillefeneerde om de dokter. Hij trof et niet, want de 
dokter hadde et zels niet hielendal veur mekeer. Hi'j was wat bostig, dat hi'j 
kwam niet butendeure! Mar hi'j hadde een assistent, nog wel wat een jonge 
knaop en dus nog niet in et zoolt bebeten, mar bi'j Grietsje zol hi'j et wel 
ankunnen, dochte dokter, want die hadde mit de eerste viere Ok niks gien 
muuite had. 
Dat zodoende kregen ze bi'j Knelis en die etjonge doktertien over de vloer... 
Knelis zat in de keuken op him te waachten. Doe hi'j uut de auto stapte keek 
Knelis him es op en daele an... Slim jong nog... ja... die hadde grif nog niet 
vule kiender haeld... Afijn, Knelis leut him bi'j Grietsje in de kaemer en doe 
gaf hi'j him zels mar weer daele in de keuken. Vule aanders kon hi'j Ok al niet 
doen... Hij hadde zien andeel leverd, hi'j kon now et beste mar rustig 
waachten op 'e dingen die kommen zollen. 
Knelis hadde nog mar kwaolik een sjekkien dri'd, doe de dokter de kop om 'e 
hoeke van de kaemerdeure stak... Of Knelis ok eventjes een stokkien 
iezerdraod veur him hadde, niet roestig graeg... 
Een stok krammedraod? docht Knelis. Bliksem, dat wee'k niet. Hi'j bruukte op 
'e stal seins altied een aentien touw, dat hadde hi'j d'r speciaol veur maekt, mit 
een peer dwashoolties op et aende, dan haf wat hoolvaaste, want et wol wel es 
even stoeken, now. Knelis aachteruut. 

(Lees veerderop et volgende blattien) 



Eerste Kertier (maone) 06.29 
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 jdag 	zaoterdag 

18 19 
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Et kan zo mooi niet staon, of et kan weer verslaon. 
(Al liekt et geunstig et kan zo ok weer mis gaon; 

Noordwoolde) 

2010 

Vaderdag 
	

Begin van de zoemer 13.29 M.E.Z.T, 

zundag 	maendag 

Z cu 21 
juni 	week 24/25 	 juni 

lene t e vieter nemen. 

(lene d'r tussen neme n, te pakken nemen; verspreid) 

2010 



J. W. Nijholt 

Een zwaore bevalling (2) 

Op 'e dele hong een bos schrikdraod en daor knipte hi'j mit de knieptange 
een stok of... een meter of aanderhalf, dat zol wel genoeg wezen. In de 
keuken ston et doktertien te trappelen van ongeduld en mit de schrikdraod 
verdween hi'j as een haeze de veurkaemer weer in. Wat daor gebeuren mos 
mit die schrikdraod, dat kon Knelis him niet zo dudelik veur de geest 
haelen... 
Hi'j zat nog te kopschudden doe de kaemerdeure al weer eupen gong! 
Knelis schrok d'r zuver van... 
Eh... of hi'j misschien ok even een schroevedri'jer hadde, niet een al te 
grote bek graeg... Een schroevedri'jer?... Ja, die hadde hi'j ok wel... Mar 
wat môét dat dan toch, dochte Knelis... die ere viere van oons dat weren 
toch gewône kiender... 
Mar et doktertien keek zo veraltereerd, dat Knelis niet vraogen duste, waor 
as dat iezerwark in vredesnaeme veur neudig was. En hi'j hadde et ok niet 
an tied om daor lange over te prakkeseren, want een schoffien laeter vleug 
de kaemerdeure al wéér eupen! Et doktertien hadde et zwiet op 'e kop staon 
en hi'j keek doodsbenauwd. Of Knelis ok een zaege veur him hadde... een 
iezerzaege graeg... 
Doe brak Knelis et zwiet ok uut! 'Een iezerzaege, dokter!?'... Mar man, 
wat doej' dan toch mit Grietsje?! Wat veur kiend wôdt dit toch!?" 
'Nee,' zee de dokter en hi'j veegde him et zwiet van de kop, 'nee, dat is het 
niet, de sleutel is ofbreuken, ik kan mien koffertien niet eupen kriegen!' 

(Uut: Wie hunnig hebben wil..., J. W. Nijholt, Oosterwoolde, 1986) 

Sjoukje Oosterloo 

Nostalgie 

Et gaot me somstieden slim an 't hatte, zovule mooie oolde gebouwen as d'r 
ofbreuken wodden. Et moet allemaole mar ni'jmoderig wezen. Zwatte huzen 
wo'n d'r bouwd, die somstieden meer op een piekehokke lieken as op een huus 
veur meensken. Et kieperik ontbrekt, mar eers ziej' bi'jkaans gien verschil. 
Kotleden is naost oons een oolde boerderij e ofbreuken. Et was al een oold nust 
en d'r komt now wat ni'js op. Mar wat me et meerst begreutte was et oolde 
hoolten husien wat aachter huus op 'ej arrekolk ston. Dat was now nog echt wat 
uut de veurbi'je tied, nostalgie nuum ik et. Niet da'k d'r weer naor weeromme 
verlang om daor in alle weer en wiend op 'e tocht te zitten, mar toch hadde et 
wel wat. As zoe'n husien now es praoten kon, dan kreej' hiel wat spannende 
verhaelen te heuren, geleuf dat mar. Mar et husien is now vot, finaol ofbreuken 
en in de kontener sodemieterd. Niks vien ie d'r van weeromme, vergaone 
glorie. 
Om mi'j hadden ze et oolde geval veurzichies uut mekeer haeld en in et ni'je 
huus weer opbouwd. Niet om et as poepdeuze te bruken, mar gewoon, as een 
luie stoel in een hoekien van de veurkaemer, waor aj' noflik zitten kunnen om 
de kraante te lezen. Et ronde hoolten deksel had wel beklieded wodden kund 
mit een kussen, dan zat ie as een keuning op 'e troon. Et gat onder de brille kon 
bruukt wodden as kraantemaande, haj' niks gien rondslingerende kraanten 
over de vloer. 
Vusen te laete kwam dit idee bij me bovendrieven, en now is et oolde hoolten 
husien vot. Wat d'r van over is, is een gevuul van nostalgie. 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 

deensdag 	woensdag 

22 23 
juni 	week 25 
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Niet hielemaole lekker onder 't vessien wezen. 
(Niet hielendal een zuver geweten hebben; 

H.J. Bergveld) 

2010 

Sint-Jansdag 

donderdag 	vn.,jdag 

24 25 
juni 	week25 	 juni 

Wie in 't schip zit moet veren. 
(Af uut aende gaon binnen, moej' deurzetten, 

deurgaon; Blesdieke) 

2010 



Klaas Boersma 

Kannibaal 

Een kannibaaltien, zo he'k lezen, 
wol wel vegetariër wezen. 
Zie heit zee doe: 'Dat kan, 
ik vang veurjow een gruunteman.' 

Martin Oostra 

Jonge jaoren (1) 

Vandeweke wa'k mit mien zeune in 't centrum van Wolvege te vienen. 
Hi'j hadde een ni'je broek neudig en ik was die dag vri'j van mien wark, dat 
wi'j tegere d'r op uut. 
Mien zeune zag van alles veurbi'jgaon... 'Pap..., zaggenjow dat hontien?' 
of 'Die meneer lachte zo appat.' 
Bi'j de Hema ston een zwiegzeme man mit lochtbelonnen. 
'Hé toe, papa..., ma'k zoe'n belon hebben..., toe now.' 
'Now toe dan mar..., wat veur kleur woj' hebben? Goed, pak die blauwe 
mar.' 
Mien zeune was hatstikke bliede mit zien belon... Z6 bliede da'k d'r 
aachterofgien mement spiet van had heb dat me dat centen kost hadde. 
Doe we laeter in de winkel kwammen was et drok. . ., hiel drok én waarm. Ik 
hadde et zwiet dikke op 'e kop staon en vuulde even spiet da'k mit et idee 
kommen was hier henne te gaon. Mien zeune leut him deur de drokte niet 
opfokken en keek rustig naor de broeken in de schoppen. 
De verkoper die oons hulp gong al een keer op een aander bien staon doe 
mien zeune inienen reup: 'Die, pap... die broek wi'k hebben.' 
Et was een zwatte broek mit daorbi'j een blauw hempien. 
'D'r heurt eins ok nog een riem op,' zee de verkoper fienegies. Et duurde 
niet lange, meensken, as de jongen was hielemaole in 't ni'j steuken. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Preenses Alexia (2005) 
Volle Maone 13.30 

zaoterdag 	zundag 

26 27 
juni 	week25 	 juni 

Die zit altied mar op et vinketouw. 

(Zit altied uut te kieken om d'r beter van te wodden; 

Oosterwoolde) 

2010 

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

maendag 
	

deensdag 

28 29 
juni 	week 26 

op juni 

Ligt et niet an de vioele, dan wel an de striekstok. 

(Et ark krigt altied de schuld; Ni'jberkoop) 

2010  



Martin Oostra 

Jonge jaoren (2) 

Daor gongen mien zoerverdiende centen, moe'k even docht hebben. 
Vanzels wol hi'j alles drekt anholen... en dat kon 'k best begriepen. 
'Now bi'j' een grote jongen,' zee ik doe hi'j hielemaole in et ni'j naost mi'j 
ston veur de kassa. 
An de meniere van lopen kof een betien zien dat hi'j me grif geliek geven 
hadde. Hi'j beweug him zuver aanders..., onverschillig..., hoekig..., en 
mit grote treden. 
'Pap,' heurde ik him inienend zeggen, 'ik wil die lochtbelon niet meer 
hebben.' 
'Waoromme niet?' vreug ik verbaosd, 'en ie vunnen him zo mooi.' 
Mit twiefelende ogen keek hi'j naor de belon. 
'Zo kienderachtig,' heurde ik him zeggen, 'et is niet veur grote jongen.' 
Hi'j trok zien broek veurzichtig omhogens, want die wilde de hieltied an de 
ni'je riem ontsnappen. 
'Woj' him loslaoten,' vreug ik een betien ongemakkelik. 
Hi'j nikte... 
Doe gaf mien zeune zien belon pries an de wiend..., zonder te goelen 
omdat hi'j him verleuren was. 
Lange keek hi'j him nao... 
Lange keek ik him nao. 
Ik vuulde een brok in mien keel opkommen... Daor..., daor gongen zien 
jonge jaoren. 
Hoger en hoger totdaj' niks meer zaggen. 

Jan Oosterhof 

Gedaachten 

Geefjow gedaachten 

es vn 'jofveur een dag of zo, 
dan kommen zij al rap 

op gedaachten, 

die van jow gedaachten 

niet verwaachten, 

omreden zij niet meer daenken 

zoasjow. 

Kot 

Kot veur de kop 

(misschien he 'k et een betien mis) 

komt vaeke daele op 

niet veerder kieken danjow neuze lang is 



., vn jdag zaoterdag 

2 3 
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Hujmaond 

woensdag 
	

donderdag 

30 1 
juni 
	

juli 

Zok vri'jdagsweer zok zundagsweer. 
(Zundags etzelde weer as vr i'jdags; De Haule) 

2010 

't Volk komt bi'j de meensken. 
(Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae) 

2010
- 



Sjoerd Hoogenkamp 

Soms is et toch goold wat d'r blinkt 

Goold is makkelik te herkennen, zeker as et uut 
de grond komt. Die waarme gele kleur, haost 
mitien hielemaole schone en et ligt mitien lekker 
zwaor in de haand. 	 De Lambertusgulden 

Toch bin ik al es op et verkeerde bien zet. Op een 
van Erard de la Marck. 

mooie naozommerdag wipte ik een klein muntien uut de grond waor 
hielemaole gien viezighied op zat. De iene kaante was zulverwit, mar 
de aandere kaante had een gooiden glaans. Was dit een vervalsing? Een 
zuiveren munt mit een laogien goold om die as gooldgulden bruken te 
kunnen? In de boeken was alliend mar een Lambertusgulden van de 
preens-bis schop van Luik te vienen die an de omschrieving voldee. Nao 
onderzuuk bleek et hier toch om zoe'n goolden munt te gaon. De 
munter bruukte zo min meugelik van et kostbere goold om zoveul 
meugelik an de munt verdienen te kunnen. Een munt mit een hoog 
gooldgehalte is zaachte en buugzem. In de Luikse guldens zat zo weinig 
goold daj' de munt breken konnen. De bevolking had dat gauw genoeg 
deur, waordeur zokke guldens minder stuvers weerd weren as guldens 
mit een hoger gehalte. In de 16e  ieuw nuumden de meensken zokke 
munten dan ok knapkoeken. 

Huusmuske 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 



Laeste Kertier (maone) 1635 

zundag 	maendag 

4 5 juli 	week26/27 	 juli 

Zo liep as een Vos. 
(Ni 'jberkoop, Makkinge, Ni 'jtriene, 

Hooltpae, Oosterwoolde) 

2010 

Zunne op 05.2 7, zunne onder 22.01 

deensdag 	woensdag 

6 7 
juli 	week 27 	 juli 

Vraogen staot vrij, en 't weigeren d'r bi'j. 
(Ni 'jberkoop) 

2010 



Freddie de Vries 

De huusmuske 

De huusmuske is gelokkig in de Stellingwarven nog een vri'j algemien 
veurkommende voegel. Disse zaodeter is liekewel op veul plakken en 
dan veumaemelik in de steden in de verdrokking kommen. Te weinig 
gruunstroken mit ontuughoekies en de ni'je isolerende dakpannen 
verjaegen de musken uut de stad. 0k zien femilielid de ringmuske lat et 
de laestejaoren wat ofweten deur een stark veraanderende laandbouw, 
mar hi'j mag trouwes nog wel es graeg in een nustkassien bruden gaon. 
De griesachtige kleuren van de huusmusken bin niet bepaold 
spektakulair, mar et bin wel gezellige voegels die vaeke in 
groepsverbaand zitten te tsjilpen en ok geregeld een zaandbad nemen. 
Ze hebben heur nusten meerstal onder de dakpannen en leggen twie tot 
drie keer in et jaor vier tot zes eier in een rommelig nussien van huj en 
doonsveerties. De huusmuske is een echte staandvoegel en zit vaeke in 
groepjes vlakbij de huzen of boerderijen. Ze meugen dan graeg in een 
stiekelhege of stiekelpolle zitten zodat de jaegende sperwer heur wel 
mit rust lat. Nog niet zo lange leden hadden de meerste meensken een 
hekel an de musken omdat ze altied bi'j et kiepevoer zatten en in de 
moestuun de zaoties uut de bedden pikten. Hij staot now alderdeegst 
op de rooie lieste, dus lao'we wies wezen mit de musken, want as ze d'r 
niet meer binnen, zuwwe ze pas echt missen gaon!!! 

Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Lust en leven duurt mar even 

Al dot de netuur nog zo zien best, et is de meens die et verpest 

Al is een nek meenske nog zo stark, wie aarm is die dot et wark 

Ie kun je doodwarken zonder meer, mar dat doej' vast gien twiede keer 

Af 'jong binnen wi 'f' alles weten, af' oold binnen bi '1' alles weer vergeten 

Speren is een goeie eigenschop, mar doe et veurjowzels 

Et leven is eenfeest, mar ie moe 'n zels wel de slingers ophangen 

Wie meer wet zicht ok meer 

Bekeerlings bin de strengste geleuvigen 

D'r bin niet zovule meensken die echt meziek maeken kunnen, de meersten 
speulen allienig mar noten 



donderdag 	vn.,jdag 

8 9 
juli 	week27 	 juli 

Et gat roest oons vot niet an de stoel vaaste. 

(We bin nogal aktief; Oolde- en Ni'jelaemer) 

2010 

Wereidbevolkingsdag 
Ni'je Maone 21.40 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
juli 
	

juli 

1.11 1 

Een • vaele streek. 

(Een gemiene, si nerige streek; De Fochtel) 

2010 



Henk Jager 

Schurftmijt 

De naeme van et ongedierte is schurftmiet (El, Np, 0w). 
Schurftmiet is mikreskopisch klein ongedierte. Heur hiele 
levensloop speult him of in levende huud: et ongedierte vret d'r 
gangen in, keutelt d'r in en vermeerdert him d'r in. Schurft is daor 
een jokkende reaktie op. D'r bin verschillende soorten van. Ie 
hebben bi'jglieks een variaant die honnen en katten kriegen kunnen. 
Ok is d'r een appat soorte dat alliend bi'j kavia' s veurkomt. Wi'j kun 
evenzogoed een bepaolde variaant oplopen. Dat kan via liende 
kleren, eerder bruukt beddegoed of deur menuten lang huud op huud 
kontakt. Dat van voesken kuj' et niet kriegen. 
In de twiede helte van de 20e  ieuw leek schurft bi'j meensken 
bestreden te wezen, mar de laeste tied bin d'r weer vule 
besmettingsgevallen west, veural onder de bejaorde bewoners van 
verpleegtehuzen. De pesjenten kun mit bepaolde smikselties 
behaandeld wodden. Om veerdere besmetting veur te wezen moe'n 
alle kleren en al et beddegoed hiete, bi'j een temperetuur van boven 
de vuuftig graoden, wasken wodden. 

Julipuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

mitklinker 

mezieknoot 

roem 

aanders 

per keer 

grap 

voegelsoort (mv) 



Zunne op 05,34, zunne onder 21.55 

maendag 	deensdag 

12 13 
juli 	week 28 	 juli 

k 

Hij het de vetpanne op 'e kop. 
(Hoed, veural garibaldi; Buil) 

2010 

woensdag donderdag 

14 15 
juli 	week28 	 juli 

29-  
Kommen d'r ploemen an 't riet, 
dan is de zoemer in 't verschiet. 

(Berkoop, Wube Lamers van de Kuunderwal) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

Omke Harm 

In de laeste ieuw is d'r veul veraanderd. As oonze paken en beppen hier weer es 
rondkuieren zo11n schrokken ze heur een hoetien, moej' mar rekenen. Van een 
komputer en pinautomaat zollen heur de haoren rechtop staon gaon. 
Alderdeegst is et geldverkeer hielendal veraanderd. 
Die ni 'jmoderige dingen kun dan wel nuttig wezen, mar as alles d'r beter van wodt? 
Veur mien omke Harm neem ik mien pettien of. Hi'j het de leeftied van de hiele 
starken al berikt, mar deur de tied henne het hi'j him algedurig anpast. As hi'j zien 
wekelikse bosschoppen haelt in de supermark, gaot hi'j mitien langs de 
geldautomaat om een flutte buusgeld. 
De hieltied gong et goed, tot hi'j me opbelde: 'Moej' es heuren, ik heb zokrek 
vuuftig euro pind, mar hier op et briefien staot da'k twiehonderdvuuftig euro 
opneumen hebbe. Ik heb alles ofzocht bi'j et pinapperaot mar kon nargens aanders 
geld vienen as de vuuf eurobriefies van tiene die ik in mien pottemenee daon hebbe. 
Wi'j' wel es naovraoge veur me doen bi'j de baank? Wissezekers wil ik hebben 
waor as ik recht op hebbe. Mar as ze mi'j mar vuuftig euro geven wiels d'r 
twiehonderdvuuftig ofschreven wodt, dan za'k ze de oren es evenpies goed 
wasken,' foeterde omke Harm. 
'Komt in odder,' beloofde ik. 
Op internetbankieren he'k et veur him konterleerd, en gelokkig kon ik omke Harm 
geruststellen: 'D'r is mar vuuftig euro van je rekinge ofschreven,' dee ik him 
bescheid. 
Doe ik een stokmennig daegen laeter even bi'j omke over de vloer kwam, leut hi'j 
me et briefien van de pinautomaat zien. 
'Et is een geldbriefen van een aander,' zee ik, wiels ik naor et rekennommer keek 
dat d'r op ston. 
'Deur de tied henne kan 'k et eers aorig bi'jbienen, mar now gong et me evenpies 
boven de pette,' bekende omke Harm. 

Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

O,wa een, now erof 
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., 
vn jdag 	zaoterdag 

16 17 
juli 	week28 	 juli 

Je et vuur uut de sloffen lopen 

(Verspreid) 

2010 

Eerste Kertier (rnaone) 12.10 
	

Begin van de hoonsdaegen 

zundag 	maendag 

18 19 
juli 	week 28/29 

	 juli 

De weg naor de hel is plaveid mit goeie veurnemens. 

(Blesdieke) 

2010 



Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (VII) 
Meester Gerrit Prop 

Veurig jaor in et laeste van meie tot in juni was d'r in Berkoop een prachtige 
tentoonstelling over Gerrit Prop, Berkoper van geboorte. Prop kreeg veural bekendhied 
deur de Methode Prop, de langstlopende lesmethode van Uutgeveri'je Thieme op et 
terrein van et eerdriekskunde-onderwies. Gerrit Prop wodde geboren op 2 november 
1880 in de boerderi'je 'Jagersrust' in Berkoop. Zien heit Kornelis Prop was ofkomstig 
uut Wolvege en zien mem Grietje Harmens Roders uut Noordwoolde. De huusholing 
van Prop telde tien kiender. De pake van Gerrit Prop, daor as hi'j naor vernuumd was, 
was veidwaachter in Noordwoolde. Et gezin Prop verhuust naor et huus van Hans Jetzes 
Das an de Willinge Prinsstraote. As Gerrit 22 jaor is, raekt zien mem weg en zien heit 
hertrouwt mit de 22-jaorjongere Maria de Vos. Zien heit raekt op 23 meert 1941 weg. De 
jongste zeune Oeds blift in et huus an de Willinge Prinsstraote wonen tot an zien dood in 
1987. Hij is kuper. 
Slim belangriek in et leven van Gerrit Prop is meester Albertus Bezema. In zien eigen 
herinnerings staot hi'j uutgebreid stille bij de meniere van lesgeven van Bezema. Prop 
gaot op 15-jaorige leeftied op 1 meie 1896 naor de kweekschoele van Deventer. 
Uutgebreid is de veurbereiding op et toelaotingsexamen beschreven en de hulpe van 
Bezema daorbi'j. In 1895 hadde hi'j okmitdaon, mar van de 103 kandidaoten konnen d'r 
mar 20 toelaoten wodden. En Gerrit Prop ston spietig genoeg op et 22-ste plak, al hadde 
hi'j 34,5 punt van de maximaol 56 punten haeld. Hi'j krigt op de kweekschoele les in 
eerdriekskunde van de Drent Roelof Schuiling. Prop wodt onderwiezer en laeter de grote 
man van de Methode Prop. Talrieke atlassen, schoelekaorten en een hiele riegel boeken en 
boekies zal Prop maeken. Mar ok de (regionaole) geschiedenis het zien belangstelling. 
Zonder te weten het iederiene wel haost een Prop-produkt onder ogen had. As joongien 
mos hi'j veur Bezema al kaorten vergroot naotekenen. Tevule om hier te beschrieven, mar 
d'r is een warkelik schitterend boek van de haand van Dick Rozing mit as titel 'Gerrit Prop. 
De wereld in kaart gebracht.' Een mooier eerbetoon an zoe' n belangrieke Berkoper zeune 
is niet daenkber. Prop wodt 99 jaor oold en raekt weg op 30 april 1980. 

Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Alle meensken bin van neture perfekt, mar maeken fouten om dat te 
ondervienen 

Et is muuilik rusten aj'niks te doen hebben 

Niks maekt oolder asjong te lieken 

Men kan evengoed dromen zonder te slaopen, as slaopen zonder te dromen 

Minachting veur oonze netuur is een dweling van oons verstaand 

Alderdeegst een lieuw moet him tegen vliegen waopenen 

Alliend die meensken die gien schaemte kennen moe 'n heur schaemen 

Hoe hadder iene anbraand is, hoe kleinder is zien geest 

Wie niet over een aander zien tekotkommen praot, kent himzels 

Ik geleuf niet in spoeken, mar bin d'r wel bange veur 



donderdag S, 

vn jdag 

22 23 
juli juli 

Zunne op 05.43, zunne onder 21.48 

deensdag 	woensdag 

20 21 
juli 	week 29 	 juli 

We gaon n Lor meester vierkaant. 
(Op bedde, ve 4ral in de bedstee; Buil) 

2010 

D'r is gien meenske die zien veurlaand wet. 
(Berkoop) 

2010 



Henk Jager 

Koolwitje 

De naeme van de vlinder is koolwittien, roepeschieter (Nbk) of 
roepevlinder (Bu). De naeme roepeschieter betekent dat de vlinder de kool 
mit roepen besmet. 
D'r kommen bij oons verschillende soorten koolwitties veur, waoronder 
een grote en een kleine. Van et grote koolwittien kommen roepen die gelig 
binnen en zwatte spikkels hebben. Die van et kleine koolwittien bin 
daorentegen egaol gruun. Die roepen leven heufdzaekelik op plaanten die 
tot de kruusbloemefemilie heuren, zoas kool, judaspenning en et 
lepeldiefien. 0k lust de roepe et blad van de kiewietskop (oostindische 
kers), die tot een aandere (exotische) plaantefemilie heurt. 

Et koolwittien is mit drie generaosies aktief: de eerste daorvan vligt van 
april tot aende juni, de twiede en de dadde van et aende van juni tot et aende 
van september. Bi'j waarm haastweer vligt d'r ok nog een vierde 
generaosie uut. 
Et koolwittien komt tussen tien juli en twintig augustus et meerst veur, 
omreden d'r dan twie generaosies toegelieke vliegen. Dan stikt die witte 
vlinder vaeke mooi bi'j de paorsrooie peerdestatten (Ned: kattenstaart) of. 
De eerste roepen leven van wilde plaanten, wiels de volgende generaosies 
ok de kool anvreten. Op 'e kroezige boeremoes valen de roepen minder op. 
Daordeur marken tuunkers en voegels heur daor minder gauw op. Deur de 
tuunkers wo'n de roepen meerstal an smotse stampt. 

Lamkje Hof-de Boer 

Stilte 

't is zundagmorgen de bloemen in de baarms 

prachtig weer die bluuiden 

ik pak de fiets et grös, dat koj' haost 

gao d'r op uw' gruuien heuren 

dan, aachterNi 'jberkoop gien auto en gien vliegmesiene 

en Tronde en ikke - liekem daor allienig 

doe was etd'r daor, aachterNi'jberkoop 

et was een wonder en Tronde 

daor is 't gebeurd 	 daor was et nog 

daor heb ik doe de stilte heurd et leek een wonder 
ik stapte of, daor is 't gebeurd 
daor heb ik doe de stilte heurd 

(Uut: Van mien kaant bekeken, Lamkje Hof-de Boer, Oosterwoolde, 198 1) 



zaoterdag 	zundag 

24 25 
juli 	week29 	 juli 

lene vierkaant uutlachen. 
(Ni 'jberkoop) 

011N 	 2010 

Volle Maone 03.36 
	

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

maendag 
	

deensdag 

26 27 
juli 	week 30 	 juli 

Die koenen kun ze wel in de vingerhoed melken. 
(Zo weinig melk geven ze; De Hoeve) 

2010 



Wube Lamers van de Kuunderwal 

Bi'jen en draank (1) 

Zoe'n vuuftig jaor leden woonde d'r in de buurt van de Kuunder onlanen, 
bi'j De Kuunder en Ooldemark omme, een zekere Jouk Alberts. Hij hadde 
een hieleboel bi'jevolken, en hi'j hadde ok boerkeri'je. Jouk ston bekend as 
een betoefd bi'jker. Et moet daor wemeld hebben van de wilde bloemen in 
de onlanen, dat hi'j hadde een beste stee veur zien bi'jen. Mar as et begin 
augustus was wol hi'j nog mit de bi'jen naor de heide en mos hi'j d'r mit 
naor Drenthe. Die tocht wodde grif onderneumen, want de heidehunning 
was eigenlik de beste en de lekkerste hunning. 
Aovens doekten Jouk en zien twie maoten de körven op en laedden ze op de 
waegens, die ze daor appat veur hadden. Bi'j de naacht ondernammen ze de 
aeventuurlike tocht naor de heide. Et weren doe zaandwegen en die weren niet 
altied lieke best, dat kuj' begriepen. De tocht mit de bi'jen was een zwaore 
reize veur de peerden. Veur elke waegen leupen d'r twie en ze hadden nog een 
peerd as reserve mit. De reize verleup aorig goed. Mar hoe meer ze op 't aende 
van de reize kwammen, hoe luudruchtiger as Jouk wodde. De beide maoten 
hadden al gauw deur, dat Jouk stiekem een borreltien pikt hadde. Dat kon hi'j 
nooit laoten en meerstal had hi'j een flessien mitsmokkeld en pimpelde dat 
allienig stillegies op. Now moej' weten dat de bi'jen daor koegels lelk van 
wodden kunnen, dat haost gien iene imker bruukt draank bi'j de bi'jen. Jouk 
wus dat ok wel, mar hij was eigenlik een betien an de draank verslaafd en dan 
hef et wel es dat et niet gaot zoas et moet. 

(Lees veerder op et volgend blattien) 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Bi'jen en draank (2) 

Doe ze tegen de morgentied ankwammen, vermuuid en bezwiet, weren ze 
bliede dat ze nog mooi op 'e tiecLbi'j de heide weren, even veur de zunne 
opkwam. De waegens wodden oflaeded en de peerden een hiel aende vot 
brocht. De plaggies wodden gauw steuken en op elke körf wodde een 
omkeerde heideplagge legd veur et inregenen. Mar doe mos d'r nog wat 
gebeuren: de ielgatten mossen nog eupenmaekt wodden. Dat was een 
kwaod kerwei. D'r wodde meerstal om pennegien-trokken wie et doen zol. 
Jouk trok et kotste pennegien... Hi'j dee de kappe omme en de pupe an en 
heup aachter de körven langes en trok zo et mos uut de ielgatten weg. De 
maoten stonnen op een distaansie aachter de pollegies te kieken hoe dat 
gaon zol. Jouk, haandig as hi'j was, hadde al een hiele koppel körven los 
maekt. Doe begonnen de bi'jen, die deur et hobbelen op de waegen en de 
naachtelike tocht al niet zo lekker op 'e lever weren, de draanklocht te 
roeken, dat ze stroomden bi'j honderden Jouk bi'j de broekspupen en de 
mouwen in. Hij kon wel wat hebben, mar dit was him toch veuls te slim. 
De maoten mossen eerst lachen, mar doe zaggen ze dat dit een stried op 
leven dood wodden zol. Jouk zette et op een lopen en vleug deur de pollen 
om de koegels lelke bi'jen kwiet te raeken. Et hulp niks. Hij hadde een 
zwaarm om him henne en ze stakken him van alle kaanten in de bienen en 
aarms. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

28 29 
juli 	week30 	 juli 

De meerste vis zit tussen de kop en de stat. 
('t Is nogal wiedes; De Hoeve, Wolvege) 

2010 

., vn jdag 

Ic juli 	week 30 

zaoterdag 

31 
juli 

Ie kun him wel vioelespeu len op 'e ribben. 
(Hij is slim maeger; Vi 'jhooltpae) 

2010 



Wube Lamers van de Kuunderwal 

Bi'jen en draank (3) 

D'r was mar ien ding dat him redden kon: et waeter! Gelokkig was 

d'r een briede sloot die slichtvol waeter ston. Jouk bedocht him niet 

meer en sprong d'r in. Hi'j gong zowat koppien onder. Doe scheuten 

de maoten toe en konvooiden Jouk naor een plakkien waor et 
veiliger was. Deur onder waeter te duken was hi'j de bi'jen 

kwietraekt. 

De beide maoten maekten et ere wark bi'j de körven daon. Jouk 

troffen ze laeter an bi'j de peerden en de waegens, spierlike naekend. 

Zien kleren had hi'j in de pollen te dreugen hongen in de zunne en 

hi'j pielkte de angels van de bijen uut zien vel. Doe hebben ze him 
wel een betien uutlacht. De bi'jgies kwammen in de bedering en 

gongen al op de heidebloempies. De mannen atten nog een broggien 
op en bekwammen nog even. Et wodde 'n prachtige dag en Jouk trok 
de half-dreuge kleren weer an. Zo ondernammen ze de 
weerommereize. Jouk het laeter nooit weer een borrel anraekt. Hij 
hadde as betoefd bi'jker nog hiel wat leerd van de bi'jgies! 

Sjoerd Hoogenkamp 

Aj' d'r naor zuken vien ie et niet 

Al zoe'n dattig jaor laank loop ik mit mien neuze naor de grond toe, op zuke 
naor ooldheden. 
Nog veurdat ik mit de detektor zocht, was ik al op zuke naor warktugen van 
vuurstien. 
Nooit wat vunnen, now ja, now en dan es een klingegien. (In dit verbaand is 
een kling een vuurstienen ofsiag, een halffabrikaot waor een schrabber of 
mes van maekt wodden kon.) En dan op een dag, in de naozoemer van 
2008, bi'j' mitje gezin an et kuieren en es niet mit de hobby doende en dan 
is et raek. 
Tiedens een kuiertien deur de ni'jbouwwiek van Wolvege dochten we een 
slimme route neumen te hebben, mar et pad wodde mar minder en minder. 
Mien zeuntien, doe vuufjaor oold, kwam vaaste te zitten in de modder mit 
zien fietsien en ik perbeerde him los te kriegen. Onder et douwen vul mien 
oge op een langwarpig stok vuurstien. Een prachtige kling mit dudelik een 
hoge oolderdom. Laetêr bin ik weerommegaon om meer bewarkte stienen 
te zuken. 
Al gauw ha'k een tal mooie exemplaoren opraept. Neffens de deskundigen 
bin et bewarkte stienen van de Hamburg-kultuur. Die rendierjaegers 
leefden hier zoe'n 12.000 jaor leden. Dat is mar liefst een keer zo oold as de 
hunebedden in Drenthe. Perbeerje daor mar es wat bi'j veur te stellen. 



Oogstmaond 

zundag 	maendag 

1 	2 
augustus week 30/31 augustus 

F]Ii'j lopt mar wat te vinkevangen 
en zit op et dak te muskefluiten en te kri'jemelken. 

(Hij voert hielendal niks uut; Buil) 

2010 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.27 
Laeste Kertier (maone) 06.59 

deensdag 	woensdag 

3 4 
augustus week 31 augustus 

Zien haene moet altied viktorie kri'jen. 
(Hij moet altied de baos wezen; Blesdieke) 

2010 



Sjoukje Oosterloo 

Zunig, behalven in de vekaansie. 

Zeuvenenveertig percent van de vrouwluden krigt een schuidgevuulte tegenover heur 
huusholing as ze een iesien eten, het blieken daon uut een onderzuuk. Ie kun et zo mal 
niet bedaenken as d'r wodt wel een onderzuuk naor daon. Zo is d'r ok an 't locht 
kommen dat wi'j as nochtere en zunige Stellingwarvers eerst de katte goed uut de 
boom kieken eer we oons overgeven an alderhaande overdaodige uutspattings. Geld 
maekt niet gelokkig, dat weten wi'j mar al te goed. We moe'n d'r hadde veur warken, 
en dan bedaenken we oons wel tien keer om de centen zomar over de balke te smieten. 
Et dregen van bont en dure markkleraosie, eten in een sjieke eetgelegenhied, we 
vienen et allemaole mar niks. Laot staon dawwe zonder dat et neudig is, deur een 
plastische chirurg an oons ommeknutselen laoten. We bin zoas we binnen, zo 
moe'n de meensken oons mar nemen, is oonze stelling. 
De meersten van oons zeggen dat ze d'r gien belang bi'j hebben om een dik 
topsalaris te verdienen, awwe oons mar goed redden kunnen is 't oons wel goed. 0k 
die grote geldpriezen die votgeven wodden in de lotteri'jen, daor schuddekoppen 
wi'j over. Laot z&die priezen mar wat kleinder maeken en d'r meer van uutdielen, 
dan hebben d'r vule meer meensken wille van. Vremd genoeg bin d'r toch wel 
pattie Stellingwarvers die een top-loon niet ofwimpelen zollen, en butendat bin d'r 
hiel vule die wel een kaansien in de lotteri'je waogen. 
Wat verstaon wi'j hier aenliks onder luxe? Wissezekers gien grote villa in de 
omkrieten van Soestdiek of winkelen in een peperdure winkelstraote as de 
Kalverstraote. Mar et anschaffen van een grote tillevisie, of je gammele autogien 
inruilen veur een ni'j exemplaor, of slaopen in een hotel mit een groot bubbelbad, 
dat is neffens oonze begrippen luxe. De ienigste vorm van luxe die we wél as 
normaal beschouwen, is vekaansie. Et liefst ok nog een stokmennig keer in 'tjaor, 
en dan veural zo wied meugelik vot. Dan kieken we niet op een peer centen, mar 
awwe weer thuus binnen gaot de haand votdaolik weer op de knip. 

Boomkroepertien 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 



donderdag 
., 

vn jdag 

augustus week 31 augustus 

Vrundehke woorden wo'n altied verstaon, 
ai' wonen in 't zuden, westen, Oosten of noorden 

vrundelik het altied wonderen daon. 
(Hooltpae) 

2010 	 rll~ 

zaoterdag 	zundag 

augustus week 31 augustus 

Die vroeg opstaot is nooit laete. 
(Noordwoolde) 

2010 



Freddie de Vries 

Et boomkroepertien 

Et boomkroepertien is de laeste jaoren op de zaandgronden beheurlik 
toeneumen. Dat komt heufdzaekelik deurdat d'r meer ooldere bomen 
kommen en omdat d'r de hieltied meer bomen plaant binnen langs 
wegen, en d'r meer hoeken bos poot binnen om sportvelden henne, bi'j 
ni'jbouw en ruilverkavelings. Veural (dikke) ekkelbomen en oolde 
fruitbomen bin geliefd, want in de grillige roege baaste van die bomen 
zitten een boel krobbegies, spinfiegies en meer van dat kleine goed. Mit 
zien dunne, kroeme snaeveltien pluust hi'j de hiele boom van onder tot 
boven toe nao. Et nussien verbargt hi'j in holle bomen, onder 
dakpannen, holtes in muren en in speciaole nustkassies mit de eupening 
an de aachterkaante. Krek zoas de meerste voegels mit nustblievers 
brödt de boomkroeper mar zoe'n twie weken. Nao et uut de eier 
kommen van de piekies moe'n ze nog weken voerd wodden veurdat ze 
uutvliegen. Et boomkroepertien het een hekel an iezel en veul regen, 
want dan kan hi'j niet genoeg vreten veur himzels of veur de jongen 
vienen. Ie zullen dit kleine griesachtige voegeltien niet gauw op 'e 
voertaofel antreffen, mar aj' een betien opletten dan kuj' ok winterdag 
echt genieten van dit behendige voegeltien dat altied op zuuk is naor 
vreten om zien kleine lichem op waarmte te holen. 

Harmen Houtman 

Zunnebloemen 

'kiek him daor es zitten mit zien ezel, 
wat het dat kereltien rossig haor...' 

'wat een tasse vol mit kwasten, 
hi'j is hier niet veur 'teerst van 'tjaor' 

'zuwwe oonze koppen dri 'jen?!, 
moej' es kieken hoe as hi'j zicht...' 

'zeg, ik bin nog nooit zo mooi west 
en ik weet niet waor dat an ligt' 

'hi'j gaot zitten op een krokkien, 
z eg es wie is dat ventien toch?' 

'hi'j komt uut de Nederlanen 
en ze numen him... Van Gogh... 



Zunne op 06.15, zunne onder 21.14 
Ni'je Maone 05.08 

maendag 	deensdag 

9 10 
augustus week 32 augustus 

Et is allemaole vel en bonken. 
(Die persoon/dat dier is slim maeger; Else) 

2010 

Begin Ramadan 

woensdag donderdag 

11 12 
augustus week 32 augustus 

1.11 1 	 «t 	: 
k ~~ 

Ik vuul me zo vrij as een voegeltien. 

(Ni 'jberkoop) 

2010 



Henk Jager 

Zilvervisje 

De naeme van et besien is pepiervreter (Ld, Obk),pepiermot (Obk), 

zulvervissien (Ld, 01-Nl) of zulvermot (Obk). In de naeme 

zulvervissien slat 'zuiver' op 'e kleur: gries mit een glaans. 
Et is aorig om even te numen dat dit diertien in et Steilingwarfs van 
Gieteren een glinte nuumd wodt. 
De pepiervreter gaot d'r et meerst naachs op uut. 
Overdag schoeit de pepiervreter tussen muren, onder geutstienen, in 
veurraodkaasten, tussen staepels oolde kraanten, tussen bladzieden 
in oolde boeken en al zo meer. Awwe him over et mad kommen, 
vlocht hi'j vlogge weer naor een ni'j (donker) plak om him te 
verstoppen. 0k komt et diertien vaeke in plafonnières in vochtige 
ruumten terechte en komt daor niet weer uut. 
De pepiervreter leeft onder aanderen van suker, zetmael en 
behangplaksel. Meugelik vret hi'j gieniens pepier. In ieder geval 
richt hi'j amper zichtbere schaede an. 

Attie Nijboer 

Zenen van tied 

Vrogger, zwom ik in zenen van tied 
De wereld lag veur mi 'j  eupen 
De horizon was veer en onaendig wied. 

In die zenen van tied 
doe daegen veurbi 'j  kreupen 
en ik docht: Was et mar weer 
Za 'k et mooie van vandaege niet. 

Op mien reize deur de tied 
het de tiedsgeest mi 'j  besleupen 
Heb ik gien haost meer 
en is now mien warkelikhied. 

De klokke tikt mien tied 
Spiet het me bekreupen 
Dot et weten zeer 
dat laeter bedudet vergaankelikhied. 



S, vn jdag 	zaoterdag 

13 14 
augustus week 32 augustus 

Wt 

Gien inkelde man is gelokkig mit een lillike vrouw, 
mar hi'j is wel gerust. 

(Hooltpae) 

2010 

Maria Hemelvaort (r.k.) 	 Eerste Kertier (maone) 20.14 

zundag 	maendag 

15 16 
augustus week 32/33 augustus 

29-  
Een vrouwehaand en een peerdetaand 

hebben gien stillestaand. 
(Donkerbroek, Ni 'jberkoop, Steggerde) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

wiaE is'L? 

4L 
..\en dincj 	hoeeteke 
boe3e.e<e 	n1± WL 

Augustuspuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies ontstaot dan, van 
boven naor beneden, een ni'j woord. 

tint 

- . . . 	hier kuj' mit varven 

• - . . 	veurjaorskleur 

• - 	 kuj' mit schrieven en tekenen 

- . . 	jonge kiepe 

• - . . . 	k leur van delocht 

- . . • . 	haastkleur 

• - . . 	Stellingwarver kleur 

• • 	 voegel die morgensvroeg kri'jt 

- • • . 	zit schildersvarve vaeks in 



Zunne op 06.26, zunne onder 21.00 
	

Aende van de hoonsdaegen 

deensdag 	woensdag 

17 18 
augustus week 33 augustus 

Een goeie buurman is beter as een vere vrund. 
(Berkoop) 

2010 

Begin Kattedaegen 

donderdag 	vnS,jdag 

19 20 
augustus week 33 augustus 

Et li'jt hier, zee de Vos, 
en doe zat hi'j aachter een bentepolle. 

(Donkerbroek) 

2010 



Harmen Houtman 

Stilte 

De aovend brengt gedaachten bi 'j  mekaander, 
de stemmen van de dag gaon even deur 
en in de veerte heur ik nog een auto, 
ik zuuk een plakkien waor ik niks meer heur. 

De naacht die brengt een deken vol mit steerns, 
et raozen en et roepen is gebeurd, 
in 't duuster zocht de stilte eigen paeden, 
totdat de locht in 't Oosten helder kleurt. 

De dieze slat de aarms om mien schoolder, 
een mist van perels ligt op grös en riet, 

de zunne die wodt staorigan weer wakker, 
en disse stilte heurde ik nog niet... 

Stilte, een hiele grote weens, 
stilte, een vraog van dier en meens, 

vaekejaegen wi 'j him vot, 
daorom duurt stilte mar zo kot... 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (VIII) 
Johannes Mooij (1) 

In 2009 verscheen d'r een mooi geschiedenisboek van de haand van Fokko Bosker 
onder de titel Rode boegbeelden in Schoterlaand. Voormannen in de sociale strijd 
van Noord-Nederland. lene van de verhaelen in dat boek, dat prachtig illestreerd is, 
is et verhael over Johannes Mooij. Een begrip in Noordwoolde, een begrip in West-
Stellingwarf. In meie 1977 raekte hi'j op 88-jaorige leeftied uut de tied bi'j een 
auto-ongelok. Hi'j wodde op 3juni 1888 geboren in een ienvooldige plaggehutte op 
et Westerse Veld, greenzend an de Zuderweg. Johannes Mooij zat haost een halve 
ieuw in de gemienteraod van West-Stellingwarf. Zien aarme veuroolden weren in 
et begin van de negentiende ieuw van Grunningen en Leiden uut op transport zet 
naor de laandbouwkelonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Johannes van 
den Bosch gong op 29 oktober 1818 in Frederiksoord uut aende mit een projekt om 
te kommen tot verbetering van levensomstanigheden van meensken, die in de 
onderwal zatten. Meensken daor as gien plak meer veur was in de Maatschappij van 
Weldadigheid zochten heur heil op et Westerse- en Oosterse Veld. In 1825 was daor 
een Duutse veenarbeider daele streken bij de femilie, die ze De Pieren nuumden, 
die arbeiders zien leut hoe af maanties vlechten konnen. Johannes Mooij zien heit 
kon niet lezen en schrieven. Johannes zels moch niet deurleren wiels zien meester 
L. Smit dat wel graeg wol. Doe Johannes elfjaor was, wodde hi'j koehuder veur een 
gulden in de weke mit et waarm eten toe. Een jaor laeter kwam hi'j in de stoele-
industrie. As jonge van twaelfjaor maekt hi'j zien eerste staeking mit veur betere 
arbeidsomstanigheden. Arbeiders warkten doe twaelven uren op een dag veur een 
maeger loontien. Mooij kreeg belangstelling veur et weekblad De Klok van Geert 
Lourens van der Zwaag en veur et gedaachtegoed van Domela Nieuwenhuis. In 
1900 en 1902 weren d'r in Noordwoolde al staekings west, die uutreupen weren 
deur de plaetselike ofdieling van de 'Nederlandse Riet- en Mandenwerkersbond'. 
Een volgende oflevering gaon we nog even deur op et leven van Johannes Mooij. 



Aende Kattedaegen 

zaoterdag 	zundag 

21 22 
augustus week 33 augustus 

De haene is an 't voetewaarmen. 

(Wodde zegd van een haene die een kiepe bespringt; 

Ni 'jberkoop) 

2010 

Zunne op 06.38, zunne onder 20.45 
Volle Maone 19.05 

maendag 
	

deensdag 

23 24 
augustus week 34 augustus 

Vraogezaod en siepel2 aod, waor jow niks van angaot. 

(S harpenzeel) 

2010 



Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Een vrommes zicht heur man liever mit een stok in de kraege as mit een stok 
in de auto 

Meensken zollen nooit et meugelike berieken, as ze niet et onmeugelike 
veur ogen hadden 

Ie bin niet gek af' wat gek doen, af'dat ok zels mar in de smiezen hebben 

Wie nek is maekt liekegoed schulden as een aarm meenske: 
iene die aarm is om niet te verhongeren en een rieken iene om et 
belastingveurdiel op te strieken 

As alle meensken weren, zoas ik wezen mos, hadde gieniene wat te vrezen 

Vien ie et wark van aanderen niet goed, zeg dan hoe et beter moet 

As een meens op zien rechten staat is goed, as hij dan ok mar an zien 
verplichtings voldot 

Af daenken dat aandere meensken toch niet deugen, is et vrijwel zeker dat 
zejow niet meugen 

Ie kun beter overleggen gaan dan een eigen weg inslaan 

J. W. Nijholt 

Kroddezaod 

Doe ik zoe'njonge was van een jaor of negen, tiene hadden ze bi'j oons 
thuus in Ni'jhooltpae een hiele protte kiepen. Die huilen ze vanzels om 
d'r wat an te verdienen, dus d'r mossen eier kommen. Die gongen dan 
mit emmers vol naor de V.P.N (betekenis wee'k niet meer), en veurdat 
ze ofleverd wodden kregen ze allemaole een V.P.N.-stempel (rotwark). 
De kiepen mossen dus eierleggen en daorom wodden ze nogal 'krap' 
voerd, want eers zollen ze te vet wodden en dan hul et leggen op. Zo 
tegen de lied dat ze voerd wodden zollen, leupen die kiepen an ien stok 
deur tejeuzelen, want dan hadden ze honger in de hals vanzels. Ik hadde 
ontdekt dat ze dan zowat alles opvratten waf heur veur de bek gooiden. 
Dan haelde ik hiele pollen melde uut de eerpelbouw van de buurman en 
die smeet ik dan in de kiepeloop. 
Melde... mar mien vader nuumde dat krodde. En veural et kroddezaod, 
dat vaeke in dikke trosten an die plaanten zat, daor weren de kiepen 
raozend op! Mar die zaoties verteerden grif niet allemaole of 
hielemaole in de kiepemaegen, want as laeter de kiepestront over de 
tuun brocht wodde, dan duurde et niet lange of et bastte van et ontuug! 
Dat was allendonders krodde!! En dan schul mien heit me uut, dat mede 
oren an de kop flapperden...! 

(Uut: Wie hunnig hebben wil... J. W. Nijholt, Oosterwoolde, 1986) 



woensdag 
	

donderdag 

25 26 
augustus week 34 augustus 

Sommige meensken hebben een buit vieven en zessen. 

(Maeken een protte drokte; Hooltpae, Oosterwoolde) 

2010 

S, vn jdag 

27 
augustus week 34 

zaoterdag 

28 
augustus 

Wi'j konnen d'r niks op uutdoen. 

(We konnen d'r niks van be riepen; Hooltpae) 

2010 



Jan Oosterhof 

Op een oele 

Een stienoolde oele in Stienwiek 
die zat op 'ekarkeop 'euutkiek 
Al 700 jaor 
zat 't besien daor klaor 
te waachten opzien vlamme uut Blesdiek' 

Mar die hadde niks in de smiezen 
daor tussen Overiesselsen en Friezen 
zag ze kommen en gaon 
wol d'r niet meer vandaon 
omreden zij eins niet wust wat te kiezen 

Zo kwammen ze nooit bi 'j  mekere 
vun zij van heur leven niet de were 
0k hij bleef alliend 
zat daorjaoren as verstiend 
veur iewig alliend bleven, tegere 

Henk Jager 

Lieveheersbeestje 

De naeme van et insekt is herenhoentien (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk), 
herenhoetien (Nbk, Obk), kroontien (Dho, Np), lievenheersbesien (Diz,Ma, 
Nbk, Obk, Spa), lieveheersbesien (verspr. OS, Bu, Np, Nt, 01-Nl, Op, Sz). 
Et herenhoentien is een bepaolde kleine krobbe daor een protte soorten van 
binnen. 
De kiender tellen de stippen op et herenhoentien. Op die meniere daenken 
ze d'r aachterte kommen hoeveul jaor et besien is. In warkelikhied wodt dit 
diertien liekewel niet oolder as een jaor. Et tal stippen zegt vaeke wel om 
welke soort et gaot. Et kan bi'jglieks et twie-, et vuuf-, et dattien- of et 
twienentwintigstippelig herenhoentien wezen. 
Bij geveer lat et herenhoentien een betien gelig vocht lopen dat now niet 
bepaold lekker rokt. Et besien dot dat bi'jglieks awwe him vaasteholen of 
as hij deur een voegel pakt wodt. Et goetien smaekt zo walgelik dat een 
voegel et diertien votdaolik loslat. Deur de herkenbere tekening zal de 
voegel et diertien liekewel gauw mit disse onplezierige belevenis in 
verbaand brengen kunnen. 
Et herenhoentien vret heufdzaekelik aandere besies op, waoronder een 
groot diel van de bladluzen. Zodoende dot et herenhoentien tuunders een 
boel nut. 0k wodt hi'j daoromme wel speciaol in tuunbouwkassen inzet. 
Et is onzin dat et roofzuchtig herenhoentien as symbool tegen zinloos 
geweld bruukt wodt, al bin d'r wel bepaolde soorten die heufdzaekelik 
plaanten eten. 



zundag 	maendag 

29 30 
augustus week 34/35 augustus 

Hi'j zegt gien woord of 't riemt mar voort. 
(Hij zegt zo ongeveer alles op riem; Scharpenzeel) 

2—~ 	 ~k 
2010 

Zunne op 06.49, zunne onder 20.29 
	

Fruitrnaond 
Laeste Kertier (maone) 19.22 

deensdag 	woensdag 

31 1 
augustus week 35 september 

De duvel schiet altied op een grote hoop. 
(Ni 'jhooltpae, Peperge, De Blesse, Berkoop) 

2010 



Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (IX) 
Johannes Mooij (2) 

Johannes Mooij (1888-1977) uut Noordwoolde richtte in 1907 as twintigjaorige de 
'Onoflianklijke Stoelenmakersvereniging Nieuw Leven' op die him drekt ansleut bij 'Het 
Nationaal Arbeids-Secretariaat' (NAS). Mooij wodde siktaoris. Hij gaf in 1909, 1912 en 
1920 leiding an de maondenlange staekings in de rietmeubeindustrie. Daordeur wodde hi'j 
veurman van de linkervleugel van de arbeidersbeweging. In 1914 trouwde Mooij mit 
Hendrikje Jonkman, tegere kregen ze tien kiender. Mooij kende Domela Nieuwenhuis 
persoonlik. In 1914 praotte een ploegien mobiliseerde soldaoten mit Domela Nieuwenhuis, 
waoronder Johannes Mooij en hi'j citeerde nog vaeke uut dat gesprek: 'Vrienden, we zijn te 
haastig geweest in ons verlangen. De weg naar een harmonische samenleving loopt over 
Golgotha... Maar de toekomst zal voor de rechtvaardigen zijn, dat is zeker.' Nao de Eerste 
Wereldoorlog was Mooij liesttrekker veur de Socialistische Partij en kwam drekt mit drie 
zetels in de raod. Vierjaor laeter wodde zien perti'j de grootste in de raod. As veurzitter van de 
'Krottencommissie' kon in 1938 de laeste plaggehutte in de braand steuken wodden. Tegere 
mit Gerrit Roorda wodde Johannes Mooij in de oorlog oppakt deur de bezetter in een 
intemeringskaamp. Gelokkig kwammen ze weer vrij. In 1945 wodde hi'j lid van de 
Communistische Eenheidsvakbeweging. Op 14 augustus van dat jaor leidde Mooij weer een 
staeking onder de rietbewarkers. In 1945 kwam hi'j veur de CPN in de raod van West-
Stellingwarf. In 1949 zag hi'j et niet langer zitten mit de dogmatische CPN en wodde 
onofhaankelik socialistisch raodslid. In 1958 vertrok hi'j uut de raod en wodde ereburger van 
West-Stellingwarf. In 1962 kwam hi'j nog weerornme in de raod mit een eigen lieste tot an 
1970 toe. Mooij zette him altied in veur et oprumen van krotten, de anleg en verhadding van 
wegen, de ansluting op elektriciteit en waeterleiding, de bouw van bejaordetehuzen, de 
oprichting van et Buurthuus, de uutbouw van de laandelike Rietvlechtschoele en de bouw van 
een kleuterschoele. Et bestrieden van de warkelooshied ston bi'j him hoge in et vaandel. 
Laeter wodde d'r nog een straote naor him vernuumd. In et boek Rode boegbeelden in 
Schoterland. Voormannen in de sociale strijd van Noord-Nederland kuj' meer lezen over 
Johannes Mooij en aandere veuranmannen van de socialistische beweging. 

Jan Oosterhof 

Voeten op 'e grond 

et schient nog altied 
zo te wezen 
daf et sukses van iene 
oflezen moeten 
an de grootte 
van et huus, 
van de auto die hi'f ridt, 
van de bontfasse van zien 'truus', 
mar zo zit et warkelik niet 

et echte sukses kuj' meten 
af de grootte van zien hatte weten 



donderdag 	vri'jdag 

2 3 
september week35  september 

Praoties veur de vaak. 
(Praoties die niks veurstellen; Hooltpae) 

2010 

zaoterdag 	zundag 

september week35  september 

Et oge vul me d'r op. 

(Ni'jberkoop) 

2010 



1 september: dejaordag van Klaas Boersma 

Ik bin geboren op 1 september 1935 in de Weperpoolder, die ligt 
tussen Oosterwoolde en Veenhuzen. Mien heit en mem weren 
Friezen, dus thuus wodde d'r Fries praot. Veerder was et haost 
allemaol Stellingwarfs om oons henne, bi'j aandere kiender, op et 
schoeleplein, ja eins overal. Dat is mitien ok de reden dat 
Stellingwarfs praoten veur mi'j gien perbleem is. Et schrieven is een 
aander verhael. Hoe ik daor toe kommen bin wil ik graeg uutleggen. 
Ik hebbe ongeveer een jaor of tiene kabberetstokken schreven veur 
de plattelaansvrouwluden van Jubbege. Now was dat wel allemaol 
in 't Fries, mar doe 'k veur een jaor of wat leden es las daj'een pries 
winnen konnen mit et insturen van Stellingwarfs wark he'k de stoute 
schoenen antrokken. Ie weten mar nooit, niet scheuten is altied mis. 
Ik hebbe mien best daon om ien en aander te vertaelen. Vanzels vul 
ik niet in de priezen, mar kreeg ik wel wat positieve reakties. 
Schrieven is mooi wark, veural af dan ok nog es ploempien kriegen. 
Et is allienig jammer da'k d'r te min tied veur hebbe, want ik hebbe 
meer hobby's. Zo bin ik dus een betien begonnen mit et schrieven in 
et Stellingwarfs. Dan weten him dat ok mar weer! 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Klaas Boersma 

Ik weug bi'j de geboorte negen pond. Ik was drekt een zonuumde 
zwaore jonge. Dokter Beumer van Haulerwiek het mi'j 
doedertieden op 'e wereld hulpen. As et daor wat mit te maeken het 
weet ik niet zeker, mar d'r is in Haulerwiek wel een straote naor die 
dokter nuumd. 
Ik was vief jaor doe de oorlog uutbrak. Naor de kleuterschoele was 
d'r doe niet bi'j, dat ik haelde alderhaande kattekwaod uut. De 
oorlog was net uutbreuken, 'k hebbe zeker docht da'k ok wat doen 
moest, dat doe he'k et heideveld bi'j oons aachter 't huus mar in de 
braand steuken. De braandweer is d'r een peer daegen zute mit west. 
Omdat et venige grond was kon et zomar argens opni'j weer 
beginnen te branen. 
Van jongsof au heb ik hiel vule voetbald. Veur de kachel hadden wi'j 
turf, en mit zoe'n stok turf of mit een varkensblaoze weren wi'j an 't 
schoppen. Een balle was d'r niet, dus wi'j hadden gien aandere keuze. 
Ten ding is mi'j dudelilc wodden, ik bin te vroeg geboren, d'r was nog 
gien betaeld voetbal aanders ha'k et misschien nog wel veer schopt. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Zunne op 07.01, zunne onder 20.13 

maendag 
	

deensdag 

6 7 
september week 36 september 

Zo vael as miege. 
(Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Steggerde) 

In 	 2010 

Ni'je Maone 12.30 
Internationaole Dag van et 

	
Aende Ramadan - Sukerfeest 

Lezen en Schrieven 
	

Nijaor (isr.)) 5771 

woensdag 
	

donderdag 

september week 36 september 

Hiel vuul dingen bin overbodig, 
mar vrundschop bi'j' nodig. 

(Hooltpae) 

2010 



Klaas Boersma 

Nao een jaor of wat boerewark (mien oolden hadden een boere-
spullegien) mos ik in dienst. Dat was allemaole niet zo arg as et mar wat 
beter betaeld hadde. Ie kregen indertied zoe'n gulden per dag en af geld 
kregen koj' vot betaelen veur dingen die votraekt weren of een kepot 
raem of zoks zowat. 
A'k morgens in de kantine een koppien koffie nam mit een vulde koeke 
d'r bi'j wa'k mien dagloon al kwiet. Had ik verlof, nam ik weer geld mit 
van huus. Dat kon vanzels niet al te laank zo deurgaon, dat wodde mij 
al gauw dudelik. 
Doe he'k mi'j mar ziek melded en speulde da'k last van de rogge hadde. 
Nao zes weken soldaot was ik al weer uut dienst. Doe bin ik bi'j de 
C.A.V. an 't wark gaon. Zwaor wark (niet best veur de rogge), de 
boeren bi'j langes mit mael en keunstmest en zo. Dat he'k een jaor of 
wat daon, doe kon ik bi'j de N.T.M. kommen as bussjefeur. Tussen de 
bedrieven deur bin 'k trouwd, kreeg twie zeunen en vier kleinzeunen. 
As bussjefeur (tot an de v.u.t. toe) he'k een mooie tied had. Van alles 
mitmaekt, minder aorige dingen, mar gelokkig ok een boel plezierige 
dingen. Ik kan daor now niet veerder op ingaon, want dan bin 'k nog 
lange niet klaor. 
An now toe bin 'k ok nog de hieltied doende mit meziek en de 
voegelwaacht en hierbi'j wil ik et graeg laoten, jim hoeven vanzels ok 
alles niet te weten. 

Markloper 

(foto: Ruurd -felle van der Leij) 



Nijaor (isr.) 5771 

vri'jdag 	zaoterdag 

10 11 
september week 36 september 

Opscheppen en in de broek schieten is ok een vak. 
(Buil) 

2010 

Nationaole Ziekedag 

zundag 	maendag 

12. 13 
september week 36/37 september 

4I 
Et is zoe'n sokke, 

ie kun him niks in et verstaand kriegen. 
(De Fochtel, Oolde- en Ni'jlaenier) 

2010 



Freddie de Vries 

De hooltekster/ markloper 

De hooltekster heurt ok bi'j de zangvoegels en zien verepak bestaot 
uut de meerst verschillende, prachtige kleuren. We kun de hieltied 
vaeker van die struner genieten, want hi'j is tegenwoordig almar 
vaeker bi'j de huzen te zien. Et is een echte lewaaimaeker en ie 
heuren him al van verens mit zien gekries en geraos. Zien nust stelt 
niet zo vule veur en is wat groter as een doevenust en d'r liggen 
meerst vuuf tot zeuven gruunachtige eier in. De hooltekster is een 
echte alleseter, zo et hi'j roepen, eier van zangvoegels en doeven, 
ekkels, mar ok fruit en zaodsoorten. Zels hadde ik de hoolteksters 
altied in de dopaten zitten as die zoe'n betien riepe begonnen te 
wodden. Dat deden die lieperds al veurdat ik om zes ure naor et wark 
gong. Deur de anleg van jonge rekreaosiebossies, plantsoenen in de 
ni'jbouw en ruilverkavelingsbossies gaot et redelik goed mit disse 
prachtige voegel. 

Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

\-&e mar\bp1uts.ni 	Hoezo  
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Zunne op 07.12, zunne onder 19.57 	Eerste Kertier (maone) 07.50 

deensdag 	woensdag 

14 15 
september week37 september 

Ik bin van een scheper maekt 
en die kommen niet an koeke toe. 

(Ik hebbe now ienkeer mar een betien geld en dat zal ok wel 
- 	 niet aanders wodden; Nijberkoop) 

2010 

donderdag 	vn.,jdag 

16 17 
september week 37 september 

lene die niet van de centen of wil is een taoimelker, 
die is taoi van melken. 

(Steggerde) 

2010 



Henk Jager 

Zonnebaars 

In et Stellingwarfs vertaeld hiet de vis zunnebaors. 
De zunnebaors is inhiems in de midden en et oosten van de Verienigde Staoten van 
Amerike. Daor is et vaeke de vis die men as kiend veur et eerst vongen het. 
De zunnebaors wodt vule in tuuncenters te koop anbeuden. Hij wodt veural in 
tuunvievers, mar ok wel es in een aquarium huilen. Vieverhoolders warderen de 
zunnebaors niet alliend om zien mooie kleuren. In tuunvievers ruumt hij ok 
libellelarven, bloedzoegers en aandere visantaastende pieren en insekten op. 0k vret 
de zunnebaors eieren bruud van aandere vissesoorten, kikkerds en sallemanders. 
In de paaitied maekt een volwassen mannegien een koele in de onderwaeterbojem 
mit et doel dat een vrouwgien hier heur kuut ofzet. Nao et peren bewaekt hi'j et nust 
totdat de eigies uutkommen. 
In 2003 leuten heur zomar inienend meerdere zunnebaorsen in et heldere waeter van 
de Schaopewaskersdobbe zien. Misschien bin ze daor deur iene uutzet? Of d'r bin 
eigies an de poten van waetervoegels of de leerzen en/of de schepnetten van 
onderzukers mitkommen? Daorvédr zat d'r gien vis en It Fryske Gea was d'r niet 
bliede mit. Die was veural bange dat de ni'jkommer alle dikkoppen en libellelarven 
opvreten zol. Om de vis weer kwiet te raeken wodde de dobbe in de winter van 2003 
op 2004 dreugepompt. Dat lokte liekewel niet hielendal. Op et diepste stok bleef een 
poeie opwellend grondwaeter staon. Daornao wodde de bagger d'r mit een kraene 
uuthaeld. Vanof meert 2004 leup de poele weer vol. Etzelde jaor wodden hier 
liekewel alweer twintig territoriaol opstelde zunnebaorsmannegies zien. Et doel 
wodde dus niet berjkt. Ok kan d'r konkludeerd wodden dat d'r in de 
Schaopewaskersdobbe een himzels in staand holende popelaosie van de zunnebaors 
veurkomt. Toch kommen d'r nog de hieltied dikkoppen en libellelarven veur. Veur 
die dierties bin d'rbliekber voldoende schoeiplakken, zoas onderdeuken veenmos. 
In 2007 is de zunnebaors op twie plakken in oostelik Oost-Stellingwarf ontdekt (zie 
kaortien op www.ravon.nl) 

Sjoerd Hoogenkamp 

Paniek 

Ai' an et zuken binnen, kriej' veul opmarkings naorje heufd. 
Langs fietspaeden de jeugd mit 'piep piep', oolde mannegies mit 
'hier ligt toch niks', of grapjassen die roepen dat ze daor heur ring 
verleuren hebben. 
Vaeke kriej' de vraoge wat af an et zuken binnen. 
Vaeke daenken de meensken et al te weten: pieren, waeter, leidings, 
waopens, stienen, perels, of mollen. Ik was es op een kuierpad in 
Oosterwoolde an et zuken, doe een bezorgde jonge mem an mi'j 
vreug as d'r soms bommen laggen. Doe ik zee dat dat wel kunnen 
zol, mar véûr ik zeggen kon dat ik dat niet verwaachtte, sleurde ze 
heur kind veraldereerd mit an zien aarmpien en gong d'r hadde 
draevende vandeur. 



Grote Verzoendag (isr.) 

zaoterdag 	zundag 

18 19 
september week 37 september 

k 

Aj' van de katte of van de kaeter beter wodden, 

dat is allemaole ien pot nat. 
(Et maekt niet uw' waordeur et komt; Hooltpae) 

2010 

Preensiesdag 
Zunne op 07.23, zunne onder 19.41 

Internationaole Dag van de vrede 

maendag 
	

deensdag 

20 21 
september week 38 september 

Die de vis laekt, kocht ze. 
(Eerst negatief over iene praoten en laeter d 'r wel mit in 

zee gaon; De Hoeve, Ni'jhooltpae, Ni'jberkoop) 

2010 



Koosje Hornstra 

18 september: dejaordag van Koosje Hornstra 

Mien naeme is now Koosje Hornstra, mar ik bin geboren as Jacoba Jantine van Elselo in 
1945 in Winschoten. Mien oolden woonden in Finsterwolde, waor mien heit op et 
gemientehuus warkte. Ik hadde al een zussien van 7jaor oold en doe kwam d'r nao roem 
twie jaor nog een zussien bi'j. Doe ik 3,5 jaor was biwwe verhuusd naor Diever en op 
twie jaor in Roden nao, heb ik daor woond tot ik naor Der Izzerd gong. Mien heit kwam 
van Hindeloopen en mien mem van Tietjerk, dus ik hadde een ate en ame en een pake en 
beppe. De kiender in Diever hadden een opa en opoe. Een veurdiel was wel da'k 
daordeur hiel vule taelen leerd hebbe. Mien heit en mem praotten Hielpers tegen mekeer 
en Hollaans tegen oons. Ik kon ok Grunnings, Fries en Drents verstaon, mar gien van die 
taelen praotten. 
Op de legere schoele, de Ulo en de Kweekschoele dee wel blieken da'k taelgevulig was. 
Ik heb 4,5 jaor veur de klasse staon, eerst in Roden en doe in Dwingel. Op een 
daansaovend in Dwingel he'k Chiel kennen leerd en dus kwam ik op Der Izzerd te 
wonen. Vanuut een ambtenersgezin op een boerkeri'je was een hiele overgang, mar daor 
he'k niet vule muuite mit had. Ik hole van dieren, veural van katten en dat kon daor best 
al mochten ze niet in huus. Melken he'k ok leerd en jaoren daon, mar dat wodde niet 
mien hobby. Ik was dan ok bliede dat oonze ooldste zeune dat van me overnam. De 
aandere zeune het ok wel de Middelbere Laandbouwschoele daon, mar is niet de 
boerekaante opgaon. Hi'j warkt bi'j Bouwbedrief Scheenstra op Der Izzerd. Dus ok 
beide jongen bin dichte bi'j huus bleven. Aachterof vien ik et hiel vremd dat ik vanof et 
begin mit Chiel Stellingwarfs praot hebbe, wiels ik dat nooit in et Drents daon hebbe. 
Om de tael nog beter te leren kennen he'k een kursus Stellingwarfs volgd. Ik hebbe tien 
jaor in et bestuur van de Schrieversronte zeten en bin meerdere kursussen Kreatief 
Schrieven doen gaon en die groep bestaot nog altied. We hebben oonszels prissenteerd 
mit Tael en Thee. Optreden is hiel zenewaachtig wark, mar hoe vaeker af dat doen hoe 
makkeliker as et wodt. Elke eerste maendag lees ik veur in Lindestede, saemen mit 
Annie Dedden. Daorveur is et wel belangriek da'k an et schrieven blieve! En dat zal ok 
wel lokken, hoop ik, want et is hiel mooi om te doen. 

Koosje Hornstra 

Mien kuten en ik (1) 

Et had niet vule scheeld of ik hadde ze niet had. Mien vader omschreef ze as 
lucifeshoolties. Et gemis het me in mien jeugd een groot trauma opleverd. Ik 
keek altied naor de aandere maegies bi'j me in de klasse en die hadden ze wel. 
De overgang van de winterkleren naor die van de zoemer was veur mi'j en 
mien moeder een groot drama, want dan mos ik over van de lange broek naor 
de rok en van de kniekousen naor de sokken. Ik vun et doodeng om mit mien 
witte dunne spillebienties de straote op te gaon. Ik had etgevuul dat iederiene 
mitien zien zol da'k gien kuten hadde. Mien idool was Jantje, groot enfors, mit 
mooi vormde bienen en mit mooie kuten, vanzels. Ze was de dochter van de 
Theehuushoolder an de Bosweg en wat was et mooi om mit heur te speulen. 
Mar dat gebeurde niet zo vaeke, want Jantje was populair. Dat ha'k ok graeg 
wezen wild, mar ik was vusen te onzeker en verlegen op die leeftied. Laeter 
he'k eerst begrepen dat et ok een naodiel is aj' de beste van de klasse binnen. 
En dan nog et feit dawwe import weren en da'k een hiel aandere naeme hadde 
as de maegies uut Diever. Die hietten Lammie, Jannie en Mmie en hadden as 
aachternaeme Janse, Vierhoven of De Weerd. En ik hiette Koosje van Elselo. 
Vreselik vun ik et. Dus ik zee mien naeme altied hiel zachies, mit netuurlik as 
gevolg da'k et nog een keer zeggen mos. De aandere maegies hadden ok een 
opa en een opoe, mar ik een pake en beppe in Liwwadden en een ate en ame 
in Hindeloopen. Hielemaole verkeerd! Vuus te ofwiekend. De middelmaot 
regeerde doe ok al! Op de Ulo wodde et wat beter. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Et begin van de haast 05.09 M.E.Z.T. 
Volle Maone 11.17 

woensdag 
	

donderdag 

22 23 
september 	september 

In een vremde geur staon. 
(In een kwaod daglocht staon; Buil) 

2010 

S, vn jdag 

24 
september week 38 

zaoterdag 

25 
september 

Veul beloven en wei 
dot de gekken in vre 

(Hooltpae, 

2010 

nig geven, 
ugde leven. 



Koosje Hornstra 

Mien kuten en ik (2) 

Daor kwammen ok maegies en jongen uut aandere dörpen. Et klikte al gauw mit 
Lammie uut Wapservene. Geaarmd leupen we over de straote, dat kon doe nog in de 
vuuftigerjaoren, en dan telden we deklapkuten. Dat weren neffens oons vreselik dikke 
kuten en die hadden we zels hielemaole niet. Pieteke, de dochter van de lereres Engels, 
hadde de diksten en daor mossen we dan vreselik omme lachen, mar wel zo dat ze et 
niet markte, want daor weren we vusen te schieterig veur. Liekewel, saemen durfden 
we wel meer netuurl ik.Wat ik wel vremd viene is dat mien twiezusters wel mooiekuten 
hebben. Ik vun et hiel ongeliek verdield. Marja, ik leek op mien heit en zi'j op mien 
mem. Zi'j weren ok donker en ik blond. Al op de legere schoele kon 'k beter mit de 
jongen overweg as mit de maegies. Ik was et ienigste maegien dat mit de jongen 
knikkeren moch. We deden doe potknikkeren in een park op et zaand mit kleine 
pottebakkers in de pot en grote glaezen knikkers om mit te schieten vanof de meet. Ik 
moch 'foeken' en dat hul in dat ik een betien stootte, omda'k minder kracht hadde.Op 
de legere schoele ha'k ok zwaor verkering mit Tonny. Ik heb me doe nooit ofvraogd as 
hij mien kuten wel mooi vun. Et is mit ruzie uutraekt en doe hewwe mekeer okjaoren 
niet ankeken, tot we in de dadde klasse omtrent naost mekeer kwammen te zitten en de 
vrede tekend hebben. Jen veurdiel ha'k laeter wel mit mien kuten. Ze begonnen nogal 
hoge en daordeur paste ik makkelik in leerzen. Ik kon de iitssluting goed dichtekriegen 
en dat hadde d'r bi'j mien zussies wel an.Waor as ik bi'j een man as ien van de eerste 
dingen naor kieke bin de kuten en ik bin naojaoren onderzuuk d'r wel aachterkommen 
dat d'r mar hiel weinig mannen binnen mit echt mooien. Temeensen, kuten die ik mooi 
viene. Now he'k d'r gelokkig gien trauma an overholen en dat komt omda'kjaoren 
leden een kursus volgd hebbe bi'j de plattelaansvrouwen mit as titel Wat zeg ik, wat zeg 
jij en daor mos ik veur de groep rondlopen, de broekspiepen optrekken en zeggen: 'Ik 
bin Koosje Hornstra en ik heb mooie kuten!' Ik geleuve ok wel dat et zo is. Ze hebben 
temeensen now al hiel wat jaoren dienst daon en naor tevredenhied. 

Harmen Houtman 

Twintig september 

20-01 2001 	mooie daotum 

20-02 2002 	zol ze me vraogen? 

twintig meert 2003 wat duurt zoks lange! 

20-04 2004 	zuwwe ddn trouwen? 

20-05 2005 	wanneer vragt hij me now? 

20 juli 2007 	gaot ze op 'e kni 'jen om etja-woord te 
vraogen? 

twintig augustus 2008 	hooltze nog wel van mij? 

20-09 2009 	wat bin 'k benijd vandaege... 



zundag 	maendag 

26 27 
september week 38/39 september 

As et schip zinkt, gaon de rotten van boord. 
(Else) 

2010 

Zunne op 07.35, zunne onder 19.24 

deensdag 	woensdag 

28 29 
september 	september 

De schipper zien wief is een wipper, 
die zit in 't veuronder, die dikke donder. 

(De Fochtel) 

2010 



Septemberpuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

• klinker 

• . 	 perdukt van een kiepe 

• . . 	 Stellingwarfs veur 'eelt' 

• . . • 	 pat 

soort boom 

verleden tied van 'rillen' 

soort insekt 

Klaas Boersma 

De vliegenier 

Hi 'f  hadde al jaoren zien brevet 
en was geregeld in de locht. 
Now Zit hi 'fin de ziektewet, 
vleug mit zien auto uut de bocht. 



Laeste Kertier (maone) 05.52 
Inmaekmaond 

Internationaole Dag van de oolderen 

donderdag 

30 
september week 39 

S, 

vn jdag 

1 
oktober 

De vrouwluden hebben 't woord 
en de manluden de daod. 

(Ni 'jhooltpae) 

2010 

Ontzet van Leiden 

zaoterdag 	zundag 

2 3 
oktober week 39 oktober 

Vremde ogen dwingen. 
(Verspreid) 

2010 



Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (X) 
Wat kuj'd'rzoal vienen? 

Et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop an de 
Willinge Prinsstraote beschikt over alderhaande soorten archiefmateriaol. D'r is een 
hiel uutgebreid knipselarchief op et terrein van Stellingwarver tael- en letterkunde en 
geschiedenis en volkskunde van Stellingwarf. Daor vienen jim kraante-artikels, mar ok 
tiedschriftartikels. Op et heden wodt d'r an warkt om dat te digitaliseren. Dan hoef niet 
op de fiets naor Berkoop om et kenniscentrum te bekieken, mar kuj' thuus aachter de 
komputer et ien en aander oproepen en thuus ofdrokken mit de printer. Daornaost bin 
daor de biezundere kollekties. Meerstal bin dat kollekties mit bronnemateriaol, die 
bruukt en anlegd binnen deur verschillende publicisten op et terrein van oonze 
geschiedenis. Docht wodden moet an et archief van Gerke P. Mulder, an dat van ir. Klaas 
Grouwstra, mar bi'jglieks ok an dat van Hendrik Jan Popping en zien heit Jan Hendrik 
Popping, de uutgevers van de Ooststellingwerver. Staorigan kun meensken mit 
belangstelling de komplete beschrieving van de inhoold van die kollekties op oonze 
webstee www.stell ingwarfs.nl  vienen. D'r is ok een beeld- en geluudsarchief. D'r bin ok 
nog hiel appatte kollekties, zoas een grote biebeltheek op et terrein van de iemkeri'je en 
et archief van de Stichting Sasland, de uutgeveri'je van et Nedersaksisch Instituut van de 
Rieksuniversiteit Grunningen. D'r is een ruilverkavelingsarchief, een grote kollektie 
Perveensiaole Blaeden en tal van belangwekkende tiedschriften en jaorboeken op et 
terrein van de regionaole geschiedenis wo' n in et kenniscentrum beweerd en beheerd. Ie 
kun et zo gek niet bedaenken of et is d'r wel: een tenielbiebeltheek, een ofd. 
genealogische publikaosies, mar ok een uutgebreide kollektie op et terrein van de 
archeologie. 
Meensken die an et sneupen willen, bin van hatte welkom op maendag tot en mit 
donderdag van 8.30 - 16.30 ure nao een tillefonische ofspraoke. 
As meensken thuus nog over interessaant materiaol beschikken dat mit de streek van 
doen het en zi'j willen graeg dat zoks veur et naogeslaacht goed beweerd blift, kan d'r 
kontakt opneumen wodden mit Pieter Jonker van de Schrieversronte (0516-451108). 

Boomklever 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 



Wereiddieredag 	 Zunne op 07.47, zunne onder 19.08 

maendag 	deensdag 

4 5 
oktober week 40 oktober 

Een onweersvossien in de haast 
is een veurbode van de winter. 

(Steggerde) 

2010 

Ni'je Maone 20.44 

woensdag donderdag 

6 7 
oktober week 40 oktober 

lene aachter de vieter(s) zitten. 
(Zorgen dat iene hadder warken gaot of opschiet; 

verspreid) 

2010 



Freddie de Vries 

De boomklever 

De boomklever is een onverwaachte ni'jkommer van de laeste 
jaoren. De spechtachtige voegel mit prachtige blauwe en oranje 
kleuren is een welkomme anvulling in oonze omgeving. In 
tegenstelling tot et boomkroepertien gaot de boomklever vaeke van 
boven naor beneden langs de stamme van een boom om vreten te 
vienen. Een stokmennig jaoren leden gong ik wel mit mien breurs 
naor Oranjewoold om de boomklever te zien. Nooit hek him daor 
zien, en now he'k die mooie insektevreter daegeliks om de deure. 
Veural oolde fruitbomen en ekkelbomen mit een roege baaste bin 
geliefd. Hij brödt veurnaemelik in spechtegatten, boomholten en 
tegenwoordig vaeke in voegelhokkies. De ingang van zoe'n 
voegelhokkien metselt hi'j veur een diel dichte en de bojem van et 
kassien wodt bedekt mit schilfers van boomschors, en naalden van 
konniferen. Af et geluud ienmaol kennen dan heur ie dat et hiele 
jaor. Veural in et vroege veurjaor maeken ze mit alderhaande 
vremde spechtachtige geluden een flutte leven en hoef ik feitelik de 
wekker niet meer te zetten. Al mit al vien ik et een anweenst veur 
oonze toch al rieke woonomgeving!!! 

Attie Nijboer 

Kael 

De eerde rokt 
De zoemer stoekt 
Trekt an et kotste aend' 

De bomen wo 'n kael 
De wiend gaot an de hael 
Heur laeste blad verwent 

Et oge mit heur kleuren 
Laot et mar gebeuren 
Omreden kael ok went. 



Alkmaars Ontzet 
Wereidmissiedag veur de kiender 

., vn jdag 	zaoterdag 

8 9 
oktober week 40 oktober 

n. 

Hij zicht ze vliegen. 
(Hi'j is niet goed snik, verspreid) 

2010 

zundag 	maendag 

10 11 
oktober week 40/41 oktober 

Aj' nek daenken en aarm tellen 
dan kuj' je hiel wat verbelen, mar ie bin krek niks. 

(Ni 'jberkoop) 

PICV 	 2010 



Oktoberpuzeltien 

Vulde oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de naeme van 
een bepaolde voegel. 

gebouw veur et geven van 
onderwies 
heufdplak van West-Stellmgwarf 
ontbrekt an de karke van Buil 
dörp oostelik van Wolvege 
buurperveensie 
Stellingwarfs veur Tsjonger 
thuusbasis Schrieversronte 
hier staot dubbele klokkestoel mit 
leidak 
voegel die in plaknaeme in W.-St. 
zit 
Stellingwarver revier 

Sjoerd Hoogenkamp 

Een echte Stellingwarver maotkanne 

Elk gebied hadde vroeger zien eigen maoten en 
gewichten. Een lengtemaot as de roede was 
bi'jglieks in Oosterwoolde niet even laank as in 
Wolvege. Een pond in Grunningen was niet etzelde 
as een pond in Amsterdam. Ie konnen hier as 
reiziger gerust een gewicht uut Amsterdam bruken, af mar wusten 
hoe af dat ommerekenen konnen naor de plaetselik bruukte 
gewichten. Zo kof hier in de bojem gewichten tegen uut 
alderhaande wiendstreken. Dat de Stellingwarvers ok een eigen 
maote hadden, is bekend uut de boeken. Daor is in te lezen dat de 
Stellingwarver inhooldsmaote de mingel 0,86 liter is, wiels de 
Friese mingel omtrint 0,96 liter is. Die tinnen kanne uut de 16e  ieuw 
het an de binnekaante een pegel, een klein pennegien waor de maote 
percies mit ofmeten wodden kon. Deur de kanne tot de pegel mit 
waeter te vullen en vervolgens dat waeter in een mederne maotbeker 
te gieten, kwam ik d'r aachter dat ik een echte Stellingwarver 
maotkanne vunnen had. 



Zunne op 07.59, zunne onder 18.52 

deensdag 	woensdag 

12 13 
oktober week 41 oktober 

29-  
Een dikke boeremeid kost mar een daelder. 

(Verspreid) 

2010 

Eerste Kertier (maone) 23.27 

donderdag 	vn.,jdag 

14 15 
oktober week 41 oktober 

n. 

Pieter 
mit de vieter 

om de schieter. 
(Ni'jberkoop)  

2010 



Henk Jager 

Graskarper (1) 

In et Stellingwarfs vertaeld hiet de vis gröskarper. 
De gröskarper stamt uut Oost-Azië. In Nederlaand wodt de vis al sund 
1977 as biologisch bestriedingsmiddel tegen een overdaodige gruui 
van waeterplaanten inzet. Zien favoriete eten bestaot uut zaachte 
waeterplaanten, zoas draodalg, waeterpest en entekros. 0k lust disse 
vis wel taoiere waeter- en oeverplaanten, zoas de paampel en et 
pompeblad. Bij gebrek an eten vret hi'j ok in et waeter hangende 
stokken van laandplaanten of, zoas grössoorten. Om die (taoie) 
plaanten fien te kauwen het et dier scharpe keeltanen. 
Veur et uutzetten van de gröskarper in Nederlaand moej' toestemming 
hebben van de menister van LNV. Vereist wodt onder eren dat et waeter 
ofsleuten wezen moet van aander waeter. 0k al is de soorte hier op tal 
van plakken uutzet, d'r komt nargens aanders in Nederlaand een 
himzels instaandholende populaosie veur. Veur vermeerdering moet de 
waetertemperetuur een poze omdebi'j de vuventwintig graoden 
Celsius wezen. An die veurweerde ontbrekt et in de Nederlaanse 
waeters. De gröskarper kan ofgrieselike groot wodden, tot wel 120 cm. 
Dat de sportvisker kan d'r een boel aeventuur an beleven. Om zien 
speciaole funktie moet de vis onbeschaedigd in etzelde waeter 
weerommezet wodden. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Henk Jager 

Graskarper (2) 

In Stellingwarf bin in een viever bi'j Berkoop gröskarpers uutzet. 
In 1995 kocht Plaetselik Belang Berkoop een 3,5 bunder groot diel van de 
Meulebos. Et gaot om een oolde parkbos mit een viever en slingerpaeden. 
An et onderhoold was al tientallen jaoren weinig gebeurd. In de winter van 
2004-2005 is et d'r aorig opknapt. Doe hebben vri'jwilligers mit hulpe van 
Laandschopsbeheer Frieslaand de bos uutdund, de viever uutbaggerd, 
baankies zet en ni'je broggies bouwd. 0k is d'r een op zunne-energie 
lopende grondwaeterpompe plaetst. Daordeur blift de viever goed op peil. 
In de zoemer van 2005 gong d'r de hieltied meer grös in de viever gruuien. 
Et spul gruuide vanof de bojem tot boven et waeter uut. Et was liekewel 
gien grös mar de zeldeme 'vlottende bies'. 
P!aetselik Belang was d'rliekewel niet bliede mit. Al gauw wodde d'r tot et 
uutzetten van gröskarpers besleuten. Die beesten zollen de biezundere 
begruuiing dan vanzels opvreten. Dan hadden ze d'rja gien wark van. 
Al in de haast van 2005 wodden d'rvuuftig gröskarpers in de viever loslaoten. 
De exemplaoren weren ofkomstig van een kwekeri'je in Valkenswaard. De 
daoropvolgende winter gongen d'r drekt al een stok of twintig dood. 0k 
daornao zollen d'r goenend sturven wezen. Toch bleef d'r ok een onbekend 
tal in leven. De overlevers vratten de plaanten amper an. Daoromme hebben 
vri'jwilligers de viever in de zoemer van 2007 opschoond. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Wereidvoedseldag 
	

Wereidmissiedag (r.k.) 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
oktober week 41 oktober 

29-  
Die lopt niet in de vetweide. 

(Is slim maeger; Ni 'jtriene) 

2010 

Zunne op 08.11, zunne onder 18.37 

maendag 	deensdag 

18 19 
oktober week 42 oktober 

¼ 

Hij is niet zo mak op 't vessien. 

(Durft wel wat an, gauw lelk; Ni'jberkoop) 

2010 



Henk Jager 

Graskarper (3) 

Mar hadde d'r beter eerst niet onderzocht wodden moeten of de Vissen hier 
wel goed gedi'jen kunnen? De netuur veurzicht de viever Van regenwaeter 
en d'r wijt een bulte iekeblad in. Daordeur verzoert et waeter. In zok 
waeter kan gien (grotere) Vis leven. Et oppompte grondwaeter is liekewel 
een stok schoner. Zodoende vermindert de verzoering, zodat d'r meugelik 
toch vis leven kan. Mar deur de ligging in de bos komt d'r op de bojem 
staorigan een laoge rottend bladofval. Tegere mit de li'je ligging vergroot 
dat de kaans op zoerstofgebrek. Daoromme moet de viever jaorliks 
schonemaekt (hekkeld) wodden. Alliend dan zal dit (misschien) een 
duurzem leefgebied veur de gröskarpers wezen kunnen. 
In de naozoemer van 2008 was in et zudelike stok van de viever een aorig 
stok eupen waeter te zien. Daor wodt et grondwaeter oppompt. Et waeter is 
d'r wel troebel en roestbruun van de iezeroer. In dat diel gedi'jen kleine 
hoeveulheden vlottende bies, waeterlelie, entegrös en entekros, veural de 
laestnuumde wodt vaeke as voer veur de gröskarper nuumd. 
In de rest van de viever was et waeter glashelder en beheurlik dichtegruuid 
mit vlottende bies en knollegiesruske (knolrus). Dat bin soorten van 
voedselaarm waeter. Meugelik bevatten ze zo weinig voedingsweerde dat 
ze de muuite van et opvreten niet weerd binnen. 
Nog niet zo lange leden bin ok in de forellevisvievers in et Oosterse Veld 
gröskarpers uutzet, zodat de viskers minder gruun an de haoke kriegen. 

Harmen Houtman 

Stappen 

Stappend deur et leven 
loop mar mit, et stopt nooit 'even' 

kienderschoegies 	gele klompies 	klompsokken 

sandalen 	gympies 

Voete veur voete, etgaor mar deur 
vieterje schoenen, daor bin ze veur 

bargschoenen 	moterleerzens 	zweedse klompen 

soldaotekissies 	kapleerzen 

Miljoenen stappen deur de tied 
en we stoppen vaeke niet 

spitzen 	naaldhakken 	badslippers 

sloffen 	pantoffels 

in een lange levensloop 
is elke stap veuruut weer ni 'je hoop 



woensdag 
	

donderdag 

20 21 
oktober week 42 oktober 

't Is altied vet in aandermaans schaole/schottel. 
(Et liekt altied dat een aander meer het; Steggerde) 

2010 

Volle Maone 03.36 

S, 

vn jdag 

22 
oktober week 42 

zaoterdag 

23 
oktober 

Een geloksspinnegien in de m orgen brengt zorgen. 

(De Fochte 1) 

2010 



Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (XI) 
Een boekien uut 1848 

In et kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte is een grote 
haandbiebeitheek die deur de eigen staf bruukt wodt, mar die ok toegaankelik is 
veur elkeniene die belangstelling het veur et Stellingwarfs eigene. En daor is hiel 
vule in te vienen. Laestdaegs kwam ik een boekien tegen uut 1848 dat nog niet 
lossneden was. Lichtkaans hebben jim dat ok wel es mitmaekt. Een boek wodt in 
vellen drokt en dan volen en moet dan los sneden wodden. 
In et boekien dat ik vun ston op de titelpagina: 'Gedrukt voor rekening van de 
schrijvers en te bekomen bij W. Eekhoff te Leeuwarden. Nov. 1848'. Et boekien het 
as titel De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de Kennis en Waardering van het 
Plattelands-Bestuur der Grietenijen in die Provincie. Een lange titel veur een dun 
boekien van 48 pagina's. Mar et is spannend om zoe'n oold boekien veurzichtig los 
te snieden mit een briefeupener. Veur die tied docht ik dat et lichtkaans een boekien 
was over welke grietmannen we in Frieslaand had hebben. Mar nee heur, et was 
vule meer een pamflet tegen een omgekeerde gemientelike herindeling. Jim zullen 
jim ofvraogen wat zoks now weer behelst. In Frieslaand wodt de laeste tied drok 
praot over gemientelike herindieling om gemienten fuseren te laoten tot een grotere 
gemiente om meer bestuurskracht te kriegen. Mar meer as 150 jaor leden zatten ze 
mit een aander perbleem in Frieslaand. D'r weren goenend die reupen om de 32 
grieteni'jen in Frieslaand mit heur grietmannen omme te batterijen naor gemienten 
mit burgemeesters. En die gemienten zollen vule kleiner wodden as de bestaonde 
grieteni'jen. En daor zaggen ze alderhaande bezwaoren in. D'r zol dus 
bestuurskracht verleuren gaon. Kostelike argumenten wodden daorveur 
andreugen. Et zol aorig wezen om al die argumenten van doe nog es rustig deur te 
nemen en te vergelieken mit de argumenten die op dit mement opgeld doen 
angaonde de gemientelike herindieling anno 2010. 

Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Af' zin hebben en af' willen kuf' een hieleprotte tillen 

Geld uutgeven is gien keunst, mar om d'r eerlik an te kommen is een stok 
muuiliker 

Goed en lelk is beter as knap en slecht 

Wat zol de wereld d'r een stok mooier uutzien as alle meensken bi 'j  alles wat 
ze deden eerst es an een aander dochten 

Geld kan meensken beheurlik ziek maeken, ze hebben dan een 
onbeheersbere drang naor meer, leven in heur eigen wereltien en et 
geheugen lat heur vaeks in de steek 

Wie bliede is mit kleine dingen, kan him de hiele dag verheugen 

Zuuk gien grote woorden as een klein (gebaor) volstaot 

Et aorigste van plezierige dingen is de herinnering 

Praot alliend over liefde af' weten wat tederhied is 

Gelok is de keunst om een boeket te maeken van de bloemen waor af' bij 
kunnen 



Dag van Verienigde Naosies 

zundag 	maendag 

24 25 
oktober week 42/43 oktober 

¼ 

Hi'j is zo verkeerd as een varken. 
(Buil, De Hoeve, Ni'jberkoop, Oosterwoolde) 

2010 

Zunne op 08.23, zunne onder 18.23 

deensdag 	woensdag 

26 27 
oktober week ó,3 oktober 

¼ 

De bukels (beukeneuten) bin voel dit jaor. 
(leeg; Donkerbroek) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

en snneg 

Vit2n'k Z n 

Cfl3 

..coi)er) 
v1iz 

__ 
kw9od 

Henk Jager 

Mijt 

De naeme van et ongedierte is miet of miete (Nw, Ste). 
Tot miet heuren spinachtige besies die zo klein binnen dat we ze niet 
of amper mit et blote oge zien kunnen. De benaeming miet wodt 
heufdzaekelik bruukt om te zeggen dat een stof d'r mit besmet is. Et 
kan bi'jglieks in et mael, de gotte, de haevermout en de ries 
kommen. In dat geval vermeerderen de spinachtige besies heur d'r 
in, vreten d'r van en poepen d'r in. Daordeur gaon die levensmiddels 
mof roeken en vies smaeken. Om miet te veurkommen moet al dit 
goed in goed slutende bussen beweerd wodden. 0k zit d'r vaeke 
miet in et huj dat dan hujmiet (verspr.) nuumd wodt en daor as 
weinig tegen daon wodden kan. 



donderdag 	vn.,jdag 

28 29 
oktober week43 oktober 

Vee dat mit de stat in de hoogte lopt 
(kiepen, geiten en knienen) levert vaeke schae op. 

(Hooltpae) 

2010 

Laeste Kertier (rnaone) 14.46 	 Hervormingsdag (prot.) 
Aende van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

30 31 
oktober week ó,3 oktober 

29-  
Hi'j het et malle vel an. 

(De Haule, Oosterwoolde, Span ge, Scharpenzeel) 

2010 



Jan Oosterhof 

Kriebel 

Jow zitten an mien haor 
en kriebelen over mien rogge 
Dan weer hier, dan weer daor 
wat bij' toch raozendviogge 

Jow kietelen an mien bienen 
van mien enkel tot mien kni 'je 
Waornaojow bliekber mienen 
kriebelen te moeten an mien ti 'je 

Hooi es op mit dat gekriebel an mien kop 
en niet meer an mien oor kommen, heur 
Now is 't mooi west en slao ik d'r op 
want, kiere-viiege, daor bin vliegemeppers veur! 

Sjoerd Hoogenkamp 

Kleipiepen 

Haost iederiene het wel es een piepekop vunnen. Misschien hef die doe oppakt en 
mitneumen naor huis. Of ie hebben de piepekop even bekeken en daornao weer 
votgooid. Ik neem de piepekoppen die ik vunnen hebbe altied mit naor huus en heb 
d'r daenk ik ondertussen inkelde honderden. Columbus ontmoette in 1492 de eerste 
indianen en kwam doe in anraeking mit tebak. Tebak wodde hier in et begin veural 
zien as geneesmiddel, al weren d'r al gauw meensken die deur hadden dat roken ok 
schaedelik wezen kon. Vanof et aende van de 16e  ieuw kwam et tebaksgebruuk in 
Europa de hieltied meer in zwang. 
De ooldste kleipiepen hebben 
een kleine kop en een dikke  
waandTebak was d'r rn de

5
2 

techniek

17' ieuw nog niet vule en 

Piepekoppen uut verschillende perioden: van e 	en nog 	1. 1610-1675 2.1675-1740 3.1740-1780 

	

niet goed onder de kni'je. 	 4.1740-1840 5. 1750-1890 
Gaondeweg wodde de anvoer 
groter en verbeterde de baktechniek. Zo wodden de piepen langzemerhaand de 
hieltied groter en dunner. 
Omdat de staele van een kleipiepe aorig makkelik brak en de piepies butendat niet 
zo duur weren, wodden ze dan ok niet per stok kocht mar per dezien. As de piepe 
vlakbi'j de kop ofbrak was de piepe niet meer bruukber en wodde votgooid. Dat 
verklaort ok waoromnie d'r zovule van op 'e laanderi'jen liggen. De kleipiepe kuj' 
daoromme wel een betien zien as et eerste wegwarpartikel. Op laanderi'jen waor 
hiel vule piepekoppen liggen is vroeger waarschienlik stadsofval as bemesting 
brocht. Zo bin piepekoppen bek as scharven veur mi'j vaeke een eerste anwiezing 
dat d'r op een stok laand meer interessaants liggen kan en ok uut welke periode. 



Allerheiligen (r.k.) 
	

Allerzielen (rk.) 

Slachtrnaond 
	

Zunne op 07.36, zunne onder 17.09 

maendag 
	

deensdag 

1 
	

2 
november week 44 november 

Verhuzen kost (meer as) beddestro. 
(De Haule, De Hoeve, Else, Peperge-De Blesse, 

Span ge, Lan gedieke) 

2010 

Daankdag veur gewas en arbeid (prot.) 

woensdag 
	

donderdag 

november week 44 november 

Hi'j is as een voegeltien veur de poes. 

(Slim gewillig; Else) 

2010 



Koolmesien 

(foto: Ruurd -felle van der Leij) 

Freddie de Vries 

Et koolmesien 

Et koolmesien is wel iene van de bekendste voegelties om de deure. 
Veural in de winterperiode mag hij him graeg te goed doen an de 
vetbollen en de aepeneuten. Koolmesies bruudden oorspronkelik in 
de holten van oolde fruit- en loofbomen, mar vandaege-de-dag doen 
ze dat veurnaemelik in de nustkassies om huus henne en in de bos. 
De laeste jaoren bin de koolmezen mit een waarm veurjaor hieltied 
vroeger begonnen te bruden. In vroege veurjaoren bin de 
prooidieren van et koolmesien ok eerder, dus hi'j kan him an now 
toe nog aorig anpassen. Et koolmesien hadde vroeger al een goeie 
naeme, want ze vratten de roepen van de kool en van ere gruunten. 
Hiel veul meensken bin altied duvels as een ekster, een kri'je of een 
hooltekster mit de jonge voegelties van de koolmeze an de hael gaot. 
Ten ding moe'n ze liekewel niet over et heufd zien, en dat is dat van 
de tien piekies die uut et ei kroepen d'r minstens negen as voer veur 
aandere dieren dienen. Et zol niet best wezen as de meersten et 
overleven zollen, want dan kwammen we omme in de koolmezen en 
zollen ze deur gebrek an voer toch nog haost allemaol de pupe uut 
gaon!!! 



Ni'je Maone 05.52 

. S, vn jdag zaoterdag 

5 
november week 44 november 

Vroeger zeden ze wel daj' suker in de veensterbaank 
leggen mossen, om de ooievaar te lokken. 

(Buil, Else) 

2010 

zundag 	maendag 

7 
	

rel 

november week 44/45 november 

Die het een verbeling van de ere wereld. 
(Hij/zij verbeelt him/heur nogal wat; Ni'jberkoop) 

2010 



Klaas Boersma 

Jan de wiend 

Hi 'j  kan verschrikkelik tekeergaon 
brengt dan leed op zee en laand, 
mar waor dat now veur neudig is 
gaot boven mien verstaand. 
Hi 'j  zal zien eigen gang wel gaon, 
mar ik zol zeggen: 'Beste Jan, 
afweer zoe 'n gekke bujfe hebben 
gao d'r dan toch bi 'f liggen man.' 

Pieter Jonker 

Uut et kenniscentrum (XII) 
Stellingwarf 701 

Staorigan is iederiene weer bekornmen van et herdaenken en et vieren van etjaor 1309. 
Belangriekste is dat de inwoners van Oost- en West-Stellingwarf heur bewust blieven 
van heur eigen identiteit, heur eigen geschiedenis en heur eigen tael. Mooi, die grote 
riegel van biezundere aktiviteiten deur et hiele jaor 2009 henne. Meensken hebben 
naodaenken kund en lezen kund over wat we aenlik herdaenken, dat is goed. Mar dat 
bewust wezen van et biezundere van oonze streek zol aenlik altied deurgaon moeten. Elk 
jaor moet aenlik een betien in et teken staon van zorgvuldig ommegaon mit de eigen 
kultuuruterings. Dat is niet alliend een taeke en verantwoordelikhied van de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, mar van oons allemaole. Daoromme is et ok 
zo mooi dat de aktiviteiten verspreid over et hiele gebied plakvunnen hebben en dat d'r 
zoe'n protte meensken bi'j betrokken west hebben. Mooi is et ok dat de beide 
geinientebesturen van Oost- en West-Stellingwarf in et laeste ok besleuten om nog even 
flink in de busse te blaozen mit een bedrag van 50.000 euro. Mooi is et ok dat zovule 
orgenisaosies betrokken raekt binnen. Et saemenwarken van alderhaande orgenisaosies 
en van alderhaande meensken die heur mit et Stellingwarfs-eigene doende holen, is 
lichtkaans et alderbelangriekste. Een hecht dreegviak, daor as gien inkelde overhied 
meer omme toe kan. Alle onderwarpen griepen in mekeer. Zol et niet goed wezen, dat al 
die enthousiaste orgenisaosies jaorliks om taofel gongen en mit mekeer naodaenken 
gongen over nog meer gemienschoppelike projekten in de naobi'je toekomst? Projekten 
die d'r toe bi'jdregen dat nog meer meensken belangstelling kriegen en heur bewust 
wodden van et biezundere kerakter van Stellingwarf. Een goed vuld kenniscentrum over 
Stellingwarf kan daor een belangrieke bi'jdrege in leveren. En dan verstaon we onder 
kenniscentrum alle anwezige kollekties bi'j alle orgenisaosies bi'j mekeer. Kiek mar es 
in et Bronnenboek van Stellingwarf van Geert Lantinga en Willem Jongsma. Dat geft 
een mooi overzicht van welke archief- en dokumentaosie-orgenisaosies d'r wel niet 
binnen mit een Stellingwarver kollektie. Et boek is ok nog volop te koop bi'j de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, mar ok in elke goeie boekwinkel. 



Zunne op 07.49, zunne onder 16.57 

deensdag 

november 

woensdag 

10 
november 

't Staot as een vlagge op een modderschute. 
(Wolvege) 

2010 
 

Sunte Matten 
Eupening Karnelvaisseizoen 

donderdag 

11 
november week 45 

., vn jdag 

12 
november 

29-  
Stront, wie het je scheten. 

(Wodde zegd van iene mit een protte verbeling; 

Makkinge, Ni 'jberkoop) 

2010 



Kwabaal 

De naeme van de vis is aolkwabbe (Dhau, Diz, Ld, Nbk, Np, 0w), 
aolekwab (hj: Nw), kwabaol (Bu, Sz) of kwabbe (Np). 
De aolkwabbe is een kabbeljauwachtige vis die niet in de zee mar in 
et binnewaeter leeft. Bi'j oons woonde de vis in helder stromend 
waeter. In et buterlaand zit hij ok in diepe meren. Van dat zol hi'j 
bi'j oons now ok in de diepe zaandzoeggatten leven kunnen. 
Een volwassen aolkwabbe is een roofvis die naachs op aandere 
vissen jaegen gaot. Overdag schoelt dit dier argens onder, bi'jglieks 
onder stienen, onder boten of in hollen. In Stellingwarf paaide de 
aolkwabbe veural op bi'j de revier langes liggende gröslanen die de 
hiele winter onder waeter staon. Véiir de anleg van de Driewegsluus 
in de twintiger jaoren van de 20e  ieuw zal dat op de bi'j de Lende 
langes liggende uterdieken et geval west wezen. Vandaege-de-dag 
zorgt et Friese waeterschop d'r mit zien geautomatiseerde gemaelen 
liekewel veur dat d'r gien gröslaand meer onder waeter staot, of et 
moet al een veur vissen onberiekbere iesbaene wezen. Daoromme 
moet de aolkwabbe bi'j oons (haost wel) uutsturven wezen. Veur 
zoveer opzocht wodden kon is de soort bi'j oons veur et laest in de 
tachtigerjaoren zien. Doe is d'r naemelik nog iene in een foeke in de 
Lendevallei vongen. In de twintiger jaoren van de 20e  ieuw wodde 
onder meer bi'j et modderen in de Noordwooldiger Vaort 
kwabaolen vongen. Hij wodde doe deur de meensken eten. 

Lamkje Hof-de Boer 

November 

't Is weer gebeurd 
mit alle uutbundighied van kleur en fleur. 
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee 
te snuuien langs de kaant 
de laeste gruunties op te zuken. 
De sloden bin zo goed as dreuge. 
Ja disse haast zal oons nog lange heugen, 
want, 't is haost halfnovember    onderhaand. 
De meerste bomen bin al kael. 
Et blad ligt overal, 
now bruun van kleur 
en 't ritselt al mar deur 
tot ok de laesten valen. 
't Is zo heurtied 
en wi 'j geloven et haost niet, 
mar 't is al halfnovember onderhaand. 
Die lochten - zo massief 
in grauw en gries, 
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne ondergaot 
en dan nog even mit een glundig goolden raand 
zien best dot oons wat waarmte mit te geven, 
Want 't is al halfnovember onderhaand. 

(Uut: Van mien kaant bekeken, Lamkje Hof-de Boer, Oosterwoolde, 198 1) 



Eerste Kertier (maone) 17.39 

zaoterdag 	zundag 

13 14
. 

 

november week 45 november 

't Slat as een tange op een varken. 
(Oostenvoolde) 

2010 

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47 
Internationaole Dag van de verdreeg-

zemhied - Offerfeest (islam) 

maendag 
	

deensdag 

15 16 
november 	november 

Pier dat luie dier 
dat luie varken 

die wol niet warken. 
(Lan gedieke) 

2010 



Klaas Boersma 

Spreukies en gezegden 

Een vrund is iene die, as hi 'jjow een haand geft, einsjow hatte anraekt 

Hoe rechtveerdig ze ok binnen, hadde woorden bieten altied 

Humor is een prachtige waeterlelie, die wottelt in et troebele waeter van 
verdriet 

Traonen verdunnen et verdriet 

Af begrepen wodden willen, zeg dan krekt wat af bedoelen 

Hoop is een veurschot op toekomstig gelok 

Et verleden is et ienigste diel vanjow leven waf niet veraanderen kunnen 

Oold wodden is gien keunst, d'r mit omme leren te gaon wel 

De herinnering dief laeter hebben willen, moe]' now maeken 

Een optimist verzint him liekegoed as een pessimist, mar is wel gelokkiger 

Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

De bappe 	h Vol 
.jar et leverj 	r)1ër5 

die naor enecep7  

'5, 9' 

5 	 4I 



woensdag 	donderdag 

17 18 
november week 46 november 

De aarmste vlooien stikken et felste/op een felsten. 
(Meensken mienen soms dat ze hiel wat binnen; 

Steggerde) 

2010 

Werelddag van het Kiend 

., vn jdag 

19 
november week 46 

zaoterdag 

20 
november 

29-  
Ie moe'n niet mitien van de vloer op 'e zoolder stappen. 
(Ie moe 'n niet te vule en te hadde wat willen; Hooltpae) 

2010 



SjoerdHoogenkamp 

Een keuperen brillegien uut Ni'jlaemer 

Et woord 'brille' komt van beril, een soort 	 - 
van mineraol waor de eerste glaezen van 
slepen wodden. Tot de 16e  ieuw weren 
brillen nog een zeldzemhied en haj' anzien 
deur et dregen van een brille. Dat is te zien 
op oolde prenten en schilderi'jen waor t 	-- 
meensken heur mar wat graeg op 
ofbeelden leuten mit een brille. 
Doe in de loop van de 16e eeuw et 
keuperen draodbrillegien uutvunnen was, wodde de brille echt een 
massaperdukt dat veur haost iederiene te betaelen was. 
De perduktie was mit naeme in Duutslaand, waor alle grondstoffen 
veurraodig weren. 
De brillen wodden in oonze kontreinen veural deur bakkiesmannen an de 
man brocht. Bakkiesmannen weren slim belangriek in een tied dat op et 
plattelaand d'r haost gien winkels te vienen weren. 
Et glas kon de ni'je eigener zels in et montuur plaetsen, waornao die et 
montuur vaastezetten kon mit een draotien. Helder glas was nog een 
zeidzemhied. De glaezen weren veurnaemelik gruun, geel of blauw van 
kleur. Dus aenlik leupen de meensken doedertieden al mit hiele hippe 
zunnebrillen omme... 

Roely Bakker 

Daenkend an december 

November is slim zaachte west. Mar now zit de wiend in et noordoosten. 
Koolde vlaegen gaon over et laand. Et vrommesien trekt de maantel dichte 
om heur toe. De hanen diepe in de buse as de wiend om 'e hoeke gloept. 
Aachter de ruten zicht ze de laampen angaon. 
Inienen vuult ze heur weer dat kleine maegien... 

• . Op gele klompies kleppert ze naor huus. Naor mamme. De wiend speult 
mit de blonde krullen die onder et mussien uut kommen. Heur wangen rood 
van de koolde. In et iene maantelbusien zit een eerpel in zulverpepier mit 
een rood keersien. In de aandere een mooie, oranje sinesappel. Et wodt al 
een betien duuster. Lichtkaans dat dommiet et keersien evenpies branen 
mag. De sinesappel dielt ze zundag mit heur kleine zussien. Ze is haost 
thuus. Deur et kleine ziedraempien zicht ze et schiensel van et theelochien. 
Ze wodt d'r hielemaole waarm en bliede van. Een felle rokwiend blaost 
heur bi'jkaans ondersteboven... 

• . .Geliek is ze weer in et hier en now 

Eins is et hielemaole nog niet zo laete. Ze kon best nog even bi'j heur 
oolden an om een koppien thee. Bi'j de gruunteman kocht ze in een 
opwelling een stok of wat grote sinesappels. Wiels ze in de iene haand de 
sinesappels dreegt en mit de aandere de maantel bi'j de hals dichtehoolt, 
stapt ze tegen de striemende wiend in naor huus. 



Werelddag van de Tillevisie 
Volle Maone 18.27 

zundag 	maendag 

21 22 
november week 46/47 november 

lene bij de vodden griepen. 
(Verspreid) 

2010 

Zunne op 08.13, zunne onder 16.38 

deensdag 	woensdag 

23 24 
november week 47 november 

Et is d'r gien vetpot. 
(Verspreid) 

2010 



Novemberpuzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de 
letters van et veurige en d'r komt een ni'je letter bij. 

• klinker 

• . 	 bouwlaand dat hoge ligt 

• . . 	 kriej' op schoele 

• . . . 	 koppel 

plak in Frieslaand 

diel van een bientwark 

soort voegel 

Harmen Houtman 

Wat dierber is 

Een briefien mit een haandschrzft, 
een naalde mit een klossien gaoren, 
de klokke uw' et geboortehuus. 

De fiets van je vader, 
een pottien van de schostienmaantel, 

de sokken, die je mem breidde. 

Een tegeltien van een tante, 
eenfoto van je beppe, 

jow eerste tekenboek 

Niet van weerde veur een aander 
onbedudend veur een vremde, 

marjöw dregen ddt dierbere mit 
in de heugenis an et verleden 



donderdag 	vn jdag 

25 26 
november week 47 november 

As 't es was dat et es was en as d'r een ujlaompien 
geboren wodt en as et dan es zwatbiest was, 

kan ik et dan ok kriegen? 
(Zegd tegen iene die omslachtig praot; Steggerde) 

rK zolo 

Eerste Adventszundag 
Laeste Kertier (maone) 21.36 

zaoterdag 	zundag 

27 28 
november week 47 november 

't Is mooi af nog wat in 't vet hebben. 
(Af nog wat te goed hebben, Ni'jberkoop) 

2010 



Jan Oosterhof 

Vrund 

Doe et donker was en grauw 
vooldenjowjow aarms eupen 
beschaarmdenjow mi 'j gauw 
wiels wi j  tegere deur et duuster leupen 

now staonjow in de gang 
dichteklapt, is dat niet kru? 
mar altied kan ik op jow an 
daankjewel... lieve parreplu 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Een oold vertellegien over de Kaele Dunen 

Af es in de Kaele Dunen kommen, daor bi'j Oold-Appelsche, dan ziej' nog wel es wat, 
daor af in de vremde lanen vaeke omme zuken moeten. De grote hoogten en de leegten 
en et stoefzaand en de mooie veergezichten op de bossen die d'r omme henne liggen, et 
is allegere biesterbaorlik mooi. En niet te vergeten de heide, die in augustus en 
september zo prachtig bluuit. En dan even bekommen onder zoen oolde sparreboom die 
zo geheimzinnig roest, krek al vertelt hi'j je wat uut oolde tieden. 
Wat een mooie stee, en wat hebben de kiender daor een wille. Dan kuj' zien dat ze niet 
veul speulgoed neudig binnen. Daor hebben ze genoeg an et stoefzaand, en ie heuren ze 
niet tot an de Iaete zoemeraovend toe. En wat kun ze dan slaopen van de muuihied van et 
baggelen in et zaand. De wiedhied en de machtige ruumte maekt van ieder daor een 
aander meenske. Ik heb ok nog es een saege heurd over die stee, dat die wo'k disse keer 
graeg anjim vertellen. 
In de tied doe d'r nog reuzen weren, woonde d'r een reus lJlbe in Diever. Daor was hi'j een 
machtig grote bouwboer. Zien breur Brommert was een kiebige mulder. Die hadde in De 
Haske een allemachtig grote roggemeule. Die Brommert was nogal vaeke brokkelig en 
bromstig, dat daoran hadde die zien naeme te daanken. Veural as d'r de iene keer weer wat 
te veule, en de ere keer weer wat te min wiend op de meule was, dan was de man nauw te 
hikken. As Ulbe de rogge döskt hadde, mos hi'j vaeke mit 'n grote zak vol naor zien breur 
te maelen. Dan nam hi'j de weg over et dreuge Appelsche, en dan kreeg hi'j daor een boel 
zaand in de leerzen. As hi'j dan dichte tegen Else an kwam, mos hi'j even bekommen, en 
dan dee hi'j zien grote leerzen uut en schudde dan stromen zaand d'r uut. 
Zo kwammen daor deur dejaoren henne die allemachtig grote zaandbulten, en vandaege 
an de dag bin ze daor nog... 
Vanzels, 't is mar een vertellegien van meensken, mar de kiender vienen et mooi. 
Lao'we hopen, dat dit prachtige stee veur altied beweerd blift, en laoten we d'r es henne 
gaon te kieken, as et mooi weer is. Ie vienen, zo' k al zee, ok in vremde lanen gien mooier 
plak as die Kade Dunen daor bi'j Oold-Appelsche. 

(Uut: Mien wegen bin duustere paeden, Wube Lamers van de Kuunderwal, 
Oosterwoolde, 1980) 



Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 

maendag 
	

deensdag 	
rd 

29 30 
november week 48 november 

29 
Slaachten het zien uutvalen, bek as vrouwluden. 

(Berkoop) 

r 	 2010 

Wereld Aids Dag 
Feestmaond 

woensdag 

1 
december week 48 

donderdag 

2 
december 

4i 	
(te  

29-  
Et komt mooi uut, zee de boer, 
et huj' is op en de koe is dood. 

(Berkoop) 

2010 



Harmen Houtman 

Naor 't oolde huus 

Iklope deur et hoge grös, 'tKaemertien vol spinrag, 
et is zo lange leden daordroomd'ikinmien boeken, 

mar ik wol naor mien oolde huus, en tussen puun en stof en gruus 
ik hebbe uren reden. ontdek ik oolde loeken. 

En zie ik wat d'r over  is, Mien oolde huus in groot verval, 
dan moe 'k dr haost van trillen, ik bin d'r wel van schrokken, 

mar 't huus ston op et goeie plak, mar 't daenken an die mooie tied 
ik zol niks aanders willen, dat zal me nog wel lokken. 

Et is al lange onbewoond, Ik dri j  me omm', et grös is hoog' 

d'r missen hiel wat pannen, etpad kan 'k niet meer vienen, 

en aachter 't oolde schieve raem want alles watje dierber is 
maekte ik grote plannen. zal deur de tied verdwienen. 

Winterkeuninkien 

(foto: Ruurd-Jelle van der Leij) 



S, vn jdag 

3 
december week 48 

zaoterdag 

2 
december 

¼ 

Hij speult niet altied de kaorte die hij uutgooit. 
(Hij perbeert him beter veur te doen as dat hij is; 

Scharpenzeel) 

2010 

Sunderklaosaovend 
Ni'je Maone 18.36 

zundag 	maendag 

5 
	

:ei 
december week48/49 december 

29-  
Aj' niet vule verdienen, hej' niet vule te verteren. 

(Steggerde) 

2010 



Freddie de Vries 

Et winterkeuninkien 

Dit voegeltien heurt mit et gooldhaentien tot de kleinste voegelties 
in Nederlaand. Et winterkeuninkien is in tegenstelling tot waj' 
verwaachten van zoe'n klein onderdeurtien een grote droktemaeker. 
Zien geluud heur ie boven alles uut en mit zien kleine wipstattien is 
et winterkeunjlcjen makkelik te herkennen. Et winterkeuninkien is 
een staandvoegel en leeft van alderhaande kleine insekten, slakkies 
en krobbegies. Et mannegien maekt meerdere nussies waor as et 
wiefien uut kiezen kan. De wonderbaorlik mooie bolvormige 
nussies, maekt van mos, haorties, adderverens, dorre blatties en 
grös, hangt vaeke argens verstopt op de vremdste plakkies. In de 
wottels van een boom die ommewi'jd is, hakhooltstaepels, in een 
waegenhokke of klimrek veur de stokrozen, overal verstopt dit 
behendige voegeltien zien tere nussien om de piekies in groot te 
brengen. 0k al dot zien naeme aanders vermoeden, et 
winterkeuninkien kan min tegen strenge snijwinters. Gelokkig 
herstelt hij him biezunder rap weer van zoe'n weerommevaal, want 
et winterkeuninkien brengt overal waor as hi'j veurkomt veur een 
bulte leven in de brouweri'je. 

Klaas Boersma 

De piloot 

Hi j was een vlieger eerste klass', 
vleug de halve wereld rond, 
mar wus wel waor hij mit doende was, 
bleef mit beide bienen an de grond. 



Islamitisch nijaor (1432) 
Preenses Catharina-Amalia (2003) 

Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

deensdag woensdag 

7 
december december 

(i3 
lene van de vieve is op 'e loop. 

(Noordwoolde) 

2010 

Dag van de rechten van de meenske 

donderdag 

december week 49 

., vn jdag 

10 
december 

*3 
As 't gat zeg van flut 
bin alle knollen vut. 

(Blesdieke) 

2010 



Piere en Slakke (Jan Oosterhof) 

&r3t gl1lei 	Wel nee 
even naodaenk? -' 

	

2 	 fl'k5 
RL1. 

 

	

1 	ZJ5 
v ' cJenKer?. 

J. W. Nijholt 

Een riempien uut Ni'jlaemer 

Mien moeder is opgruuid in Ni'jlaemer, waor ze om 1900 henne naor schoele gong. 
De Scheenstra's woonden doedertieds aachter in Boeistra's poolder op een plaetse 
van de Sickenga' s. Bi 'j 't winter en soms ok al in de haast mossen de kiender mit een 
botien naor de 'hoge weg' brocht wodden om bi 'j de schoele kommen te kunnen. As 
ze nao schoeletied op huus an leupen, maekten ze een riempien op de meensken die 
in de huzen woonden, waor ze veurbi'j kwammen. 
Dat riempien was zo: 

Bi'j meester heurjkde haenekrijen 
En bij HenderkKuper heur ik de sliepstien dri'jen 
Pieter Kolk zien ketelemmer is lek 
En Haans Kroondiek lust gien spek 
Dove Rinke zit veur 't vuur te fluiten 
En dikke Jochem telt zien duiten 
Jan Hooltrop die het geld genoeg 
En Sake Bosma trekt een zwaore ploeg 
Niekles de Boer slaacht een vette koe 
En smit Germ en Jaante de bonken toe 

En dan haf de hiele riegel huzen had van de schoele of an de Lieklaene toe. 
Bi'j Haans Kroondiekleup et oolde karkepad naor Wolvege bij huus langes naor et 
vonder over de Scheene (mit 'n dikke stien d'r op as tegenwichte). 

(Uut: Wie hunnig hebben wil... J. W. Nijholt, Oosterwoolde, 1986) 



zaoterdag 	zundag 

11 12 
december week49 december 

Hi'j is zo vals as een ekster. 
(Noordwoolde, Ni 'jhooltpae) 

2010 

Eerste Kertier (maone) 14.59 	Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

maendag 	deensdag 

13 14 
december week 50 december 

Een pette vol gruuinties (et eerste grune gros) 
is beter as een körfvol vergruuid. 

(Grös dat te lange staon het, zit niks gien help 
meer in veur et vee; Ni'jberkoop) 

2010 



13 december: dejaordag van Roely Bakker 

Zo is 't kommen 

Ik zal een jaor of viere West hebben, doe as ik op et kastfeest van de 
zundagsschoele mien eerste boekien kreeg. Ik hebbe gien idee waor as et 
bleven is. Hoogst warschienlik he'k et stokken lezen. Zolange as et me heugt, 
bin 'k gek West op lezen. 
D'r hebben ok altied al verhaelties in mien heufd zeten. Pattie kun daor rustig 
zitten blieven mar d'r bin ok die as opschreven willen wodden. 
Schrieven in et Stellingwarfs doe ik now eenjaor of tiene. Et is spietig dat mien 
woordeschat in et Stellingwarfs wat beheind is, want et is een tael mit hiele 
mooie woorden. Now he' k et gelok da' k al meer as veertig j aor mit een rasechte 
Stellingwarver trouwd bin. Dat de helpdesk is nooit veer vot. 
Een j aor of tiene leden, de kiender weren doe de deure uut, dat we hadden et an 
tied, bin Jan en ikke naor een kursus Stellingwarfs west. We wollen wel es wat 
meer weten over de Stellingwarven en over de tael die as hier praot wodt. Et 
jaor daorop beud de Stellingwarver Schrieversronte een kursus Kreatief 
Schrieven an. Tine Bethlehem leerde oons de eerste knepies van et maeken van 
kotte verhaelen en gedichten. We leerden woorden as synopsis, flashback, 
feedback, clifhanger en free writing. We oefenden mit rondelen, sonnetten en 
naemgedichten. Et was een inspirerende, mar in et eerste plak een gezellige 
kursus. 
Af verhaelen en zoks op pepier zetten is et vanzels ok aorig as een eer et lezen 
wil. Dat zodoende zet ik zo now en dan wat in De Ovend of Op 'e 
schostienmaantel. D'r komt es wat an An de liende te hangen. D'r verschient es 
een gedichien of verhaeltien op de Stellingwarver of de Fryske kelinder. En 
dan is d'r netuurlik Zuver nuver een hiel appat boekien. 
Och, en die roman die as in mien heufd zit, komt wis ok nog wel een keer klaor. 

Decemberpuzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings in op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de naeme van een bekend persoon. 

- ......rustige aktiviteit mit de ogen dichte 

- 	 zestig menuten 

- zo zwat as de ..... 

- plok de... 

- 	 doej' meerstal drie keer daegs 

- 	 aander woord veur snorken 

- 	 apperaot dat de tied angeft 

- 	 niet vroeg mar..... 

- 	 tied tussen dag en naacht 

naachtvoegel 

- . . . . 	aander woord veur slaoperig 



woensdag 	donderdag 

15 16 
december week 50 december 

41 	(i 

Laot 'm toch in zien eigen vet geerbranen. 
(Laot him toch barsten; Steggerde) 

2010 

vn jaag 	zaoterdag 

17 18 
december week 50 december 

Et kan vriezen, et kan dujjen. 

(Et kan alle kaanten op, Ni 'jberkoop, Makkinge) 

2010 



Sjoerd Hoogenkamp 

Een pelgrimsampul uut Ooldelaemer 

- 	T7 Dat d'r in de middelieuwen ok Stellingwarvers 
op pelgrimstocht west binnen, dot o.e. blieken 
uut disse biezundere voonst uut de 15e ieuw. Et is 

een tinnen flessien, dat bruukt wodde om heilig waeter, eulie of 
grond uut et bedevaortsplak mit naor huus toe te nemen. Zo kon 
zoe'n ampul dienen as een soorte van amulet, dat op et lief dreugen 
wodden kon. Et halsien en de dreegogen bin bi'j dissee 
pelgrimsampul jammer genoeg verdwenen, mar veerder is et objekt 
nog verrassend kompleet. 
An de bolle kaante is een onbekend waopen weergeven, op 'e vlakke 
kaante een middelieuws kruus. 

Bedevaortsplakken wodden bezocht bi'j ziekte, uut 
geloofsovertuging en as straf. D'r wodden vaeke plakken in 
Nederlaand en Duutslaand bezocht, mar d'r trokken ok wel pelgrims 
naor Santiago de Compostella in Spanje, naor Rome en alderdeegst 
naor Jeruzalem. Uut welk plak disse ampul ofkomstig is, is niet 
bekend. 

Sjoukje Oosterloo 

Speciaole kaststal 

As de kaststal weer in de kaemer staot, moet ik daenken an die 
decembermaond doe ik bi'j mien ooldste zuster was. Zij en heur man 
hadden een dochtertien Marieke van vier jaor en ze weren kotleden 
verhuusd. Ik was daor om te helpen en zol de kastdaegen bi'j heur 
uutvanhuzen. Et leek mien zuster wel aorig toe veur Marieke dat ze now 
in een straote terechtekommen weren waor ok hiel wat ere maegies 
woonden. Marieke hadde alliend mar twie ooldere breurs, en kon now 
mooi mit de buurrnaegies speulen, docht mien zuster. 
Mar Marieke docht daor schienber hiel eers over. Ze speulde meerstal 
mit heur drie buurjoongies en leut de maegies links liggen. lene van die 
buurjoongies, Kor, hadde een hoolten pakhuus. Zoe'n iene mit een 
haokien, waor ai' de zakkies mael en ere spullen mit naor boven hijsen 
konnen. Kor was de aldereerste die bi'j Marieke kwam om de kaststal te 
bekieken. Hi'j keek, keek nog es... en draefde doe vot om de aanderen 
op te haelen. 
Ik was boven en heurde him op 'e straote roepen naor de ere joongies: 
'Jonges, now moej'm toch es rap kommen te kieken! Bi'j Marieke 
hebben ze een Jezus-pakhuus!' 



zundag 	maendag 

19 20 
december week 50/51 december 

JïC 
De wiend gaot uut, we kriegen dreug weer. 

(As de zunne mii' de wiend mitgaot naor et noorden; 

Ni 'jhooltpae, Steggerde, Der Izzerd) 

2010 

Zunne op 08.46, zunne onder 16.29 
Volle Maone 09.13 

deensdag 

21 
december week 51 

Begin van de winter 00.39 M.E.T. 

woensdag 

22 
december 

De laampe gaot mi'j uut. 

(Ik begriep et haost niet meer; Steggerde) 

2010 



Harmen Houtman 

Een aand're tael 

Een glimk die zegt: 'Wees welkom', 
of van 'Zo gaot et goed, 

wat mooi daf' d'rweer binnen'. 
et geft je hoop en moed. 

Dat is een aand're tael, 
die kent gien inkeld woord, 

die vragtje om te kieken 
en zo is et akkoord. 

Een haand die zegt van: 'Goeie, 
wat bin ik bliede zeg', 

of 'Now bin 'k d'r te muui veur, 
gao dus mar even weg'.  

Dat is een ere tael, 
die alleman verstaot, 
die zonder 'n inkeld woord, 
de hiele wereld over gaot. 

Een oge dat zegt van: 'Lieverd, 
ikhool toch zo vanjow' 
of 'Blief ie mar op ofstaand, 
ik vienje mar zo-zo'. 

De tael van lief en leden, 
verstaon we allegeer, 
dus lach en kiek en streel mar 
en glimk nog es een keer. 

25 december: dejaordag van Attie Nijboer-Dijkstra (1958) 

Ik bin Attie Dijkstra. Ik bin trouwd mit Jelke Nijboer en tegere hebben we twie 
zeunen, Menno en Friso. 
Ik bin al goed 50 jaor een kastkiend en dat het zo zien veurs en tegens. 
We hebben eerst in Oosterwoolde woond en bin in 1985 naor De Fochtel verhuusd. 
Ik mos daor eerst wel evenpies wennen, mar al gauw dce blieken dat et een gooiden 
greep west het. We wonen middenin de netuur en vuien oons hier thuus. 0k oonze 
jongen, die hier geboren binnen, hebben et naor de zin. 
Ik wark drie daegen op et gemientehuus in Oosterwoolde. Ik bin warkzem op de 
afdieiing VROM (volkshuusvesting en ruumtelike ordening). Ik wark d'r mit plezier 
en omreden ik in dieitied wark, bliftd'r ok nog genoeg tied over veur mien hobby's. 
Ik mag graeg in de tuun wrotten, kuieren, sporten en bi'jglieks schrieven. Tiedens 
een kuier is mennig gedicht ontstaon! Ik schrief sund 2006 in et Steilingwarfs. Ik 
kon et van huus uut wei praoten, mar niet schrieven. Dat kan 'k wei sund ik de 
kursus Steilingwarfs veur beginners voigd heb. Dat het een gooiden greep west, 
omreden ik in mien memmetael vule dichter bi'j mien gevuul kommen kan. 
Schrieven zit me in et bloed en ik vien hieltied weer opni'j inspiraosie. Schrieven is 
veural vule oefenen. Die meugelikhied he'k vunnen deur me an te sluten bi'j een 
schrieverskiub. 
Manluden en vrouwluden die ok graeg schrieven. We oefenen mit alderhaande 
opdrachten. 
Ik heb ok al een peer keer in disse kelinder staon. Een hiel mooie opdracht was 
gedichies maeken bi'j een tal dörpen in Oost-Stellingwarf veur een boek. 
Daornaost bin 'k bestuurslid van de Steliingwarver Schrieversronte. We moe'n mit 
z'n allen de schooiders d'r onder zetten om oonze eigenhied uut te dregen en te 
bescharmen. 
Mien aldereerste Steilingwarfse gedichien past hier wel bi'j, vien 'k. Et hiet van 
Memmetael. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 
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	 donderdag 	vn jdag 

23 24 
december week 51 december 

29,  
Een peerd en een vrouw moej' nooit uutlienen: 

de iene krieg ie maeger en de aander dikke weeromme. 
(Else) 

2010 

Eerste Kastdag 
	

Twiede Kastdag 

zaoterdag 	zundag 

25 26 
december 
	

december 

¼ 

As jim mij uutlachen, 
moej'm me d'r ok weer in lachen. 

(Hooitpae) 

2010 



Attie Nijboer 

Memmetael 

Gaot et Stellingwaifs niet verleuren? 

Moe 'n wi 'j  niet opholen mit zeuren 	 / 

As aanderen zeggen et boeit mi 'j  niet. 

Nee, wi 'j  moe 'n oonze memmetael eren 

Et an oonze kiender leren 

Groots wezen op oons eigen volkslied. 

Deur et uut te dregen en te beweren 

Zuwwe erkenning vergeren 

Raekt et Stellingwaifs niet uut 'e tied. 

Harmen Houtman 

Bi'jkeerslocht 

Lange schaden op 'e muren, 
een keerze is et ienigstlocht 

en ze daenken zaacht, mit weemoed, 
an die lange ezeltocht. 

Alle raemen he 'm ze sleuten, 
even bestaot 'daor buten' niet, 

now is alles vroom en stille, 
zwiegt, verbaosd, de tied. 

Vader slapt, is muui en huut'rig, 
moeke ploegt de woorden deur, 

gloed speult mit de trappetreden, 
in een brunig gele kleur. 

Zachies heur ik aosem daansen, 
zie 'k een kleinen teer gezicht, 

omdat in 't volle locht van d' ienvoold 
in 't wiegien heur eerst-geborene ligt... 

(naor de 'Heilige familie bij avond' van Rembrandt) 



Laeste Kertier (maone) 05.18 
Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 

Onneuzele Kiender (r.k.) 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
december week 52 december 

14J 	 k A 1-14 

Die is zo vlogge as een strontvliege. 
(As iene bepaold niet vlogge is, Ni'jhooltpae) 

2010 

woensdag 
	

donderdag 

29 30 
december 
	

december 

't Gezicht gleed 'm uut. 
(Hij glimkte; Ni 'jtriene) 

2010 



Jan Oosterhof 

Kastknien 

De kastknien, zo hebbe ik lezen, 
hadde toch liever een paoshaeze West 
Goed, docht ik, da's mi 'j  wel best 
dan meugen jow mitpaosken et haesien wezen 

Harmen Houtman 

Euliekoeken 

Euliekoeken, wat eenfeest, 
wij staon in de rij 

veur de kraom mit ronde ballen, 
hieltied komt d'r iene bij. 

Krentebollen, appelflappen 
mit een scheppien 'poeiersni 'j', 

elkeniene rokt de geuren, 
want 't is haost weer oold en ni 'j. 

Dikke poeden, zwaore tassen, 
en ie kriegen now echt nocht, 

koeken op een paantien suker, 
wat hewwe toch lekkeren kocht! 



Ooldejaorsaovend 

S, vn jdag 

31 
december 

Nijaorsdag 

zaoterdag 

11 
 

week 52 jannewaori 

Veul heil en zegen in 't ni'jjaor 
Wi'j' niet geven dan laot 't mar 
Dan weens ik je zeker en gewis 
Een bochel op je verdommenis 

(Makkinge) 
WICV 2010/2011 

Sjoukje Oosterloo 

Dag kastboom! 

De kastdaegen die ik veur de eerste keer vieren zol zonder him. Ik zag d'r 
tegen op as een barg, mar ik nam me veur om flink te wezen. 
Drie weken leden heb ik een aorig gruun kastboompien in huus haeld. Tot 
twie keer an toe is hi'j ommevalen, en daor bin ik hielendal niet 
veraldereerd over. Ik mit mien stuntelige gedoe, ik miste zien starke hanen 
om de boom goed stevig daele te zetten. Hi'j was d'r niet meer om me te 
helpen. Ochja, ik kon hulpe genoeg kriegen om de boom een goed plakkien 
te geven, mar die hulpe sleug ik of. Eigenwies as ik was, docht ik: ik moet 
toch flink wezen! 
Doe mien boom aovens in de hoeke van de kaemer ston te straolen mit al 
zien lochies, was ik d'r hiel bliede mit. Mien boom zag netuurlik wel hoe 
zenewachtig as ik was, doe ik veur de aldereerste keer zonder mien man 
naor de kastnaachtdienst gong. Netuurlik hadde et niks vanneuden om 
zenewachtig te wezen, ik gong ja nut mien beste vrundinne? Mar toch... 
Alderdeegst Oold en Ni'j kwam ik aorig goed deur, ok al miste ik him meer 
as ooit. 
Ja, lieve kastboom, de tied dawwe tegere weren is bi'jkaans omme. Wat 
triest staoj' daor in de hoeke van de kaemer now ik al je lochies en de 
kleurde ballen uut je takken plokt hebbe. Uutvalen zullen je takken 
votdaolik wel niet vanwegens mien traonen die ik vandaege over je takken 
stromen laoten heb. Flink wezen lokt now ienkeer lange niet altied... Dag 
kastboom! 


