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Moe 'we om bi'j de tied te blieven de naeme van oons tiedschrift 

misschien veraanderen in DVND? Kotleden is in twietingdorp 

Bunschoten-Spakenburg een glossy uutkommen mit de titel 

SPKNBRG. De twie citymarketeers van et dorp zeggen dat 

Bunschoten-Spakenburg zO medern is, mar dat een protte meensken 

dat nog niet weten. Vandaor die glossy. En waoromme clan di1 

wondertike titel zonder klinkers? Wet dat is een designerdingetje 

zegt de iene citybaos, en dat is dus medern, zegt de aandere. En 

atlebeide vienen ze dat wie veuruut wit niet in zien dialekt hangen 

blieven moet. 

Kiek, zo kuj'een diatekt mooi ofserveren, om et es medern te zegger 

Want wie zol d'r niet veuruut witten? Now, as et op die meniere moE • clan ikke toch mar niet. En butendat zo'k ok niet weten waoromm 
aj niet veuruut kunnen, aj' in je streektaet hangen blieven 

Wi'j kieken in atle geval now at veuruut naor ankem jaor. Da 

AN 

	

	biwwe van plan om in iedere Ovend len of meer stokken over De 
Lende te plaetsen onder et motto... en De Lende stroomt wieder...' 

Harmen Houtman kwam disse zoemer al fietsende bi'j De Lende 
langes op dat idee. Hi'j warkte et uut en kwam doe mit et veurstel 

om an verschittende aspekten andacht te geven, zoas an de netuur, 

de historie, et toerisme, de titeretuur, et beteven van De Lende enT 

- foto s/keunst van en over De Lende 

We hebben at an een peer meensken vraogd om een stok te 

schrieven, mar et zot mooi wezen as oonze tezers mitdoen of 

mitschrieven witlen. Graeg zollen we van jow (oolde) foto's, 

belevenissen, verhaeten en/of gedichten over De Lende ontvangen. 

En misschien kuwwe daornao van at die bi'jdregen nog es een boek 
saemenstetten mit de titel 'De [ND in STLLNGWRF'. Dan biwwe ok 
in de Stettingwarven hietendat bi'j de tied. 

Jannes Westerhof 
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Henk Bloemhoff en Dennis Worst 

De Langelille: oorspronkelik wel 
een waeternaeme 

O
ver de verklaoring van de dorpsnaeme 

De Lange/ilIe het eerder al et ien en aan-

der te doen west. In et boek De dörpen 

van Ste//in gwarf in oolde bee/den. Mit 

p/aknaemeverkfaorings, dat schreven wodde 
en ok van veul illestraosies veurzien is deur 
Jan Koops en Jan de Vries (Berkoop, 2012), 
het iene van oons - de eerste auteur van dit 

artikel - verteld dat as verklaoring van I/lie, et 

twiede diel van de dörpsnaeme, wel docht 

wodden kan an 'slop, niet stevig'. Dat zol clan 

slaon op 'e lange waeterkeringsdiek die an de 
zuudkaante van De Kuunder (de revier) lopt, 
tussen de Helomavaort en Schoterziel. Et  

leek an now toe een redelike verklaoring, 

die eerder publiceerd wodde deur de Friese 

naemkundige Karel Gildemacher. Dat was 

in die zien interessaante en degelike boek 
Friese plaatsnamen. AI/e steden, dorpen en 

gehuchten.1  Anslutend op die verklaoring 
wodde in De dorpen van Ste//in gwarf in oolde 

bee/den nog een twiede, ok niet onredelike 

meugelikhied nuumd. Et woorddiel hue zol 

kommen kunnen uut et woord /u//e = lange 
piepe, een 'piepe' daor in dit geval waeter 

deur stroomt. Oorspronkelik zol et clan dus 
gaon hebben om een appatte naeme van et 
stok van de revier De Kuunder dat gaot van Et 

(unnekeburen a-d uangeiiIe. 

Munnikeburen an De Lange/ille. Disse foto is van ± 1920. Et gaot om de Langeli//eweg, zie ok kaorte 6. In de 
midden ziej' de waetermeu/e mit mu/derswoning van Gerhardus Visser. Laeter is d'r een elektrisch gemael in 't 
p/ak kommen van de meule. In de haast van 1929 begonnen ze mit de ofbraoke van de meule, om percies te 
wezen op 19 oktober 1929. An de rechterkaante ziej' de me/k febriek 'De Vo/harding links de direkteurs waning 
van de heer Yska, De Iota en de gegevens bin oons ter beschikking steld deur de heer Jan de Vries (mit daank!). 



Wiede tot an Schoterziel an toe. Et Wiede is 

et nogal briede stok van De Kuunder (noord-) 
westelik van et därpsgebied van Munnikebu-
ren. Et moet dan ooit, bi'j et ontstaon van de 

naeme, gaon hebben om een 'benuming' van 

die waeterloop'neffens de vorm een lange 
'piepe'dus. De streek- en laetere dorpsnaeme 

De Langelille zol dan te daanken wezen an 

de naeme van et waeter, mar dan wel via een 

tussenstap, zoas we nog blieken laoten zullen. 
Die verklaoring van li/fe uut lu/fe ='piepe' was 
eerder al en is ok dislange de verklaoring van 

de eerstnuumde auteur van disse bi'jdrege.2  
Now zol d'r feitelik gien anleiding west heb-
ben om in disse Ovend, van december 2013 
dus, al weer op de naeme De Langelille in te 
gaon, as de twiede auteur van dit artikel niet 

drie aorige voonsten daon hadde in een bron 
van 1 580 en ok nog een biezunder veurkom-
men ontdekt hadde in een bron van 1577. Die 
voonsten uut 1 580 en 1577 vraogen d'r as et 
waore omme om nog es opni'j naor de beide 

verklaorings te kieken die hierboven nuumd 
binnen. De anwiezing uut 1 577 levert oons 

butendat een stevig argement op om in de 
dörpsnaeme De Langelille een oorspronkelike 
waeternaeme te zien, en niet de naeme van 
een wat sloppe diek. As'klap op de vuurpijl' 
vun de twiede auteur vervolgens nog een 

netisie op een kaorte uut 1775, die d'r ok 
dudelik op wist dat De Langelille eerder een 

waeternaeme was. Al die dingen, mit nog wat 
aandere argementen, brengen oons tot de 
miening dat een waeternaeme De Lange/i/fe 
de oorspronkelike naeme was. 

1. Veur 1970: streeknaeme, in gewoon 
gebruuk en op oolde kaorten 

Mit ingang van 1970 kreeg De Langelille zien 

staotus as dorp, zo schrieven Koops en De 
Vries (2012). Daorveur was De Langelille de 

naeme van een soort lange buurt, een be-
woonde streek tegen de revier De Kuunder 
an. Et zudelike pat van die streek heurde 
bi'j Scharpenzeel en et noordelike stok bi'j 

Munnikeburen. We kun et ok aanders zeg- 

gen: vroeger woonde ie in 'Munnikeburen 

an de Langelille zo zeden ze dat vroeger ok 
(zie ok foto 1, mit daank an Jan de Vries) of ie 

woonden in 'Scharpenzeel an de Langelille'. 
In et Ste/fingwarfs Woordeboek is onder Lan-
gelille ok dit aorige citaot te vienen van de 
Westhoeker keunstener D.K. Koopmans:'Dat 

was naodat de grote waetermeulens rond de 

Grote Veenpolder kwammen, zoas die ( ... ) en 

veerderop an De Langelille' Dat'an de Lan-

gelille'zal trouwens ok van belang blieken te 

wezen veur de verklaoring van de naeme. We 

kommen daor dus douk op weeromme; dat is 
in parregraf 5. 

De bekende A.J. van der Aa besch reef dat 
uterste westen van oons gebied mooi in zien 
Aardrijkskundig Woordenboek van 1839-1851. 
Over Scharpenzeel vaalt bi'j him te lezen:'De 
landerijen loopen van de Scheene tot aan 
de Kuinder. Aan de gemelde rivier behoort 
onder dit dorp gedeeltelijk eene lange streek 

huizen, welke bij de Oud-Schoterzijl begint en 
tot aan de scheiding van Munnekeburen en 

Oude-Lamer voortloopt, onder den naam van 
Lange-Lille'. En over Munnikeburen schreef 
hi'j o.e.: 'Men telt er, met het grootste deel van 
de Lange-Lille, benevens onderscheidene h. 
en plaatsen niet ver van de kerk gelegen, 76 
h. en 390 mw., die meest hun bestaan vinden 
in de veeteelt en in het maken en verkoopen 
van turf.' 3  Onder et trefwoord De Langelille 
zels schrift hi'j:'(...) 5 u. W. van Oldeberkoop, 

40 mm. W. van het dorp Munnekeburen, 

waartoe het gedeeltelijk behoort, terwijl het 
andere gedeelte van dit geh. tot het d. Scher-
penzeel gerekend wordt, waarvan het mede 
10 min. W. afgelegen is. Men telt er 33 h. en 
170 mw. van welke 21 h. en 110 i. onder 

Munnekeburen, en 12 h. en 60 i. onder 
Scherpenzeel behoren.14  

Dat et daor yule eerder ok al om een lange 

streek gong kuj'geweerwodden deur op een 
peer aorig oolde kaorten te kieken. Een riegel 
huzen kuj'al zien op de bekende kaorte De 
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Grietenie van Ste//in gwerf west eynde uut 1664 

van Chr. Schotanus, en op die kaorte ziej'ok, 
lene keer, de anduding Lange Li/le. Ok ziej' 

Lange Lille staon op de kaorte van de Zeuven-
woolden in dezelde atlas.5  Biezunderder is de 
kaorte van West-Stellingwarf in de bekende 

Schotanus-atlas die uutgeven wodde in 1718, 

deur François Halma.6  Die kaorte is trouwens 

al in ± 1692 maekt. le zien d'r op dat an de 

zuudoostelike kaante van de revier De Kuun-

derwel drie keer De Lange Lille schreven is (zie 
kaorte 1 bi'j dit artikel). Drie keer mar Iiefst, 
dat is we] hiel naodrokkelik, en die drie keren 
zullen grootkaans slaon op de revier. Hiel 
misschien toch op de bewoonde streek bi'j 

de revier daele, of krek op beide, mar dudelik 

niet op een soorte van 'dorpskern' We zien 

ok gien diek intekend an de Stellingwarver 

Ayl 

1. Stokkien van de kaorte van Ste//in g-
warf-Westaende van ±1692 (uutgifte 
van 1718, vg/. note 6). 

kaante van et waeter. As et om de naeme van 

een diek gaon zol, zoj'toch verwaachten dat 

die diek dudelik intekend wodde, eers zet ie 
d'r gien naeme bi'j. Dus zol de naeme hier wel 
es hiel goed op et waeter slaon kunnen. 

Van 1622 is P. Winsemius zien geschiedenis-

boek van Frieslaand.7  Op iene van die zien 

kaorten bi'j dat boek lezen we ok De Lange-

lille, bi'j een groepien huzen dat intekend is 

onder 'Et Wiede' (zie kaorte 2); grootkaans 
dat daor een buurtien mit anduded is mit de 
streeknaeme De Langelille. Van 1630 is dan 
nog een kaorte van A. Metio en G. Freitag.8  
Op die kaorte ziej' bi'j een tekentien dat 

warschienlik op huzen dudet, niet Langelille 

mar Lan ge/it/e staon, mit een t dus. Die t kun 

we niet goed in oons verbaand brengen, we 
vienen him veerder allienig mar op die kaorte 

en op inkelde kaorten die d'r warschienlik 
mit in verbaand staon. We daenken dat et 
een verzin west het en dat die vorm een poze 
niet verbeterd is. 9  Naor een Middelieuwse 
perochienaeme hoeven we trouwens niet 
te zuken, omreden De Langelille gien eigen 
perochie was.10  We gavven et al an: et zudeli-
ke pat vul onder Scharpenzeel, et noordelike 

onder Munnikeburen. We moe'n et dus van 

voonsten op oolde kaorten en van aandere 

gegevens hebben om wat wissighied te krie-
gen over de naeme. Et is van dat goed om 
ommedaenken te geven an de vraoge om 
wat veur soorte gebied et hier feitelik gaot. 
Daoromme geven we now eerst een schets 

van de ontwikkeling van et stroomdal van 
de revier De Kuunder. Daornao geven we een 
beeld van de voonsten uut 1580 en wat die 
inholen kunnen. In de laeste parregraf kom-
men we mit een biezundere vermelding van 

de naeme uut 1 577 en ok nog mit een haost 
lieke biezundere voonst uut 1775. 

2. De ontwikkeling van et Kuunderdal 

Et stroomdal van De Kuunder tussen 
Schoterziel en de brogge noordelik van Et 
Wiede is duzenden jaoren leden ontstaon. 



Van ongeveer tienduzend jaor leden of 

wodde de zee hoger en was d'r een vochtig 
en waarm klimaot. Zoks gaf poerbeste 

omstaandigheden veur et ontstaon van 

vene: dat gruuide al mar an, en dat was over 

een aorig groot gebied. In eerste instaansie 
eupeneerde de Iaoge vene him allienig mar in 

et Kuunderdal. Mar et gruuide de hieltied mar 
deur, mit et al hoger kommende grondwaeter 

mit. Et breidede him zodoende algedu rig 

veerder uut, niet allienig in de hoogte mar 

ok over de oppervlakte van de omgeving. 

Die gruui gong deur tot in de vroege 

Middelieuwen. Et hiele lege Kuundergebied 
tussen Echten en Scharpenzeel beston 

uut grote moerassen. Dichte bi'j et waeter 

van de revier daele laggen benaemens 
rietmoerassen. Wat veerder van de stroom 

of haj'zeggemoerassen en yule meer et 
Iaand in laggen venen vol veenmos, die 
'veenmosvenen' hieten. Et gaot in dat geval 

om hoogvene. 

Et wodde aorig aanders doe de meenske 

in de omgeving kwam. Et gebied wodde 
keloniseerd en de uutgestrekte moerassen 

wodden anmaekt. Deur de ontwaetering van 
de moerassen oxideerde et vene. Dat hoolt 

in dat et vene verrinneweert. Zodoende 

kwam et venelaandschop vlakbi'j de revier 

De Kuunder aorig legerte liggen. In diezelde 

tied wodde de Zuderzee de hieltied groter, 

dat et venelaandschop gong over in een 

kustlaandschop. Deur et leger wodden van 

de vene en de invloed van diezelde Zuderzee 

kon d'r bi'j De Kuunder daele een Iaogien klei 
ofzet wodden. Al lag dat gebied slim lege, de 
klei d'r op was meraokelse goeie bemesting. 

Daor was clan ok et beste hujlaand te vienen, 
en daor kon dus veul en goed hujd wodden. 

Mar d'r weren ok naodielen an et leger 
wodden van et Iaand en an de kleilaoge die 

ontstaon was. De storm stuwde et waeter 
vaeke allemachtig op, en dat was geveerlik 
veur degenen die an weerskaanten van 

E 
L1czflgdii!c' 

chilen 
ch 	o lEer! .-/ 

2. Stokkien van een kaorte bi'j Winsemius (1622) (oonze foto). 
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de revier De Kuunder woonden. Mit et 

anleggen van dieken en zielen perbeerden 

ze et geveer een stok kleiner te maeken, 

mar zokke ingrepen hadden netuurlik wel 

weer gevolgen veur et ofzetten van de klei. 

De geschiedenis van hoe ze mit et waeter 
ommegaon mossen, brengen we hier liekewel 
veerder niet op 'e bodden, hoe interessaant 
dat ok wezen mag. Van belang is hier dat 

veural tussen de diek an de noordwestelike 

kaante van de revier en de revier zels een 

dikke kleilaoge ontstaon is. Dat is dus an de 
kaante van de oolde grieteni'je Schoterlaand, 

tussen de Echtenerdiek en de revier De 

Kuunder. An de Stellingwarver kaante is 

de klei over een yule uutgestrekter gebied 

daelekom men. 

Vandaege-de-dag bin de kiel-op-
venegebieden bi'j De Kuunder daele veural 
te herkennen deurdat ze hoger binnen. 
De gebieden daor gien klei op et vene 
terechtekom men is, bin veur et grootste pat 

verveend. Behalven dat zakt et mi'jvetd ok 
deur et oxideren, dus deur et verrinneweren 

van et vene. Dat zodoende hewwe te 
maeken mit een hoogte-ommekering. 
Terrein dat eerst tege was tigt now hoger in et 
taandschop deurdat d'r klei op kommen is, en 
et eerdere, hogere vene is inklonken. 

As we de vorm van de revier tussen Et Wiede 

en Schoterziet bekieken, dan vaatt op dat hi'j 
hier over een aorig groot stok beheurlik recht 

is. Doe de revier nog in eupen verbiening 

mit de zee ston zat hier in de tieden dat et 
eb was een goeie deurstroming van waeter 

west hebben. Waor vandaege-de-dag de 
betekenis van tulle (now'lilte') misschien 

niet terecht tieken kan, was dat vroeger wet 

aanders, dat daoromme is 'een lange piepe 
daor waeter deur stroomt'ok vanuut een 

laandschopshistorische kiek zo gek niet. 

Daenk bi'jglieks an De Lende, die op gien 
inketd plak zo recht stroomt an et aende as 
De Kuunder bi'j De Langetilte. 

3.Teksten uut 1580:'De Lange LiIIe'okan de 
ere kaante van de revier De Kuunder 

Zoas we at zeden is d'r reden om nog es opni'j 

naor de naeme De Langelille te kieken. In de 

Inventaris der geestelijcke dorps en patroons 
landen van Schoterlant, gedaen anno 158011, 

vullen de twiede auteur van disse bi'jdrege 

drie netisies van de naeme op. tene d'r van 

lat dudelik zien dat d'r gebied mit bedoetd 

wodt daor ze vanuut Schoterlaanse dorpen 
huj wunnen, en dat niet altienig, want, en 

now komt et, dat was an de noordwestelike 
kaante van de revier, vgt. citaot I hieronder. 
Daor staot in:'opte Langelijlle ofte Schoeter 

Uutterdijcken'. Die Schoter uterdieken taggen 

an de Schoterlaanse kaante. Ok de twiede 

vermelding, zie II hieronder, kan op de 
noordwestelike kaante van de revier steugen 
hebben, mar of dat ok echt zo was kun we 
niet vot-en-daolik geweerwodden. In et 
dadde gevat kan et ok zo west hebben, mar 
we moe'n ien en aander wet even veerder 
in ogenschouw nemen. Et gaot in dat geval 

om 'binnenmaden en toegelieke ok om 
'uterdieken'-gebied. Die 'bindermaoden' 

moe'n wet haost maoden binnen de diek 
west hebben, omdaj'aanders etverschit 
niet hoefden te maeken mit 'uterdieken'. 
Oons Langetille het een groter kleigebied 

as de Schoterlaanse kaante, zie parregraf 
2, dat et zot dus at gauw gaon kunnen om 
bindermaoden die daor op laggen, en d'r 

is een smallere stroke die as uterdieken 

bekend ston, zie ok kaorte 6, btz 12. Awwe 
betwiefelen mochten dat d'r in 1580 at een 
diek was an de kaante van De Langetille zoj' 
dus wet daenken moeten an de Schoterlaanse 
kaante wat dit citaot anbetangt. De 

Echtenerdiek maekt in elk gevat wet de indrok 

al hiel tange bestaon te hebben. We zien him 

at wet op de kaorte van Lemsterlaand in de 
Schotanus-atlas van 1718, daor wodt hi'j ok 
mit naeme nuumd as De Echter Dyck, en we 
zien him ok op 'e kaorte van West-Stettingwarf 
van 1692 in dezelde atlas tekend, mar daor 



nog niet was, zotlen we vot-en-daotik zo goed 

A 
	

as zeker weten dat we ok in gevat van III an 
de Schotertaanse kaante daen ken meugen, 
zoas dus onder t bedoeld is. Want daor staot 

k-' - 
	 ommes: Lan gelijile ofte Schoeter Uuterdijcken. 

Mar now eerst de drie citaoten: 

t. (...) Met noch drie dachmaeden tandes 
opte Langetijtle ofte Schoeter Uutterdijcken, 
de pastorije van Kattetijeck ten suijden ende 
Atijdt Wijttems ats bruijckersche ten noorden. 

(. . 

-- 	 tt. ( ... ) Noch een stuck Iandts getegen op die 
Langhelijtte, dat wetck oick ijs betast dorch 
het maecken van die nije kercke met hondert 
phitips guldens ( ... ) 

3. Stokkien van een kaorte van landen behoren-
de tot een boerderij bi] Lan gelille ten zuiden aan 
de Kuinder of Tjonger, waarvan de kerk van Olde-
lamer eigenaresse is (...) van 8 en 9 nov. 1741. 
Tresoar, kaorteverzaemelnr. 10740 (bonze foto). 

zoj'd'r ok attienig een weg in zien kunnen. 
Mar de naeme Schooter Uiterdijken die bi'j 
De Kuunder daele zet is, kan muuitik aanders 
ingeven wezen as deur de anwezighied van 
een waeterkeringsdiek (zie veur dit altes 
ok note 6 en kaorte 1). Over de Schoter 
uterdieken, en dus over een diek, wodt ok 
at praot in 1580, zoas we in et citaot onder 
I zien kunnen We zien niks soortgetiekens 
an de Stellingwarver kaante intekend op 
de Schotanus-kaorte van 1692. Op een 
situaosiekaorte uut 1 741 zien we wet een 
voetpad, daor le neffens de antekening ok 
mit een waegen over gaon konnen (zie kaorte 
3) naor et ootde Schoterziel 'bij de Lange 
Lijtte Ianges Mit dat taeste kan de revier, 
mar misschien ok wel de bewoonde streek 
bedoeld wezen, en dan dus niet et waeter. 
Diezelde kaorte geft ok nog as infermaosie 
dat et Iaand tussen de sloot bij et pad daele 
en de revier as uterdieken bekend ston. Dat 
wist op et bestaon van een diek daore, in 
1741 dus. As we wussen dat die d'r in 1580 

III. ( ... ) Item noch ses dachmadt maeden, leg-
gende opte Langelitte binnenmaeden ende 
uutterdijcken, verhuert sjaers voer thijen 
philips guldens, op wetcke Iecht ses floreen 
rente.( ... ) 

Even veur de vottedighied: bi'j t gaot et om 
Iaand dat heurde an 'pastorije tanden ende 
gueden van Brongergae ende Meijtedam 
bi'j It gaot etom'OIde Rottum'en bi'j III om 
'Lutke Gaast' (zeg mar et Rotstergaast van 
now).12  In alte gevatten gaot et om bezit van 
perochies in de grieteni'je Schoterlaand. We 
hadden de hiettied et idee dat angaonde 
de weretd van de beneden loop van De 
Kuunder de hiettied Schotertaans taand 
nuumd wodt in oonze bron, zie note 11, dat 
an de noordwestkaante van de revier tigt. Niet 
allienig de eerstnuumde vermelding van De 
Langetilte, onder I, past mooi in dat beeld, 
mar de beide aanderen zotlen et ok doen - 
as we mar wat wissighied hadden dat ze bi'j 
de Schotertaanse kaante heurden. Hoe zat 
et, was d'r echt gien diek an 'oonze kaante' 
in 1580? We hebben veerder deurzocht, 
mit naeme in de teksten van de zonuumde 
Beneficiaalboeken van 1543. En daor tazzen 
we wet vier keer andudings die krek wet 
wiezen op et bestaon van een diek an de 
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4. Et bezit van de Schoterlaanse perochies, dus an de 
noordwestkaante van de revier De Kuunder (in beeld 
brochtdeur Dennis Worst). 

Stellingwarver kaante. Et bin andudings 
van dit soorte, onder Munnikeburen en 
Ooldelaemer: 'twee dach mat uuterdijckes 
en 'vanden Lantscheydinge aenden dyck' 
Ok an oonze kaante van De Kuunder was 

wel degelik een diek. We moe'n dus aandere 

wissighied vienen om de infermaosie uut II 
en Ill hierboven in verbaand te brengen mit 

de Schoterlaanse kaante. Die infermaosie 
hebben we intied ok kregen. Et watte 

en hoe levert toegelieke een aorig extra 
veurbeeld hoe naemkundig, historisch en 

veural laandschopshistorisch onderzuuk 
wat an mekeer hebben kunnen. Want 

deur historische bezitsrekonstruktie is 
d'r bewies dat et laand dat onder I, II en 

Ill m.b.t. 'Langelille' nuumd wodt, an de 

noordwestkaante van De Kuunder liggen 

moet. Et bi'j veul sneupers al wel bekende 

hisgis.nl  lat zien dat et noordelikste perceel 

in de Schoter Uterdieken in 1 700 in bezit 

was van de 'pastorye van Gaast'. Een aander 

perceel is van 'de kerkvoogden van Rottum'. 

Dat bezit moet wel overienkommen mit de 

bezittings die in oonze bron van 1580 nuumd 
binnen (vgl. ok kaorte 4). 

Wat as we now an die voonsten veur de 
naemsverklaoring hebben? As De Lange//lie 

oorspronkelik een speciaole, extra naeme 

was veur et laeste stok van et waeter De 
Kuunder, clan kan die naeme overgaon wezen 

op et belangrieke, want vruchtbere laand 
an de iene, 'oonze' kaante, mar liekegoed op 
et laand an de ere kaante. Et liekt minder 
logisch dat et om een benaeming veur de 
zuudoostelike diek gaot, een naeme die 

clan ok haost in gebruuk west hebben moet 
veur de noordwestelike diek, omreden ok 
daore spraoke was van De Lan geliiie, zoas 
we hierveur zaggen onder I, II en Ill. Elk van 
beide'sloppe dieken'zol dan'Lange Lille' 
hieten gaon wezen moeten. Et zol clan dus 
haost een soortnaeme wezen veur een sloppe 

diek. We kun ok risseneren dat allienig de 
uterdiekse gronden an weerskaanten van 
de revier elk'lange hue' hieten gaon binnen. 
Lille zol clan een lang mar toch ok weer niet 
smal stok trillende grond uutdrokken, twie 
keer nog wel. Li/le is eerder wel in verbaand 
brocht mit i/lien = trillen (uut et Fries). Dat 

is ok niet zo warschienhik. le zohlen clan 

verwaachten dat beide stokken ok wel es 

in twievoold and uded wodden ('de lange 

hihlen'), en zoks kwammen we nargens tegen. 
We daenken trouwens ok daj'ze eerder 

verschihlend numen zohlen, om ze uut mekeer 

holen te kunnen. Om kot te gaon, een stok 
warschienhiker hiekt et dat stokken laand an 

weerskaanten van de revier nuumd binnen 
naor de naeme van etzelde waeter. Zoks is 
naemkundig goed meugehik. Et gaot in zokke 
gevahlen om 'naemsverwissehing' oftewel 



'metonymie': de naeme van et iene gaot 

op et aandere over.13  Dat hoolt niet in dat 

de ootdste betekenis'Iange piepe' van Dc 
Langelille dreks verteuren gaon wezen moet, 

at moet zoks in oons gevat op et tangetaeste 
wet gebeurd wezen, want gieniene nuumt et 
waeter bi'j De Langelille nog 'De Langelille'  
veur zoveer we weten. Dezelde naemen veur 

twie dieken, of misschien de naeme van de 

iene diek die overgaon is op de ere - dat wil 

oons niet zo an. En gelokkig is d'r nog meer. 

4. Een veurnaeme voonst uut 1577, endan 
nog iene uut 1775 

De taeste beide voonsten uut ootde bronnen 
hewwe veur disse parregraf beweerd. De 

eerste d'r van is wet een hiete biezunderen 

iene. Waoromme dat zo is, wodt jim doukies 
wet dudetik. Aj zoas de eerste auteur van dit 
artiket distange, annemen witten dat li/fe in Dc 
Langelille ontstaon is uut een ooldere vorm 
lu/Ic, clan moej'daor netuurtik argementen 
veur hebben. An now toe was et argement 
dat et wet kunnen zol, betekenistechnisch 
liekewet as klaankontwikkelingstechnisch. 
Betekenistechnisch omreden et WNT 
(Woordenboek der Nederlandsche Taal) as 
betekenis van lu/fe geft: 'benaming voor 
verschitlende buisvormige voorwerpen. 

Wellicht van onomatopoetischen oorsprong, 

t.w. genoemd naar het getuid van een 
vloeistof die door een buis vloeit'. En wat 
de klaank angaot zot et ok goed kunnen, 

omreden et wet vaeker gebeurt dat een 'u' 

(van bi'jv.'putte') in een'i'of'e'veraandert.Vgt. 
Stellingwarfs (vene)pette uut veneputte, Stell. 
jiffer uut (en naost)juffer. We wiezen in dit 
verbaand ok even op lu/fe = doedeizak, zie et 

WNT. Et gehiel van et meziekinsterment wodt 

anduded deur et woord dat oorspronketik 

Iichtkaans attienig bedoeld was veur de' 

piepe' van de doedetzak. De oolde Friese 
benaeming veur doedetzak was li//esek, en 
ok in dat Friese geval zien we dat de i-ktaank 
uut de'u'van lu//c kommen kan. Dus, Dc 

Langelille uut Dc Lange/u/fe was van dat zo 

gek nog niet. An now toe weren we die vorm 

mit een 'u'veur de naeme van et waeter, en 

/ of veur Iaand in de buurt, tiekewel nog niet 
tegenkommen. 

Mar in een tekst van 1564, opneumen in 
een belangrieke bron uut 157714,  staot 

hi'j wel. Et gaot om een bi'jtaoge bi'j de 

'Misjive van Margareta, Gevorste Gravinne 

van Aremberg, uit Leeuwarden aan de 

gemene Staat en des lands van Vriestand, 

betreffende het graven van een Binnenvaart 

of Grift van de Swarte Stuis tot Ysfetham 
van 16 meie 1577. In die bi'jtaoge is o.e. et 
votgende te tezen: 'belangende de situatie 
vnd getegentheit van de vaert, de vuyt 

Vriestant solde gaen, respondeerende op die 
vaert, Soc in Oueryssett geraaect vnd ordinert 
zal worden; vnd is dezelue vaert beg repen 

vuytJuckermeer [=Tjeukemeer], durch 
Kerstenssloot mt Cuenerdiep oft Langetulle 
nae Schotterzyll, vnd van Schotterzylt nae oft 
verby Styekenborch in de Lende, ende Soe 
voerts duer die Lende tot an den Ossenzylt'. 
In disse tekst wodt Cuenerdiep dus gelieksteld 
mit Lange/u//c. Dat is een gevat waorin 'Dc 
Langetille' dudetik as waeternaeme bruukt 

wodt. En ok slim betangriek is dat we hier de 
vorm mit'u'zien, die deur de eerstnuumde 
auteur distange anneumen wodde as de 

ktaank daor de 'i' uut kommen is deur'ontron-
ding'. Dc Langelille wodde hier dus bruukt as 
waeternaeme, en nog wet in een echt officieel 
stok. En dat gebruuk kwam de twiede auteur 

nog een keer tegen, op een moole situaosie-
kaorte uut 1775. We taoten hier et stokkien 
daor et omme gaot, zien as kaorte 5, blz.1 1. 

5. Veerdere ofweging: waeternaeme, mit li/Ic 
uut lu/Ic 

We hebben mit Lange/u/Ic uut 1577 toch 
elgentik wet een dudelike anwiezing veur 

een waeternaeme. Dc twiede, die uut 1 775 
dus, tat dat ok zien. Daor staotja L. Lille (tees: 
Lange Lute) of Tjongcr. Een hiet aander soort 

1 (1 n (\iNir 



men ok'an De Lan-
geIitte dus tieke-
goed eerst mit'an' 
= bi'j (et waeter). 
Mar gaondeweg 
betekende dat ok 
'in de bewoonde 
streek'daor bi'j 
omme. De grond 
bi'j et waeter 
daete hadde die 
naeme gaonde-
weg overneu men, 
zie parregraf 3 
en 4, en de wae-
terkeringsdiek 
en de weg an de 
Stetlingwarver 
kaante zat ok mit 
Lange//lie and u-
ded wezen. Op ç /p 71P c/nt nn (lit ctnkh'ipn knnrt 'I I iII' Iipkctpl,-I Ic mit Tinncic'r c/nt nincit 

dus bruukt as waeternaeme en slat dus op de revier 
klein pat van de 'Schets van de landen en. . ., enz., vc 
kaorteverzaemelnr. 14177 (oonze foto). 

anwiezing hewwe dan ok flog in et gegeven 
dat meensken vroeger zeden, en now nog 
wet zeggen, dat de bewoners daore 'an de 
Langelille'woonden / wonen; zie ok parregraf 
1. Daor is ok at wet eerder over schreven, vgl. 
note 2. Meensken uut et plak De Kuunder 
woonden en wonen, zo wodde en zo wodt 
et nog zegd, op dezelde meniere'an De 
Kuunder', dat is ok at eerder beschreven in de 
artikels die nuumd binnen onder note 2. In et 
gevat van et plak De Kuunder is et wet zeker 
dat dat nuumd is naor de revier, die vanuut 
de prehistorie at De Kuunder hiette. Men 
woonde dus an De Kuunder. Oorspronkelik 
zat dat uutstutend inholen hebben:'an, bi'j 
dat waeter en taeter gong de meniere van 
zeggen over op et wonen 'in' dat plak. Mar 
doe bteven ze dus nog attied wet zeggen:'an 
De Kuunder wonen waorbi'j dan wet et plak 
bedoeld wodde. Op dezelde men iere woonde 

een kaorte in et 
De Kuunder. Et is een 

bekende proef- 
in 14-7-1775. Tresoar, 

schrift van B. Oos- 
ten uut 1947 15  
ptaetst die auteur 
Lange//lie tiekewet 

op de uterdiekgrond van De Langelilte, en 
nuumt de weg / diek'deur'et plak Lange-
iiiieweg (zie kaorte 6, btz. 12). In inkelde 
tekstdieten van Oosten zien boek tiekt de 
anduding 'aan de Langetitte' bruukt te we-
zen veur grond an de revierkaante van de 
diek van oons De Langetille.16  

Attienig at deur de voonsten uut 1577 en 1775 
is d'r reden om in et vervotg van 'De Langetitte 
= waeternaeme' uut te gaon. Mar toch bin d'r 
nog wet een peer kteine adderties onder et 
grös. In et eerste plak is lui/e of //lie in de be-
tekenis van 'piepe' niet van aandere ptakken 
bekend as woord dat in naemgeving bruukt 
wodde.17  Mar dat moe'we eerst mar even op 'e 
koop toe nemen. Beide voonsten bin daorom-
me ok wet extra interessaant. Een twiede per-
bteem(pien) is dat de eerstnuumde auteur van 
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6. Stokkien van de kaorte bi/ et proefschrift 
van B. Oos ten (1947). 

dit stok een jaormennig leden van een belang-
stellende lezer nog een Langelille-opgifte kre-

gen het, mar doe... uut de omgeving van De 

Gediek. Dat was op himzels mooi. Et gong om 
de volgende 'melding': 'sectie A no. 349 hook 
land gelegen in De Lange rijp, genaamd Lan-
gelille' Mar... zol et krek zoe'n woordvorming 
west hebben as bi'j oons? Of het I/lie in dat 
geval misschien toch een lang,'trillend'gebied 
west en wodde d'r daoromme van een 'lange 

lille'spreuken? Mar d'r is ok wel kaans dat dat 

laand vernuumd is naor oons eigen DeLange-
i/lie. Om kot te gaon, we weten dat nog niet. 

Wie wet moe'n we clan toch nog weer an een 
dadde meugelikhied daenken: niet an een 
oorspronkelike naemsanduding veur de re-
vier of veur een diek mar an een naeme veur 

et gehiel van et moerassige gebied an weers-

kaanten van de revier. Ok in dat geval zoj' iene 

naeme hebben die 'logisch' op beide kaanten 

betrekking hebben kan, en die clan overgaon 
wezen zol op et waeter. Mar we kun oons gien 

biezundere omstaandighied veurstellen die 
zorgen kon dat de anduding van de grond- of 
streeknaeme overgong op et waeter, dat om-
mes al uut de prehistorie weg Kuunder hiette 

(en dat nao de Middelieuwen ok meer en 

meer as Tjonger bekend wodde, zoks neffens 

de Friese uutspraoke van doe). Wel kun we 

oons veurstellen dat de vorm ooit anleiding 
gaf veur de naeme'lange lulle'(zie ok parr. 2). 

Om veerder mar kot te gaon, et liekt oons dus 
toe dat de historische volgodder zo west het: 
tulle wodde deur vergelieking een waeternaeme 

tile onston deur ontronding van de u-klaank 
(en de uutspraoke tulle wodde staorigan ver-
geten) —* lange I/lie/Lan gel/lie as waeternaeme 
gong over op grond langs et waeter, de weg, 

misschien ok op de diek en zeker ok op de be-

woonde streek as gehiel; de naeme veur et wae-

ter raekte gaondeweg in onbruuk —+ de andu-
ding Lange//lie veur de streek wodde de officiële 
anduding veur et dorp. Zoe'n veurstelling van de 
ontwikkeling vragt de minste'fantesie'en liekt 
ok daoromme et meerst log isch, en de meerste 
puzelstokkies valen d'r an now toe aorig goed in. 

12 DEOVEND 



Noten 

1. Gildemacher, K., Friese plaatsnamen. A/fe steden, dorpen en gehuchten. Liwwadden, 2007. 

2. Vgl. Bloemhoff, H.,'WiUe om De Langelille',in de rebriek'Oonzetael, oonzezorg zie: De Ovend 3l-3 

((2003): 20-22, en zie ok 'Oonze tael, oonze zorg: de SteMingwarver dörpsnaemen', in: De Ovend 38-2:11-13. 

De schriever zien opvatting kwam ok veur 't locht in een ni'jsartikel in de LC van 05-04-2003. 

3. Zie de digitale versie op de vebstee www.wumkes.nI. 

4. Dat woordeboekartikel van Van der Aa vien ie niet in de websteeverzaemeling van teksten over Fries-

laand die nuumd is onder note 4, mar wel in de oorspronkelike pepieren versie van diel 7 (Aardrijkskundig 
Woordenboek der Nederlanden enz., Gorinchem, 1846). 

5. Schotanus, Chr., Beschrijvinge van Vriesland. Franeker, 1664. 

6. Schotanus a Sterringa, B., Uitbee/dinge der Heerl;jkheid Friesland. Liwwadden, 1 718 [ni'jste uutgifte: Liw-
wadden /Amsterdam, 19701. 

7. Winsemius, P., Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vries/ant. Franeker, 1622. 

8. Die kaorte van Metio en Freitag is te vienen op internet: http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?-
sid=a9c2Oea2f7l  71 be0537297f6fbb8a81 9;type=boolean;view=thumbfull;c=carto;;rgnl=carto_ve;ql =Me-
tius 

9. In korrespondeense mit de eerstnuumde auteur in 2003 wees de heerTh. Annema uutWolvege him 

op et bestaon van de Langel/t/e-schriefwieze van de kaorte(n) van Metio en Freitag. In een brief uut 2004 

nuumde hi'j nag kaorten van Blaeu uut 1662 en Hondius uut 1629, ok mit ...lit/e, mit daank nog es veur 
zien schrieveri'je. Ok Annema leek et toe dat et om fouten gong. Daank komt ok toe an de heer Ph. Rum-

ke uut Amsterdam, die in april 2003 schreef dat de dadde drok van Heringa zien Aardrijkskundig Hand-
woordenboek de vorm Lang-ti/la geft. Dat zol op een lange plaanke-achtige brogge slaon kunnen. loch 
daenken we dat ok die schriefwieze een verzin is, en dat et oorspronkelik niet om vormen mit een t gaot. 
Aandere betrouwbere gegevens wiezen niet in de richting van een benaeming mit een t. 

10. Zie veur een overzicht van de Stellingwarver perochies in de Middelieuwen 0. Vries, 'De perochies van 

et vri'je Stellingwarf, in et biezunder West- Ni'jberkoop in: De Ovend 40-6 (2012): 3-8. 

11. P.L.G. van der Meer, J.A. Mol & P. Nieuwland (ed.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Frys/dn 
yn de ier-moderne tild, Boarnerige 3. Liwwadden, 1993. 

12. De anduding opte en op die in de citaoten kan slaon op et terrein. Et zol trouwens ok nog op et waeter 
slaon kunnen, clan zol et dus 'bil, an' betekenen, zoas in et beroemde 'Karel ende Elegast': Het was op ene 
avontstonde/Dat Karels/apen begonde/ Tinghelem opten Rijn. 

13. Zie Schönfeld, M., Ve/dnamen in Nederland, Arnhem, 1980:141 ex. veur een riegel veurbeelden. 

14. G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (ed.), Groat P/acaat en Charterboek van Vriesland (5 dIn.). 

Liwwadden, 1768-1793.  Et gaot om diel Ill, p. 1129. 

15. Oosten, B., Een veenpo/derbevo/king. Sociografle van de grate veenpo/der van Weststel/ingwerf Wolvega, 
1947. 

16. Et kon netuurlik niet uutblieven dat d'r grappen maekt wodden over de naeme De Lange//lie. De 'oold-

ste' kennen we van inwoners van et plak De Kuunder, die vroeger wel zeden naor anleiding van Langelille: 
'Die is an de Langelille oppereerd'. In eerdere Iiteretuur is dit ok al beschreven, zie foot 2. 

17. In et biezunder de naemkundige dr. R. A. Ebeling het d'r oons op wezen. 



J
aoren en jaoren herwerts ieefde d'r in 

de Steiiingwarven een klokkemaeker 

die zokke mooie klokken maekte dat de 

meensken van veer in de omkrieten bi'j 

him kwammen as ze een ni'je klokke anschaf-

fen wolien. Hi'j maekte staonde uurwarken, 
die droomden van grote boerkeri'jen, pendu-
es veur op et kassien en netuurlijk uurwarken 

veur alledag. 
De klokkemaeker hadde yule nocht an et 
wark, mar et aldergelokkigste was hi'j as hi'j 
doende was mit et gieten van een klokke. Een 
grote of een kieine klokke, dat maekte him 
niks uut. As d'r mar een mooi geluud in zat. 
De schappen in de warkpiaets stonnen stief-
vol. Grote klokken die hoopten dat ze heur 
geluud heuren iaoten mochten in een kar-
ketoren of een klokkestoel. Kleinere klokken 
die al tevreden wezen zolien mit een plakkien 
boven de deure van een deftig herehuus. 

Hielemaole aachteran op een piaanke ston 

een klokkien dat niet yule groter was as een 

eierdoppien. Een beilegien dat nog te klein 

was om dienst te doen op de ijskokarre of de 

waegen van de visboer. 
Bi'j voile maone naachs om krek twaelf ure 
ieuten de klokken heur geluud heuren. Bim-

barn, bim-bam en dat clan twaeif keer. De 
warkplaets triide d'r van. Et geluud van et 
kleinste klokkien, dat kionk as et fluiten van 

een voegeltien, gong hielendal verieuren in 

et geweld. De grote klokken hadden wille om 
dat kieine ding, ze iachten. En bimbamden 
nog hadder. Et kieine klokkien perbeerde nog 

veerder aachteruut te schoeven en et maekte 
him zo klein rneugeiik. 

Doe de haastwiend et biad van de bomen  

veegde en voegels die naor et zuden trokken 

de winter ankondigden, kreeg de klokkemae-

ker et slim drok. Uut de Steilingwarven en van 

veer d'r buten kwammen deftige man luden 

in lange zwatte jassen, hereboeren op witte 

kiompen en een goolden gelosieketten op 
et zwatte vessien, aliemaole wollen ze heur 
graeg zoe'n biezundere klokke anschaffen. 
Domenees, pastoors en strak in et pak steu-
ken diaekens kwammen in deftige koetsen 
veurrieden. Et leek d'r op as hadde elke karke 

in et laand een ni'je klokke vanneuden. Stao-
rigan raekten de plaanken ieger en ieger. 

Op kastaovend was alliend et kleine klokkien 
nog niet verkocht. Wat verleuren ston et op 'e 
piaanke. 

Wat moe'k now toch mitjow?'verzochtte de 
klokkemaeker/och, ie nemen ok gien zooit. 
Blief mar mooi op'e plaanke staon.' 
Hi'j scharrelde nog evenpies in de winkel 
omme en zol krek et slot op 'e deure hangen, 

doe d'r nog iene in kwam. Et was goed te zien 

dat disse man een lange reize rnaekt hadde. 

De vermuuidhied straolde van him of. Zien 
baord was wit beriept, zien ogen in et rooie, 
verweerde gezicht hadden de kleur van rook. 

'Man, wat bin 'k bliede daj' de deure nog niet 
dichte hebben 	j zee hi wiels hij him de snij 

van de maantel schuddede,'ik hebbe slim 
grote perblemen en ik daenke dat jow de ie-

nigste binnen die me heipen kan.' 

De klokkemaeker steerde mit eupen mond 
naor de laete klaant. Wat zag die man d'r 

appat uut. De smultende sni'j vormde een 
poeitien rond de neuzen van zwatte leren 

ieerzens, die krek onder de don kerrooie 
maantei uut piepten. De witte kruilen van de 

kotte baord gongen naodloos over in et raan- 
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tien bont dat de musse omzeumde. In et 

gezicht, rood van de koolde, leken de dikke 

witte wenkbrauwen op plokkies watten.Toch 
miende de klokkemaeker dat hi'j de man ar-

gens van kende. 

'Neem me niet kwaolikzee hi'j doe hi'j zien 

stemme weer vertrouwde, 'mar waor zol ikje 

mit helpen kunnen. 1k ben mar een simpele 

klokkemaeker. Et ienigste da'k kan is uurwar-

ken in mekaander zetten en op zien tied een 

klokke gieten.' 

'Dan bin jow krek de man die ik zuke,'zee et 

heerschop,'ik hebbe onderwegens naor de 
Stellingwarven een slim oongelok had. De 
arreslee is me tegen een karketoren botst. 
Gelokkig bin de beesten d'r goed veurweg 

kom men en de slee wodt op dit zelde ogen-
blik maekt, mar de bellegies van de slee bin 

veur altied verleuren. Zonder die bellen kan ik 
mien wark niet doen. Now heurde ik datjow 
hier klokken verkopen mit een geluud zoas d'r 
nog noolt iene heurd het. Daoromme beste 
man, vraog ikje, verkoop mil asjeblieft iene 
van die biezundere klokken.' 

De klokkemaeker trok an de onderlippe. 'Wat 
zo'kjow graeg helpen,'zee hij,'mar alle klok-

ken bin verkocht. 1k hebbe d'r niet iene meer. 
Jow zullen waachten moeten tot ankem jac 
Hi'j was nog niet hielendal uutpraot doe d'r 
vanuut de warkplaets een helder geluud 
klonk, et was asof d'r een voegel kwinkeleer 
De beide manluden keken verheerd naor d 

lege schappen. 

'Ochja, dat is waor okzee de klokkemaeke 

en haelde et laeste klokkien van de plaank€ 

'ik hebbe hier nog een klein klokkien, ems E 

dinkien van niks, et is nog te klein om an de 
winkeldeure te hangen, mar as, ik zegge as, 
jow d'r mit hulpen binnen, clan nemen jow 
mar mit: 

De laete klaant stak de haand uut en pakte 
klokkien an, et leek as daanste et him in de 

haand. D'r trok een glimkien over et gezichi 

van de man, zien ogen verkleurden van griE 

naor straolend blauw. 
Vat een mool dinkien, wat een wonderlik 
bellegien. Niet te geleuven dat niet iene zien 

het hoe biezunder et is. Beste man, wat bin 'k 

jow schuldig?'Hi'j haelde een grote geldbuul 
onder de maantel weg. 

'Och,'miende de klokkemaeker, low hebben 

d'r meer wille van as ikke. Neem mar mit: 
'Dan doen we et zod'r rinkelden wat munt-

stokken op 'e toonbaank, 'mit mien hattelike 

daank. Jow weten niet half hoe goed jow me 

uut de perblemen hulpen hebben: [en nik-

kien en vot was hi'j. 

Doe de klokkemaeker een schoffien laeter 

naor huus leup, klepten de karkeklokken om 
et hadste, mar boven alles uut klonk hoge in 

de locht et geluud van et kleine klokkien. Et 
klonk zo mooi en zuver in de koolde winter-
naacht dat hi'j d'r waarm van wodde. 

Elk jaor mit kastaovend komt him die vremde 
klaant in et zin. Weer is hi'j d'r wisse van dat 

hi'j him argens van kennen moet. Mar hoe hi'j 
ok prakkeseert, hi'j kan d'r niet opkommen. 



	

.. 	'1k zie mien wark niet as wark. mar 

as een pat van mien leven. 1k kan 

me daordeur niet veurstellen da'k 	
eA 

mit pensioen gaon zol Trouwes, 

	

% 	dat kan niet tens mit mien eigen 

• bedrief.' Acht jaor leden begon 

Herma Egberts in Berkoop mit 

heur eigen bedrief Mare Kijk, 

grafisch ontwarp, fotografie en 

sund 2010 ok uitgeveri'je. Zo het ze 

heur bekeride kienderboekien De 	- 

belevenissen van Muske en Fret zels 

uutgeven en gaf de Steltingwarver 

Schrieversronte toegeliekertied de 	, 

Stetlingwarfstaelige variaant daor 

van uut. De grafische vormgeving 	•' 

kan veur van alles en nog wat 

wezen: een webstee, een huusstiet, 

een foolder, een adverteensie, mar 

dus ok van een boek. Zo het ze dit 

jaor bi'jglieks zorgt veur et ontwarp 

en de vormgeving van et ni'je boek 

van Karst Berkenbosch Bij de bek 

of. Naost at et kreatieve wark veur 

Kiare Kijk het ze nog een baene. 

Ze is mem van dochter Iris. 'Mem 
A 

wezen is een voltiedse baene zegt 
ft. 

	

.'-. 	Herma. 

Om at heur wark goed doen te 

kunnen het Herma et neudig om 

heur temeensen ten keer in de 

weke 'op te Iaeden' en dat oplaeden 

dot ze op et plak dat heur wat dot: 

de Koepetbos bi'j Berkoop. 

& _ 



erma Egberts 

Dit plak dot me wat 



'ledere zundag om half negen gao 'k 

liekem allienig deur de Meulebos op pad 

naor de Koepelbos. De Kiekebarg, de 
Delleboersterheide en et Diaekenievene bin 

ok hiel mool, mar et grote veurdiel veur mi'j 

van een kuier deur de Koepelbos is dat 1k 

niks hoefte regelen. 1k bin glen flets of auto 
neudig, alliend de Nordic Walking stokken 

neem 1k mit. Deur die stokken blief ie rechtop 

open en dat vuult fijner 

biezunder deurdat d'r zovule takken op 

'e grond liggen en deur omwi'jde bomen. 

D'r bin altied dingen waor as 1k inspiraosie 
van kriege en idenen deur opdoe. Ok kan 1k 

vrolik wodden van dingen die ik zie. Kiek, et 

is nog glen winter, disse beuk zit nog in et 

blad, mar an de takken ziej'aI de knoppen 
zitten veur et ni'je blad van ankem jaor. Dat 

geftje weer zin in de toekomst, daor Iaedt de 

batteri'je weer van op. Aachter in de bos is 

Dochter iris Vries (8jaor) zorgde veur de mooie fotos. 

Op de dag nao de 'grote storm' van maendag 

28 oktober gaon we tegere op pad, Herma 
disse keer zonder stokken. '1k doe altied 

zovule, dat 1k de rust van de bos neudig 

hebbe. In de bos gaot morgens de energie 

omhogens en aovens omlegens. 1k laede 
mi'j op an de bos, 1k neem de energie 

in ml] op. In de bos kan 1k me in mezels 

weerommetrekken, clan bin 1k d'r evenpies 
niet. In et eerst zie 1k wel van alles, plaanten, 

zundags glen meenske te vienen en daor kan 

1k gedaachtenloos rondlopen, dat is clan mien 
'dreamtime' een tied van oddening. 

Mien jeugd he'k deurbrocht in Ni'jevene, 

waor as 1k van mien zeuvendejaor of 

woonde. Doe 1k naor de havo in Meppel 
gong wol 1k diere-arts wodden, mar nao een 

peer jaor verdween dat idee. 1k ontdekte dat 
1k meer telent had veur kreatieve dingen 



mode en kieding in Zwolle. D'r weren daor 

drie richtings, realisaosie, prissentaosie en 

kommercie. MI'j gong et om et bedaenken 

en maeken, niet om de verkoop. Nao die 

schoele warkte 1k bi'j verscheidene graflsche 

bedrieven en ontdekte dat mien kracht ligt 

in et doen van verschillende dingen. Now ik 

mien elgen bed rief heb kan ik mien idenen 

kwiet. D'r is zovule wat 1k mool en aorig viene, 

da'k bliede bin dat d'r ok dingen binnen waor 

as 1k niet zovan hole. Zo bin ik niet zo biester 

interesseerd in geschiedenis, ekenomie of 

poletiek. le doen wat goed of ie doen et niet, 

vien 1k. 1k moet al zovule van mezels, dat 1k 

rust en ruumte neudig hebbe, aanders raek 

1k mezels kwiet. Die rust en ruumte vien 1k in 

Berkoop en de Koepelbos.' 

Herma is'deurde liefde'in Berkoop kommen 

en vuult heur d'r hielendal thuus. Ditjaor het 

ze de kursus'Stellingwarfs veur beginners' 

volgd en now verschienen d'r al tal van 

kollums in et Stellingwarfs van heur in de 

Stellingwarver kraanten. Ze dot now mit an 

de Praotgroep Stellingwarfs om et praoten 

beter onder de kni'je te kriegen. Saemen 

mit zes aandere schrievers maekte ze et 

kienderboek Winterwille, dat krek verschenen 

is. De opmaek is vanzels deur Herma 

ye rzo rg d. 

Naost al disse drokte is ze ok nog doende mit 

de opleiding 'kunstzinnig dynamisch coach' 

bi'j et lnstituut voor Creatieve Ontwikkeling 

in Assen. Misschien is ze daordeur wel op 

heur ni'je motto kommen: 'Doe mar es gek, le 

doen al gewoon genoeg!'As d'r dus toch nog 

es iene op zundagmorgen Herma tegenkomt 

aachter in de Koepelbos, clan moet die niet 

gek opkieken van et doen en laoten van 



Martin Koster (Drents) 

De ofrekening 
2 

/ 	
linderzeg Arjen,'wat kriege wij nou?' 

Hij had overal reken mit eholden. 

De huurauto had hij een hiel ende 

wiederop bij de grote weg henezet; 

gieniene kun zien dat hij een Steyr SSG 08 bij 
hum had en hij had stoete zat bij hum. Mar 
dat Albert alweer an de vrouwe was, nee, dat 
had hij niet incalculeerd. 

Arjen leg de varrekieker bezik. Hij hef starke 

behuufte an wat strafs. Een paar glassies 

malt whisky um helder te dèenken, dat zul 

merakel wezen. Wat veur een rnèense zul dat 
aans wezen dat zonet bij zien breur, nou ja 
zien halfbreur, de deure uutkwaamp. Zul 't 
de warkster wezen? Nee, vaste niet, daor was 
heur goed ja veuls te netties veur. En Albert 
te knieperig. Of zul 'teen sexwarkster wezen. 
Arjen gnees evenpies bij de gedachte. Een 
sexwarkster, schier woord veur een hoere, 

een vrörnmes van plezier. Zul Albert daor 

behuufte an hebben? Anja was ja alweer 

een dikjaor uut de tied en dan much 't wel 

weer een keer. Albert en Anja, was 't al die 
jaoren, A&A. As die verrekte Albert der niet 
ewest was, zul 't ok A&A ewest hebben. 
A&A, een eersteklas koppel. Albert die de 
boerderije van zien yolk, de boerderije die 
hij, Arjen, zo gloepens graag ehad had, 

verkocht had zo gauw zien va uut de tied 

was. Albert die een kantoorbaantien ekregen 

had bij de Boerenlienbaank, de baank mit 
triple A-status. Anja die op de middelbare 
schoele in Wolvega veur de klasse stun. Zij 

gaf daor Nederlaands en schreef mit an een 
lesmethode. 't Schrieven van zo'n methode 

smeet mooi wat geld op. En dat gung jaoren 

achteriene deur. Bulten geld, dat had Albert 
wel anestaone. Mar toen hij heurde dat ze 

op heur 63e  stoppen wol mit warken, was 

hij not amused. Zunde van 't geld en van 

warken wordtja gieniene minder, was zien 

bescheid ewest. Mar 't had niet wezen rnucht. 

Een slimme ziekte sloopte heur. Binnen drei 

maond nao een routine-onderzuuk in 't 
ziekenhuus was 't over mit't mooie leventien 
van heur beidend an de sluus. 't Hiele verhaal 
had Arjen veurig jaor op de Dieverder mark 

in geuren en kleuren te heuren ekregen 

van Annelies, zien nichte uut Doldersum. 

Die aovend had hij een halve flesse Oban 

whisky opedrunken. Zelden had hij zo goed 
eslaopen. Mar nou was der dus een aandere 
Anja bij de sluus, iene daor hij gien reken mit 
eholden had. 

Arjen veg hum 't zwiet van de kop en dot de 
ogen dichte. Daor zit ik nou mit mien goeie 
gedrag, dèenkt hij, in een veugelkiekhutte. 

Veugelkiekhutten, die bint der niet allent veur 
't kieken naor vale breurs en veugels. Der is 

altied veule meer te zien. En ie kunt doen 

waj wilt. En dat had hij edaone, oja, dat had 
hij edaone die iene keer -jaoren en jaoren 
terugge - dat hij op de Hoge Veluwe mit Anja 
allent in zo'n huttien te laande kornen was. 
Albert zul die dag ok mit, mar der mus nog 

een koe ofkalven.'Gaor ie mar harten kieken 

mit oen beidend had hij ezegd, 'ik gao va 

helpen. En ie gedraagt oe wel een beetien 

netties, heinAnja en hij hadden heur beste 
daone urn 't zo netties rneugelijk te doen. 

De varrekieker waren ze der niet bij neudig 
ewest. Harten en wilde zwienen, daor hadden 

ze gien van beidend goesting op ehad. 0, 't 

was een zute herinnering. Mar goed, hij is hier 
niet ekornen urn warrne herinnerings op te 
halen, hij is hier een man mit een missie. Hij 
kreg de varrekieker weer an en richt hum op 't 
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haveloze huus bij de sluus. 't Siepien scharrelt 

nog wat rond. De veurdeure stiet los. Van 
Albert gien spoor. Waor zul hij wezen? 

Verdarre nog an toe, hoe lange mut hij hier 

nog zitten blieven? Hij kregja nog een holten 

gat. En wat mut hij in de wereld doen as hij 

zien breur weer in 't vizier kreg? 

Dan kreg Arjen 't miens kold op de hoed. Dat 
hij dat niet eerder bedacht had. Der was wat 

vrOmds ewest an de vrouwe die bij Albert 

de deure uutkwaamp. Of liever ezegd, wat 

kundigs. Zij slaagde op Anja. 100% wisse was 

hij der niet van, daorveur was de ofstaand net 
even te groot ewest. De ofstaand in meters 

en de ofstaand in tied. Het zul hum aans niet 

verbaozen as Albert een Wiegeliaanse truc 

toe-epast had. Dat hij 't höl mit de zuster 

van Anja. Nee, dat zul hum hielemaole niet 
verbaozen. Anja had nog een jongere zuster 
ehad. Keetje of Kaatje, hoe had ze de name 
ok aiweer. Die was escheiden of wedevrouw, 
zuks wat. Dat mus hij mar ies naovraogen 
bij Annelies, as der weer ies mark was in 
Diever of Watern of een bruifte, of, Arjen gnes 

even, een groeve vanzOlf. Ja, dat Albert de 

makkelijkste weg ekeuzen had en vrijde mit 

zien schoonzuster, dat was zo vaste as wat. 
Hoe langer hij derover naodacht, hoe meer 
hij dervan overtuugd was dat die vrouwe 
Kaatje was. En Albert kennende, vrijde hij al 
jaoren mit heur. Daorveur huufde hij niet veur 

informatie hen een groeve. 

Inienend heurt Arjen een Aster schattern. 

Onraod! Een traptree kraakt. Der slap hum 

iene de trappe op. In een nanoseconde mut 
hij, old-soldaot, de beslissing nemen: geweer 
in 't foedraal, of geweer an de scholder. 

Geart Jabiks van den Berg wodde 

geboren in een plaggehutte in 

Schurege. Hi'j het laeter zien 

levensverhael opschreven, waor 

zien aarmoedigejeugd, zien wark 

as schippersknecht, boere-arbeider 

in Duutslaand en bij de tram in 

De Lemmer en zien belevenissen 

as soldaot tiedens de mobilisaosie 

in an de odder kommen. Op de 

aachterkaante van et boek is te 

lezen: 'Samen met een aantal fraaie 

Friestalige gedichten en de vele 

brieven die Geart aan zijn verloofde 

en latere vrouw Hiltje schreeftoen hij 

gemobiliseerd was, is dit levensverhaal 

integraal in dit boek opgenomen. 

Van den Berg, die zich graag Geart 

Jabiks fan'e Tsjongerwâl noemde, 

ontwikkelde zich tijdens zijn leven 

tot een groot kenner van de natuur 

en werd vooral bekend door zijn 

archeologische vondsten rand de 

Tjonger en Oudehorne'. De uutgifte, 

mit prachtige foto's, is saemensteld 

deur zien kleindochter Antje. (112 

bladzieden, pries € 13,50) 





Sjoukje Oosterloo 

Duvelskeunsten 

E
en vredig stromend reviertien zocht 

zien weg deur de uutgestrekte 

bossen van Hongarije. Beneden in 

et dal ligt een klein darpien, waor 

de dorpelingen genoegzem mittenneer 

wonen. De kielne huzen ogen vrundelik 

vanwegens de verschillende kleuren waor 

as de buterkaanten mit opvarfd binnen. Gm 

ieder huus staot een groot hekke en bi'jkaans 

aachter alle hekken scharrelt wel een 

hiemhond. Wat biezunders gebeurt d'r aenlik 

nooit in et dörp, mar as d'r onraod is slaon 

aRe honnen an. Naachs is et meerstal ien 

of aander wild beest dat te dichtebi'j komt, 

dan blaffen de honnen heur de longen uut 

et lief. Aj'daor as vremdeling overnaachten 

is et daon mit de slaoperi'je, mar de 

dorpsbewoners bin d'r zo an wend dat ze 

gewoonweg deurslaopen. Krek buten et dörp, 

an de revier, staot een hooltzaegeri'je, waor 

as de meerste manluden uut et dorp warken 

veur heur daegeliks brood. Ok Joeri, Janoz en 

Pjotr, drie vri'jgezelle jongkerels, warken daor. 

Van heur kienderjaoren of bin ze al dikke 

kammeraoden, daor komt gieniene tussen. 

Alderdeegst gien vrouwluden, daor kieken ze 

nog niet naor omme. Alle drie wonen ze nog 

thuus bi'j heur oolden. Omreden ze heur zo 

staorigan wat vri'jer vulen willen in heur doen 

en laoten, hebben ze buten et dorp in de 

bos een hoolten jachthutte timmerd. Die bos 

kennen ze as heur broeksbuse, van jongs 



of an hebben ze daor altied heur vri'je tied 

deurbrocht. Zo gauw as de warkweke omme 

is, maeken ze op vri'jdagaovend rap dat ze 
bi'j de hutte kom men, en kamperen daor tot 
zundagaovend.Veur heur nattien en dreugien 

zorgen ze wel, de veurraodkaaste is goed vol 
en an draank ontbrekt et ok niet. Ze genieten 

mit voile teugen van heur vri'je leventien. 
Morgens nemen ze een duuk in de revier, 

wiels ze geregeld es een dikke vis vangen, 

die ze boven een vuurtien reusteren om him 

even laeter soidaot te maeken. Aovens bi'j 

et invalen van de naacht zitten ze nog lange 
bi'j et flakkerende vuur van de vuurkörf. Hoe 
meer Pálinka ze drinken hoe spannender de 

verhaelen wodden. 

Mar op maendagmorgen bin ze aile drie weer 
present op heur wark, waor de ploegbaos 

Viktor heur et wark opdreegt veur die dag. 
Viktor is wat een vremde kerel, waor aj' 
somstieden gien hoogte van kriegen. Mar 
Joeri, Janoz en Pjotr kun wel goed mit de man 
overweg. Viktor dreegt zien lange grieze haor 
in een peerdestat op zien rogge, wat him een 

appat anzien geft. Wiels Joeri de haordracht 

van Viktor es goed in ogenschouw nemt, 
gnist hi'j tegen zien maoten:'De kapper wodt 
ok niet riek van him.' 
'1k hope niet dat de kapper feliet gaot,' 

grinnikt Janoz. Zo lachen ze wat mittenneer, 
wiels ze stoef deurwarken. 
'Daenk an jim vingers!'waorschouwt Viktor, 
die zicht dat ze mit heur drienend wille 
maeken, wiels ze mit de zaegmesiene doende 

binnen. De drokke warkweke vligt veurbi'j 
en zo is et al rap weer weekaende veur de 
drie maoten. Rap pakken ze thuus heur 

roggezakken en gaon op heur hutte an in de 

bos. Daor vulen ze heur vri'j, vot van Mem 
heur wetten. 

Aovens, as ze mit heur drienend in et duuster 
bij een vuurtien veur de jachthutte zitten 

te genieten, wo'n ze zuver kel as d'r zomar 
inienen een kerel bi'j heur staot die heur 
in et locht zet mit zien zakianteern. As ze 
ontdekken dat et Viktor is, nugen ze him veur 

een draankien. Die aovend leren ze een hiele 
aandere Viktor kennen as de ploegbaos Viktor 

op heur wark. Viktor kan spannend vertellen 

en het et over et oproepen van geesten. 
Dejongen heuren mit grote alderaosie wat 

Viktor daor van wet. As de naacht al lange 
valen is en Viktor eindelik op huus angaot, 

waorschouwt hi'j heur:'Daenk d'r omme, 
praot mit gieniene over wat ikjim vanaovend 

verteld hebbe, thuus niet en al hielemaole 

niet op et wark.'Ze nikken zonder antwoord 
te geven. 

Pjotr zocht: 'Wat kan die man spannend 
vertellen, et haor staot me d'r zuver rechtop 
van in mien nekke!'Joeri en Janoz zwiegen, 

nog hielemaole onder de indrok van wat ze 

heurd hebben. 
'1k moet nog zien a'k van Viktor zien verhaelen 

wel slaopen kan mient Janoz, as hij in zien 
slaopzak schoft. Nao een poze ommewoelen 
is an heur aosemhaeling te heuren dat de 
slaop him over heur ontfarmd het. 
De ni'je warkweke verlopt krek as aanders, 
hadde warken, eten en slaopen. Vri'jdags, as 
et wark daon is, lopen Joeri, Janoz en Pjotr 

zo rap as ze kunnen heur vri'jhied integen. 
Bepakt en bezakt mit eteri'je en drinken 
kom men Joeri en Janoz as eerste bi'j de 

hutte, waor ze alles netties opbargen in de 
veurraodkaaste. Een hottien laeter komt Pjotr 

d'r ok an. Hi'j poest en hiemt as een oold 
peerd vanwegens een tonne die hi'j mittoogt 
op zien rogge. 
Vat wil ie mit die tonne?'vragt Joeri. 

'Daor wil ik oonze draankies in doen', zegt 
Pjotr, en votdaolik verdwient hi'j aachter de 

hutte en begint een gat te greven. 'Haelen jim 
even een stokmennig emmers waeter uut de 

revier?'vragt hi'j an zien maoten. 

As et gat groot genoeg is lat Pjotr de tonne 

d'r in zakken. Joeri en Janoz bin onderwiels 

weeromme en legen de emmers waeter in de 
tonne. 

'Zo, dat is oonze koelkaaste,'zegt Pjotr 
tevreden as hi'j de flessen bier en de Pálinka 
d'r in zakken at. 'Da's nog es een goed idee 
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van jowpriezen zien maoten him,'daor 

drinken we iene op.' 

De ere aovend as et al flunk twieduustert, 
staot Viktor inienen weer bi'j heur. Hi'J schikt 
naost de jongen bi'j etvuuras hadde hi'j 

noolt vot west. Onder et genot van een 
Pálinka begint Viktor weer te vertellen over de 

geesten, wiels de jongen van spanning amper 

aosem durven te haelen.Vernuverd zien ze 

dat Viktor een klein rond glasplaetien opdiept 

uut zien roggezak. 

'Haelen jim de taofel uut de hutte es even 
naor buten kommedeert hi'j. Pjotr en Janoz 

doen, krekkengeliek as op et wark, votdaolik 
wat Viktor heur opdreegt. Dan legt Viktor et 

glasplaetien veur him op 'e taofel en legt d'r 
een pepiertien onder waor as een grote letter 

G op schreven staot. 

'Jim moe'n allemaole bi'j de taofel zitten gaon 

en mekeer bi'j de haand vaasteholen, dan 
perbeer 1k om geesten op te roepen,'geft hi'j 
odder. 
'Oe, dit wodt spannend,'fluustert Joeri. 

'Stille wezen, eers lokt et me niet,'foetert 
Viktor kotof. Wiels hi'j driftig op et glaezen 

plaetien ommewrift ropt hi'j:'Geesten laot 
wat van jim heuren!' 
Dejongen holen heur moesiesstille, wiels et 

kiamme zwiet heur in de hanen staot. Wat 
zol d'r gebeuren, zollen de geesten warkelik 
van heur heuren laoten? Wiels ze strak naor et 
flakkerende vuur in de vuurkörf steren, stiegt 
de spanning mit de menuut. 
Viktor wrift en wrift mar op de glasplaete 

omme: 'Geesten, we waachten op jim!' ropt hi'j. 
Inienen schrikken dejongen heur een 
oongelok as d'r boven heur heufden een 

heidens kebaol uutbrekt, et is een gepiep en 
gefladder van jeweiste. Ze kieken omhogens 

en duken votdaolik weer innenneer 
van schrik. D'r zwaarmen wel duzenden 
vleermoezen kot boven heur, ze kommen zo 
dichtebi'j dat ze heur bi'jkaans in de haoren 

vllegen. De schrik slat heur in de bienen as 
d'r inienen een zwaore stemme vanuut et 
duuster klinkt:'lk bin een goeie geest en 1k 

waek over jim!' 

De stem me zwiegt, en krek zo rap as de vleer-

moezen kommen binnen, bin ze ok weer vot. 

Wiels bi'j Pjotr, Joeri en Janoz de rulings heur 
over de rogge lopen, en ze as verlamd op 

heur krokke zitten van disse geweerwodding, 
zegt Viktor doodkalm: 'Hier laoten we et mar 

bi'j, een ere keer perberen we et wel es weer 

Hi'j pakt de glasplaete en et pepier mit de 

letter weer in zien roggezak, en waorschouwt 

krek as eerder: 'Daenk d'r omme, glen woord 
hierover, mit gieniene! Goed begrepen?' 

'Ja,'geven ze alle drie toegelieke bescheid. 
Viktor nemt nog een flinke slok Pálinka en 
maekt risselvaosies om vot te gaon. Mit een 

'Slaop lekker allemaole'verdwient hi'j in et 

duuster van de naacht. 
'Now, van dat lekker slaopen zal wel niks 

kommen, donkt me zo, daenkt Joeri hadde-

op.'lk jut oons nog mar een hassebassien in; 
zegt hi'j tegen Pjotr en Janoz, die doende 
binnen om de taofel weer in de hutte zetten. 
Zwiegende zitten ze bi'j mekeer in de hutte. 
leder mit zien elgen gedaachten, wiels de 

spanning een uutweg zocht uut heur lichem. 
Spontaon gaot zomar inienen de buterdeure 

eupen, en votdaolik slat hi'j mit een hadde 
klap ok weer dichte. As verstiend zitten ze 

waor ze zitten. 
Vat is dat, et wi'jt gieniens!' ropt Joeri. 
'Dat komt d'r now van, Viktor mit zien malle 

meneuvels over geesten;zegt Pjotr mit een 
gezichte zo wit as een laeken. 
Janoz lopt schosselende naor de deure en 

schoft rap de grundel d'r op. 'Zo, now kan hi'j 
niet meer eupengaon; mient hi'j. 
Joeri komt ok weer wat bi'j de warken van alle 

emosies. Hi'j jut heur alle drie nog een Pálinka 
in.'We nemen nog marlene veur de schrik. 

Daor kuwwe goed op slaopen, dat biwwe wel 
neudig nao zoe'n spannende aovendvint 
hi'j. As ze een hottien laeter in heur slaopzak 
liggen wil de slaop mar niet kommen. Ze 

liggen mar te woelen en et is al veer nao 
middernaacht as de slaop heur eindelik te 
pakken krigt. 

DEOVENO 25 



De ere morgen, as ze wakker wodden, doen 

ze een malle geweerwodding. Tot heur grote 

schrik zien ze dat de grundel losscheuven is 

van de buterdeure. 

'le hadden vannaacht de grundel d'r toch 

opdaon, of is d'r al iene van jim naor buten 

west?' wil Pjotr weten. 
De ere beide schuddekoppen van nee. 

Vat is dat toch, et liekt wel op spoekeri'je,' 

zegt Pjotr mit een benepen stemme. 

'Och Pjotr, wees niet zo van slag. lene van oons 
zal d'r vannaacht wel uut west wezen te pissen. 

Mit al die Pálinka in de huud heugt oons daor 
netuurlik niks meer van,' mient Janoz. 
'Now, ik vien et mar niks, 1k hope datViktor 

him hier niet weer vertoont mit zien malle 

keunsten; vint Pjotr. 
Veerder verlopt et weekaende zonder vremde 
gebeurtenissen en is et zomar weer tied om 

an et wark te gaon bi'j de zaegeri'je. 

Nao een drokke warkweke bin de maoten 
weer op heur stekkien belaand in de bos. 
Alles liekt d'r nog krek zo bi'j te liggen as dat 
ze et aachterlaoten hebben. Pjotr stookt een 
vuurtien en is doende om goulashsoep te 
koken. 

Een schoffien laeter, as ze heur tegoed doen 

an heur aovendmaol, zegt Janoz: 'Wat een 

gelok dat ie zo goed mit de eterspotten 

ommegaon kunnen, Pjotr, now hoeven we 
gien honger te lieden.' 
Joeri lat een flinke boer, as teken dat et him 
goed smaekt het. 

Nao et eten strunen ze mit heur drienend nog 

wat deur de bos tot et aorig twieduustert. 

Omreden et pad niet meer zo goed te 

zien is, straampelen ze somstieden nuver 

tussen de struken deur, en ligt d'r wel es 
iene ondersteboven. Nao yule geheister en 
gefoeter kommen ze weer bij heur hutte. Et 

eerste wat Janoz dot is de vuurkörf anstikken. 
'Ziezo, now kuwwe weer zien wawwe zeggen,' 

mient hi'j tevreden as de korfaorig locht 
begint of te geven. Janoz het zien moenike 
mitneumen en begint te speulen. Wiels Janoz 

speult begeft Joeri en Pjotr de huud, ze zitten 

wat te soezebollen. 
Inienen schöt Pjotr overaende, hi'j is 

klaorwakker. 'Wat is dat, heuren jim et ok? Et is 

krek as heur ik iene praoten in de hutte.' 

'Zol d'r een inbreker wezen?'vragt Joeri him 

of, en pakt een stevige stok. 

Onderwiels haelt Janoz zien buusmes uut 
de broeksbuse. Mit Pjotr in de aachterhoede 

sloepen ze zo zachies as ze kunnen aachter 

mekeer an naor de hutte. As Janoz in ienkeer 

de deure eupentrekt, stoekt heur et hatte 
in de keel. In een schrikreaktie duken ze 
votdaolik innenneer, as d'r een grote oele 
luud oehoe roepende, kot over heur heufden 

naor buten vligt. 

'Poeh, is me dat even schrikken hiemt Joeri, 
die as eerste weer wat bi'j zien positieven 

komt. 
'Now, zeg dat wel,'grinnikt Janoz, 'die oele 
had oons mooi te grazen. We moe'n d'r mar 
iene op drinken om weer wat bi'j zinnen te 
kommenvint hi'j. 
Pjotr zit op de grond, hi'j trilt as een espeblad. 
Aangstig vragt hi'j him of:'ZoI dit ok een grap 
wezen van die geesten? Hoe komt die oele 

aanders zomar in oonze hutte as de deure 
dichte is?' 

'Da's een goeie vraoge, daor had ik nog 

gieniens zo bi'j stillestaon,'zegt Janoz, wiels 
hi'j veur heur alle drie een flesse bier uut de 
provisorische koeling haeld het. 
'Och, stel jim niet zo an. Die oele kan wel naor 
binnen vleugen wezen doe we buten zatten 

te eten. Jim moe'n niet zo benauwd wezen 

zegt Joeri. 

'Toch heb ik et d'r niet zo op staon, en ik 

hope dat Viktor hier niet weer komt mit zien 

duvelskeunsten Pjotr zien stemme klinkt 
benauwd. 
Die naacht wil et slaopen niet zoas ere 
naachten. Geregeld liggen ze een poze 

wakker omreden ze mienen vremde 

krasgeluden te heuren. Joeri schient mit 
de zaklanteern deur de hutte, mar kan niks 
vremds ontdekken. As Janoz en Joeri krek 

26 DEOVEND 



slaopen, raost Pjotr heur wakker mit zien 

aangstdromen.Tegen de morgen valen heur 

de ogen toe, en de zunne staot al hoge an de 
locht as ze wakker wodden. Mit slaoperige 

gezichten lopen ze naor de revier en nemen 

een flinke duuk in et koolde waeter. 

'Oei, dat is koold, daorwo'n we goed wakker van,' 

lacht Pjotr, as hij rillende uut et waeter komt. 

Een hottien laeter, as ze bij de hutte kom men, 

zien ze dat de deure an de buterkaante 

hieIemaole bekrast is. Aliemaole vremde 

tekens bin d'r op schreven. 
'Ziej' now wel dat et hier spoekt,' bibbert Pjotr. 
'Och jong, et zal wel ien of ere grap wezen van 
iene die oons een poets bakken wil, mient Janoz. 
'Dat zal et gekras west wezen dawwe 

vannaacht de hieltied heurden,' daenkt Joeri. 

'Kom op, we gaon eerst wat eten, en maeken 
doukies de deure schone,'zegt hi'j. 

Onder et eten is Pjotr slim stille, hi'j het niet 
yule te koop. Janoz en Joeri praoten mit voile 
mond over die vremde tekens op de deure. 
Wat zol et toch beduden? vraogen ze heur of. 
Evenpies iaeter bunen ze uut aile macht op de 

deure omme, mar de tekens bin d'r mit gien 

meugeiikhied of te kriegen. 
Aovens, as ze weer bi'jenneer om de vuurkörf 

zitten, zegt Pjotr: 'We moe'n Viktor mar 
vraogen as hi'j opholen wil mit die fratsen, ik 
wor d'r zo onrustig van.' 
Janoz en Joeri bin et giundig mit him iens, en 
ze besluten om tegen Viktor te zeggen dat hi'j 

in et vervolg votblieven moet. Nao dit besiuut 
stoekt heur praot, en gespannen waachten ze 

op Viktor zien komst. Ze won zuver kel as hi'j 

onverwaachs veur heur neuze staot, zonder 
dat ze him ankommen heurd hebben. Joeri 

nemt votdaolik et woord en zegt tegen Viktor: 
'Moej'es kieken wat d'r op de deure van de 

hutte krast is, wat het dat te bed uden?' 

'Daormit wil de geest marken laoten dat hi'j 

d'r nog is; geftViktorzien bescheid. 
'We willen daj'oons mit rust laoten en opholen 

mit et oproepen van geestenzegt Joeri. 
'Kuj' krek begriepen, dat doe ik niet, we gaon 
gewoon veerder', vaalt Viktor lelk uut. 'Jim 

kun et wel niet willen, mar ik bin de baos en 

aj'm niet om liek willen zorg ik daj'm ontslag 
kriegen op et warkdriegt hi'j. 
Deur disse driegementen van Viktor slat de 

schrik de jongen om et hatte. De keel knipt 

heur dichte, en van benauwdens kun ze gien 

woord meer uutbrengen. Dat Viktor him as et 

waore ontpopt as een diktater, zo kennen ze 

him niet. Butendat willen ze heur wark ok niet 

kwiet, dus laoten ze him zien gang gaon as 

hij kommedeert:'Kom, we gaon naorbinnen 

in de hutte.' 
Zwiegende schikken ze mit zien alien om de 
taofel bi'j et spoekachtig flakkerende locht 
van de keerze. Viktor haelt et glaspiaetien 
weer uut zien roggezak en iegt et op 'e 

taofel. Hi'j schoft d'r een pepier onder mit 

een aandere letter as de veurige keren, een 
letter D. Vanwegens de spanning letten de 

jongen daor niet op. Viktor strikt algedurig 
over de glasplaete en ropt: 'Duvel, laot oons 
es wat van je heuren!'As Joeri, Janoz en Pjotr 
heuren dat hi'j de duvel anropt, kriegen ze 
et spaans benauwd. Et hatte slat heur as een 
iaomerstat, mar ze holen heur wieselik stifle 

vanwegens de driegementen die Viktor heur 

daon het. Viktor ropt en ropt mar, en dan 

onverwaachs schöt d'r een feile bliksemflits 
deur de hutte en een dondersiag dot alies 
trilien.Verstiefd van schrik pakken dejongen 
mekeer kraampachtig vaaste mit de hanen. 

Ze krimpen innenneer as d'r een stemme 
buidert:'Ja ik heb jim roepen heurd. 1k bin 
deduvel en gao al jim gangen nao.Asjim 

stemmen heuren mum heufd, moej'm doen 

wat ikjim opdreeg! En weejim gebeente as 
jim mien opdrachten niet uutvoeren! Jim bin 
waorschouwd!' 

Weer gerommel en een bliksemschicht, 

en dan is alles weer stille.Triliende as een 
espeblad kun dejongen eerst gien woord 

uutbrengen, zo overdonderd bin ze. Pjotr het 
et van schrik in zien broek daon en snokt:'Wat 

gebeurt d'r mit oons, dit kan toch niet: 
Bedeerd en driegende zegt Viktor:'Pjotr, wees 
niet zoe'n bange wezel, toon daj'een kerel 
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binnen. En Jim hebben et wel heurd zeker, 
hooljim an de opdracht. 1k waorschouw Jim 
nog een keer, rep d'r mit gieniene een woord 

over wawwe hier doen. Zo niet, clan verliezen 

Jim jim baene.' 

Hi'j pakt zien spullen weer in de roggezak, en 

verdwient zonder dag te zeggen in et duuster 

van de naacht. De drie maoten blieven nog 
een hiele poze spraokeloos en verdwaesd bi'j 

de taofel zitten. As eerste komt Joeri weer wat 

bi'j zinnen, hi'j raost: 'Wat een rotzak is die 

Viktor! Hij het oons mooi in de tange mit zien 

duvelskeunsten!' 

Mit trillende stemme zegt Pjotr: 'En we 
meugen d'r mit gieniene over praoten, ok niet 

mit oonze oolden. Hoe moet et now veerder? 

1k heb d'r zo gien nocht meer an om hier weer 

henne te gaon, ik blief wel thuus in et vervoig.' 
Janozvint:'Dan laoj'oons in de steek, Pjotr, 

dat doej' niet aj' kammeraoden binnen. 
Butendat kan etjeje baene kosten.Viktor het 
oons hielendal in zien macht.' 
'We moe'n mar kieken wat as d'r van komt, we 
gaon eerst perberen te slaopen,' berust Joeri. 
Et spoekt de hiele naacht in de hutte, en 

van slaopen komt niks. Ze heuren vremde 

geluden, de taofel schoft henneweer, en de 

krokkies die bi'j de taofel heuren te staon, 
iggen de ere morgen in alle hoeken van 
de hutte. Dejongen bin spoekbenauwd 
en zodoende gaon ze een dag eerder naor 
huus as aanders.Thuus kieken heur oolden 
d'r mal van op dat ze al zo vroeg weeromme 
binnen. Butendat maeken ze heur zorgen 

over heur zeunen, omreden ze vremde 

meneuvels hebben, slim schrikkerig binnen, 
en ze gien sjoechem geven op de vraogen 

van heur oolden. Veural de oolden van Pjot 
maeken heur ongerust en kun d'r niet van 
slaopen, as hi'j naachs mar ommedweelt en 
somstieden raost in zien slaop.Vremd kieken 
heur oolden op as d'r inienen op een morgen 

zomar een schilderi'Je aachtersteveuren an 

de mure hangt. Mittenneer vraogen ze heur 
of wat as dit te beduden het, mar ze kommen 
d'r niet aachter. De drie maoten zwiegen as 

et graf. Op heur wark zwiegen ze bedrokt, 
en perberen Viktor zovule as meugelik is te 

ontlopen. 

Viktor daorentegen het de gek mit heur. 

'HeJ'm wat goed slaopen?'vragt hi'j 

grijnslachende as ze die maendagmorgen 

weer present binnen. 

Gieniene van de drie geft him bescheid, ze 
warken stoef deur. De spanning stiegt as et 

weekaende d'r weer an komt. Mit et lood 

in de schoenen kommen Joeri en Janoz die 

vri'jdagmorgen op et wark. Ze kieken mal 
op as nao verloop van tied d'r nog nooit 

een Pjotr opdaegen komt. 'Zol hi'j seins ziek 
wezen?'vragt Janoz. 

'Kan best. Lao'we in et middagschoft mar 

even bi'j zien thuus angaon, dat zal wel 

opheldering geven mient Joeri. 
Viktor komt bi'j heur en vragt:'Weten Jim 

waor as Pjotr is?' 
Joeri en Janoz nikken stom van nee. 
'As hi'J zomar zonder bericht te geven votblift, 
kan hi'j zien baene wel vergeten,'foetert 
Viktor, en stapt lelk naor zien kantoortien. 
Veur Janoz en Joeri is et krek as komt d'r gien 
aende an die morgen. Zo gauw ze de belle 

veur et schoft heuren, draeven ze mit heur 

beidend naor Pjotr zien huus. 
'Is Pjotr seins ziek?'vraogen ze. 
'Nee, Pjotr is van morgen gewoon naor zien 
wark gaonantwoordt zien mem. 
'Hi'j was vanmorgen niet op de zaegeri'je, 
waor kan hi'j clan wezen?'vraogen Joeri en 
Janoz heur hadde-op of. Een mal gevuul 

bekropt heur, en et aangstzwiet brekt heur 

uut. Zo rap as heur bienen heur dregen willen, 

draeven ze naor heur hutte in de bos. De 

deure staot wiedewaegen eupen, ze kieken 
binnen en roepen: 'PJotr, waor bi'J'!' D'r komt 
gien antwoord. 
'Watzol d'rtoch wezen mit PJotr,'vragtJoeri 

him aangstig of.'lk weet et niet, mar d'r is wat 

niet in de haoke, ik vuul et. Kom, we gaon 

zuken in de boss zegt hi'j, en trekt Janoz mit 
naor buten. 
As ze aachter de hutte kommen schrikken 
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ze allemachtig. Ze griepen mekeer stief 

vaaste en raozen: 'Pjotr! Pjotr! Wat hej' daon!' 

Heur aangstgeroep galmt deur de bos as 

ze heur maot levenloos hangen zien in een 

boom. Raodeloos, en mit lange uuthaelen, 

goelen Joeri en Janoz krekkengeliek as 

wolven. Zo rap as ze kunnen, maeken ze 

dat ze votkommen uut disse godvergeten 

bos. An len stok deur goelende en raozende 

draeven ze de bos uut, naor et dörp toe. 

Alle hiemhonnen goelen mit, as vulen ze 

dat d'r wat slims gebeurd is. Een gejammer 

en geraos van jeweiste is in et hiele dörp 

te heuren. De meensken van et dörp lopen 

aachter Janoz en Joeri an, naor et huus van 

Pjotr. Mit hotten en stoten vertellen de beide 

maoten dat Pjotr him tekot daon het deur 

him te verhangen. 

Pjotr zien mem is zo overstuur dat ze buten 

westen raekt, en zien heit belt votdaolik de 

pelisie. Janoz en Joeri zitten buten op een 

baankien te goelen en heuren de loelende 

sirenes van de pelisie en de brandweer 

richting de bos gaon. Laeter op 'e aovend 

wo'n Joeri en Janoz mitneumen naor et 

pelisieburo veur verheur. Doodsbange 

vertellen ze dat Viktor ongevraogd bi'j heur 

kwam in de boshutte en geesten opreup. 

Et is de pelisie al rap dudelik dat Janoz en 

Joeri glen schuld hebben. Viktor het mit zien 

duvelskeunsten en driegementen Pjotr zo 

bange maekt dat hi'j himzels tekot daon het, 

dat is wel dudelik. 

Janoz en Joeri kriegen slaachtofferhulpe. 

Et verlös van heur vrund en et duvelse 

gedoe van Viktor het d'r slim inhakt op heur 

gevulens. Pjotr zien mem wodt opneumen in 

een gesticht, zi'j kan alles niet verwarken. Et 

hiele dörp is versleugen deur dit gebeuren. 

lederiene is et d'r over iens dat Viktor, die 

zoveul ellende tewege brocht het, oppakt 

en veroordield wodt. Hi'j wodt levenslange 

opsleuten in et gevang. Zien verdiende loon 

veur zokke duvelskeunsten. 

flfl\/Nlfl 9Q 



--WE - 'IW-- 
Oflopen 20 november wodde 

uut, zodat in beide winkels een hiele 
groep kiender de spannende verlotting 
mitmaekte. In 'Winterwille' bin verhaelen, 
riempies, lieties, puzels, striptekenings, 
kleurplaeten, grappies, foto's, recepten 
en zo henne te vienen. Veur de inhoold 
van et winterboek'Winterwille'zorgden: 
Herma Egberts, Nanda van Gestel, Xavière 
Kolk, Christine Mulder, Ruurd Jelle van 
der Leij, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers, 
Freddie de Vries en Sietske Bloemhoff. 
'Winterwille' is op A-4 fermaot uutgeven 
en telt 112 bladzieden. Veur de prachtige 
opmaek zorgde Herma Egberts van Kiare 
Kijk. Pries: € 12,95. 

Lies Boersma, onder die schoetnaeme 
schreef een inwoonster van de gemiente 
West-Stellingwarf een roman over heur 
biezundere leven. Lies gruuide op in een 
karkelik gezin waor ze heur in heur kien-
derjaoren goed en veilig vuulde. Mar as 
ze wat oolder wodt en omgang krigt mit 
een aorige jonge die van huus uut niet 
karkelik is, wodt et allemaole aanders. 
Toch besluut ze om heur oolden heur zin 
te geven en maekt de verkering uut. Wat 
Iaeter gaot ze in de zorg warken en krigt 
kunde an een ere jonge, die wel karkelik 
is. Ze trouwt mit him, ze verhuzen naor 
een ere perveensie en kriegen kiender. 
Dan bliekt al gauw de relaosie toch niet 
goed te gaon en wodt ze vaeke verneder 
deur heur man. Lies zocht hulpe en krigt 
die ok. Nao veul ellende en overwegings1 
besluut ze uuteindelik om op te stappen, 
't is genoeg west. Nao jaoren komt ze 
weeromme naor Stellingwarf en ontmoet, 
al moet et zo wezen, heur eerste Iiefde.. 
Een indrokwekkend en waor gebeurd 
verhael, een anraoder om te lezen! Et 
boek telt 176 bladzieden, veur et omsiag 
zorgde Sietske Bloemhoff. Pries: € 12,501 

Beide boeken kun besteld wodden deur 
te mailen naor 
Bellen kan ok: 0516- 
451108.Behalven U 	1 
bi'j de Schrievers- 

 

ronte bin deboeken 
o.e. te koop bi'j Bru- 	4 
na Oosterwoolde, 
Primera Noordwool- 	 _______ 
de en The Readshop 
inWolvege. 	 577 

I toegeliekertied in de boekwinkels 
The Readshop (Wolvege) en Bruna 
(Oosterwoolde) et ni'je kienderboek 
'Winterwille'prissenteerd. Dat 
gebeurde op een wat ere wieze as 
gebrukelik; onder kiender die naor de 
boekwinkel toekwammen wodden in 
beide winkels vuuf van de ni'je boeken 
verlot. Mitwarkers an et boek dielden 
daorveur eerder op de middag in de 
winkel en op straote funk wat lotties 
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Van de redaktie 

Monement onthuld in et Fochtelervene 

De tekst op et monement van Willem Tjebbe Oostenbrink is in et Stellingwarfs: 

de Fochtel/ waor/bomen en struken /venegräs dat opkomt/onderdompe/en /kan ik gruuien 

Op vri'jdagmiddag 4 oktober wodde vanwegens et ofsluten van de grote Laandinrichting 
Fochtelervene een biezunder monement onthuld. Dat gebeurde deur dippeteerde Johannes 

Kramer (FNP), die naotied zien toespraoke in veurtreffelik Stellingwarfs dee. Op et monement 

van Jannes de Vries, dat et belang van waeter veur de vorming van vene verbeelt, is een 
gedicht van Willem Tjebbe Oostenbrink uut et Westerkertier plaetst. Oostenbrink was veur et 

schrieven van een toepasselik gedicht vraogd, en bedocht dat et toch wel hiel mooi wezen 

zol as dat in et Stellingwarfs, de tael van de streek, plaetst wodden zol. Zien opdrachtgever, 

de Dienst Landelijk Gebied van de perveensie Frieslaand, leek dat ok goed toe, zodat d'r deur 

Oostenbrink kontakt zocht wodde mit de Stellingwarver Schrieversronte. Et gedicht van 
Oostenbrink wodde vertaeld deur Sietske Bloemhoff. 

(Venegros is een Stellingwarfs woord veur'woIlegras Et woord wodde indertied t.b.v. et Stellingwarfs Woorde-

boek optekend in De Fochtel, Langedieke en Ni'jberkoop) 



Carol/en Hunneman 

Helsinki's Hoogtepumen 

N
ow, 't is veur mekeer. Et had wat voeten 

in eerde, mar 1k mag definitief in 

Finlaand wonen en warken! De veurige 

keer schreef ik dat 1k et hebben moeten 
zol van een kombinaosie van faktoren om 

toelaoten te wodden tot et Finse systeem. 
Gelokkig is et Iokt. In Finlaand hej krek as 

in Nederlaand, een burgerservicenommer 

neudig. Kriej'dat, clan bi'j'binnen! Now ik 
toestemming heb om in Finlaand te wonen 

en te warken kan 1k et nommer anvraogen 
gaon. 

Mit et pepiertien van de immigraosiedienst 
in de roggezak gao 1k mitien deur naor et 
centrum van Helsinki, naor Maistraatti. Dat 
is et bevolkingsregister. De vrouw aachter 

et glas daor wol ok graeg et bewies zien, op 
welke basis 1k et recht op verbllef kregen 
heb. Alle pepieren weer te veurschien 
toverd en ni'je pepieren invuld, kopienen 
maeken laoten en aentienbesluut lokte ok 
dat nog vandaege. Zo. Now is Carolien een 

nommertien in et Finse systeem. An now 

toe vul et best mit! 1k heb van teveuren op 

Internet netuurlik van alles opzocht over 

emigreren naor Finlaand, en heb daor hiel 
wat 'muuilike'verhaelen lezen. 1k geleuf dat 1k 

niet ontevreden wezen mag! Now Maistraatti 
klaor is wodt et tied veur een bezukien an 

Kela en Vero. Kela is et sociaole stelsel van 

zorgverzekering, pensloenfoons en dat soorte 
van zaeken. Vero is de belastingdienst. Veur 
butenlaanders die naor Finlaand kommen 
hebben die diensten een kombineerd 
kantoortien, vlak naost et Tennispalatsi. 

Tennispalatsi is een indrokwekkend wit 
gebouw, waor de grootste bioskoop van 
et land te vienen is. Mien Grote Liefde en 1k 

hebben d'r al een tal keren op et rode pluche 
zeten. Elke keer as we naor de film gaon vaalt 
mien oge weer op de broonzen plaquette 
naost de heufdingang van de bioskoop, 
waor de Olympische ringen in graveerd 
staon. In 1940 wodden de Olympische 
Zommerspeulen an Helsinki toekend, mar 

Uutzicht richting etzuden vanofTorni. 
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Vanofde toren van et Olympisch Stadion; op 'e veurgrond de tribune van et stadion en 

daorboven et Toolonlahdenpuisto (rechtstreeks vertaeld: Töölö's meermit park). 

zoas veul meensken wel weten gongen die 

Speulen niet deur vanwegens de Twiede 

Wereldoorlog. De naeme van et gebouw, 

Tennispalatsi, betekenttennispeleis. Hier zol 
dus tennist wodden. Uuteindelik is et witte 
peleis toch bruukt tiedens een Olympische 

Speulen, die van 1952.   Mar doe wodde d'r 
niet in tennist, mar basketbald. 

Een aander hoogtepunt in de stad, letterlik 

en feguurlik, is et Olympisch Stadion. Et is de 
thuusbaosis van et Finse voetbaleiftal, grote 
internationaole atletiekwedstrieden won 

hier holen en wereldsterren as Madonna en 

Michael Jackson gavven d'r koncerten. Et is et 

Wembley van Finlaand. Een hoge smalle toren 

(die aj' beklimmen kunnen), die an et stadion 

vaastezit geft een geweldig wieds en prachtig 

uutzicht over Helsinki, waor veerder amper 
hoge gebouwen binnen. 

Et ienige aandere echt hoge gebouw is 

de toren van hotel Torni, wat ok 'toren' 
betekent. Die toren staot midden in et 

centrum. Bovenin de spitse toren zit een klein 
kefégien, mit an de noord- en zuudkaante 
van de bar twie butenterrassen. Et uutzicht 
vanof de Olympische toren is mooi, dit 

uutzicht is warkelik ao-dem-be-ne-mend! 
An de zuudkaante kiek ie over de luxe 
buurt Kaivopuisto (waor veul ambassades 

binnen, o.e. de Nederlaanse) uut over de 
Finse Golf. Daor, een peer kilemeter uut de 

kust, ligt et vestingeilaand Suomenlinna, de 
vroegere oorlogsverdediging van de stad. 
Zoj' veer genoeg kieken kunnen in zudelike 

richting, clan zoj'Estlaand zien kunnen. Op 

et noorderterras van de Torni-bar kiek ie 
uut over de wiekTöölö, waor een stokkien 

veerderop de witte toren van et Olympisch 
Stadion naost et Operahuus opvaalt. 
De heufdweg van et centrum of naor et 
noorden,de Mannerheimintie, kronkelt van 
Torni, via et Olympisch Stadion in Töölö, naor 



de wiek Etela-Haaga (Zuid-Haaga). En daor 

wonen wi'j! 

Mar goed, genoeg toeristische info 
veur now. Even weeromme naor mien 

kennismaekingstoer in de Finse burokraosie. 
1k was onderwegens naor Kela en Vero. 

Aenlik bin die twieje aorig simpel uut te 
leggen. An Kela betael ie alle soorten van 

belasting (en dat is in Finlaand ok mitien hiel 

veul belasting) en Vero zorgt daj'sociaole 

zekerhied en service kriegen. Hier dus 
gien tg zorgverzekerings as Achmea, De 
Friesland en Agis, mar de verzorgingsstaot 
Finlaand. Wel lekker overzichtelik. Now ja, 

mit et basispakket 'Finlaand' kuj'terechte in 
de peblieke zorgsektor. Moch ie specifi eke 
weensen of speciaole zorg neudig hebben, 
dan kuj' bi'j de baank een soorte van 
anvullende zorgverzekering ofsluten en kriej' 
zonder daj'de heufdpries hoeven te betaelen 
toegang tot de privésektor van de zorg. 
In et Vero-kantoor krieg 1k op basis van mien 

verwaachte inkomsten veur de rest van 2013 

een belasting percentage toewezen. 1k heb 
gien vaast wark, dus mien percentage ligt slim 
lege. Et belastingpercentage van mien Grote 
Liefde Iigt zoe'n dattig percent hoger. Nao 
Vero gao ik naor Kela, tien meter veerderop. 
Da's makkelik. Weer een peer formelieren 

invullen en dan zit ik ok in dat systeem. Yes! 1k 

bin binnen! Tied om an et wark te gaon. 

Saemenwarking 
- i1IIIfkAt1ALF 

Schrieversronte  
mit Fryske Akademy  

- 

In november en december veurig jaor 

het de Stellingwarver Schrieversronte 

overlegd mit de Fryske Akademy om 

angaonde et wetenschoppelik onderzuuk 

tot bepaolde vormen van saemenwarking 

te kom men. Die saemenwarking was 

d'r uteraord now en dan al wel, mar in 

de nije gesprekken gong et am een 

meer projektmaotige benaodering. 

Et eerste risseltaot van dat overleg 

is onderdehaand al in uutvoering. 

OoId-streektaelfunktionaoris dr. Henk 

Bloemhoffwodde in et Iaest van 

september dit jaor gaastonderzuker 

in dieltied bi'j de Akedemie, am daor 

an twie projekten te warken. Dat bin 

de digitalisering van et Stellingwarfs 

Woordeboek en et maeken van et die! 

over Oosterwoolde in de Schrieversronte-

riege! Veldnaemen van Stellingwarf. 

Dat diel ontstaot in saemenwarking 

mit de Historische Verieninge van 

Oosterwoolde en de Stellingwarver 

Schrieversronte. Onderzuker Dennis 

- Worst uut Oosterwoolde is veur 

dissertaosie-onderzuuk an de Fryske 

Akademy verbunnen en zal veur et 

Iaandschopshistorische diel zien 

mitwarking ver!ienen an datze!de 

ve!dnaemeboek. Eenvolgend 

saemenwarkingsveurstel mit de 

Akedemie is nog in veurbereiding. 
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Jozef, Jozef, doedel daj' bin nen! Waoromme 

neem ie de tillefoon niet op. 1k heb je ok al de 

neudige sms-ies toestuurd. Et hadde niet yule 

scheeld of 1k had et Amber-alert inschaekeld. 

Zoks is gekhied netuurlik. Dr is rottig ni'js 
uut Den Haag. De minister-president wil dat 
alle man luden van achttien jaor en oolder 

DNA ofstaon. De wet is d'r deur. le kun d'r niet 
meer onderuut. Et slimste is nog daj'et doen 
moeten in et plak van je geboorte. Dat is veur 

jow's Heerenbarg. De wereld uut. Daor biwwe 
mooi klaor mit. Allienig omdatjow moeder 

zoneudig een kiend wol en glen partner, 

het ze daor in et kloosterjow op de wereld 
zet. Wat doen we now? Et moet ni'je weke al 
gebeuren. Tot de vierentwintigste aovens om 
twaelfure moej'etzaekien inleverd hebben. 
1k gao mit. 1k blieve niet allienig in huus. Glen 
daenken an. 1k lope ommes op alle daegen.' 

Jozef staot op van et wark waor as hi'j mit 
doende was. 'Gao eerst mar es zitten, Marie. 

Daolik komt et kiend van de weeromstuit nog 

hier in de warkplaetse op 'e wereld. Vertel 

now mar es rustig hoe as de boel d'r bi'j Iigt. le 
kieken ja toe as een Iaeken dat nog nooit van 
de kaasteplaanke west het.' 
Marie perbeert et nog een keer. Ze is now wat 

minder balsturig. Jozef geft heur een beker 
thee uut de thermoskanne. Intied maelt et in 

zien heufd. Zomar vot veur een peer daegen. 

Dat komt him min uut in disse krisistied. Zien 
opdracht om een kaaste te maeken moet 

klaor. Dat is beloofd. As et niet Iokt kan hi'j de 
volgende klus ok wel vergeten. As ZZP-er is 
d'r ok gieniene die zien wark ofmaeken kan 

en as hi'j niet warkt is d'r gien verdienste. Mit 
een poppien dat huusvesting wil kan hi'j de 

centen wel bruken. 

Uut de spiekerkiste pakt hi'j et mobieltien. 

'Gao now eerst mar naor huus, Marie. 1k zal 

kieken wa'k d'r nog an doen kan. Lichtkaans 

kuwwe de reize nog wat uutstellen. In et nie 

jaor zol et beter uutkom men. Dan hewwe de 
meeste drokte wel had.' 
Jozef belt mit alderhaande instaansies, mar 

krigt overal nul op et rekest. Uutstellen 
beginnen ze niet an. Hi'j komt d'r niet 
onderuut. Et moet angaon.Twie daegen en 

halve naachten warkt hi'j an de kaaste en 
brengt et ding te plak. Gelokkig is de klaant 
dikke tevreden en mag hi'j in et ni'je jaor een 

kammenet maeken. 
De drienentwintigste gaon ze vot. Marie het 
nog even op de buieradar keken en is daor 
niet bliede van wodden. Kode oranje, sni'j 
en iezel. Et oolde warkbussien staot klaor 

mit et alderneudigste an eten, drinken en 
kleraosie. Veur de wissighied nemt ze ok nog 

wat romperties en een pak pampers van de 

kleinste maote mit. Op et laeste mement 

gooit Marie nog een dekbedde over alles 
henne. Stel je veur dat ze vaaste kommen 
te zitten mit de oolde brikke. Ze het et niet 
op koolde staon. Allienig Maxima nog even 

uutlaoten en de buren de sleutel geven clan 
kun ze vot. 
Jozef, Marie en Maxima, de Duutse hedder, 

wrotten heur een plakkien in de bus. Jozef 

klaegt nog dat de bus zo volpakt is as zollen 

ze een vorrels jaor votgaon. Marie zegt daor 
mar niks op. Ze perbeert nog wat meer plak te 
vienen veur heur dikke boek deur Max naost 

heur bienen zitten te Iaoten, in stee van op de 

veurbaank. 
Ze gaon. De Stellingwarven uut, op naor de 
Aachterhoek. 
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Op et eerste stok van de A32 is de weg wel 
gleensterig, mar d'r is nog wel te rieden. 

Krek veur Stienwiek begint et te sni'jen. 

Dikke vlokken en et zicht is mm. Even veur 
Meppel glidt de auto veur heur de baarm in. 

Jozef kan nog krek wat bi'jsturen. De schrik 

zit d'r goed in. Bi'j et tan kstesjon besluten 

ze om mar even een schoft in te lassen. Ze 

bin al aanderhalf ure onderwegens, wiels ze 

aanders disse kilemeters binnen een half ure 

doen. Een broggien en een beker koffie doen 

heur goed. Jozef tankt de bus nog even vol. 
Een vrouw die ok staot te tanken, vragt waor 
as ze naor toe moeten. Zi'j is uut Vaossen 

kommen en aachter Zwolle was et goed mis. 
Meer as een ure het ze in de file staon omdat 

d'r auto's votsleept wodden. Neffens heur 
konnen ze beter weerommegaon. 
Dat kun ze dus niet. Op 'e radio bin 

de ni'jsberichten en clan volgt de 
verkeersinfermaosie. Veur de A50 en de A28 
nao Zwolle gelt kode rood. Daor kuj'niet 

meer over de weg. Wat now? De tom-tom 
wist de alternetieve route an over Raolte en 
de Holterbarg. De Holterbarg kun ze wis niet 
over. Dan mar Raolte, Zutphen, Doetinchem. 
Ze bin at uren onderwegens. Bij kefé 'De 

laeste stuver' eten ze een bottien petet 

en een gehaktballe. Maxima weigert de 

honnebrokken en maekt goelende geluties. 

Jozef lat Maxima nog mar es in de baarm uut. 
'De hond vuu!t him niet goed,' zegt hi'j, 'ik 
wol wel dat we te plak weren.' 
Mit et mobieltien perbeert Marie as ze 

kontakt kriegen kan mit hotel Landscroon 
waor as Jozef een kaemer risserveerd het. 
Ze krigt iene an de lijn, en zegt dat et wel 

wat laeter wodden kan. De vrouw an de 
aandere kaante zegt dat et weer hiel min is. 

Ze bin bange veur insni'jen. Ze wil zels ok 

graeg op huus an. Ze zocht wet naor een 

oplossing en belt weeromme. Bi'j Gorssel 

rieden ze krek zo hadde as dat ze mit de 
bienewaegen lopen zollen. D'r is ok haost 
gien verkeer meer op de weg. Ze stoppen 

even omdat Marie al veur de dadde keer 

wat waeter kwiet moet. Ze is slim min op 
de gang. Jozef moet heur goed beetholen. 

Dan gaot de tillefoon. De hotelbaos. Hi'j melt 

dat krek veur 's Heerenbarg een koetshuus 
is. De deure is los. Et bedde staot klaor. Ze 

moe'n heur veerder zels mar redden. Marie 

zocht en zocht. Ze had al piene in de boek 

van et idee dat ze nargens een plak veur de 

naacht vienen zollen. De piene in de boek 

blift. Maxima wodt ok onrustiger now. Die wil 

mar overaende kommen. Marie blift de hond 

wat daeledrokken. Even pies veerder staot 
een auto mit de lochten an te knipperen. 
De wegenwacht. Een reddende engel. 

Veurzichtig perbeert Jozef te stoppen. De 
wegenwachtman vragt wat heur doel is. Hi'j 

wil wel veurrieden. Mit een gang van krek 
tien kilemeter rieden ze aachter mekeer an. 
Veur heur uut ridt now een sni'jschoever. 

Naost de weg bin al dikke dunen. Et het nog 
nooit zo stille west in de auto. Marie heur 
lippen bin, zo liekt et wel, bevreuren. Allienig 
Maxima blift zachies janken. Marie had docht 
dat de piene in de boek now wel overgaon 
zol, mar et liekt wel slimmer te wodden. Zo 
now en clan is et krek as schöt d'r een pielke 
deurhenne. Ze zegt et niet tegen Jozef. Die 

moet de kop d'r bi'j holen. De bus moet op de 

weg blieven. 

As ze Zeddam had hebben zegt Jozef: 'Nog 

mar een peer kilemeter gelokkig.' 
Marie lat een zocht die heur uut de ti'jen liekt 
te kommen en mitien raost ze 'AUUUUWW'. 
Jozef daenkt krekt op tied: rem men. Et zol 

nog op 'e kop verkeerd kommen. De gele 
wegenwachtauto remt now of en ridt een 
dam op. Ze bin d'r. 

D'r braant een buterlocht. De deure is los. 
Marie perbeert uut de bus te kommen. 

Maxima blift in de auto liggen. Marie wil 

zitten en liggen toegelieke, mar blift ronties 

lopen. 

'1k daenke dat et poppien besleuten het om 
de wereld te zien,' zegt Marie. De engel van 
de wegenwacht, die nog doende is mit de 
spullen uut de bus te haelen, schrikt en zegt 



dan: '1k blieve, 1k helpe. Tegere moe'n we dit 

wel opredden.' 

Marie zocht et bedde op. Die aovend hebben 

Jozef, Marie en de reddende engel et drok had. 
D'r wodt een kiend geboren. Een joongien. 

Nao afle drokte lopt Jozef naor de auto om 

Maxima in de kunde kommen te laoten mit 

et poppien. As hi'j weerommekomt is hij niet 

allienig. In et dekbedde nemt hi'j de hedders 

mit. Maxima en nog vuuf hedderties. Duutse 
hedders. En dat allemaole in's Heerenbarg! 



Op 18 oktober kwammen de 
zonuumde Beneficiaalboeken 
van Frieslaand (uut 1 543) opni'j 
in drok uut, in een ni'je edisie. In 
1850 verschenen ze veur et eerst in 
boekuutgifte-vorm. Dat was ok doe 
at veural van belang veur meensken 
die slim in de Friese geschiedenis 
van de 16e ieuw interesseerd weren. 
De Beneficiaalboeken bin registers 
mit infermaosie over de grootte, 
weerde, naostliggers en jaorlikse 
opbrengst van et geestelik goed en 
et bezit van de perochiekarken in 
Frieslaand, van alle ere geestelike 
instellings en van priesters enz. die an 
de karken verbunnen weren. Ze bin 
veur ongeveer driekwat van de Friese 
steden en därpen beweerd bleven, 
ok van haost alIe Stellingwarver 
darpen. De beschrievings bin opmaek 
op bevel van laandvoogdesse 
Maria van Hongari'je, die Brussel 
as woon- en bestuursstee hadde. 
Ze wol zo naogaon as de karkelike 
administraosie goed bi'jhullen wodde 
en ze wol konterleren kunnen dat et 
geld d'r niet zomar wat deurbrocht 
wodde. Et gaot hier om een unieke en 
rieke historische bron, ok veur Oost- en 
West-Stellingwarf, in verbaand ok mit 
de uutvoerige rappotten uut beide 
oolde grieteni'jen. De ni'je uutgifte 
gelt € 75 en is te koop bi'j de Afük, zie 

Op 18 oktober wodde 
ok een groot symposium hullen in 
't Aijement, dat is de grote zaele-
akkemedaosie van de Akedemie. Twie 
lezings hadden veural Stellingwarf 

en omgeving as onderwarp. Dennis 
Worst hul een lezing over huj haelen in 
Middelieuws Stellingwarf, Opsterlaand 
en Schoterlaand, uut et westelike 
diel van dat gebied bi'j de uutlopen 
van de bekende revieren daele. Henk 
Bloemhoff zorgde veur een bi'jdrege 
over Nedersaksische elementen 
in de Beneficiaalboekteksten van 
Stellingwarf. De lezings van disse 
symposiumdag zullen dommiet 
verschienen in een biezundere 
geschiedenisofievering van et 
Akedemie-tiedsch rift ItBeaken. 

kan d'r in et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte opni'j 
een slim interessaante lezing deur 
Dennis Worst bi'jwoond wodden. De 
titel van zien lezing is Hujhaelen uut et 
westen, Et belong van hujwinnen veur 
veneboeren an de boverloop van De 
Lende, De Kuunder en Et Keuningsdiep. 
Et gaot in de lezing mit naeme over de 
periode van de 13e tot de 17 leuw. 

De aovend beg mt om acht ure, de 
toegangspries is € 5,00. Anmelten 
graeg veur 12 feberwaori naor 

bellen mag ok 
0516-451108. 
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Ruurd Jelle van der Leij 

Jim kennen ze allemaole wel, die witte reigers die aj' in disse tied overal zien. Grote 

zulverreigers dus, die in de winter gek genoeg et noorden opzu ken. In de Braandemeer bekeek 
ik es een ring die om de pote van een grote zulver zat; et bleek dat de voegel uut Frankriek 

kwam. Nuum et een soorte van omgekeerde trek want et blift nuver dat disse voegelsjuust 

de koolde streken opzuken. En wat nemt et tal toe de laestejaoren. le kun aenlik glen tien 
menuten rieden zonder d'r lene tegen te kommen. De Iaeste telling van oktober ditjaor 
leverde in Frieslaand alliend al 466 exemplaoren op. Ze won teld op slaopplakken waor ze 

heur in groepen verzaemelen veur de naacht. Ze zitten dan mit mekeer in bomen. lene van de 

grootste slaopplakken vien ie in de Braandemeer waor d'r riegelmaotig meer as honderd teld 

wodden. De poolders om dit netuurgebied henne bin clan ok et beste plak om de moole vogel 
es goed te bekieken. 

NB: In de veurige Ovend was et mailadres van Ruurd Jelle niet goed vermeld. Et moet wezen: 
rjvanderleij@gmail.com  
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