
 
 

GEDICHT OVER DE LENDE 

 

Op de film zag je twee volksverhalen. Beide verhalen gingen over het ontstaan van 

de Stellingwerver rivier De Lende.  

Over De Lende werd al veel geschreven. Niet alleen in verhalen, maar ook in 

gedichten. Je leest nu eerst een heel kort gedichtje van de Stellingwerver schrijver 

Jouk. Dat is de schuilnaam van Martinus Bakker, hij leefde van 1926 tot 1996. 

Het gedichtje gaat zo: 

 

Aende 

 

An alles is een aende,  

an alles een begin. 

Behalven an de Lende: 

Die ligt daor tussenin! 

 

 

Willen jullie ook een Stellingwerfs gedicht schrijven over de rivier De Lende? 

Om jullie een beetje op weg te helpen is er voor een rijmwoordenlijst gezorgd. 

Die staat hier meteen onder. Daarna zien je nog een lijstje met bijzondere 

Stellingwerver woorden. Die mag je natuurlijk ook gebruiken! 

Het gedichtje moet uit twaalf zinnetjes bestaan. Wanneer je niet het juiste woord 

in het Stellingwerfs weet, dan mag je het Nederlandse gebruiken! 



RIJMWOORDEN  IN  HET  STELLINGWERFS  

 

thuus  - thuis  

huus  - huis        

moes  - muis 

poes  - poes 

waeter - water 

gesnaeter - gesnater 

kaeter  - kater 

laeter  - later 

tente  - tent 

ente  - eend 

bente  - soort gras 

brogge - brug 

rogge  - rug / rogge 

kleuren - kleuren 

heuren - horen 

zeuren - zeuren 

gries  - grijs 

wies  - wijs 

katte  - kat 

hatte  - hart 

latte  - lat 

peerd  - paard 

weerd  - weerd 

zweerd - zwaard 

meert  - maart 

kaemer  - kamer 

haemer - hamer 

koold  - koud 

oold  - oold 

goold   - goud 

zoolt  - zout 

hoolt  - hout 

kaemer  -  kamer 

haemer - hamer 

ni’j  - nieuw 

sni’j  - sneeuw 

bri’j  - pap 

vri’j  - vrij 

wi’j  - wij 

hi’j  - hij 

zi’j  - zij 



kladde - vel papier  

hadde  - snel 

koeke  - koek 

toeke  - tak 

lelk  - kwaad 

melk  - melk 

stark  - sterk 

wark  - werk 

gaon  - gaan 

staon  - staan 

stille  - stil 

wille  - plezier 

prikkedille - kleinigheid 

lopen  - lopen 

kopen  - kopen 

hopen - hopen 

kieken - kijken 

pieken - kuikens 

jaor  - jaar 

klaor  - klaar 

daor  - daar 

veurjaor - voorjaar  

haor  - haar 

zwaor  - zwaar 

 

Leuke Stellingwerfse woorden die je mag gebruiken in je gedicht: 

 

babbelegoegies - praatjes, fratsen 

bangeschieter - bangerik 

dangelen - knoeien, niet opschieten 

doukies - zo dadelijk, straks 

druusken - opscheppen, zwetsen 

evertaske - hagedis 

frabberig - steeds op vinnige wijze dwars 

goezebroek - domme persoon  

hoetelen - flink bestraffend toespreken 

jakkepoester – opschepper 

klaeterjaeger - populier 

nussieszuken - vitten naar aanleiding van kleinigheden 

ommeraek – enorm, geweldig  

toolteren – schommelen 

tuten - zoenen 




