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Sian gen 
Slangen bin d'r haost niet meer. In mien jongestied 

weren d'r nag genoeg in 't heideveld enindebossen. D'r 
weren ok faobelties over slangen. Temeensen, dat mien-
den wi'j, dat et faobelties weren. D'r was een oolde plag-
gestikker, Folkert0osterloo, die hielwat van slangen of-
wus. Dat kwam ok omdat Folkert altied in 't veld an 
wark was mit plaggestikken en schaopehuden. Hi'j was 
ok scheper west veur de boeren. Vaeke he'k even mit him 
praot zo in de ienzemhied en de stilte am oons henne. Hi'j 
kende alle soorten slangen die hi'j zo integen kommen 
was. Zo hierendaor leut Folkert stokkies heide staon en 
ik vreug him es een keer waoromme hi'i daor de plaggen 
niet ofsteuken hadde. "Ja jonge," zeehi'j dan, uidaor  zit 



een keuningsslange en daor gao 1k altied oniine toe, want 
aj' die raeken mit de schoffel begint hi'j ofgrieselik 
te raozen, as een klein kiend, en dan kommen d'r van alle 
kaanten nog veu'l meer slangen an en dan kuj de bienen wel 
nemen.11 

 

Wi'j keken wel es op zoe'n stee en zaggen inderdaod wel 
es een grote slange onder de heide kroepen. 't Was een 
hiel mode, kleurden iene. 

Ok wussen wi'j niet dat een adder een naachtdier was. 
Mar Folkert vertelde oons dat een adder naachs op de moe-
zejacht gong en dus een naachtdier is en overdag wat in 
't zunnegien ligt te slaopen. In de Koebos onder Ni'j-
hooltpae moe'n vroeger een boel slangen west hebben. 1k 
heb es heurd in verbaand mit die Koebos van een hester-
vanger. 't Was aldiepe indehaast en de liesters trokken 
daor in grote koppels over, naor de zudelike streken. In 
de Koebos was et goed vangen, want daor mochten ze graeg 
een posien pleisteren. Bi'j honderden hadde die man ze 
daor vongen, mar iemossen altied oppassen, want etwemel-
de daor van grote slangen. 

Hi'j zat es bi'j zoe'n vangbeugel om ni'je hester-
beieri op te zetten en ni t  je strikken, doe d'r deur et be-
wegen van de teken van de bomen deur de wiend him wat 
slim koolds in de nekke kwam. De man dri'jde him omme en 
daor hong een metersiange slange in een boompien. Deur de 
wiend slingerde de stat him krek in de nekke. le kun be-
griepen hoe de man schrok. 

Et moet waor gebeurd wezen dat een takkesjouwer, een 
jonge man, aovens niet thuuskwam. Zien vrouw wodde onge-
rust en gong naordeburen. Doe ze op 't plak kwammen lag 
de man bewusteloos en hadde een oplopen heufd. Ze hadden 
drekt deur dat hi'j deur een vergiftige slange heten was 
en vot-en--daolik gong d'r iene om de dokter. Die had 
goed tegengif en dat was ok wel neudig in vroegere tie-
den want et gebeurde een boel dat d'r iene beten wodde 
deur een adder. De man het et leven d'r of redded. 

D'r weren meer verhaelen over slangen. In hiel vroe-
gere tieden moe'n d'r ok hoepelsiangen west hebben, al 
kuj' et aenhik kwaohik geleuven. Daorweetik nog wat van. 
Een boertien op 'e Miente hadde in de heide al een stok- 
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mennig koenen. As pioenier hadde hi'j daor een hoeke hei--
de anmaekt en zo zaachies an al gruunland kregen veur een 
peer biesten. Meensken woonden d'r haost nog niet. Zohier 
en daor iene. Et was een toeke warker en een goed boer-
tien. Morgens vroeg was hi'j al op et laand. I t Was ien 
en al netuur om him henne. De beide koenen leupen in de 
ni'jweide in I t vennegien, dat now mooi grslaand was. 
Ze gavven ok best, mar 'twas wel vremd, want iene van de 
koenen hadde morgens altied een leeg vorrel. lene van de 
vier utters was altied zowat leeg en krek as ze daor in 
It vennegien leupen, was dat zo! Hi'j begon an dieven te 
daenken; de' len of ere gloeperd zol daor wel een f link 
stael melk uut haelen veur eigen gebruuk. Et boertien wol 
d'r meer van weten en gonginde naacht al mit een flinke 
knuppel in de voeste in de wal liggen, mit et gezicht o-
ver I t kaampien waordebeide koenen leupen. Hitj  kon him 
de ogen niet geleuven doe tegen et opkommen van de zunne 
een hoepelsiange over I t laand mit grote vaosie an kwam 
krulen mit de stat in de bek en in hoepelvorm. Die gong 
onder dekoeliggen en zeug mit opheven hals, degrotebek 
om'tkoe-utter henne, in een ogenblikkien et vorrel leeg. 
It Was de koe mit dat spandegierok nog slim makkelik, die 
leut dat wel graeg toe ok nog. Doe kwam de man gauw in de 
bienen en zol mit de knuppel de slange doodslaon. Mar die 
was zo vlogge as waeter en hoepelde weer zo hadde vot dat 
hi'j himinde veerste veerte niet kriegen kon. I t Is een 
oold verhael en elk moet veur him zels d'r mar et rechte 
van geleuven of niet geleuven. Mar I t is lange leden en 
ie weten mar nooit... 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

Krumm elties 

D'r kommen nog altied vraogen en opmarkings over de 
V(ri'je) N(aosie) S(tellingwarf) bi'j oons binnen. Daor 
zitten we dan een betien mit, want, zoas we wel vaeker 
zegd hebben: die V.N.S. het hielemaole niks mit de Schrie-
versronte te maeken. Et is een ploegien van een stok of 
drie mannen dat hielemaole losvande Schrieversronte staot 
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en warkt, en dus buten elke verantwoordelikhied van oons 
vaalt. Et adres van de V.N.S. is danok niet de Meulehoe-
ye in Oosterwoolde, mar etpostbussenommer 11 in Berkoop. 
Et bestuur van de Schrieversronte is verantwoordelik veur 
wat uut naeme van oonze stichting gebeurt: et dri'jen van 
et bureau, de aktiviteiten van de keinmissies (heur veur-
stellen moe'n dus de hieltied deur et bestuur goedvunnen 
wodden), en Schrieversronte-publikaosies. Vanzels is de 
Schrieversronte niet verantwoordelik veur uutspraoken en 
mienings van meensken die wel lid binnen, mar niet 'veur 
de Schrieversronte' praoten kunnen. Alles wat an brieven, 
stokken en zo uut naeme van de Schrieversronte de wereld 
in gaot, daor staot de naeme onder van twie of meer be-
stuursleden van de Stellingwarver Schrieversronte, 6f 
van heufdmitwarker Pieter Jonker, uut naeme van et bestuur. 
As dit niet et geval is, vaalt et buten verantwoordelikhied 
van de Schrieversronte. Veur de dudelikhied maeken we dit 
ok in De Ovend nog mares weer bekendbi'j oonze meensken. 

(bestuur) 

In de Meppeler kraante (21-10-'80) lazzenwe een aorig 
berichien dawwe veerder nog niet naogaon hebben, mar dat 
zullen oonze geschiedenis-liefhebbers daenk' wel doen: 
in et ni'je boek Oude archieven in Overijssel zol een 
historisch ni'jgien te vienen wezen op blz. 81: et was 
bekend dat de inwoners van Iesselham een bepaold weide-
recht hadden op grond in Stellingwarf, mar dat bliekt ok 
veur de lu van Paoslo op te gaon, kuj' uut een ofdrokte 
oorkonde (uut 1341) geweer wodden: "Grietman en richters 
van het land van Stellingwerf verklaren, dat de luiden van 
het kerspel Paaslo recht hebben op de ettinge tussen den 
Hogeveene en Bensynge wheere op den Lendewal gedurende 
veertien dagen voor meiendagenals het hooi van het veld 
is". Ooldere archivarissen (Dr. W.J. Formsma en Dr. J.G. 
Avis) hadden de inventarissen van verschillende gemienten 
rnaekt; Vrouw T. deRaat warkte de zaeke wat bi'j; et. wodde 
een uutgifte van Van Corcum, Assen, 1980. (Red.) 
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Wiltinge in App eische (2) 
Et volgende stokda'kbekieken wil, slat op de verkope 

van laand; et lat zien hoe et in die tied bi'j zoks toe-
gaon kon. Et gaot orn een stok dat (eigenaorig genog) veur-
komt inWeesboek OSW 1601-1643; daor zit et in as los folio-
blad. Er bet, zo'k zee, betrekking op "proclameerd" laand, 
mar de proklamaosie die d'r bi'j heurt he'k niet vunnen. 
Mar et is butendat slim interessaant, omdat d'r haandschrif-
ten in zitten van Hendrick Wiltinge, van Egbert Stevens, 
een bruur van Harmentien Stevens, de wedevrouw van Eyse 
Jans van Terwisga (zie2), SuffridusLycklamaà Nijeholt en 
Esaias (of Eyse) Lyclarna a Nijeholt, ornke van Suffridus 
en van 1624 tot 1639 grietman van Stellingwarf-Oostaende. 
Et gaot om een peer stokken laand; de proklamaosie daor-
veur is anvraogd deur Harmentien Stevens, de wedevrouw 
van Eyse Jans van Terwischeenbestaotuutzeuven artikels 
in de haandschrif ten van de lu daoretorrime gong, enweizo: 
1. Hendrick Wiltinge Ste llinck tot Appelsche versoeckt van 
bloetswegen de niaer-coop van proclameerde landen onder 
presentatie van ontheffinge der cooppenningen, enz, enz. 
(Meerstal kon .k et niet ontcieferen) 7) 
2. Egberr Stevens Stellinck tot Niebercoop versoeckt 
d'niaercoop bloetswegen van de proclameerde landen onder 
presentatie van ontheffinge der cooppenningen Informa 
mitsgaders sijn verschot te restitueren in communi forma. 
3. Jan Jansen als man ende voecht over Hyltyn Hendricks 
onder verbant van sijn persoon ende goederen daar voor den 
rato is coveerende off anderzins daar van gelastigt te 
sijn volgens procuratie, versoeckt d'niaercoop van de pro-
clameerde landen van bloetswegen met presentatie de copers 
te ontheffen.. . (de rest kon 'k niet ontcieferen). 
4. De secretaris als achtersusterling van wijlen Eyso Ter-
wijsgha kinderen uit wiens namen Harmentien Terwijsgha 
als moeder ende legitima tutrix van deselve dese verco-
pinge van d' proclameerde landen heeft gedaen Doordien 
hij Secretaris als naeste bloet van vercoopersche in qlt 
(d.i. qualiteit) d'niaercoop versoeckend met presentatie 
d'coopers t'ontheffen in cornmuni forma ende soe eenich 
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verschot geblijck.. .(veerder niet te lezen). 
5. Esaias v. Lyckiamaals susterling over wijien derwijs-
gha wesen versoeckt het naer (d.i. niaer) van wijien Ter-
wijsgha wesen... (dit hiele stok is veerder niet te le-
zen. Allienig nog al de datering in'tlaest: de 20 april-
lius 1630). 
6. (Dit volgende pat is bliekber van wat laeter, mar et 
is bier bi'j daon, omreden et op dezeldekwestiebetrek-  
king bet. D'r bin daenk' ofwiezings volgd op de veurige 
verzuken, en tegen die beslissing - nullificatie wodt 
dat nuumd - protesteert Egbert Stevens now: 
De Stellinck Egbert Stevens protesteert de nullitate van 
de hiervoor bedoelde niaerneminge vermits de Stellinck 
voorszegd als voile broeder van Harmentien in qit als 
vercoopersche ende oom van de kynderen bij w. (ijien) over-
ledene Terwischae in echte geprocreert ende offereert 
hem dies aengaende liti. 
7. As zeuvende artikel nog es Esaias Lycklama; die zien 
haandschrift kon 'k niet ontcieferen. 
1k hebbe dit stok wat uutgebreider citeerd, omreden d'r 
bepaolde femilieverbanen uut naor veuren kornmen. Zo ver-
zuken de eerstedrieje: Hendrick Wiltinge, Egbert Stevens 
en Jan Jansen alle drieje "bloetswegen T' de niaerkoop. 
Egbert Stevens is een bruur van Harmentien Terwischa, 
mar hoe de verholing mit Wiltinge en Hyltyn Hendricks 
percies ligt, dot hier niet zo dudelik uut blieken. Om-
dat nargens dudelik wodden is dat Wiltinge van 't zelde 
bioed was as Stevens, en dus ok niet as Harmentien, en 
hi'j tochokomke is van heur kiender, moet die baand wei 
an de kaante van de Terwische t s liggen; dat pleit veur 
mien idee da'k al eerder uutspreuken hebbe, dat Wiltinge 
- in de vrouwelike iijn - van die femiiie ofstamt. Et liekt 
niét onmeugelik dat Hiitien Hendricks, de vrouw van Jan 
Jansen, een dochter is van Wiltinge, mar et kan niet be-
wezen wodden. Siiffridus Lycklama à Nijehoit, die him. "ach-
terzusterling" nuumt van de kiender van Harmentien en 
Eyse Jans van Terwisga, was een zeune van Lyckle Piers en 
een kleinzeune van Qrietje Eyses van Terwisga, wiels Esaias 
van Lycklama een zeune was van Hylck Eyses, zuster van 
Grietje (zieveur disse femiliebanen 2). Eenzusterling is 



feitelik eenki end van een zuster, mar dit begrip het donkt 
me nogal wat ere betekenissen kregen, dat et kiopt niet 
altied meer. In zien eigenlike betekenis zal "achterzus-
terling" wel de betekenis hebben van "kiend van een zus-
terling", dus de feguren oold-omkeenoold--mujkeanvullen. 
Nog in geval van et kopen van laand deur Hendrick Wil-
tinge: In 1631 (In Prod. op 6-10, op 20-10 en 10-1-1631) 
kocht Wiltinge bouwlaand "op de Oosteresch genaemt de 
buystacker, aan de noordkant hiervan grenzende aan zijn 
eigen bezittingen. Gekocht van Geert Aebeles en Beerte, 
echteluyden". In 1957 noemt De Jong (3, Ic. blz. 66) disse 
veldnaeme ok: "tegenover de Laanakkers vinden we nog de 
"Buisakker" of "Buist". Dit zijn enige klëine akkers op 
betrekkelijk nieuw land". Zien verklaoring van "buis(t)" 
laot ik mar veur wat hi'j is, al bin 'k et d'r niet mit 
iens 8),  mar tegen zien "betrekkelijk nieuw land" moe'k 
toch wel in 't geweer komnien, want kuj' laand, dat in 1630 
al bouwlaand was, in 1957 nog wel betrekkelik ni'j numen? 
1k kom now toe an et jaor 1637: Op 21 feberwaori 1637 
kocht Hendrick Wiltinge laand. Zo: a) "3 roeden hooyland 
gelegen op Aekingemaden, streckenduit Jan Evers midsloot 
aan het pad voor Slychtenbroeck" (omdat Slichtenbroek op 
'e Appelschemaoden ligt, is die anduding "Aekingemaden" 
zo te zien een verzin). b) "een stuck weijland gelegen op 
Aekingerweijde, mandelich en ongescheiden met Arent Barels 
en Jan Sikkinge". c) "een ackertyn boulant mede aldaar toe 
Aekinge gelegen genaemt het Hof f ien, Jan Sikkinge ten oos-
ten en Berent Jacobs ten westen". d) "een gooren ende laene 

ende het ackertyi-i boulant daar tevens aen liggend; Aebele 
Hendricks ende Eyse Martens ten westen ende Jan Sikkinge 
ten oosten". 

Van de hier nuumde naostliggers kuj' et volgende zeg-
gen: Geert Aebels was in 1640 eigener van no. 15; Aebele 
Hendricks, Drprichter, van nr. 16; Jan S ikkinge van nr. 
18; Eyse Martens van nr. 23 en Beernt Jacobs van nr. 17, 
allegeer op Aekinge. En dan, in drie proklamaosies: van 
29-8, 5-9 en 19-9-1637 is d'r spraoke van "de erffgenamen 
van Hendrick Wiltinge: "Eyse Jansen, alias Otten, laatop-
bieden ende begeert boden ende consent op een madt hooy-
landt gelegen tot Appelsche op Slychtenbroeck, ten oosten 

- 167 - 



de Stellinck Wiltinge erffgenamen, ten westen Berent Ja-
cobs't. Hier kan dus uut ofleidedwodden, dat Hendrick Wil-
tinge wegraekt is tussen 21 feberwaori en 29 augustus 1637. 

Uut et floreenkohier van 1640 wo'n we geweer dat de 
nr. 3 en 7 (Hoog Appelsche) eigendom binnen van de arf-
genaemen van Hendrick Wiltinge, en dat nr. 24, de Sate 
Terwische, et eigendom is van de wedevrouw van Wilt Hen-
dricks endekiender, en de arfgenaemen van Hendrick Wil-
tinge; disse vremde "redactie" is veur mi'j anleiding otu 
zokke vraogen naor veuren te brengen as dat ik eerder in 
dit verhael daon hebbe. Op iene d'r van: Wie was die Hen-
drick Wiltinge? hewwe now in alle geval wel gien volledig 
antwoord, mar lao' we hopen dat veerder onderzuuk meer 
opsmieten zal. Hendrick Wiltinge wodde omdebi'j 1580 ge-
boren in Appelsche, 't kan haost niet aanders as op 'e 
Sate Terwische. De naemen van zien oolden bin an now toe 
niet bekend, behalven dan dat zien heit Wilt hieten het, 
en zien mern femilie west hetvande femilievanTerwische. 
Op die meniere vaalt zien bezitvande hoeve te verklao-
ren en et bliekt ok uut et hierveur bespreuken stok van 
20 april 1630, daor een bloedverwant van de kiender van 
wilen Eyse Jans van Terwisga nuumd wodt, in ien aosem 
mit Eyse Lycklama en Suffridus Lycklama a Nijeholt, die 
beide van memmen kaante ok bi'j de femilie Van Terwische 
heurden. Uut et vervolg van dit verhael zal dan nog blie-
kendat iene van Wiltinge zien dochters Wobbe hiette; een 
naeme die we in een hiele riegel van naokornmelingen weer 
weeromme vienen, en die ok in de femilie Van Terwischa 
o. e. veurkwam bi'j iene van de dochters van Eyse Jan Wil-
lems van Terwische, Wobbe Eysesdr. (zie 2). Wiltinge was 
trouwd mit Anna Folkertsdr., die in 1611 wegraekte; een 
dochter van Folkert Lubberts en Rens Sijthiesdochter. De 
vraoge wie Wilt Hendricks en zien arfgenaemen weren, kan 
laeter pas een bescheid op geven wodden, mar ik nume hier 
alvast de plakken daor dat antwoord te vienen is. Uut 
Weesboek OSW, 1641-1650 folio 324-332, d.d. 18 juni 1645 
vienen we infermaosie over Wilt Hendricks. Et is een even-
taorisaosie van de deur Wilt Hendricks an zien kiender 
naolaoten goederen; daorbi'j weren, behalven zien wede-
vrouw Harmentien Thoenis, ok van de perti'j Hantien Hen- 



dricks en de man van wijien Wobbe Hendricks. In de even-
taoris wodden niet opneumende tvastigfiiden gelegen tot 
Appelsche, Terwische en anderePJaatSen, omreden die nog 
niet scheiden weren van Hantien Hendricks en de kiender 
van wijien Wobbe Hendricks, de beide zusters van Wilt 
Hendricks. Op die eventaoris kom ik laeter nog weerornme. 
We weten now in alle geval dat Wilt, Hantien en Wobbe 
bruur en zusters weren en dat de wedevrouw van Wilt Hen-
dricks Harmentien Thoenis hiette. 
Et twiede stok dat bier van belang veur is, is een stok 
uut WeesboekOSWl65O-1659, uut oktober 16573  dat over de-
zelde dingen gaot as wat hierveur nuumd is. Hier wodt Han-
tien Hendricks Hantien Hendricks Wiltinge, inoeije van de 
kiender van Wilt Hendricks in nuumd, en daor volgt uut, 
dat ok Wilt Hendricks een zeune van Hendrick Wiltinge was. 
Wat veerder nog onbekend is vienen we veur een groot pat 
weeromme in een eer stok uut Weesboek OSW, folio 305-308, 
d. d. 5 oktober 1657; daor staotinde "Rekening en Verant-
woording afgelegd ten huize van Harmentien Thoenis als moe-
der ende voorstandersche (voogdes)" over heur drie kiender 
bi'j heur versturven man Wilt Hendricks, "met namen An-
tien, aenstaende Meije 24 jaren out wordende, getrout met 
Binne Rintzes (dieokanwezig was); Wobbegien, Meije aen-
staende 22 jaren out wordende, en Wilt aanstaande meije 
19 jaren out wordende, in tegenwoordigheid van deze drie 
kinderen ten overstaan van de Heer Grietman Augustinus 
Lycklama a Nijeholt, en de Secretaris Laelius Swaga, van 
de administratie welke zij, Harmentien Thoenis en haar va-
der Thoenis Allen, in leven Curator over de wezen en hun 
goederen gevoerd hebben, volgens de Inventaris ten Wees-
boeke dato den 18 Juny 1645 en gerekend tot Meije 1658". 
Hier dot dus uut blieken wie de kiender van Wilt Hendricks 
en Harmentien Thoenis weren, en hoe oold as zeweren: An-
tien Wilts, geboren in 1634 en trouwd mit Binne Rintzes; 
Wobbegien Wilts, geboren in 1636 en Wilt Wilts, geboren 
in 1639. Dat we kun annemen dat Wilt Hendricks in 1639 
wegraekte. Harmentien Thoenis was een dochter van Thoenis 
Alles uut Donkerbroek, die daore D3rprichter was en in 
1640 eigener van de plaetsen mit floreennommers 32 en 33 
(die laeste plaets tegeremitzien bruur Foppe Alles). In 



1657 was hi'j dus al uut de tied. Nao 1640 is Harmentien 
Thoenis vaeke an et kopen van laand begonnen, en zo kocht 
zeok van de andielen in de Sate Terwische van heur beide 
schoonzusters Hantien en Wobbe Hendricks. Die laeste an-
koop bliekt uut de proklamaosies van 28 meie, 18 juni en 
25 juni 1644, daor we inlezendat Harmentien Thoenisdr., 
wedevrouw van Wilt Hendricks veur heurzels "mede (als) 
moeder ende légitieme tutrix over haar kinderen begeert 
boden ende consent op een part van een arve landts met 
huisinge, boomen ende beplantinge cum annexis gelegen tot 
Terwische in den dorpe Appelsche mandelich ende ongeschey-
den met d'andere parten haer, proclamante cum liberis ende 
die Bij sitter Luytien Foppes als vader ende voorstander 
over sijn kinderen bij Wobbe Hendricksdr. in echte pro-
creeert, competerende, tegenwoordichbij Aebele Wybes cum 
uxore als meijer gebruickt; ten oosten van de soolstede 
Willem Martens cum sociis, ten westen verscheydene naest-
legers; Item op nageschreven vercopersche part •aan bet 
hooylandt ende de bosch cum annexis gelegen tot Mackinge 
in de Veenebuyren, bij haer proclamante gecoft van Hantien 
Hendricksdr., echte huisfrou van Pier Cornelis, soe danich 
haer hetselve is aenbearfft van haer vader Hendrick Wil-
tinge twee hondert veertich philipsguldens ende een roze-
nobel 9)  tot een geschenk. Meije 1644 te aanveerden ende 
Meije 1645 te betalen". 
Behalven ditkopen van Terwische lezenwehier ok uut, dat 
Wobbe Hendricks in 1644 al wegraekt was, en dat Hantien 
Hendricks now trouwd is mit Pier Cornelis, naodat heur 
eerste man, Pieter Tjaards, uut de tied raekt was. Han-
tien Hendricks Wiltinge en Pieter Tjaards (meerst speld 
as. Tzjaerdts) hadde vier kiender: Foickert, Antien, Tjaerdt 
en Wobbeken. In 1640 is Hantien as wedevrouw van Peter 
Tzjaerdts eigener van de plaetsen nrs. 4 en 5 in Lange-
dieke. LuytienFoppes, die trouwd was mit Wobbe Hendricks 
Wiltinge, was bi'jzitter en D6rprichter in Langedieke, en 
eigener van dehoeve no. 3 daore. Van him he'kinalle ge-
val ine zeune vunnen: Jan Luities, die in 1698 de eige-
ner was van nr. 3 in Langedieke. 1k hebbe disse takke niet 
veerder naozocht, mar ditwo'k nog al even kwiet: in 1728 
staon twie bruurs, Evert Jansen Luijtjen Jans te boek as 
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eigeners, niet allienig van Langedyke nr. 3, mar ok van 
de hoeven nrs. 5en6in Oosterwoolde (Buttinge), mar daor 
staotbi'j hour naemen de antekening: "papisten'T 10)•  Dit 
weren toch beslist naokommelingen van de Bi'jzitter Luy-
tien Foppes en Wobbe Hendricks Wiltinge, daor we beslist 
niet van annemen dat ze Rooms weren. Mar bliekber bin de 
pake- en beppezeggers weer op 't oolde overgaon. Uut de 
boven anhaelde "rekening en verantwoording" hael ik nog de 
volgende posten van eigendomnien van de kiender van Wilt 
Hendricks en Harmentien Thoenis: 
1) "De wesen competeert twee darde parten aan 't arve tot 
Terwisghe mit boomen ende plantagie cum annexis, doende de 
twee darde parten to huure jaarlijcks 66 philipsguldens 
16 st(uivers), tegenwoordichbij Siewert Abels rneijersge-
wijs gebruickt wordende" (dit is dus nr. 24). 
2) "noch een arve landts met huisinge, boomen ende plan-
tagie cum annexis bij Claes Jacobs tot Appelsche gebruickt 
wordende, doende jaarlijcks to huure 48 philipsguldens" 
(Dit was, neffens et floreenkohier in 1640 de hoeve nr. 3 
in HoogAppelsche, die Harmentien Thoenis kocht hadde van 
Hantien Hendricks Wiltinge. 
3) "Item: twee darde parten van twee mad hooijlandt met 
de bosch in de Veenebuuren met de kinderen van de Bij-
sitter Luytien Foppes mandelich, bij dozen in gebruick, 
jaarliks doende doze twee darde parten voor 6 philipsgul-
dens huure". Onder de uutgaoven staotokhier de post "be-
taelt aan Hantien Hendricks Wiltinge voor een part landts 
van deselvd gecoft 240 philipsguldens ende eenrosenobel". 
Van de kiender van Wilt Hendricks en Harmentien Thoenis 
zaggen we al dat de ooldste, Antien Wilts, trouwd was mit 
Binne Rintzes. Ok Wobbegien Wilts is trouwd: mit Hendrik 
Jelles, een boer uut Ooldehoorn, die daor as "welgesteld" 
bekend ston . De zeune Wilt Wilts bleef ongetrouwd en 
trok laeterbi'j zien zuster Wobbgien in. Wekunnow zien 
wat d'r gebeurd is mit de drie plaetsen die in 1637 eigen-
dom weren van Hendrick Wiltinge: de floreennommers 3, 7 
en 24 in Appelsche, die in 1640 op naeme stonnen van de wede-
vrouw van Wilt Hendricks mit de kiender en de arfgenaemen 
van Hend:ickWiltinge, daor we now de naemen van kennen, en 
we zien now okde verklaoring van de eigenaorige redactie 
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van de beschrievinginet floreenkohier in 1640. Doe Hen-
drick Wiltinge in 1637 wegraekte, hadde hi'j drie arfge-
naemen: zien zeune Wilt en zien beidedochtersllantien en 
Wobbe, die alle drieje een pat van zien bezittings arf-
den, en doe daornao, in 1639 ok Wilt Hendricks versturf, 
arfden zien vrouw en kiender dus van him. Omdat bliekber 
de boedels niet scheiden wodden, weren in 1640 de arfge-
naemen van Hendrick Wiltinge bliekber allienig zien beide 
dochters. Et is spietig dawwe niet Wiltinge zien teste-
ment inkieken kund hebben, dat we kun niet mit wissighied 
zeggen hoe zien arfenisse over de arfgenaemen verdield 
wodde, mar uut de beschrieving van 1640 vaaltneffens mi T j 
of te leiden, dat Hantien en Wobbe de twie hoeven nrs. 3 
en7kreen, en dat Wilt nr. 24 veur een pat kreeg. Hoe die 
verdielinge percies west het kuj' niet meer naogaon, mar 
de patten weren niet alle drieje lieke groot, dat is ze-
ker, omreden Terwische van de drie plaetsen veeruut de 
grootste was (56 pondemaot); nr. 3 was 34 en nr. 7 40 ponde-
maot. We hebben zien dat Harmentien Thoenis et andiel van 
Hantien en Wobbe laeter kocht het, dat doe wodde de hiele 
Tisateti Terwische et eigendom van de drie kiender van Wilt 
Hendricks: Antien, Wobbegien en Wilt. In 1698 bin neffens 
et floreenkohier de eigeners van Appelsche nr. 3 de vol-
gende personen, elk veur 1/4 pat: Wilt Binnes, Engbert 
Michiels, nom. ux., Jan Barels, nom. ux. en Jelle Hendricks, 
wiels nr. 24, Terwische, dan veur 1/3 pat eigendom is van 
Augustinus Lycklama a Nijholt, de grietman van Opsterlaand. 
De ere 2/3 patten bin dan van Wilt Binnes en Engbert Mi-
chiels, elk 1/6, en Jan Barels en Jelle Hendricks, okveur elk 
1/6 pat. In mien artikel over etgroot-grondbezitvan 1972 1) 
was me over de bier nuumde eigeners niks bekend, behalven 
dan van Augustinus Lycklama Nijeholt, mar now is alles 
dudelik: Wilt Binnes was de zeune van Antien Wilts en Binne 
Rintzes, en Engbert Michiels was trouwd mit een dochter 
van heur. Jelle Hendricks was de zeune van Wobbegien Wilts 
en Hendrik Jelles, wiels Jan Barels trouwd was mit heur 
dochter Trijntje Hendricks. Van de vier manluden is al-
lienig bekend dat Jan Barels in Ooldehoorn woonde, en dat 
Jelle Hendriks 'Twelgesteld" was en in etzelde plak d6rp-
richter was; de eren woonden daenk' ok in Ooldehoorn. 
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Et is ok zeker dat Augustinus Lycklama a Nijeholt et 1/3 
pat van Terwische van Wilt Wilts kocht het. In 1698 bin 
de eigeners van no. 7 inHoogAppelsche: Jannes Piers en zien 
memAntien Pieters. Ok van die is now percies bekend wie 

ze weren: Antien Pieters vunikok in Langedieke, en daor 
hietze: de wedevrouw van Pier Jannes en eigener van Lange-
dieke nr. 5. Ze was iene van de kiender van Hantien Hen-
dricks Wiltinge en heur eerste man Pieter Tjaards van 
Langedieke. Ze was trouwd mit Pier Jannes en Jannes Piers 
was dus 6k een aachterkleinzeune van Hendrick Wiltinge, 
krek as de viere die hierbovennuumdbjnnen. Nao 1700wo'n 
in de floreenkohieren Jelle Hendricks en Jan Barels of 
heur arfgenaemen nietmeernuumd, mar nog wel Wilt Binnes 
cum socis. Wie die c.s. weren is niet bekend, mar nao 
1708 heurt Jan Barels daor niet meer bi'j, omdat die nao 
dedoodvan zien vrouw, Trijntj e Hendriks, heur pat van de 
hoeven Appelschenr. 24 (1/6 pat) en nr. 3 (1/4 pat) ver-
kocht het ande heer grietman van Opsterlaand, Augustinus 
Lycklama a Nijeholt, wat bliekt uut een stok in Weesboek 
Schoterlaand, 1685-1770, d.d. 25 aug. 1708, angaonde een 
scheiding van goederen tussen Jan Barels, wedeman van 
Trijntje Hendricks en de beide kiender Barelt en Wobbe 
Jans die et arfdiel van heur mem kriegen. Van een verkope 
deur de ere naokommelingen van Wobbegien heb ik nog nooit 
glen bewies vunnen, mar in 1708 is de hiele hoeve nr. 28 
et eigendomvandezelde LycklamaàNijeholt. Nao 1708 zien 
we de arfgenaemen van Wilt Binnes en Engbert Michiels as 
bezitters van plaets nr. 3, mit 'n beidend mit Augustinus 
Lycklama a Nijeholt, wiels Jannes Piers eigener is van 
nr. 7. In 1738 is Jannes Piers opvolgd deur zien drie kien-
der Libbegien, RoimnertenJan Jans as eigeners van nr. 7, 
mar in 1748binan Jan Jans n Rommert versturven en heur 
kiender kornmen veur heur in et plak, die dan mit Hendrik 
Siewerts, de man van Libbegien Jans, eigeners binnen van 
die hoeve. 

Et veerdere verloop van de geschiedenis van die nao-
kommelingen van Wobbegien Hendricks Wiltinge moet nog uut-
zocht wodden. 1k hebbe allienig mar een idee, dat d'r via 
Hendrik Siewerts en Marten Hendriks nog vere naokommelingen 
zien wodden moeten in de femilie van Klaas Hendriks Dorp- 
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richter, die in 1818 de eigener was van de plaets nr. 7 
en van 1/4 pat van nr. 4. Vere naokoinrnelingen van Antien 
Wilts en Binne Rintzes vien ie nog hiel lange onder de 
(niet in Appelsche wonende) eigeners van een pat van hoeve 
nr. 3. In 1718 bin dat Wilt Binnes en Engbert Nichiels, 
die dan de helte van nr. 3 in hanen hebben 11)• In 1778 
vienen we onder de eigeners van grondenin Appelsche, die 
in een "onderhandse akte van consent" (Archief Prov. Water-
staat van Friesland) anDanil de Blocq Lycklama àNijeholt 
c.s. heur goedvienen gevenomde Compagnonsvaort deur Ap-
pelsche te greven tot an de greens mit Drente, ok de haand-
tekening van Tjitske, Wilt, Binne en Fooke Popkes en E. 
Radinga. Die laeste was Engbert Michiels, zeune van Nichiel 
Engberts, die intied de naeme Radinga anneumen hadde. De 
naeme van Fooke Popkes vien ie in stokken van Compagnons 
as Tjoke, Tjakeofzoks-zo-wat, mar hi'j ondertekent hier 
zels dudelik as Fooke. Die vieve weren allegere vere nao-
kouimelingen van Hendrik Wiltinge! Ze bin in 1778 nog de 
hieltied mit mekeer eigener van de helte van hoeve nr. 3. 
In 1788 is Wilt d'r niet meer bi t j en Tjitske is trouwd 
mit Engbert Dirks. Mit mekeer hebben ze dan nog een kwat 
van dehoeve. Ok in 1798 nog, mar dan, in 1818, bin ze ver-
dwenen. Nr. 3 i dan hielemaol van LainmertLefferts0oster-
loo. As ze heur bezit verkocht hebben - de boerderi'je an 
Oosterloo, die in 1795 uut Dooldersum naor Appelsche 
kwam - en et vene an de "Heeren Compagnons" is een geval 
dat nog uutzocht wodden moet. Van Wiltinge blift dan niks 
meer over in Appelsche: alderdeegst de Wiltingemaod is now 
Willingermaad en is naor de dadde en vierde wiek kuierd 
(zie mien artikel over die maod in De Ovend7 (1979): 160-
167) en in plaets van de oolde Wiltingeweg hewwe now een 
straote mit de naeme Oosterse Es. 

Naarden 
	

Gerke P. Mulder 

Noten 

Et eerste pat van dit artikel ston inDeOvend 8 (1980): 
106-113. Veur de noten 1-6 zie daore blz. 113. Red. 
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7) Niaercoop en niaerneming slaon op et vroeger bestaonde 
recht van niaer, dat is et recht van eerste koop deur 
naostliggers van een stok laand, dat te koop anbeuden wodt. 
8) De betekenis van buyst schient inderdaod in verbaand te 
brengen te wezenuiitbies, et zoldus bier betekenen moe-
ten dat et laand, in alle geval veur een pat, nogal dras-
sig was. Mar dat liekt me wel wat vremd veur de oosteres. 
Et woord komt trouwens op een barg plakken in Drente veur 
en ok in oons Else. 
9) Een rozenobel was een oolde-Ingelse munt, die okinoons 
laand een protte bruukt woddeinde 16e en 17de ieuw. Uut 
etd'rbi'j doen van die rozenobel sprekt et oolde gebruuk 
bi'] een verkope om de koper wat biezunders d'r bi'j te 
geven. 
10) Zie over papisten mien artikel Papisten in Ooststel-
lingwerf in Driem.Bl. (1974): 13-18. 
11) De Engbert Michiels die 'kin Appelschevun,bliekt in 
Drachten woond te hebben (de "noorder- of zuider Dragten"); 
daor wodde hi'j Engbert Michiels Meetsma nuumd. Hi'j was 
geboren in 1738 en raekte in 1816 weg in Drachten. Zien 
vrouw was Jouckjen Engberts, en heur zeune hiette weer 
Michiel Engberts. Et dn weer opduken van "Meetsma" en dan 
weer "Radinga" is niet hielendal verklaord. Meetsma het mit 
meten te maeken, en is dus een beroepsnaeme (=laandmeter), 
endaorzal Radinga okwelmit te maeken hebben. Zie: ra-
den, raaijen of rooijen veur opmeten. In een stok van 
10-6-1658 wodt Binne Rintzes (die trouwd was mitAntien 
Wilts) nuumd as "pachter vant gemael van Schoterland" (Re-
cesboeken van Oost-Stellingwarf van (1651-1662) ). Daor 
bliekt uut dat hi'j mulder was, en niet in Drachten woon-
de,marin Schoterlaand, en dan zeker in Ooldehoorn. Zien 
dochter Joukien Binnes was de eerste vrouw van Engbert 
Michiels (Meetsma), en die woonden ál in Drachten. 
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Hier een winters plaetien bi'j Petersburg (Donkerbroek). 
De foto is van de beer N. van Nieuwenhoven (NOS-Anpakken) 
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Preek van een leek ('4) 
"Hool, zo meugelik, veur zoveer et van jow ofhangt, vrede 
mit alle meensken". (Rom. 12:18) 

D'r zullen meensken wezen die hier hielemaol gien muui-
te mit hebben. Ze bin aorig, opgewekt, vrundelik veur 
iederiene, geven elk zienes, et bin zunnegies in huus en 
buten huus. Mit heur wieze van leven bin ze vredestich-
ters in klein en groot verbaand. Et gelok is mit disse 
vredestichters. Wees een zunnestraol, de wereld bet d'r 
verlet van, want et wil hier nog al es wat slaanterig, 
bujjig en regenachtig wezen. 

D'r zullen ok meensken wezen die d'r wat meer Tnuuite 
mit hebben om vrede mit alle meensken te holen. Dat kan 
thuus wezen, in de femilie, opetwark, binnen een relao-
sie, alderdeegst in de karke. Ok in vredesberaoden wo'n 
pattietoeren hiel wat konflikten uutvochten. Wie mit dit 
perbleem van de onvrede zit maggen twie dingen zegd wodden. 

Et eerste is een opdracht: perbeer et toch mar en.nog 
es weer, misschien lokt et vandaege niet mar morgen. Nao 
de vuufde of zeuvende keer toch een eupening te vienen, 
kontakt te maeken, over de loopplaanke henne te kommen. 
D'r moet wat veur daon wodden; veur niks gaot de zunne op. 
Paulus bruukt dan ok een warkwoord: Hool, zo meugelik, - 
veur zoveer et van jow ofhangt - vrede mit alle meensken. 
En hi'j wet wat hi'j zegt, want hi'j bet hiel wat ruzies 
en konflikten mitmaekt, juust ok in de karke van doedes-
tieds. Hitj wet uut ervering datetbest muuilik wezen kan 
om et vol te holen. Want de wil omvrede te stichten moet 
van twie of meer kaanten kornmen. Krek as liefde. Vrede-
stichten is dan ok lief dewark - 'tGeweld eindigtwaar lief de 
begint." Daoroinme: Hool, zo meugelik, veur zoveer et van 
jow ofhangt, vrede mit alle meensken. 

Et twiede is troost. Al j  schrippen, mit debeste be-
doelings, kan ok mislokken. As de aander niet wil, d'r 
niet veur eupen staot, d'r niks mit dot, dan biTj T  uutpoept. 
Zit daor dan ok veerder mar niet over in. Een dokter of 
netuurgenezer kan ok niet alle meensken beter maeken. 
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Jiezus stuurde zien leerlingen twie an twie uut mit de bos-
schop: begin mit te zeggen "vrede is mit jim", mar as de 
meensken die vrede niet ankriegen willen, schud dan mar 
et stof van jim riemples en gao wieder vat. le kun uut-
aendelik alliend mar verantwoordellkwezen veur jezels, aj' 
alles perbeerdhebben. Doe jebest, een aander, of God, dot 
inisschien de rest. Hoop op betere tieden. Zels het Jiezus 
de Farizejers ok niet bekeren kund. Et bliekber onmeuge-
like kan van oons, gewone meensken, grif niet verlangd wod-
den. 

Now is vrede in de Biebel - en ok bi'j Sunt-Paulus - 
wel wat meer as ofwezighied van oorlog of een fesoenlik 
borgerlik bestaon van braove Berend's en Blijke's.Etbe-
tekent: gerechtighied veuretvolk; de aander tot heur of 
zien recht kommen laoten.De naoste lief hebben, alderdeegst 
tot devi'jaand an toe. Daor wodt et wel eventies aanders 
en zwaorder van. Om vrede te holen mit lene die krek zo 
daenkt, haandelt, leeft as ie doen, daor is glen keunst 
an. Mar omdie aander die eersiste respekteren, daor komt 
et op an. Alderdeegstaj' van miening verschillen, as d'r 
perti'jschoppen binnen, aj' die aander niet lieden uieugen, 
bestrieden willen, am dan ok nag vrede te holen, daon bin 
glen keunsies veur, mar daor is geleuf veur neudig in 
Jiezus Kristus, die de-  vrede is. In zien naeme valen alle 
tegenstellings weg, zels okaiblift d'r nag wel verschil 
van miening en belang, in elk geval eenposien, bestaon. 
Dan bliekt hiel dudelik zo as de Friezen an de ere kaante 
van de Kuunder zeggen: "It is mel sizzen net to dwaen". 
Dan moet d'r buugd wodden, heilginmiestiek daon, "oraet 
labora", bidden en warken. Biddende meensken vechten niet 
en vechtende meensken bidden niet. 

Daorouime: as viuken niet heipt - en dat dot et niet - 
vaalt et mit bidden te perberen. Al is et mar een schiet-
gebed. IJut nood, omdaj' verstaon, begrepenhebben: "Hool, 
zo meugelik, veur zo veer et van jaw inzet ofhangt, vrede 
mit alle meensken." En daoreernstmit nìaekenwillen, tus-
sen de Lendeende Kuunder enanbeide aanderekaanten. 1k 
weenske jim: shalom, datisvrede toe. Injoweigen leven, 
mit de aander in dewereld, en hope dat die weenswarkelik-
bled is of mit deur jaw eigen toedoen wodt. Et bestaon en 
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veerder bestaon van de wereld hangt daor, neffens mi'j, 
van of. Dat is hiel wat. 

Oene Bult 

(Disse preek was onderdiel van de karkdienst opde.Stel-
lingwarver Dag, 23 juli 1980, in Berkoop. Op et bureau 
bin veur meensken die interesse hebben, in stencilde vorm, 
nog wel een peer ofdrokken van et pergrarnme van de dienst'. 
Red.) 

Verleuren kammeraoden 

Za'k een riempien maeken 
van alle mooie uren die we tegere beleefden 
wiels ik et reujneltien vol schinke 
en de graot in de keel perbere deur te slokken? 

Zal ik et lewaai 
van de storm die raost om et huus 
de rust vienen 
om riegels te maeken 

Zal et verdriet 
om verleuren kanrineraoden 
dan eind'lik zakken 
of verdrink' ik d'r in? 

Carla Holterman 
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Gedaachten bi'j de Sutelaktie 1980 
Now De Ovend no. 6 bi'j jim in de busse ligt, is de 

sutelaktie ok al weer even aachter de rogge. Deur omstaan-
digheden hadden we dit jaor minder sutelders en -sters. 
Dat moet een aander jaor wel eers: et is een te zwaore be-
lasting veur de kleine koppel meensken van now. lederiene 
die mit dee het d'r tegen schript om toch mar bi'j die 
f 15.000,--vanveurig jaor te kommen. En et is lokt. Wi'j 
zatten de laeste aovend op f 14.950,--. De sutelders sleu-
gen zels doe nog mar wat extra boeken en plaeten in. Et 
risseltaot was datd'rdoe nog even veur goed honderd gul-
den verkocht wodde... 

De 29 meensken die de sutelaktie weer tot een succes 
maekt hebbenwi'kvan dit plak of hiel hattelik bedaanken 
veur heur inzet. Een peer naemen wi'k numen, omreden die 
meensken alie drie daegen van morgens achte tot aovens 
achte veur oons in et spier weren: Vrouw A. Bloemhoff-
Seinstra, VrouwM. Jonker-Veenstra, Johan Veenstra en Wil-
lem de Vries. Zi'j zorgden veur een kwat van de hiele op-
brengst Hulde! 

De uutgeveri'je van de Stellingwarver Schrieversronte 
kan niet zonder die inkomsten uut de Sutelaktie. Deurdat 
de subsidie op boeken niet zo yule is en deurdat d'r een 
f link anbod van manuscripten is lopt et bestuur de kaans 
datzemit de centeraosie vaaste lopen. Wi'j sluten op et 
heden, krek as de Staot, lienings of om oonze aandere lie-
flings of te lossen. Et bestuur zal bi'jkotten de noodkiokke 
luden moeten, want aanders zollen de stokmennig ni'je boe-
ken die nog op staepel staon veurlopig wel es de iaeste 
boeken wezen moeten die deur oons uutgeven wodden. 

Oonze uutgeveri'je overdoen an een commercile uutgever 
zol veur dekopers van oonze boeken een priesverhoging van 
zeker 50% inholen, mit et gevoig dat de verkope aachteruut 
lopt. Dat het weer tot gevolgdat d'r minder manuscripten 
in drok verschienen zullen. En as et uutgeven uut hanen 
geven wodt hej' gien inbréngmeerwatdeuutvoeringangaot, 
mar veural kuj' filet meer zels uutmaekenweIkernanuscripten 
in boekvorm verschienen. Et gaot oons d'r jUust oinme zo- 
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veul meugelik Stellingwarver boeken onder de meensken te 
brengen, en veural die boeken die wi'j ál van belang vie-
nen, en een commercl1e uutgever misschien niet altied. 

Et isdehoogste tied dat de perveensie en C.R.M. heur 
boeke-subsidie-potties ok eupen stellen veur et Stelling-
warfs. Veur Friese boeken bin hiel wat subsidiemeugelik-
heden, mar Stellingwarver boeken bin gienrieseboeken en 
daoronmie glen subsidie, zo is de rissenaosie. 1k dochte: 
Stellingwarver boeken kuj ok as Friese boeken beschouwen 
omreden ze verschienen in een taelgebied dat administratief 
bit j Frieslaand heurt. 

As Friese boeken al subsidie neudig hebben, dan Stelling-
warver boeken zeker. TTJimkriegen  toch al boeke-subsidie," 
heurikjim zeggen. Ja, dat is zo! 1 2.340,--- In et jaor, 
vandeperveensie en de gemienten mit mekeer. Dat moe'n we 
dit jaor verpattenoverzes boeken en aj' dan naogaon dat 
ien boek al gauw een goele 1 10.000,-- lcost, dan weten 
5im krek lieke goed as ikke daj' mit een bedrag van goed 
300 gulden niet zoetnprottedoen.  Wat veur et Fries uut-
geven wodt moetok veur et Stellingwarf s kunnen. Stelling-
warvers kriegen ok deblauwekiadden indebusse, wodt d'r 
dan wel es zegd. 

Op et heden verschienen d'r bi'jglieks meer boeken in 
et Stellingwarfs as in et Drents. Wi'j hebben een foons 
opbouwd waor we wies op wezen kunnen. Op pattie plakken in 
Nederlaand kieken ze heur deogenuut mit wat hier in Stel-
lingwarf allemaole daon wodt, lao' we dat zo mar holen. 
Mar et is dudelik Awe deurgaon willen dan zuwe gelie-
kense rechten kriegen moetenaset Fries. Oonze cultuur is 
et weerd om de muuIte d'r veur te doen dat te berieken 

Pieter Jonker 

Krumm e It/en 
Et Boekefoons van de Stellingwarver Schrieversronte het 
nog een kleine veurraod van Van Terwisga tot Willinge Prins. 
Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen been 
van Gerke P. Mulder .overneumen. De pries: f 10,-- (+ver-
zendkosten). Bestellings naor: Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte, Postbusse 138, 8430 AC, till: 05160-4533. 



Krumm e It len 
In 1981 kornt in De Ovend nog al wat, dat in dit nouimer 
glen plakkien kriegen kon. Bestuur, red. en de meensken 
van 't bureau weensken jim allemaol veul heil en zegen 
in 1981 

Mien flat 

Mien huus bestaot uut honderd muren, 
't gebouw bestaot uut blokken, 
ik wor d' hieltied omringd deur buren, 
daoroiivi' loop ik op sokken. 

Mien huus bestaot uut honderd deuren, 
ie vienen d'r hf ten, trappen, 
Et hiet, dit huus is zonder kleuren, 
niet om d'r zomar in te stczppen. 

Mien huus bestaot uut honderd meensken, 
die niet vaeke mit me praoten, 
zohlen ze mi'j hier rust toeweensken 
of heur tonge nooit bewegen laoten? 

Mien huus bestaot uut honderd zinnen 
en geluden, woorden, klaanken, 
die altied in beweging binnen, 
tussen stoe hen, tussen baanken. 

In mien huus leef ik mien 1 even, 
ik hoef beneden niet te wonen, 
et gelok, dat ze me hier geven, 
zal him onder vaeke zwakker tonen. 

Harmen Houtman 
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Lottie 

17< zie je nog, we weren kiend, 
en speulden zorgloos mit de tied. 
We zollen altied speulen blieven, 
et was een droom, meer was et niet. 
Een film mit vertraog'de his lden, 
we wussen nog niet van It geveer, 
dat loerend om de hoeke keek, 
wi'j speulden inkeld mit mekeer. 

Lottie, heur de wiend, 
sin gt van een wondermooie tied. 
De wiend sal altied wi'jen blieven 
en stri'jt zien vassies veer en wied. 
Lottie, kiek et locht, 
verdrift je sores keer op keer. 
Et locht zal altied schienen blieven, 
komt nao et slimste duuster weer. 

'k Zag je de ere daegs, de straote 
langes gaon naor et station. 
'k Ston an de disk, so dichte bi'j, 
dat a'k dat wol je raeken kon. 
'k Zag de benauwdens in je ogen, 
die gels steern mit It woortien Jood. 
Een razzia op lochte dag., 
jim weren Jood en mossen dood. 

Lottie, heur de wiend, 
song van een wondermooie tied. 
De wiend zol altied wi'jen blieven, 
stri'jde zien vassies veer en wied. 
Lottie, kiek et locht, 
verdreef je sores keer op keer. 
Et locht zol altiedschiensn blieven, 
kwam nao et slimste duuster weer. 



1k west niet hoe et veerder gong, 
et was veur It laest dat ik is zag. 
'k Kan inkeld raoden wat d'r kwam, 
naodat 'k je lopen zag die dag. 
Gien meens die me vertellen kan 
hoe It onderwegens mit je was. 
De trein, de reise naor et kaamp, 
et hoge stiekeldraod, et gas. 

Lottie, heur de wiend, 
zong van een wondermooie tied. 
De wiend zol altied wi'jen blieven, 
stri'jde zien vczssies veer en wied. 
Lottie, kiek et locht, 
verdeef je sores keer op keer. 
Et locht zol altied schienen blieven., 
kwam nao et slimste duuster weer. 

Wat kon ik doen, ik was een kiend, 
dat goe lend langs de straote ston, 
omdat ik je veur onderweg, 
de reize laank, niks geven kon. 
Mar dit gedicht, dat is veur jow, 
een lietien waor a'7< jow bezing. 
Een vassien dat jow naeme dreegt, 
krap veertig jaor herinnering. 

Lottie, heur de wiend, 
song van een wondermooie tied. 
De wiend zol altied wi'jen blieven, 
stri'jde zien vassies veer en wied. 
Lottie, kiek et locht, 
verdreef je sores keer op keer. 
Et locht sol altied schienen blieven, 
kwam nao et slimete duuster weer. 

Johan Veenstra 



Schrieveri'je onderwegs: 
Sprokkels en spraankels 

In et laest van meert 1980 verscheen as no. SSR-11 bi'j 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte een boekien 
mit verhaelen en gedichten van Peggy Klinkhaemer. Et eer-
ste exemplaor wodde deur de siktaoris van de Schrievers-
ronte, de heer J.W. Nijhoit uut Wolvege, mit een toepas-
selik woord uutrikt an de schriefster in Tt  gebouw De Rank 
in Wolvege. De femilie Punter van De Hoeve zorgde veur 
wat fleurige meziek. Et boekien, mit tekenings van de doch-
ter van de schriefster: Gerda Alie Roeland-Hento uut Gene-
muden, Is 96 blz. dikke, •wodde typt deur Schrieversronte-

mitwarker Jan Gropstra van Appelsche, is keurig drokt deur 
Van der Meer uut Oosterwoolde en gelt 1 9,50. 

Peggy Klinkhaemer is de schoelnaeme van Vrouw G. Hento-
Stoker, die op 'e Hoeve geboren is en nowal tieden in 
Wolvege woont. Vrouw Hento schrift al jaoren bI'j wieze 
van tiedverdrief, een tiedverdrief daor ze zels veur de 
voile honderd percent aachter staot. Behalveninet Stel-
lingwarfs schreefenschrift ze in et Nederlaans, de tael 
daor ze as schriefster in begonnen is. Dat komt j e dan van-
zeis eerst wel wat vremd an, aj' et Steilingwarfs as kul-
tuurtael' bruken moeten, omredenweoons schriftelik toch 
altied op wat ere meniere uteren willen as wanneer et ge-
woon zegd wodt. Ik kom vot-en-daolik op iene van de aorige 
punten vanditboekien: d'r Is perbeerd om geef Stelling-
warfs op pepier te kriegen, en ik doel dan benaemens op 
et bruken van eigen oolde uutdrokkings en woorden. Bi'j-
glieks: aarme luzebossen, sprao, weerkauwen, haandtaast. 
Soms blift et ok wel es wat te Hollaans, mar zolange we 
gien meer Stellingwarver schrief tael bruken en dus ok glen 
starker staonde schrieftael hebben, ontkom ie daor niet 
altied an. t t Overkomt de iene wat meer, de ere wat min-
der. Aj't mar perberen blieven et 'eigen Stellingwarfs' 
te vienen. Vrouw Hento kon in alie geval weerommegriepen 
op de tael van De Hoeve van heur yolk, al het ze ok een 
poze buten de Ste llingwarven woond en ok daordeur invloed 
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van et Nederlaans ondergaon. Beschrievings van de sfeer 
van en hoe et toegong op et d5rp, gaon heur makkelik of. 
Vertellegies van vroeger, van et drp, van thuus en zo vien 

ie in de verhaelen Bloemen uut mien kiendertied, Naor 
Pinkstermark, Uut grootmoeders tied, Baandige baenen, 
Caasten, Uut grootvaders tied en De Meuleboer. Los van et 
drp van vroeger staon: De bos in de morgen, Een man as 
Cor, Euliekoeken op ooldejaorsaovend, Onder dezelde zunne, 
Rozen veur Tonnie, Campingperikelen, Eindelik gebeurde 
dir  wat, Joziene, Gemengd bloed en Laete, mar op 'e tied. 
De ni'je maantel he'k wat muuite mit: twie Stellingwarver 
vrouwluden gaon naor de stad te winkelen, mar wo'n daor-
bi'j ofschilderd as meensken die haost nog nooit buten et 
drp west hebben. De domine Stellingwarver komt zodoende 
as 'standerd' over. Daorwi'kniét mit zeggen dat dit ver-
keerde beeld vandeeigen groe (as een makkelik succes?) 
allienig in dit verhael van Peggy Klinkhaemer overaende 
blift; ik vien et liekegoedbi'j pattie ere schrievers en 
niet-schrievers (b.v. bi'j meensken die heur om de iene 
of ere onbegriepelike reden veur de eigen tael en omgeving 
schaemen). 

Et gesprekkien tussen "opa" en kleinzeune in De vuuf-
daegse warkweke brengt oold en jong bi'j inekeer; een ao-
rig idee, omreden in boeken vaeke de naodrok legdwodt op 
et uutmekeer gruuien. Veul vaeker legt Peggy Klinkhaemer 
naodrok op de goeie weerden van de gezinsbaand en zo, et 
vertrouwen van meensken in mekeer. Een geluud in de schrie-
veri'j e van dit mement dat oons niet ontgaon moet, now d'r 
haost es een aende kommen moet an et iewige slopen van 
alles dat opbouwd was, wiels de vraoge as et 'goed' of 
'verkeerd' was zoas et was, veur 't gemak nogal es uut 
de wege gaon wodt. Ineen verhaelasJoziene isdeschrief -  
ster docht mi'j wat te vlogge enterimpen, of lat je krek 
verwaachten dat. d'rnog meer komt, dat dezaeken nog brie-
der uutwarkt wodden zullen. D'r kon soms wat meer omme 
henne spunnen wodden, wat meer verteld wodden. Dat de 
schriefster (b.v. mit et kotte van de direkte rede) wel 
f link wat overbrengen kan, bewist neffens mi'j bi'jglieks 
et slot van Een man as Cor: "le moe'n dir  niet zo slonte-
rig bi'j lopen en es wat ni'je kleren koperi.Gaookeswat 



vaeker naor de kapper!" 
"Ansje... ?" 
"Cor d'r uut en gauw!" Heur stemme is had en ze moet heur 
haand keren, die aaien wil deur zien krullen. 
Dan gaot de deuredichte. De auto start en ridt vot. Cor 
durft niet meer aachteroinme te kieken, 't is of de bun-
kende raemen him uutlachen. 
Ansje verschoft nog wat an de plaantebak. Ze heurt et de kien-
der zeggen: "le bin gek, mam. 
Mar wie kent et hatte van een meenske?' 

Pattie verhaelties gaon niet veerder as een kotte be-
schrieving of een fulieton-aachtig-aeventuurtien, en een 
boel lezers bin daor tevreden mit. Een niet onbelangrieke 
groep van lezers wil graeg meer weten, b.v.: over etdoen 
en laoten in bepaolde muuilike situaosies van meensken, 
hoe verwarken ze dat. Zoks ziej' bi'jguieks al meer in 
verhaelties as Een man as Cor, Onder dezelde zunne, Rozen 
veur Tonnie, Uut grootvaders tied en Gemengd bloed. Dat 
laeste verhael b.;v. isdudelik van disse tied, enspeult, 
krek as pattie ere verhaelen, niet in Stellingwarf, of 
beter: in Stellingwarf hoej' et niet beslistteplaetsen. 
En dat is goed, want de Stellingwarver tael en literatuur 
is d'r vanzels niet allienig veur oonze geschiedenis of 
dingen die hier gebeuren, zoas pattie streektaelsprekers 
mienen of zoas pattie meensken die heur doende holen mit 
dialekt soms daenken dat 'de streektaelsprekers' mienen. 

Et laest nuumde verhael lat een veurbeeld van een stee 
zien daor nog wat meer van maekt wodden kund hadde; veur 
mi'j is et wat te ienvooldig en wat te rap ofdaon, sommige 
lezers willen dan misschien niet meer mit: "Jaap tfEst d'r 
wat in omme, wat moet hi'j now mit een kiend van een vremd 
ras? Een stemmegienin zien binnenkaemer zegt: dan kun ie 
bewiezen dat ie tegen appathied binnen. H1'j kan now niet 
langer in de gaank staon blieven, mar lopt de kaemer in 

" Wat de gedichies anbelangt, daor vien ie dezelde 
soort van verholings tussen as tussen de verhaelen. Van 
sfeer bin ze meerstal aorig (1k zol nog es graeg), mar 
somstieden is d'r wel es een verbaand bedoeld dat de lezer 
d'r niet makkelik uuthaelt, d'r wodt neffens ml'] dan in 
len gedicht wel es tevule an idenen bi'] mekeer zet (zo 
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bi'jglieks Th1928_1978tt,  et laeste stokkien). 
De groepvan lezers die zocht naor wark daor "meer in 

zit", zal daenk'flogweleSvergeefs zuken, mardemeersten 
uut die groep zullen interesse hebben veur de ontwikke ling 
van de Stellingwarver schrieveri'je; heur is daoromme dit 
boekien an te raoden liekegoed as de lezers die tevreden 
binnen mit fulietonaachtige verhaelties en niet 1 te muui-
like gedichies (daorjaokinet Nederlaans vaeke w1 ver-
let van is). Is schrieven mit et laeste doel lieke goed 
te respecteren as schrieven veur pattie ere doelen, toch 
hope 1k dat Peggy Klinkhaemer heur ontwikkelen zal tot 
een schriefster die nog wat meer te zeggen het, en oons 
dan nog meer zeggen zal. Et begin is in dit wark te vie-
nen. Een bespreking van dit boekien die et weerd is nog 
es op te zuken en d'r op nao te lezen, is die van Tiny 
Mulder in et Friesch DagbIad van 30 aug. 1980. 

Henk Bloemhoff 

Krumme Ities 
Krek verschenen bij de Stellingwarver Schrieversron-

te: et boekien Pergrammetips veur 1981-1982. Een riegel-
tien onderwarpen d'r uut: Veurdrachten en levensverhael 
van Lanikje Hof, defilmOolde ambachten (Schrieversronte/ 
Plaetselik Belang Oosterwoolde), Theov.d. Bles uut Steg-
gerde: Veldnaemen as een niet alledaegse vorm van geschie-
denis, Karst Albert Berkenbosch en Guus Huis in 't veld 
mit een kleinkeunstpergrane: Flatties Haemerslag, de 
schriever Oene Bult, mit o.e. over 'Waoromme schrief ik' 
en 'Uutzeggen en uutleggen (praoten over gedichten)', de 
schriever Harmen Houtman mit gedichten en verhaelen (ei-
gen wark), SietskeBloeinhoff en Johan Veenstra: Toverlan-
teernplaeties over Stellingwarf en veurdrachten uut eigen 
wark, VrouwZ. Kuiters-Keizer mit een lezing over Stelling-
warver Schrieveri'je, en JannesW. Nijholt over de netuur 
in West-Stellingwarf (mit toverlanteernplaeties). Meer 
en uutgebreider inet boekien zels Inlichtings: Theater-
bureau (Warkgroep Publiciteit) van de Stellingwarver 



Schrieversronte, Pb. 138, Oosterwoolde, till. (05160) 
4533, aovens 3898. 

Lang niet onbelangriek is wat de Plattelaansvrouwen 
vaeke doen an de tael en kultuur van de Stellingwarveri. 
Pattie vrouwlu brengen de ere leden al gauw es in anrae-
king mit de Stellingwarver schrieveri',jeofe geschiede- 
nis, en ok wodt et Stellingwarfs toch nog wel es as voer- 
tael bruukt. Dat geft hope veur de toekomst. Oonze schrie-
versronte-meensken (b. v. Vrouw Hof, Vrouw Kuiters en Vrouw 
Hento) kommen now en dan veur et voetlocht mit of over 
eigen wark of over et wark van de Schrieversronte. Een 
hiel mooi boek is Pennevruchten wodden, een uutgifte die 
bi'j gelegenhied van et vieftigjaorig bestaon van de Ned. 
Bond van Plattelaansvrouwen verscheen bi'j uutgeveri'je 
Terra in Zutphen. Alle leden konnen wark insturen; et 
hoefde mit ien inzending niet op te holen. De redaktie 
bet bliekber wel oge had veur de streektaelen, want d'r 
staot tussen alle Nederlaans in, wark in et Grunnings, 
Overiessels, Fries, Zeeuwsen Stellingwarfs in dit keurig 
verzorgde boek van 132 blz. Et Stellingwarfs is vertegen-
woordigd in Miemeringen van een oolde sjerppot, et beken- 
de verhael van VrouwA. Bloemhoff-Seinstra, dat 	eerder 
de twiede pries kreeg in een perveenciaole wintercompeti-
sie van de Ned. Bond van Plattelaansvrouwen. Mar daor hoolt 
de inbreng uut de Stellingwarven nog niet mit op, want 
in Pennevruchten is ok een bewarking in et Nederlaans op-
neumen van een oorspronkelik Stellingwarfs verhael, hier 
hiet et: Het was goed, éen verhael van Vrouw Z. Kuiters. 
Een twiede verhael van heur in dit boek is: De draad; daor 
wun ze indertied de eerste pries mit in de eerder nuumde 
wintercompetisie (et was doe hielemaole feest veur de zuud-
oost-hoeke, want Vrouw Alberda-Popkema van Oosterwoolde, 
van oorspronguutJubbege, wun de dadde pries mit een ge-
dicht in 'tFries). Veerder inPennevruchten twie gedichten: 
bij.lamplicht en spel, en et verhael Het Feest van Carla 
Holterman uut Makkinge, die argens eers indisseOvend veur 
et eerst Stellingwarfs bruukt veur heur dichtwark. 

• Op zaoterdag 20 december verscheen de bundel Weerzien 
van Harinen Houtman; op een speulse meniere wodde et eerste 



exemplaor de dichter anbeuden op een bi'jienkomst in Hoolt-
woolde. Et boek is deur drokkeri'je Van der Meer keurig 
verzorgd en gelt f 6,90. We kommend'rop weeromme. 

Ni'js veur de taelkundige of veldnaernkundige, of slim 
genteresseerden in zok soorte van studie: Philomne Bloem-
hoff-de Bruijnhulop 20 december 1980 een lezing over et 
veldnaemkundig onderzuuk van de Stellingwarver Schrievers-
ronte veur de Fryske Akademy (naetnkundig warkverbaand). 
De lezing zal in de kornmende jaorgaank van De Ovend of-
drokt wodden. Naar regionale kultuurtalen is de lezing 
zoas H. Bloemhoff die hullen het veur de sectie dialekto-
logie van et 36e Nederlaans Filologe- congres, 10 april 1980 
in Grunningen. Ofdrokt in: Driem Bi. 32 (1980) no. 3, 
blz. 104-118; kotte saemenvatting te verschienen in de 
Haandelingen vanet Ned. Fil.-congres ('t gaot over: hoe 
kan de taelkundige de taelbeweging behulpzemwezen, veural 
bi'j et ontwikkelen van de schrieftael). Van dezelde 
schriever, veural veur studenten Nederlaans mit taelkundige 
basiskennis: Een geval van klinkerwisseling in het Stelling-
werfs (overde3e pers. t.t. ink. bi'j et onriegelmaàtige 
warkwoord: ik kieke - hi'j kikt enzo), in: JANSSEN, Til., 
EN N. F. STREEKSTRA (red.), Grenzen en domeinen in de gram-
matica van het Nederlands, een uutgifte vanet Nederlaans 
Instituut RUG, Grunningen, blz. 206-228. (H. Bl.). 

Oosterse kontakten 
De Pennevogel, et literaire blad veur Oost-Nederlaand 

en angreenzende streken in Duutslaand, is neffens geruch-
ten uut de redaktiestopzet (et blad krigt bliekber te mm 
belangstelling en steun). In Roet kun de veurnaemste re-
daktieleden, Ton Kolkman en Martin Koster, heur daenk' wel 
genog uutlevenblieven. In Roet 2 (1980) no. 2. o.e. een 
bespreking deur G. Nijenhuis van et diel over Drente in 
de serie Onze volksverhalen van et Spectrum ('tpakt nega-
tief uut, en terecht zo 't me toeliekt), en in 2 (1980) 
no. 3 o. e. Peter van der Velde mit een spotriem n.a.v. de 
Pietereuliekar: Op 't zummerfeest/En in de bar/klinkt nou 
het leid van Va zien kar./Zo hollen wai/Onze cultuur Van 



't Landschap hoog/In It  late uur/; ok goedaorige spot in 
'drs. A. Holting' zienkursus 'Dreins dichten': 'kiek, as 
wij 'n gedicht maoktmutwij dat mit 'nbepaolde 'techñiek' 
doen-of juust niet, vanzlf -, en dat wil zoveul zeggen 
as da'j d'rv6rmangeven mut, umzo dudelik meugelik over 
te brengen wat of ie bedoelt, behalve dan a'] unbegriepelik 
weden wilt, en ok dat komp veur in de Dreinse dichtkuunde...' 
Veerder o. e. wark (gedichten en verhaelen) van Marga Kool, 
Jannie Boeremaen Gerard Nijenhuis. In Oeze Volk 24 (1980) 
no. I blz. 7-9 een reaktie van drs. H. Hadderingh op Dr. 
J. B. Berns zien bespreking van et beknopte Drentse Woorde-
boek dat hi'] en zien heit maekt hebben. Die bespreking 
stoninet Maondblad Drenthe 50 (1979), dec. no. In etzelde 
maondblad, 51e]g.  (1980), meertno., een bespreking deur 
Dr. G. H. Kocks en Drs. H. Bloemhoff van de cursus Drents (Sa-
men Wieder) van Marga Kool en Albert Haar. Et oktober-nommer 
van dat maondblad gaot over et Drents-eigene; interessaant 
is veural de visie van Marga Kool (Stichting 't Drentse 
Boek), enwat Dr. P.T.F.M. Boekholt schrif t over de studie 
van de regionale geschiedenis in en over Drenthe. Dr. Boek-
holt geft tegeremitDr. G. H. Kocks een Drentse woordelist 
uut 1838 uut: Drents uit 1838; d'r wodt tael- en geschied-
kundig cornmentaor bi'jgeven. Dit in Driem Bl. 32 (1980) 
no. 2; Perf. Dr. H. Entjes schrift in no. 3 over 'Dialekt 
als poging en mogelikheid'; inetzelde nommer drs. J. v. d. 
Kooi over 'Van mondelinge naar schriftelijke overlevering' 
(lezing 36ste Nederlaans Filogogekongres, Grunningen, 10 
april 1980). met huusorgaan 3(1980) van de lesselakade-
mie, rebriek 'Warkschrift',wo'nweer pattie ni'jgies uut 
et onderzuuk vandelesselakademie naor veuren brocht; ok 
bi']dregen van mitwarkers o. e. in de tael van Epe, Stapperst 
en van de omgeving van Stienwiek. In et dadde nommer o. e. 
een uutienzetting over balg (oons beerlig). (H. Bi.) 
Harmen Houtman, Johan Veenstra,PhilomneenHenk Bloem-

hoff en Pieter Jonker vertegenwoor4igden d€ Schrieversronte 
(29-11-1980) op et lustrumfeest van de Kreenk vuur de 
Twentse Sproak, in Soasel (Ned. Saasveld). Tot meert 1981 
mag onder et Nederlaanse een 'krek echt' bottien Soasel 
hangen, mar dan moet et weer vot, neffens borgemeister 
W.L.G. Schelberg van Weerselo, die et onthulde. Hi'] wil 



gien 'Friese toestanen'. Dat in tegenstelling mit de 
Schrieversronte-veurzitter, die zoks - zonder de scharpe 
kaanties - de Twenten krek toeweenskte, doehi'j een deuze 
vol kantoorspullen an Kreenk-veurzitster Margreet Herme-
link anbeud. Veur et Staring-Instituut praotte de heer 
H. Krosenbrink, enveur de dialectkring Sallaand-Oost-Ve-
luwe de heer L. v. d. Bremen, die dat ok dee veur De Moespot, 
et blad vanetVerbond van Neersasse Dialektkringen, daor 
de Kreenk bi'j ansleutenis. De heer A. Buter weenskte de 
Kreenk gelok uut naeme van de veurbereidingsgroep van de 
Twentse Akademie. De zondag d'r nao woonden Houtman, Veen-
stra en Jonker nag een biezundere eukemenische dienst in 
et Twents bi'j, daor een Twents liedboek bi'j uutkwam. 
(P.J.) 

Vol verwaachtings? 

De rneensken lopen lain en loom 
onder kaele, zwatte bomen. 
Voegels en vissen gaon staorig dood, 
et Leven wiekt uut bos en sloot. 

Nog mar evenpies waachten 
en wi'j kun niks meer verwaachten; 
nog mar evenpies geduld 
en de tieden bin vervuld.' 

Goe lend goest de eerde 
as een moons ter zonder weerde, 
as een dronken dreuge ball' 
deur et kil en koold hielal. 

Vaal born, H-bom vaal, 
wi 'j waachten op jow knal! 

Lodewiek H. 
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