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de Ovend 
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"De Ovend" is de Stellingwarver culturele uutgifte, mit 
de naodrok op Stellingwarver schrieveri'je, taelkunde, 
volkskunde en historie. "De Ovend" wodt uutgeven deur de 
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en verschient 
ien keer in de twie maonden. 

Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3, Ni'jhooltpae, 
till. (05610) 8252 
Red. Henk Bloemhoff, Boverweg 15A, Ni'jberkoop, 
till. (05163) 371, of: (050) 120154 
Bureau-red.: Pieter Jonker, bureau Stichting Stellingwar- 
ver Schrieversronte, Meulehoeve, Bongheer 1, Postbusse 
138, 8430 AC Oosterwoolde, till. (05160) 4533 
Tikwark: Henk Kroese, Oosterwoolde. 

Et Ste//ingwarfs Woordeboek 

Woordeboekaovend 

't Is al weer een hiele tied leden dawwe bi'j mekeer 
west hebben, mar et is weer zoveer bi'jkotten. De staand 
van zaeken an now toe, aander taelkundig onderzuuk, en et 
hoe en waoromme van et Stellingwarfs op 'e schoelen kom-
men op 'e bodden in et praotien veur de pauze, deur onder-
getekende. Nao de pauze komt de heer J.W. Nijholt uut 
Wolvege, die vertelt over de netuur van West-Stellingwarf 
(mit toverlanteernplaeties). Aorig veur die uut "West" om 
es even stille to staon bi'j de netuur van de eigen omge- 
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ving, aorig veur die uut htOostt  om wat vertrouwd te rae-
ken mit de omgeving van de buren Dit alles zal wezen op 
woensdagaovend 28 november; et begintomhalf achte. Flak: 
kefg De Vries, Buil. We zullen perberen et niet al te 
laete oflopen te laoten. We hopen vanzels op een protte 
yolk. Wie muuilikheden het mit et vervoer, moet (via de 
kontaktper soon - degene die altied de kaorties krigt) dat 
even an oons kantoor weten laoten; 't adres en et tille-
foonnommer staon wel in disse Ovend (hierboven). Belang-
stellendenuutjim eigen kring bin welkom; in alle geval-
len wel graeg even viadekontaktpersoon weten laoten mit 
hoeveul man stark jim van plan binnen om te konimen! 

Had/hadde/harre 

Veul uutdrokkings leverde dit woord niet op. In de uut-
spraok kan et nog wel es verschillen: harre (veur hard = 
gauw) komt nogal es in oostelike drpen veur. Had = stief, 
stevig, niet mitgevend is daor, veur zoveer ik et uut oons 
materiaol overzie, had (de), lieke as dat et warkelik meer-
stal is. Verscheidendrpengeven (variaosies van) riempies 
as disse uut Olae-Nlae: 
ItHarre  harre, twee boeren op een strontkarre." 
Mar in pattie d3rpen zit d'r ien boer op, in ere plakken 
drieje, en soms alderdeegst viere! 
"A'k komme, zee domenee, komikhadde, endoevul hi'j mit 
de preekstoel naor beneden." (Olae-Nlae) 
Nog ere uutdrokkings: 
"le moe'n niet zo hadde van 't aende gaon." (Obk) 
"Van had hoolt zaeg ie plaanken." (Np) 
"Had en goed is een keunst." (Np, Op) 
"Hadlopers bin doodlopers." (Db, Diz, Ow, Spa) 
(de laeste uutdrokking meuj' donkt me wel as algemien 
beschouwen, al kwam niet elke groep d'r op. Een opmarking 
hier nog over: et vaalt op de maondelikse woordeboekaovend 
niet mit "alle" uutdrokkings boven waeter te kriegen. Dao-
ronnie moe'n we d'r docht mi'j eerst tevreden mit wezen, 
as elke groep een stokmennig (zoveul meugelik) hedaenkt; 
mit mekeer kommen alle d5rpendantoch een hiel aende, al 
weten we dan soms niet, as in een bepaold d5rp een bepaol- 
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de uutdrokking veurkomt. Inderdaod: Had en goed is een 
keunst, mar mit disse veurlopige meniere van anpakken 
moe'n we daenk' eerst tevreden wezen). 
"Zo had as een spieker." (Dho, Diz, Mun, Spa, Wol) 
"Zo had as een stien." (Bu, Dhau, Np, Stegg, Wol) 
"Zo had as *een bikkel." (Algemien) 
"Zo had as staol." (Np, Ma) 
"Zo had as een plaanke." (Ld) 
"Zo had (= viogge) as een dief" (Olae-Nlae). 

hangpaol/lantierpaol 

De paol tussen twie peerden op 'e stal (an ketten) het ver-
schillende naemen. Op en Spa geven "tussenpaol" op, Nbk 
en Stegg hangpaol: 
"De hangpaol ligt van boven" (Nbk). 
Dhau en Pe-Dbl geven hangelpaol: 
"De hangelpaol in de peerdestal is kepot" (Dhau). 
Haost bi'j et biesterbaorlike of is de verscheidenhied an 
vormen van nag een eer woord hierveur, dat oorspronkelik la-
tierboorn west het, mar dat op alderhaande menieren in et 
Stellingwarfs "anpast" is. 
Spa geft lantierpaol, liek as Diz, El, Obk, Spa en Sz; 
lat(t)ierpaol geven Nt en Obk, letierpaol geft El; lan-
tierspaol geft Olae-Nlae, latierboom geft Ow, wiels Bdie 
lawierpaol geft, enDfo ketierpaol. "Wi'j' even de ketier-
paol vaaste doen tussen de peerden, want die is lOS"  (Dfo). 
't Woord zol kommen uutetFraans litire, dat o.e. draag-
stoel betekent. InetMiddelnederlaans (et Nederlaans dat 
op pepier beweerd is van veur de 

16e 
 ieuw) kommen o.e. 

veur: litierboom, leitiereenlantierboom. Veerder vun ik 
o.e. in 't Grunnings lantaaierstk, latairstôk, lanteer-
stk; in 't Fries latierbeam, -stok. 

ofvosten 

As we dorraniet nao oonze aovend in Buil weer op huus an 
gaon, zuwwe op verschillende menieren uutdrokken kunnen, 
dawwe mekeer een haand geven. 
Pattie zullen et hebben over ofvoesten: 
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"Eerst nog even ofvoestenendan gaonwenaor huus?!  (Spa). 
Die uut Nbk, Np en Nt zullen datokzeggen, mar misschien 
zeggen die uut Nbkokofhaandelen. Ofhaandelen komtinal-
le geval ok veur in Dhau, Dho en op 'e Miente. (Nbk geft 
ok: haandelen. B.v.: "Now nog even haandelen. . .") Dho geft: 
"We gaonvot, datwe zullen eerst even of haandelen, " Dhau: 
"Now nog ofhaandelen mit de visite en de drokte is weer an 
kaant." Die van Na en Pe-Dbl geven voestenop: "Wi'j moe'n 
nog voesten!" (Pe-Dbl). 

Henk Bloemhoff 

Op 25 ,juli 1979 overleed oonze trouwe mitwarkster 
van de woordeboekgroep van De Haule, 

Aafje Witvoet-Van der Horst 

in de leeftied van 52 ,jaor. 

Een maond laeter op 29 augustus 1979 overleed heur 
man, 

Geert Witvoet 

in de leeftied van 58 jaor. 

Heur waarme belangstelling veur et wark van de 
Schrieversronte blift as herinnering. 

Dat zi'j in vrede rusten zullen. 

-144- 



HA ARM de eerste Stellinywarver roman 

Al bin d'r al aorig wat woorden an oons ni'je boek 
Haarm van Hendrik Vondeling spendeerd, toch wi'k nog6f-
fen stille staon bi'j et biezundere van now krek et uut-
kommen van dit boekien. Et gaot hiere - en pattie hadden 
daor al (te) lange op waacht - ometeerste laank deurlo-
pende verhael in et Stellingwarfs, dat ie kun et een ro-
man numen. De hiele ontwikkeling van de Stellingwarver 
schrieveri'je vreugdaor staorigan ornme. Haarm zuj' as le-
zer misschien niet zoveul aeventuren in vienen of psycho-
logische ontwikkelings, watdemeersten aenlik gi van een 
roman verwaachten. Et is liekewel de vraoge as et de schrie-
ver wel hielemaol lokt wezen zol - zonder dat wat veur 
him de heufdzaeke is: de beschrieving van et boereleven 
van et begin van disse ieuw, te kot te doen - om van meer 
aeventuren, veul psychologische verwikkelings 6n histo-
risch en volkskundige beschrieving, echt ien gehiel te 
maeken. Zoks vaalt niet mit Wat je as Steilingwarver le-
zer in alle geval opvaalt, is ditte: de aord van Haarm en 
zien volkien is goed tekend, en et Tteigene't sprekt zo deur 
alles henne, dat levuienje inditverhaeihielendal thuus, 
en dat komt ok deur et geve Stellingwarfs. Wat et histo-
rische anbeiangt, is et misschien goed d'r nog es op te 
wiezen dat et hier niet gaot om een voliedige, kaant en 
kiaore beschrieving van et boerewark, liekemin as an de 
totale beschrieving daorvan. Et blift meer bi'j beelden, 
dat ie zoilen ok een vergelieking maeken kunnen mit een 
documentaire. Dat is hielemaoie gien naodiei, dat niet: 
et verbaand tussen personen en historie enzokan nooit in 
een encyclopedie of een woordeboek in zoe'n verhaeievorm 
tot zien recht kommen. Gegevens en de hiele beschrievings-
wieze maeken naor mien indrok et boekien ok geschikt veur 
gebruukop 'eschoelen, zeker as de onderwiezer wat selecte-
ren wil, of een verbaand mit zien lessen leggen kanenwil. 

Behalven (vanzels) de meensken van oons bureau gavven 
o.e. mitwarking an et boekiendeheren H.J. van Veen (van 
vroeger uut Appelsche) die de tekenings verzorgde, en Pie-
ter I-ieida, jim wel bekenduutDeOvend, die mithulp om de 
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historische gegevens nao te gaon. 
Nit ere moe'n hier nuurnd wodden de subsidiegevers: et 

Van Welderen Rengersfoons, et Laandbouwschoelefoons van 
Oosterwoolde, en de perveensiaole Friese Maotschoppi'je 
van Laandbouw; de Rabobaank van Oosterwoolde maekte een 
belangrieke renteloze liening meugelik. 

Henk Bloemhoff 

VONDELING, H., Haarm, verhael uut 
et Stellingwarver boereleven be-
gin 20e ieuw Oosterwoolde, 1979. 
Een uutgifte van de Stichting Stel-
lingwarver Schrieversronte. Teke-
flings: H. J. van Veen. Pries: f 11,50 
nao I jannewaori 1980 f 13,--. Eer-
Ste drok: 1500 ex. Hiervan kan al-
lienig de boekwinkel nog leveren. 
Twiede drok 1000 ex., en die ver-
schient binnen een dagofwat. Dat 
de Schrieversronte het Haarm douk 
weer in veurraod. 

Op de foto Hendrik Vondeling, de schriever van et boek 
Haarm. Vondeling is op 23 feberwaori 1901 geboren in Oos-
terwoolde. Hi'j bet altied op en top boer west, mar was 
ok wethoolder van de gemiente Oost-Stellingwarf (1935-
1966). Veerder het hi 'j een protte bestuursfunkties had, 
en wodde om zien verd lens ten de eerste ere-burger van Oost-
Stellingwarf. Een jaorofwat nao zien pensionering kreeg 
hi'j tied en zinomeen oolde liefhebberi'je optepakken: 
schrieven. Hi'j schreef van 1954-1964 riegelmaotig veur 
et Fries Landbouwblad, o.e. de rebriek Wel en wee uit de 
Zuid-Oosthoek. 

foto: Martin van Nieuwenhoven (Ni'je Oost-Stellingwarver/ 
Anpakken). 
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Kotte bench ten 

Sutelaktie 1979 

De opbrengst was geweldig: f 15.015,50: 39 x Wilde Gaan-
zen, 118 x Fluitekruud, 180 x Asdewilde roze bluuit..., 
43x1n et honderd, 140x0nder Eigen Volk, 84xEen haand-
vol speulgoed, 791 x Haarm, 32 x Stellingwarf in streek-
naemen op de kaorte, 14 x Singeliers en 77 pakkies ni'j-
jaorskaorten. Hulde anal die meensken die mithulpen heb-
ben. 

Stellingwarver Schrieverskontakt 

Tussen Sunderklaos en Kast komt et Stellingwarver Schrie-
verskontakt now al veur de dadde keer bi'j mekeer: op vri'j-
dagaovend 14 december in "Onder de Linden" in Makkinge. 
len keer in et vorrels jaor komt et SSK bi'jmekeer om as 
schrievers wat beter mit mekaander en mit Ieders wark in 
de kunde te koinmen. lederiene die in et Stellingwarfs 
schrift of van doel is om dat te doen, is daor om 8 ure 
we ikom. 

Personielswisselin 

Mit ingang van 16 augustus 1979 is Rob Sloot bi'j de Wo-
ningstichting Oost-Stellingwarf an et wark gaon. Jammer 
veur oons, mar belangriek veur Rob. Eenprotte succes mit 
jow ni'je wark! Op 26 augustus 1979 kwam zien opvolger 
Egbert Hoekstra uut Berkoop. Op maendag 3 september 1979 
begon Theo v.d. Bles mit zien wark veur et documentaosie-
centrum. H1'j blift tot 1 september 1980. M.i.v. 12 no-
vember is oons bi'jkantoor in Steggerde eupen. Adres: Pe-
pergestraote 111, aachter bi'j d5rpskef De Groot. Eupe-
ningstieden: maendag 19.30-21.30 ure, woensdag: 13.30-
17.30 ure en vri'jdag: 13.30-17.30 ure. 

Pieter Jonker 



De Moezel langes 

De Moezel langes 
raanken de droeven 
tot in de karke, 
omraanken ze geloof 
en hoop en lie fde; 
de Moezel langes 
zweeft in de schiemer 
van de zoemernaacht 
deur fees tende dörpen 
en zingende ho ten 
de golvende geest 
van vergetende wien. 

Jan van Overt jonger 
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As de wilde roze bluuit 
Dit dadde boekien van Johan Veenstra is d'r onderdehaand 

aiweer even. Op donderdag 13 september werende schriever, 
bestuur en perseniel vande Schrieversronte en ere geneu-
digden te gaaste bi'j de gemiente West-Stellingwarf. Mr. 
Boelens, de "eerste burger" van West-Stellingwarf, kreeg et 
eerste exemplaor anbeuden deur de schriever zels. Ok de 
wethoolders, de herenBruinink, Oosterhof, Kramer en Nijen-
huis, en de gemientesiktaoris, deheer 0. Otto, kregen een 
"eerste exemplaor". Mr. Boelens was slim bliede mit et 
ni'je wark van Veenstra, zo zee hi'j ; Veenstra dot belang-
riek wark mit zien schrieveri'je met Stellingwarfs, dat 
hi'j hoopte dat de schriever nog vaeke van him heuren lao-
ten zol. 

In dit boekien het Veenstra een hiele riegel gedichten 
bi',j mekeer geerd die al argens eers in staon hebben, bi'j-
glieksinDe Pennevogel, De Ovend en de Liwwadder Kraante. 
Veurnaemste reden om et boekien uut te geven is dat d'r dude-
uk vraoge naor was bi'j een protte lezers, die graegde ge-
dichten wat bi'j mekeer hebben en holen. Et dot okblieken 
dat op pattie aovens disse gedichten veurdreugenwodden, en 
somsokbespreuken. Niet allemaol ni'j wark dus zoas bi'j 
Fluitekruud (de bundel langere verhaelen), en ok lat de bun-
del niet zoveul ni'je ontwikkelings zien van de schriever, 
mar toch bin 't in 't algemien weerdevolle gedichten, die 
mit een kundige schrievershaand schreven binnen. Fen bundel 
dus, daorikniet graeg van wol dat hi'j in mien boekekaas-
te ontbrak. 't Zal mennig-iene ni'j doen, mit watveur wark 
Johan Veenstra de volgende keer veur 't locht komt. 

Henk Bloemhoff 

VEENSTRA, J., As de wilde roze 
bluuit Oosterwoolde, 1979. Om-
slagtekening: Sietske A. Bloem-
hoff. 46 blz., Pries: .f 6,50. 
Een uutgifte van de Stichting 
Stellingwarver Schrieversronte. 
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Kiendergebed 

Fikkien, weej' nog van van 't zoemer, 
dat we speulden naost oons 1-zuus. 
Dat we deur de lanen zwurven, 
hielendal tot an de sluue. 

En aj' niet meer looen konnen, 
dreug ik je de kape rond. 
'k Vule nog je natte snutien, 
mal klein kroete van een 7-zond. 

Waoroinm' waj' so onveurzichtig, 
zag ie dan die auto niet? 
Waj' mar op de gröshoek bleven, 
now bin Tk je veur altied kwiet. 

'k Wol so graeg es mit je praoten, 
mar de 7-zemel is so veer. 
Aachter de wolkens kan 'k niet kommen, 
pas le goed OP Fikkien, Heer? 

Johan Veenstra 

(Uut: As de wilde roze bluuit) 
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Veur Johan Veenstra 

Beste Johan, wees now toch wiezer 
en gooien al jow dromen vot., 
daormit doen jow jowzels en d' aander 
so schromelil< een stok te kot. 

Zolang' as d'r nog heksebessem 
gruuit in de wilde birkeboom, 
zolang' blift d'r, Johan mien jonge, 
een waorhied in jow jongesdroom. 

Zolang' et vurig loc7zt nog schittert 
van 't gloeiend vliegien in de naacht 
en nog de glimworm le-i1t te posten 
wodt d'r van jow een feest verwaacht... 

Een feest van elfies en keboolters 
die daansen in een lange rei, 
die de steerns uut et lochtroem plokken, 
wel twie veur jow, iene veur mi'j... 

Een feest dat klinkend as een klokke 
de wereld veurleeft hoe as 't moet 
en 't meensdom dat verstrikt in zorgen 
weer in zien droom geloven doet. 

Peggy Klinkhaemer 
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Van huus en hiem: 

Vrou wiuden 
D'r bin een protte soorten vrouwluden. Blonden, brunen, 

dikken, slaanken, kwaoien en lieven. Aenlik bin d'r krek 
zoveule soorten as d'r manluden binnen. D'r bin feminis-
ten, rooieenmooie vrouwen. Een peer veer uut mekeer lo-
pende zaggen we in oonze vekaansie. Omdawwe in 't zuden 
van Spanje weren, maekten we een tochien naor Marokko. 
Aanderhaifure mit de boot naor Ceuta, nog een klein stok-
kien Spanje in Afrika. Doe naor de greens mit Marokko, o-
vergaank naor een hiel aandere wereld. Een dudelik ver-
schil in welveert mit Spanje. Haost hielemaol in 't zwat 
leupen daor de vrouwluden. Ze hadden "de gluier" veur. 
Niet een echte sluier, meer een witte buusdoek veur de 
mond langes mit op 't aachterheufd een kneupe. Een peer 
jongere maegies hadden him stiekem wel es even veurweg. 
D'r wodde oons verteiddatere mannen jeloers wodden zol-
len, as ze de maegies zaggen, op heur man. Dat gong bi'j 
een vrouw van 60 toch niet zo meer op, docht oons. Mar 
ja, ieder laand zien eigen gewoonte. 

Doe we op Schiphol weren mossen we naor et Centraal 
Station. We nammendebus en daor zatzeaachter et stuur. 
Blond en vrundelik. Behendig brocht ze oons de stad deur. 
Vremd, 1k lette extra op heurendocht, ze ridt toch vei-
liger as die sjefeurs. Een niet al te "obi ectief" oordiel, 
daenk'. De vrouw verovert de wereld (te laete). Gek aen-
ilk, dat ze him veroveren mos. 't Hadde toch onopvalender 
gaon moeten. Mar goed, we hebben oonze trambestuursters, 
vrachtwaegensjefeuses, piloten. De vrouwluden bi'j de pe-
lisle meugen et verkeer in en hoeven niet alliend meer 
bi'j de kienderpelisie. 

De vrouw in 't Stellingwarfs, hoe zit et daor mit? In 
't bestuur niet iene (naodat Gerda van der Veen vertrok-
ken is). Op et kantoor niet iene! Niet zo negatief, heur 
1k jim zeggen. We hebben ommes Lamkje en Zwaantje, Siet-
ske en Philo, Rennie en Aofien-muj. Meensken jim hebben 
geliek, de vrouw komt bi'j oons wel an bod. Genoeg? Moet 
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et meer? 1k love niet dat we daor een perbleem van maeken 
moeten. De man of de vrouw bi'j de Ronte mit "talenten" 
krigt de zelde kaansen, dat durf ik gerust te zeggen. Een 
vrouw as douanire, een vrouw as trekkersjefeur, we kie-
ken even verheerd en glimken. Over een peer jaor al niet 
meer. Alliend as een agente in Westme een bon geven zol, 
dan keek 1k misschien nog wat vremd. Vaast en zeker niet 
omdat et een vrouw is! 

Rarmen Routman 

Kruudmoes 
Oonze mannen die de oorlog mitmaekt hebben, en oven-

gens iederiene die onder dienst west bet, zul ie zo now 
n dan starke verhaelen vertellen heuren. Now, zook mien 

man. Hi'j was indield bi'j de greenstroepen en zodoende 
in '39 al gauw es vot. Dat hi'j zo lief wel bi'j zien jong 
gezinnegien en zien boerderi'jgien bleven was leit veur 
de haand, zo f lorissaant was 't niet. Mar hi'j zegt now nog 
altied: "As 1k daor was bi'j mien maoten, dan weren we 
soldaot, al leek et soms meer op kwaojongen." 

Doe ze veur 't eerst opkommen mossen, wussen ze niet 
waor ze terechte koinmen zollen. 't Was al naacht doe ze 
in Wezep belaanden; dat daor mossen ze in een stal over-
naachten. Doe ze wakker wodden heurden ze wat geluden en 
ze sneuven es goed en zeden tegen mekere: "We konnen wel 
bi'j een bakker wezen" Now, enofze dat troffen. Mar de 
hospikken mossen mar naor et Grune Kruusgebouw. Dat was 
dan heur hennekommen. As d'r geveer was mossen ze naor 
Zalk an de lessel. Viak tegen dat Grune Kruusgebouw an was 
een oold boerderi'jgien, waor as een breur en zuster woon-
den: Henderk en Macheltien. Zi'j hadden wat koenen en wat 
bouwlaand, wat kiepen, een peer varkens en een kaif dat 
vermest wodde. Veerder tuun vanzels, die veur de eerpels 
en gruunte zorgde. Hiel ienvooldige meensken waordesol-
daoten al gauw an de koffie zatten. Zo now en dan kwam de 
soldaotes thuusendoe zee hi'j eenkeer: "1k hebbe kruud- 
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moesetenbi'j Macheltien" "WatisdatV' vreug ik. "Now," 
zee hi'j, "dat is zo onnuumlik lekker, wat daor allemaol 
in zit weet ik niet, mar ikhebbe nog nooitzowat lekkers 
had." 1k bin nooit aachter dat recept angaon en weet niet 
wat d'r allemaoleinzat, mar vleis, spek en wost niet te 
min. Een protte kruden en gotte en rezienen, mient hi'j. 

1k daenk dat im, lezers, nog wel een uutvoerig recept 
van de ien of aander kriegen zullen (as reaktie op et stok-
kien van Arp Ernst in de veurige Ovend), zo veer is Wezep 
hier ok niet weg. Macheltien is d'r niet meer, dat die 
kan ik niet meer vraogen. Wat hebben zokke ienvooldige 
meensken een goed daon, daenkik now nog wel es. lederie-
ne wet wel wat soldaoten doe verdienden, en hoe min ze 
thuus mist wodden konnen. En as ze dan een husien van 
hool-an vunnen, dat wardeerden ze wel. Zi'j hulpen zokke 
meensken dan ok overal toe en zo kon et ok wel gebeuren 
dat mien man in Zalk of Wezep zat te melken. 

G. de Boer-Romkema 

Haiku 

Vuurvlinders in It net, 
daansend en vlanmend; de wiend 
7-too it zien aosem in. 

Jan van Overt jonger 
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Een jonge ekster 
Et grind knarpte onder mien treden doe 'k et pattien 

op leup naorethuus toe. Et was d'r netties om huus hen-
ne. Et gras was krek mi'jd en de bloembeddegies weren 
schoffeld, d'r ston glen grssien schieve. Opetbilekien 
naost et huus lag et gr6s nog te bestarven en naost de Se-
ringepolle ston een staolen krf, een hedeschere lag d'r 
dwas over henne. 1k kende de meensken niet, zewoonden d'r 
nog mar een wekeof wat. Alliend vanuut de veerte ha'k ze 
wel es zien, meensken van een jaor of zestig zo op 't o-
ge. Waor as ze percies weg kwammen wus ikniet. Nisschien 
was 't wel een betien nuveromd'r drekt al henne te gaon 
mit de intekenliste veur et drpsfeest, mar ze woonden 
d'r now ien keer en om ze veurbi'j te gaon konnen ze ok 
wel niet aorig vienen. 1k zette de fiets op 'e hoeke van 
't huus tegen de mure an, leup naor de veurdeure toe en 
drokte op 'e belle. Naost de stoepe ston een brune inmaek-
pot mit rooie en witte geraniums d'r in, die volop bluul-
den. 1k belde nog een keer. Doe heurde 1k geluud en nao 
een telofwat woddededeure los daon. Die knaste en piep-
te een betien. De man ston veur me. Ikdeemien bosschop. 
"As jim ok wat tekenen willen veur 't drpsfeest dat we 
over een weke of wat holen?" De man keek me even an, nam 
de liste uut mien hanen, huletpepier een aentienvanhim 
of, en keek de naemenende bedregen es bi T j langes. Hi'j 
was maeger, hadde een mesjesteren broek an en galgens o-
ver de boezeroen henne. HiTj keek me weer an. "Woj' d'r 
misschien even in kommen, de vrouw het krek thee zet.'t 

Aenlik ha'ket strekien da'k mit de liste lopenmos lie-
ver vot-en-daolikdaonmaekt, 1k hadded'rniet zoe'n ver-
let van om mit in huus te gaon, mar et was me te mal om 
nee te zeggen, dat 1k veegde mien schoenen of an de nat-
te dwell die op de stoepe lag en leup de man nao et gaan-
kien deur naor de kaemer. De vrouw was doendeom wat was-
goed op te teren. Ze nikte naor me doe 'k goeie zee. 
se jongkerel. lopt mit de liste veur 't drpsfeest.'T  Rlij 
legde et pepier op 'e taofel daele. "Aj' de thee bruun 
hebben moj' oons mar een koppien inschinken," zee hi'j. 
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De vrouw legde een staepeltien ondergoed op een rim in een 
oolde brune kaaste en gong aachteruut. Even laeter heurde 
ik et rammelen van diggelgoed. 1k keek es deur de kaemer 
henne, 1k zat op een stoelmiteen rood kussen. D'r ston-
nen zes van die stoelen omdevierkaante taofel midden in 
de kaemer. Allemaole mit roole kussens. Op 'e taofel lag 
een donkergruun zwilk mit kleine gele bloempies d'r in. 
Dtr  hongen briede witte gedienen veur de raemen, dat d'r 
bleef mar een klein stokkien over waor a' deur naor bu-
ten kieken konnen. Veur et raem hong een voegelkouwgien 
mit een kenarie d'r in, die glen geluud maekte. Boven de 
schostienmaantel hong een brune tipse doek mit f ranj es d'r 
an. Op 'e schostienmaantel stonnen twie pullenen een fo-
to van een maegien. De man zag da'k d'r naor keek. 'tDat 
is Kobie,T ' zee hi'j. Hi'j kwam in de blenen. 1k zag now 
eerst dat hi'j een betienmit zien rechterbien trok. Hi'j 
pakte et petrettien en legde et veur mi'j op 'e taofel 
daele. Et was een maegien van een jaor of achte, een fien 
gezichien en donker haor mit een strik dTr in. 'tDat was 
oons dochtertien," zee de man. Mit kwam de vrouw de kae-
mer in mit et theeblik mit koppies en paanties en een kan-
ne vol thee. Ze keek naor defoto veur meop 'e taofel mar 
ze zee niks, ze zette de koppies daele. "Suker?" vreug ze. 
1k heurde veur et eerst heur stemme. Zaachte en een betien 
verlegen. 1k nikte. Ze schonk de thee in en zette de kan-
ne op et lochien. Doe gong zebi'jj oons an de taofel zit-
ten. 

De man reurde in de waarme thee. Hi'j begon weer te 
praoten. "'t Is wel wonder, mar wi'j zollen dat jaor ok 
drpsfeest hebben. Et kleine maegienkeekd'rzonaor uut. 
De kaampe waor as et hullen wodden zol was veur oons huus 
uut en we konnen de grote tente, de dri' jmeule en de schiet-
tente staon zien en op een hoekien laandd'rbezieden ston-
nen een peer woonwaegens. Et was mids juli, et verget mi'j 
nooit. Et was zoe'n waarme, brodsige middag. De ere daegs 
zol 't feest beginnen mit spullegies veur de kiender. Et 
maegien zat d'r zovol van. Die middag kuierden we mit 'n 
beidend een tippien deur de bos die naost oons huus lag. 
In de dam van de bos vun ze die jonge ekster. 1k wus wel 
dat d'r een nust zat in len van de hoge ekkelbomen, hie- 
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lemaole in et puntien van de boom. Glen schoelejonge die 
d'r goed bi'j duste. Dat ze jongen hadden wus 1k ok wel. 
1k hadde de oolden wel henneenweer vliegen zien. En laot 
now len van de jongen uutetnust valen wezen. Ze lag d'r 
op T e kni'jen bi'j. "Noej' zien, Heit, een klein ekster-
tien en et leeft nog." Ze hadde geliek, de poties beweu-
gen zo now en dan, etwas iene die tegen et uutvliegen an 
zeten hadde, hi'j zatalmool in de veren. Hi'jhadde d'r 
grif al een schoffien legen want d'r zatten al een stok-
mennig van die dikke blauwe bromvliegen op. "Kun we him 
nietmitnemen, Heit? As we him now es pieren voeren, zol 
hi'j dan niet in leven blieven?" 1k zee dat et niet kon, 
dat hi'j grif stokkende vleugels en poties hadde endat et 
aenlik niks niet slim was van zoe'n ekster. Et weren om-
mes toch mar smerige rovers. Ze haelden ommes nussies van 
ere kleine voegelties leeg. D'r was meer as zat van dat 
goed. 1k dochte d'r niet anomzoe'n jonge ekster mit naor 
huus te nemen. Et was beter dat de jaegers vandaege of 
morgen es een peer keer deur et nust scheuten om dat tuug 
een betien in te kotten. 1k pakte een stok en kiepte et 
voegeltien in de dreuge sloot naost de dam. Et piepte. 
Kobie zee niks, ze leup veerder mit me de bos deur. Die 
middag is ze d'r laeter alliend weeropofzet. Ze bet him 
bliekber uut die dreuge sloot haeld en bet d'r mit naor 
huus wild. Op 'e diek bet ze niet goed uutkeken. De auto 
hadde ok vusen te hadde jacht zeden de meensken die 't 
zien hadden laeter. Et drpsfeest is niet deurgaon. Lae-
ter dan daenk ie waorommeas dat now gebeuren mos. As die 
jonge ekster daor now es niet legen hadde. Mar laeter is 
altied te laete." 

De man zweeg. 1k dronk de laeste peer slokken van de 
thee op en zette et koppien zo veurzichtig meugelik a'k 
mar kon weer op et paantien. De man pakte de liste en keek 
de naemen nog esbi'j langes. "Hej' ok een penne, vrouw?" 
De vrouw trok de taofellae los en legde een potlood veur 
him henne. Hi'j schreef zien naerneenet bedrag op et pe-
pier en rekteme dat weer an. Doe pakte hi'] de beurs die 
op et taofeltien naost de radio lag en gaf me et brief len 
van tiene. 1k burget op, bedaankte him veur de centen en 
de vrouw veur de thee. Ze nikte weer. 1k kwam overaende. 
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"Dan za'k mar es weer veerderop gaon," zee 'k. Hi'j leut 
me d'r uut. 1k heurdededeure piepende weer dichte gaon. 
Op et pattien knarpte et grind onder mien treden. 

Johan Veenstra 

Zeer geleerde heren! 

Zeer geleerde heren! 
jim studeerden 
promoveerden 
deur uutperberen 
in de atmosferen 
mar de geveren 
dat wi'j dommiet creperen 
bin aanst niet meer te keren 

Et lopt uut de haand 
mit al jim verstaand 
et maekt meensken bangs 
och waacht niet te lange 
want et is sen ofgries 
wor in godsnaem' toch wies? 

L. Hof-De Hoer 
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Over et toponiem Wilt inge in 

Appelsche 
Et is now al weer zoe'n dikke twintig jaor leden dat 

d'r in et tiedschrift Fryske Plaknammen No. X (1957: 59-78) 
een artikel verscheen van W. de Jong over Appelsche, mit 
een protte veldnaemen, die op disse meniere gelokkig be-
weerd binnen. Gelokkig, want deur de ontwikkelings in de 
laandbouw en veural deur de now haost voltooide ruilver-
kaveling bin de meersten wel veurgoed van de kaorte ver-
dwenen, al dot de gemiente Oost-Stellingwarf ok nog zo zien 
best omoolde naemenin 't leventeholen deur ni'je strao-
ten d'r naor te numen. Dat is ok gebeurd mit denaeme Wil-
tinge, die De Jong indertied vun in drie veldnaemen: de 
Wiltingeweg, die van de Boerestreek leup naor de Wiltin-
gefenne, en et Wiltingemaod 1),  langs de noordkaante van de 
Ooster-Es. Disse weg was dus et begin van wat laeter in 
mien jonge jaoren nog de Aachterweg hiette, mar wat now 
een straote wodden is, die Oosterse Es nuumd wodt. Dat had 
netuurlik Ooster Es wezen moeten, mar daorwi'k et now niet 
over hebben. De naeme Wiltingerweg (daor heurt gienrin) 
is now de naeme van len van de straoten in dat ni'je ge-
dielte van Appelsche. 

De Jong is niet altied lieke dudelik mit et angeven 
waor aj' zien toponiemen vienen kunnen, mar veur de Wil-
tingefenne was hi'j dudelik genog. Die lag even buten de 
Boerestreek, ten noorden van de Ooster-Es. Mar aj' zuken 
naor die Wiltingemaoddanbliekt, dat die allienig op een 
schetskaortien angeven is mit et defer 11, mar et is on-
meugelik om krek te bepaolen waor as dat ligt. An de nae-
me "maad T' kuj' zien dat et hujlaand west hebben moet, en 
et ienigste daj' d'rveerder van zeggen kunnen is, dat die 
maod veerder naor et oosten legen het as de fenne. Omdat 
ikzomien twiefels hebbeanveule van wat De Jong beweerd 
het, en omdat ik nogal ni'jsgierig uutvalen bin, heb 1k 
perbeerd om d'r aachtertekommen, hoe dat now aenlik zit 
mit die (of dat) Wiltingemaad. 

D'r is op 't ogenblik in Appelsche gien stok laand meer 
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mit disse naeme, en dat is ok niet zoetn  wonder, want et 
hiele gebiedisoinmes nao 1827 ofveend. Mar dan is et wel 
vremd, dat opde kaorte van de Topograf ische Dienst van et 
Ministerie van Defensie, uutgeven in 1970 (kaorte C 12, 
Smilde) een stokkien laand in Appelsehe Willigermaad nuumd 
wodt, en dat is dan te vienen an et aende van de dadde 
wiek, tussen de 3de en 4de wiek, tegen et Plantsoen an. 

= . 	-- 
I 	 - 

4 
Ci 

/N)  

/ 	
.•." 	WILLIGERMAAD 

LX 

Ravenswoud 

A 	 * 

fig. 1. de Willigermaad an et aende van de dadde wiek. 

WITj gaon even wat veerder weeroinmeinde geschiedenis en 
zuken dan de kaorte van Oost-Stellingwarf in W. Eekhoff 
zien Nieuwe Atlas der Provincie Friesland op (uutgeven van 
1849-1859). En wat zien we daor? Tussende9de en de 13de 
wiek ligt een stok laand mit de naeme Wittingermaad 2)• 
Hoe dat ok zit mit die 13 wieken, bi'j Eekhoff ligt oon-
ze maod ok vlak tegen de greens mit Drente an, even ten 
noorden van de Scheid. 
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'I. 

DE WITTINGERMAA1.' 

COmPagnons 
 

Het Boereveen 	I 

cj 

fig. 2. de Wittingermaad tussen 9deen 13de wiekbi'j Eek-
hof. 

Awe now es even kieken naor et kaortien dat Dr. Oos-
terwijk ofdrokt het in zien wark over Appelsche (Notities 
enz., blz. 27), en dat ofkomstig is uut et f emiliebezit van 
Vondeling (L.A.), dat is te zeggen, uutdenaolaotenschop 
van de eerste mit disse naeme, de veenbaos Adam Vondeling, 
dan bliekt dat dit kaortien percies overienkomt mit een 
kaorteinet archief van de "Opsterlandse Veencompagnie", 
in de omsiag mit Inventaorisnomrner 506. Die kaorte is 
K(aart) No. 25, waor op staot as dat hi'j tekend is deur 
L.A. van der Sluis, in 1832 (die L. moet haostwel een ver-
gissing wezen; et was Wietze Alles van der Sluis). Dr staon 
op: de "hoogeveenen" van Appelsche, De Fochtel en Hauler-
wiek, en et kaortien van Vondeling is een kopie van een 
fragment, waor Vondeling (?) de naemen vandepercelen en 
de jaortallenop invuld het. Et ienigste verschil is, dat 
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op de kaorte van Van der Sluis de eerste wiek nog niet veer-
der deurgreuven is as de bocht an et aende bi'j et Fochteler-
wiekien, en dat d'r nog een anzet te zien is van een wiek 
tussen de elf de wiek en de Scheid, even veurbi'j debocht in 
de vaort. Op disse beide kaorten ligt de Willingermaad tus-
sen de I ide wiek en de greens mit Drente. Singeliers is dat 
et Boereveen op beide ligt ten noorden van devaort bi'j de 
Scheid. Dit laeste is bi'j Eekhoff beter angeven. 

I 	I 

2 kbH 4  -;.- 
4 	.4 rq  

•r r1 	 WILLINGERMAAD 
I 

Q) Q) O 
N ct 

e6 

fig. 3. de Willingermaad tussen ilde wiek en de Scheid 
bi'j Van der Sluis en Vondeling. 

In et Archief vandeOpsterlaanse Veencompagnie zit in 
Inventaorisnommer 544 nog een kaorte van de "hooge veenen" 
van Appelsche en De Fochtel van 1839 (Kaorte K. 26) en 
daor zien wi'j de Wittingermaad tussen de 6de en 7de wiek 
En et boereveen ten noorden vandevaort, even veerder as 
de bocht veurbi'j etBovenste Verlaot. Etjaortal 1839 moet 
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wel een verzin wezen, omdat op een peer percelen te zien 
is, dat ze in 1841 uutgeven binnen. 

Et is niet meugelikomalle kaorties bier op te nemen, 
mar d'r is toch nog iene die ik overnemen wil, temeensen 
een gedielte d'r van. Et gaot om een zo nuumd "figuratief" 
kaortien, een situaosieschets, ofkomstiguut et archief van 
de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord,, en dat 
tekend is deur de schulte-netaoris van Viedder, S.J. van 
Royen. 1k neem d'r een stokkien van over en daorop staot 
rechts onderan te lezen: "wijk in deplaats op de Smilde den 
25 January j .1. gekocht". Uut disse antekening koj' uutvie-
nen, dat et ontbrekende jaortal 1831 west hadde, en zo is 
dit danetooldste bekende kaortien van de situaosie om Ap-
pelsche henne in dat jaor. Wat de ligging van oonze Wiltinge-
maod anbelangt konit dit schetsien aorig overien mit de kaor-
ten van deVeencompagnie, ten noorden van de Scheid, waor ok 
et Boereveen situeerd is (bier "de boereveenen" nuumd). 

groo 	- 	 I  
' I te gebouw 	he Esmeer 

Kte Veenhuizen 	 I 	

eLnen 

I I  

Aaatschappij 
ron den derPpij 	den tsc

van Noord- Zuid- Cd en Westerv1d 
II 

Landscheiding 
ri 

I 	 • 

I 	- 
E WILLIGER 

I 	 Ct 
I - Appelscher Veenen 	 AT 

Appelscher 
I boere Veen en 

	

A elscher aart 	 __________ 

- Appelsche 
buurtschap 

wijk in de plaãts 
op de Smilde den 

- - ;rnarktscheiding 25 January 
02h --------ge ocht (1831) 

Akinge 	van Akinge 	
A' 
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fig. 4. Schetskaorte uut et archief van de Nij. van Wel-
dadigheid 1831: de Willingermaat bi'j de Scheid. 

Etismit disse 'rnaat't  mar een vremde geschiedenis: een 
echte "wandelendet' maat Hoe zol et in warkelikhied west 
hebben? 1k geleuve dat De Jong in dit geval wel op et 
goeie spoor was. Et bewies daorveur vun 1k in een hiel 
aander stok: een onderhaanse koopbrief uut 1823, ok uut 
et Archief van de Maatschappij van Weldadigheid. De akte 
is in twievoold opmaekt in Appelsche, op 11 september 
1823 3)  en ondertekend deur de verkopers Hendrik Klaas 
Jans Dorpregter, Jan Lamberts Tiesinga, de eerstevanAp-
pelsche, de twiede van Aekinge, beneffens Lambert Jans 
Tiesinga uut Terwische as voogd over en veur Klaas Hen-
driks Tiesinga, minderjaorige zeune van wijien Hendrik 
Jans Tiesinga, en veurdekopers (deMaatschappij van Wel-
dadigheid), S. J. van Royen, schout en netaoris in Vledder. 
Et gaot daorin over ien hiele plaetse (floreennommer 7) 
en ien vierde pat van een ere plaetse (No. 4), beide in 
Hoog-Appelsche (now de Boerestreek), mit daorbi'j ien en 
ien vierde zoolstede in et ongescheiden veld van Appelsche 
(de 14 zoolsteden). Daor heb 1k al es over schreven in 
Driemaandelijkse Bladen 28 (1976: 77-93) en 30 (1978: 29-
30). Et gaot now om wat eers, want d'r wodt hier nog an 
toevoegd: t'uitgezonderd drie akkers bouwland, gelegen op 
de Ooster Esch aan de Willinge NaatT' (onderstreping van 
mi'j, G.P.M.) tezamen groot ongeveer twee mudden of vier 
zevende bunder. 

Dit kiopt hielendal mit wat De Jong schrift over de 
oolde Wiltingeweg 4): ... een doorverbinding met andere 
plaatsen heeft deze weg vroeger niet gehad, maar liep vast 
in het veen (onderstreping van mi'j , G.P.N.). Inkombinao-
sie mit waj' vienen op de ooldste kedasterkaorten van 4-

1830, waor de Wiltingeweg niet veerder op leup as ongeveer 
tot et plak waor now et karkhof is, maekt dit docht mi'j 
dudelik, dat de Wiltingemaod ansleut bi'j deWiltingefen-
ne, en dus ok legen hetinet blok tussen de Smidslaene - 
de Vaort - de Boslaene - de Aachterweg, en niet veerder 
naor et oosten in et hoogvene. 

Tot zo veer dan de Wiltingemaod. In een volgend arti- 
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kel wil ik et nog wel eshebben over deman, naor wie dis-
se maod nuumd is: de Hendrik Wiltinge, die al in 1640 o-
verleden was, mar die bi'j zien leven de elgener was van 
de sate Terwische en van nog een peer plaetsen in Hoog-
Appelsche. 

Naoschrift (1) 
As 1k in et bovenstaonde een stokmennig kaorten bespreu-
ken hebbe, dan wil dat niet zeggen dat d'r glen eren bin-
nen. In et nuumde Archief vandeVeencompagnie zitten een 
hiele protte kaorten die betrekking hebben op de Appel-
scherenFochteler venen. Sommigen van laeter daotum (In-
ventaorisnommer 536,K.28 en 29, beide uut ± 1875), of van 
veul vroeger daotum (Inventaorisnommer 518,K.39, kaorte 
van et Appelscher venein 1764 tekend deur Rutger Sybesz). 
Ok de bekende Berend Prakken en Karst P. Jongsma hebben 
kaorten tekend van de hogevenen van Appelsche in 1841 
en 1846 (Inventaorisnornmer 519,K.41 en Inventaorisnoinmer 
444,K.42). Mar veur mien dOel maekten die glen verschil. 
1k kan trouwens de liefhebber van de geschiedenis van de 
veenderi'jeinAppelsche een studie van disse Inventaoris 
van etArchief van deopsterlaanse Veencompagnie deur Drs. 
J. Visser, Chartermeester van et Rieksarchief in Fries-
laand, anrikkemederen. Marie moe'n d'r wel wat tied veur 
over hebben! 
Ok nog ditte: Aj' zukenom een verklaoring van de verbas-
tering van de naeme Wiltinge tot Willinge, Willige(r) en 
alderdeegst Wittinger, dan is et van belang te bedaenken 
dat alle kaortemaekersnao 1827 naor Appelsche kommen bin-
nen, en dat zi'j van de veldnaemen in Appelsche niet veu-
le ofwussen. Ok et kedaster, dat nao 1830 zien kaorten 
maekte, kon oons glen beeld geven van de situaosie van 
veur 1819. Alle verkavelingslijnen bin richt opdevaort, 
de Fochtelerweg of de plaetse et Hoogeveen. D'r zal meer 
studie neudig wezen van de wieze waorop de venen van Ap-
pelsche verkaveld binnen tot Karkeveen, Kloksveen, Meek-
hofsveen, enz., enz. Uut de geschiedenis zoas 1k die hier-
boven schetst hebbe, is wel oftelezen dat zemit de Wil-
tlngemaod en et Boereveen mar een betien in de maege zat-
ten en ze daorom mit et vodderen van de vervening leder 



keer mar wat meer naor et oosten opscheuven hebben tot ze 
bi'j de greens mit Drente niet veerder konnen! 
De naeme Wiltinge was in Appelsche al zoe'n twie honderd 
jaor niet meer bekend, mar die van Willinge (daenk an J. 
A. Willinge, die van 1816-1839 grietman van Oost-Stelling-
warf was) des tebeter. 1k daenke dat ze die beide naemen 
deur mekeer haeld hebben, en d'r Willingermaod, laeter 
Williger-, en doe ze dichte bi'j de Witte Wiek weren, ok 
mar Wittingermaod van maekt hebben. Van belang was et om-
mes toch niet meer, omdat de echte Wiltingermaod al in 1830 
van de kaorte verdwenen Was! 

Naoschrift (2) 
Et bovenstaonde was al bi'j de typer west, doe ikdit nog 
vun: op de kaorte van Rutger Sybeszuut 1764 (Inventaoris-
nommer 518,K.39) hiet oonze Ttmaodt:  de Wilgenmaat 
lene van de Compagnonsboerderi'jen op de Lyklamavaort in 
Appelsche hiet: de Willingermaod. 

Naarden, juli 1979 	 Cerke P. Mulder 

') De Jong nuumt et altied "I-let Wiltingemaad", mar ik be-
twiefel of dat wel goed is. 

2) Etiseen raodsel waor as Eekhoff die 12de en 13de wiek 
weg het. D'r bin nooit meer as 11 greuven. 

3) De koop wodde op 19 september 1823 "approbeerd" deur 
de Permanente Kascornmissie van Weldadigheid en regi-
streerd in Meppel op 5 juli 1827, in Deel 6, No. 60. 
De akte wodde op 5 oktober 1827 in Berkoop overschre-
yen in et "floreenregister van den Dorpe Appelsche" en 
inschreven "ten kantore der Hypotheken te Heerenveen" 
op 24 juli 1827 met 22ste Boek, Letter A, nommer 137 
en "ambtshalve ingeschreven" in et 41ste Boek, Nr. 140. 

4) W. de Jong, Appelsche, in etzelde artikel op blz. 60. 

Opm. Red. 
De heer Mulder schrift venne mit een f. Die schriefwieze 
liekt mi'j (behalven as et vanzels zo uut een bron citeerd 
wodden moet) veur een algemien gebruuk van et Stelling-
warfs of te raoden, omreden ve(e)n(e) en venne, hoewel ze 
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bi'j oons wat verschillends betekenen (venne staot veur: 
vaeks niet zokke beste weilanen tussen de hogere zaand-
gronden en de natte, lege lanen) van 't zelde woord kom-
men, en we now len keer veur de kwestie v/f (en s/z) an 
't begin van woorden neffens et Nederlaans kiezen as on-
geveer 't zelde woord daorin veurkomt. Dedenwedat niet, 
dan zol 't ok fe(e)ne (= veen) wezen moeten. 't Verschil 
tussen ve(e)n(e) en venne bliekt deurdeee klaank tegen-
over de een hoeft niet deur een verschil in spelling v/f 
onderstreept te wodden, een verschil dat trouwens ok gien 
klaankverschil inhoolt. Dat men, deurdat de schriefgewoon-
te him dudelik vestigd het op dit punt, ok wel es eers 
risseneren moet, bliekt uut zute naost sutelen. Daor het 
de s him al lange inburgerd. Mi'j donkt datwedegenen die 
de naeme De Venne an et zwembad van Wolvege geven hebben, 
et beste volgen kunnen. 

Red. 

Cursus Stellingwarfs 
Op maendag 29 november start d'r weer een cursus Stelling-
warfs I. Opgeven nog meugelik bi'j et bureau. till. 05160-
4533. D'r gavven heuralnegen cursisten op. De cursus is 
op maendagaovend en in Berkoop. 

Naob/ieven 
Vroeger weren d'r lange zo veule meensken niet en ok 

lang zo veule huzen niet. le kwammen zo now en dan mar 
iene tegen. Zo was et ok bi'j oons. Grote heidevelden en 
bossen waor ajT  inverdwelen konnen weren d'r nog. Verve-
ling doe we nog kiender weren was dTrnooit  bi'j want d'r 
was in die ruumten genoeg te beleven. Oons schoelepad gong 
dwas deur de heide en een grote venepoele daor wi'j schip-
pies over zeilen leuten mit de wiend, maekt van een ool- 



de kiompe, lag daor midden in. Wi'j mienden in oonze kien-
derverbelInge datditaltied bestaon blieven zol, mar al-
les is al lange verdwenenenie kun je d'r hoe langer hoe 
minder van veur de geest haelen omdat et al zo lange le-
den is. Toch vergeten sornmige dingen je nooit en dan be-
leef le et aenlik ok nog ieder keer weer opni'j. 

'k Zol et over naoblieven hebben. Now, dat mos 1k nog 
al es een keertien. WI T j hadden een beste schoelemeester, 
mar awwe straf kregen dan was et naoblieven. Hi'j miende 
dat dat et beste hulp tegen ondocht en ongeheurzemhied. 
Zo was et op een naozoemermiddag al tegen de haast dat 1k 
et weer es een keertien bedurven hadde in zien ogen en 
hi'j leutmi'j allienig twiehonderd strafriegels schrieven 
nao schoeletied. 1k zat in 't stille lekaal en dee mien 
best om de strafriegels of te kriegen. 1k hadde ze dan ok 
al zo nao een uurtien daon, mar Meester kwam niet opdae-
gen. 1k kon niks aanders as mar waachten want de deure was 
op slot en de raemen weren goed ofsleuten. 

't Wodde allemaole stille om mi'j henneen 't begon al 
wat te schiemeren. 't Was al in tt  laest van september en 
de daegen begonnen al aorig te kotten. 1k begoninde ga-
ten tekriegen dat hi'j mi'j vergeten was en niet meer an 
mi'j docht hadde. Dat 1k begon d'r haost over te daenken 
om toch mar een raem eupen te breken doe 1k inienend haos-
tige voetstappen vernam en et rammelen van sleutels. De 
meester was slim overstuur koj' zien en 't begrootte him 
ok arg dat hi'j mi'j zo lange zitten laoten hadde. TtGao 
mar gauw naor huus, zee hi'j, tilk  hadde j ow vergeten. Et 
spiet mi'j slim mar lekun veur duuster nog wel thuus kom-
men.11  

1k nam de kotste weg deur de heide, maroe here wat wod-
de et inienend mistig. Et aanders zo vertrouwde pattien 
raekte 1k biester en waor 1k eers zo thuus was wodde 
doe allemaole vremd veur mi'j. 1k trapte okal in et wae-
ter en wus niet lens dat 1k an de raand van de venepoele 
ston. En eerda'k et in de gaten hadde zat 1k al an de 
kni'jen toe in etwaeter. 1k snokte een bet ien en een vremd, 
bang gevuul overvul mi'j. Tt  Was krek of kregen duustere 
maachten mi'j te pakken. Zo zat ikeen hiel posien wat te 
goelen en de natte hozen wat uut te wringen, hielemaole 



allienig in half duuster. 
Gelokkig kwam d'r wat wiend en de mist verwi'jde wat. 

1k zag weer een pattien en in de veerte braande een locht. 
1k dochte, dat zal et laampelocht van oons huus wezen, dat 
1k teug d'r hadde op an. Mar 1k kwam bi'j deburen te la-
ne en iene van de grote jongen het mi'j naor huus toe 
brocht. 1k was zichtber een betien overstuur en wat was 
1k bliede dat 1k weer thuus was bi'j mien Mem. Die goel-
de ok even van bliedsehop. Zemos heurok even lochten van 
de ongerusthied 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Daegellkse dinkies 
Nao een strenge winter hewwe ok nog een kooldachtige zoe-

mer had, een hieleboel tussenbeide-weer. Ikhebbed'rgrote 
muuite mit had, om een knappe toppe schaopehuj tewinnen. 
Huj as brood, zeggen de boeren dan, mar zo goed was mien 
huj niet. Doe 1k mit dat huj an et proezen was, docht 1k 
wel es an de vroegere zoemers, die weren ok altied niet 
mooi. We hebben ok wel es hujjen moeten zonder zunne, of 
mit hiel weinig zunne, en dan kreej' d'r altied nog een 
naohujjinge aachteran, want dan begon dat huj te bruuien, 
en dan mossende boeren dollen of ommezetten om et leven. 
Et is ok wel es gebeurd, dat as de boeren et daegs slim 
drok hadden mit hujjen, dat ze naachs op bedde nog an et 
hujjen weren. Et is mi'j ok es een keer overkonimen. We 
hadden daegs drok an et ruteren west en ikke naachs in 
mien droom nogan et ruteren. DTr wol een ruter ommeva-
len, en 1k zol 'm griepen, en inienend gaf mien vrouw een 
schreeuw, want 1k hadde mien elleboge hadhaandig in heur 
gezichte plaant. Och, och wat was ze kwaod, et bedde was 
haost te klein, zokke mementen is de scheiding van de echt 
naobi'j. Aachterof bekeken ha'kderuter mar beter valen 
laoten kund. 

Mien heit huurde vroeger ok wel hujlaand aachter Ool-
delaemer, dat was doe blauwgrslaand, dat wodde ien keer 
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in et jaor mi'jd, en wel in augustus. Dat vul net in de 
grote vekaansie (drie weken doe, moej' now es omme kom-
men). 1k was doe 12 jaor en gong alle daegenmitnaor Ool-
delaemer, dat was een hiel feest veur mi'j. Nit mekaander 
eten in 't laand, dat vun ik prachtig. Dat blauwgrshuj, 
as daor twie daegen de zunne op scheen, dan weren et net 
stopnaalden, zo had en glad. Aj' et op de waegen laeden 
mossen, dan waj T  d'r dood mit verlegen, ie kregen altied 
de neiging om d'r mar weer waeter deur te gooien. 

Naost oons was in die tied ok een boer an 't hujjen, 
en dat was een slim gelovig man, ok zien personiel was op 
iene nao gelovig. Ze hadden de hie le morgen drokan 't huj-
jen west want blauwgrs is gauw dreuge. Et scheutalmooi 
op eterstied an. De boer gong naorzienetersspullen toe, 
om de brune bonen mit spek en soepenbri'j op te waarmen. 
Hi'j reup zien volkien, doe et eten wat waarm begon te 
wodden. Doe ze in de kringe zatten, zee de man die niet 
gelovig was: "In de tied dat jim aachter de pette gaon, 
zal ik de bonen wel even ofgieten." Hi'j lopt naor de 
sloot, hoolt de panne mit bonen boven de sloot, hoolt et 
lid waorschienlikniet goed vaaste, en plump, daor schie-
ten alle bonen de sloot in. Hi'j mit de lege panne weer 
naor zien maoten toe, leut ze de lege panne zien en zee: 
"Nannen, ml' j donkt zo, jim kun ok drekt wel daanken! 

Klaas van der Weg 

Steiingwarver weke in Et Vene 
De dichtersaovend veurig jaor in Et Vene het zo goed vol-
daon, dat d'r now in tide  reade swetser" een Stellingwar-
ver weke kornmen zal van 23-30 november. 
Uut et pergrarnme pikken we disse drie krenten op: 
vri'jdagaovend 23 november dichtersaovend mit: 
- Henk Bloemhoff (lietles veur de ni'je plaete van Siets-

ke en him). 
- Harmen Houtman; Lamkje Hof-De Boer; 
- Johan Veenstra; Immie Hoekstra; Oene Bult; 
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- Arp Ernst en Peggy Klinkhaemer; 
deensdagaovend 27 november veur vrouwluden: 
vri'jdagaovend 30 november ttVrije  naosie Stellingwarf't  
mit: 
- Geert Lantinga: zo as et west het; 
- Irma vanderWal-Pabst: hoe as et ok kan 
- en kabaret van Kast Berkenbosch en Olof de Graaff. 
(bi'j de uutstalling veur de hiele weke het in elk geval 
Dirk Kerst Koopmans uut Balk mit zien hooltgravures en 
schilderstokken toezegd en is ok de Schrieversronte mit 
een boeketaofel en infermaosie daoromhenne present.) 
Dat dit pergramme roemer van opzet is komt deur de mie-
ning vandemeensken van "de reade swetsert', die naost de 
tael en meziek op de dichtersaovend, ok maotschoppelike 
en poletieke vraogstokken an de odder stellen willen. 

Oene 

Een hooltgravure van 
Dirk Kerst Koopmans 





Oe ovenO 
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