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E T  V E U R O F F I E N
Aj’ jow huus verkopen willen en ie hebben ien of meer boekekaasten in 

de kaemer, dan moe’n die d’r neffens de makelaar veur de foto’s aenlik 

wel uut. Et staot zo rommelig en et is zo ‘gedateerd’. Ik begreep nooit wat 

d’r now zo rommelig an een kaaste mit boeken was, mar dat wodde me 

dudelik deur een stok in de bi’jlaoge Wonen&Co die bi’j sommige kraan-

ten zit. Now lees ik die nooit, mar disse keer vul mien oge op et woord 

‘boeken’ in een grote gele cirkel midden in et stok. De hiele kop was

 ‘JE BOEKENVERZAMELING STYLISH INTEGREREN IN JE INTERIEUR’. 

En laot daor now in staon waj’ doen moeten om boeken in de kaemer te 

laoten! Dat rommelige komt deur al die kleuren van de boeken. Ie moe’n 

boeken mit een felle kleur, zoas rood, oranje, paors, geel of blauw, uut de 

kaaste haelen. Ie moe’n alliend boeken bruken mit kleuren die in jow in-

terieur ‘terugkomen’. En… ie hebben vanzels een medern interieur, want 

wie wil d’r now ‘gedateerd’ overkommen? En… In mederne interieurs ‘zie 

je vaak dat alleen zwarte, grijze en witte boeken een plekje krijgen’. Dat 

zorgt veur een ‘stijlvolle uitstraling’. En aj’ die boeken mit felle kleuren now 

beslist niet kwiet willen is d’r een oplossing: zet ze ommedri’jd in de kaas-

te! Dat moej’ dan wel kombineren mit witte of lochtig kleurde exemplao-

ren veur ’een rustig beeld’. 

Now ken ik pattie meensken die mit dit advies an ’t wark moeten zollen, 

mar die daenken warschienlik laot et hier mar mooi rommelig en ‘geda-

teerd’ wezen. Alliend… wat moe’n de uutgevers die et toch al zo muuilik 

hebben en bi’j de tied blieven moeten? Alliend mar witte boeken uutge-

ven? Gelokkig is dat perbleem d’r niet mit tiedschriften. Die kuj’ gewoon 

plat op ‘e taofel of in een kaaste leggen. Ie zitten dus niet in een oolder-

wetse boel deur De Ovend te lezen. Vule plezier d’r mit.

 

Jannes Westerhof
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E t jaor leup zo staorigan naor zien 
aende en et zol nog mar een peer 
daegen duren eer et Kastmis wezen zol. 

Weerommekiekende was et een jaor zonder 
al te vule tegenvalers en ongemakken west. 
Temeensen, an now toe! De verbouwing van 
de praktiek in et vroege veurjaor was hiele-
maole neffens plan verlopen en et risseltaot 
mocht d’r wezen! De zoemer was hiel goed 
west mit meer as genoeg zunnige daegen. 
Mar van nog even lekker naozoemeren was 
gien spraoke, want de haast maekte daor 
rempend een aende an en trakteerde oons 
op veul storms en nog vule meer regen. De 
blieke was sompig as een natte spoonze en 
ie konnen d’r grif niet meer overhenne lopen 
zonder natte voeten te kriegen.
De eerste naojaorsstorm hadden we al 
aachter de rogge in september, mar die was 
aachterof bezien nog wel mitvalen en hadde 
niet vule schae veroorzaekt. Wel wodde d’r 
gisteraovend al weer waorschouwd veur 
storm en geveerlike wiendvlaegen. Een 
betien ongebrukelik, zo vlak veur de kast. 
Eerst docht ik nog dat et wel wat toevalen 
zol, krek as de veurige keer in september. 
Mar toevalen dee et dit keer beslist niet, zo 
zol al gauw blieken! Naachs sleup ik al niet 
rustig. Hieltied weer wodde ik wakker deur et 
gegoes van de wiend om et huus henne. Doe 
’k morgens van bedde kwam hadde ik al zien 
dat d’r grote plassen veur de ingang van de 
praktiek laggen. Heremientied, wat zol disse 
dag nog brengen, vreug ik mi’j of. En wiels 
de wiend aangstanjaegende raozen bleef en 
de regen mit bakken uut de donkere locht 
kwam, bekreup me doe al een onbestemd 
gevuulte dat d’r wat hiel vervelends gebeu-
ren zol vandaege. Et was intied half achte en 
nog eerdedonker buten. Pip, de hond, mos 
d’r neudig uut... De slag om ’e tuun mit zien 

beidend, gewoonlik een hoogtepunt veur Pip 
mar ok veur mi’j, zeker in de zoemer onder 
begeleiding van uutbundig voegelgezang!

Vandaege was daor gien spraoke van. Buten 
was et nog eerdedonker en in disse regen 
en wiend was et veur gien starveling uut 
te holen. Alles wat leefde hadde een veilig 
schoelplak zocht of was grif al lange votvleu-
gen naor een waarm laand. Ik pakte mien 
euliejasse, struupte mien leerzens an en 
besleut da’k et d’r op waogen wol. Mar Pip 
hadde dudelik een aandere miening. Iene 
blik naor buten was veur him genoeg om de 
matte in de waarme keuken mar weer op te 
zuken. En ok al vieterde ik him nog zo an, Pip 
bleef liggen waor hi’j lag! Dan mar alliend 
de kraante ophaelen, bedocht ik en ik stapte 
moedig et duuster integen. Al bi’j de brieve-
busse was ik deurwiekt en et dee blieken dat 
mien slim wardeerde morgenkraante et ok 
niet dreuge holen hadde. As een natte dweil 
hong hi’j over de raand van de brievebusse. 
De kraantejonge zol d’r vandemorgen ok niet 
al te vule nocht an had hebben, docht ik bi’j 
mezels. 
Et liggen zien van een dweildeurnatte mor-
genkraante op et zwilk van de keukentaofel 
kan een meens hiel bedroefd maeken. Dat 
gul temeensen wel veur mi’j! Mit vule pie-
ne en muuite weren d’r nog mar een peer 
’koppen’ leesber. ’Poolies smult dit jaor nog 
hadder as verwaacht’ ston op et veurblad. 
En op een kletsnatte bladziede veerderop: 
‘Klimaottop in Peries weer hielendal mislokt’. 
Ik was krek lieke deurwiekt as de kraante en 
was verkluumd tot op et bot. Dat ik verlangde 
alliend nog mar naor een waarme does en et 
veerdere ni’js leut me allemaole een betien 
koold. 
Naodat ik me verschoond hadde leut ik de 

Rob Zethoven

Keert et duuster, dan lengt et locht! 
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kraantekoppen veerder an heur lot over. 
Et was ommes zo zutiesan tied en maek me 
klaor veur et spreekure. Ik dee de lochten 
an en zette de kachel an in de praktiek. Ik 
waachtte aachter mien buro op ’e dingen 
die op me ofkommen zollen. Et was intied 
half negen en nog hieltied was et donker 
buten. De eerste pesjent hadde him al mellen 
moeten. Daor gong de tillefoon! De eerste 
ofzegger... en dat gong ok zo mit de twiede 
en dadde pesjent. Ja dokter, we durven d’r 
mit dit weer niet deur en we hopen vanzels 
dat jow dat begriepen kunnen. En dat dee ik, 
ik kon ze gien ongeliek geven. Veur die inkel-
de, dappere pesjent die de reize wel andurfd 
hadde, schonk ik koffie in, mit daorbi’j nog 
een peer bemoedigende woorden. 
‘Wat een dag’, zochtte ik doe om et middag- 
ure henne de laeste pesjent de regen weer 
instapt was. De dag was nog mar halverwege 
en wat al een protte ellende an now toe! Wat 
ik doe nog niet wus, was dat et argste nog 
kommen zol...

Hoe aanders was dan et laeste spreekure in 
juni west, oflopen jaor! De verbouwing van 
mien praktiek was krek klaor en ik was d’r slim 
mit inneumen. De pasteri’je, oold en wat om-
mekommen, was verbouwd tot een veurbeel-
dige dokterspraktiek. De donkere, vochtige 
konsestoriekaemer was now een lochtige, 
heldere praktiekruumte, en et hadde blieken 
daon dat d’r ok nog ruumte was veur een 
onderzuukskaemer mit een prachtig uutzicht 
op ’e tuun! Wat kon een jonge beginnende 
plattelaansdokter him nog meer weensken? 
Alle veurtekens wezen d’r die dag in juni op... 
et zol een prachtige dag wodden! De voegels 
hadden al vanof morgens betied uut volle 
bost zongen. Ik was die dag nog wat eerder 
van bedde kommen om veur et spreekure 
uut nog even een kuiertien deur de tuun te 
maeken. Daor geneut ik van de jasmijnpolle 
die zo heerlik reuk. Et was nog mar krek half 
achte, mar de zunne ston now al hoge boven 
de toppen van de bomen an een strakblauwe 
locht. Dit was op en top veurjaor! 

Ienkeer weer in de praktiek maekte ik me 
klaor veur et kommende spreekure. Ik zette 
de raemen waegenwied eupen, mit as doel 
dat ok de pesjenten die morgen mitgenieten 
konnen van al die prachtige voegelgeluden 
in mien tuun! Et spreekure verleup, zoas 
verwaacht mit dit biesterbaorlike mooie weer, 
zonder ienig mankement: Abeltje de Boer 
was inienen op wonderlike wieze heur piene 
in de boek kwietraekt. Berend de Jong hadde 
dit keer vule minder goeld en butendat had-
de Vrouw Dieuwertje Diekstra heur lieste mit 
de gebrukelike klachten aorig inkot. Alles bi’j 
mekere verleup de morgen zoas een dokter 
op et plattelaand graeg zicht!
En dan mos, zoas wi’j dat wel zeggen, de kos-
se op ’e taart nog kommen! Want veur an et 
aende van et spreekure ston de heer Vreug-
denhil op mien agenda. Zien naeme was 
me mitien opvalen uut de pepieren van et 
ziekefoons, waor de ’ni’je inschrievings’ meer-
stal in staon. Now es een keer gien Diekstra of 
Veenstra of De Boer as ni’je pesjenten in mien 
praktiek, mar iene mit de naeme Vreugdenhil! 
Now bin alle ni’je pesjenten me lieke lief en 
welkom, hoe ze ok hieten meugen, mar een 
man mit zoe’n naeme komt niet alle daegen 
je praktiek inlopen! Ik stelde me zo veur dat 
et om een ooldere, vrundelike man gaon 
mos, mit glimmende ogies en altied veur een 
grappien te vienen. Ik kon me temeensen 
niks aanders bedaenken bi’j een man mit 
zoe’n naeme... Omreden ik meer tied veur 
him vri’jmaeken wol hadde ik him mit zin an 
et aende van et spreekure zet.
In de waachtkaemer trof ik, zoas ik al docht 
hadde, een ooldere man an. An now toe 
klopte et beeld nog dat mi’j veur ogen ston, 
mar daor zol et dan ok bi’j blieven! Hi’j keek 
niet eerder omhogens as doe ik mien haand 
uutstak om mit him te voesken, onderwiels 
zochtende en mit et gezicht op onweer. Ik 
kreeg een slop, onverschillig haantien en 
opni’j steerde hi’j weer naor de mure veur 
him. ‘Ja, Vreugdenhil,’ zee hi’j, waorbi’j ik 
heuren kon dat hi’j flink aachter de poesterd 
was. ‘Dus jow bin de dokter hier,’ zee hi’j mit 
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een narrige toon, zonder mien antwoord of te 
waachten. 
Zien anzien kwam in de veerste veerte niet in 
de buurt van et beeld dat ik van him maekt 
hadde. Mar ik leut me hierdeur niet uut et 
veld slaon en zee fleurig: ‘Welkom in mien 
praktiek, Heer Vreugdenhil, kom veerder!’ 
‘Praktiek, praktiek,’ mompelde de man, wiels 
hi’j muuizem veur me uutleup. ‘Kun jow de 
praktiek niet beter op een aander plak daele-
zetten in plak van op zoe’n barg?’ 
Ik kon him mar mit muuite verstaon en vreug: 
‘Wat bedoelen jow mit “op zoe’n barg”? Wi’j 
leven hier toch niet op een barg!’ 
‘Now, dan hebben jow wis en zeker zels nooit 
van de Meulehoeke naor hier toe lopen. 
Nee, dat kuj’ begriepen, jow rieden vanzels 
in die mooie dure auto van jow. Mar jow 
hebben gien etelagebienen zoas ik! Gelok-
kig is d’r dan onderwegens nog die tuun 
van die schoelemeester. Niet dat die now 
de muuite van et gaepen weerd is, et is niet 
vule biezunders. Die peer armetierige heide-
plaanties stellen weinig veur. Mar daor kon ik 
wel evenpies waachten totdat mien bienen 
weer veerder konnen. Mar doe mos ik ok nog 
de barg op naor jow praktiek. Jow kun, as 
dokter, toch wel wat meer rekening holen mit 
meensken die gebrekkig binnen? Aj’ dokter 
binnen, dan gaoj’, me donkt, toch niet op een 
barg wonen?’ 
De kosse op ’e taart bleek een zoerproeme te 
wezen! Wat beduusd gaf ik him et recept veur 
zien etelagebienen en hi’j bedaankte me mit 
een onverstaonbere grauw. Wiels we ofscheid 
nammen, haelde de zangliester bi’j et eupen 
raem van mien onderzuukskaemer nog ien 
keer voluut! Dat dee mi’j besluten nog een 
laeste poging te waogen om et zin van de 
heer Vreugdenhil een betien op te krikken. 
‘Heer Vreugdenhil, heuren jow et zingen van 
de zangliester dan niet?’vreug ik him. ‘Kun 
jow dan hielemaole niet genieten van een 
prachtige dag as vandaege?’ 
‘Dat kebaol van die voegels dot mi’j niks,’ gaf 
hi’j bescheid. ‘En disse dag kan me liekewel 
hielemaole steulen wodden. Jow weten toch 

wel wat veur dag et vandaege is?’ 
‘Ja, een hiele biezundere dag, Heer Vreugden- 
hil,’ zee ik in mien alderlaeste poging, ‘et is 
veurjaor!’
‘Jow zollen, as dokter, toch beter weten 
moeten. Et is vandaege ienentwintig juni! De 
daegen kotten now alliend nog mar!’ 
En zonder een inkelde groet trok hi’j de deure 
van de spreekkaemer aachter him dichte en 
leut mi’j in verbaozing aachter! De voegels 
gavven et ok op, leek wel, want in de tuin was 
et intied ok stille wodden. Ien ding wus ik doe 
sekuur, ik wol nooit zo wodden as disse Heer 
Vreugdenhil!

Now, in december, wodde d’r al hielendal 
niet meer zongen in mien tuun. Et wi’jde en 
regende an ien stok deur. Nog vule beter as 
Heer Vreugdenhil hadden de merels en de 
liesters begrepen dat de daegen nao ienen-
twintig juni allienig nog mar kotten zollen. 
Ze hadden heur op ’e tied klaormaekt veur 
vertrek naor een waarm laand. Lichtkaans 
had ik dat ok beter doen kund, bedocht ik me 
aachterof. 
Mien spreekure was op niks uutlopen. De 
meerste pesjenten weren verstaandig west 
en hadden ofbeld. Buten regende et mar 
deur en deur, al was de wiend intied een be-
tien liggen gaon. Ik besleut van de nood een 
deugd te maeken en gong an de slag mit de 
administraosie. Doe ik rond vier ure naor bu-
ten keek zag ik tot mien schrik dat et al weer 
donker begon te wodden! Inienen scheut et 
deur mi’j henne da’k hielemaole mien kiepen 
vergeten was! Wat een vremde dag en dan 
overkommen je ok nog zokke dingen... Ze 
zollen wel honger hebben, dus aevenseren 
en rap de leerzens en de euliejasse an. Die 
was al weer bijna opdreugd nao al die natte 
alderaosie van morgensvroeg!
Doe ik bi’j et kiepehokke anbelaande, zag 
ik dat d’r een grote ramp gebeurd was waor 
as een natte kraante mit koppen over smul-
tend poolies en een stiegende zeespiegel bi’j 
verbliekt! De oolde treurwilg, die bi’j de zoe-
merdag mit zien leeghangende toeken veur 
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koelte zorgde veur mien kiepen, was om-
mewi’jd! Grif wel vuuftig jaor hadde hi’j alle 
noordwesterstorms deurstaon en now krek 
vandaege had hi’j de stried tegen de elemen-
ten opgeven. Slimmer nog was dat hi’j bi’j et 
valen meer as de helte van mien kiepehokke 
mitneumen hadde. Van de loop was hielendal 
niks meer te zien en van et naachthokke ston 
nog minder as de helte overaende! Gelokkig 
hadden de kiepen et wel overleefd. Mit heur 
vieren zatten ze mit opsteuken veren nog bi’j 
te kommen van de schrik, stief op mekere op 
een breuken zitstok. 
‘Asof et allemaole al niet arg genoeg is,’ 
zochtte ik. Et anzien van de restaanten van 
et mooie kiepehokke, dat ik een peer jaor 
daorveur op anwiezings van oolde tekenings 
van mien pake bouwd hadde, maekte me 
slim triest. D’r was haost niks meer van over! 
Ik vuulde me versleugen en bin zitten gaon 
op ’e stamme van de ommewi’jde treurwilg. 
Eerst nog hiel kwaod en doe allienig nog mar 
verdrietig, totdat ik van de koolde en de re-
gen haost niet meer overaende kommen kon. 
Muui en deurwiekt leut ik me in de keuken op 
een stoel daeleploffen. 
‘Ik bin d’r hielemaol klaor mit veur vandaege,’ 

zee ik tegen mien vrouw die krek binnen-
kwam. ‘En butendat, ok mit et hiele klimaot,’ 
gong ik deur zonder heur antwoord of te 
waachten. ‘Moej’ die natte kraante daor lig-
gen zien! Poolkappe, zeespiegel, et staot d’r 
allemaole in! En dan mien mooie kiepehokke, 
hielemaole naor de barrebiesies! We moe’n 
emigreren, et wodt hier een moeras!’ 
Alle frustraosies die heur die dag opstaepeld 
hadden kwammen naor boven en mien 
vrouw kreeg dat allemaole te verduren. 
‘En wat bin dit veur daegen. Et wodt haost 
niet lochtig!’ foeterde ik veerder.
En mit de wieshied die ik van heur kenne, 
zee ze: ‘Lieve engel, ie willen grif gien Heer 
Vreugdenhil wodden, waor aj’ et van de 
zoemer zo vaeke over had hebben. Bedaenk 
dan even, mien lieverd: et is morgen ienen-
twintig december! Dan komt d’r een aende 
an alle somberhied en lengt et locht allienig 
nog mar!’
Mit disse wieze woorden wus mien vrouw 
me et zwiegen op te leggen en kon ik me d’r 
onder daelegeven. Gaondeweg de aovend 
besleut ik doe ok om toch weer een ni’j kiepe-
hokke te bouwen! Mar dan niet veur ienen-
twintig juni. Beslist gien dag eerder!

‘As de daegen lengen,  
beginnen de naachten te strengen’ 
Dit gezegde over et langer wodden van de daegen is eerstieds t.b.v. et Stellingwarfs Woordeboek op-
tekend in Ni’jberkoop. De woordeboekgroepen van De Fochtel en Ni’jhooltpae gavven de volgende 
variaant op: ‘As de daegen lengen, begint de vost te strengen’. 



Koosje Hornstra
(Letterstreken)

ROMANTIEK 
OP 'E BOERKERI'JE

Is et romantisch
aj’ midden in de naacht
uut et waarme bedde weg
te waachten staon
op een koe die kalven moet

Hielemaole niet!
Ie kieken wat om je henne
naor de aandere koenen
die onrustig ommekieken
naor wat d’r te gebeuren staot

Mar dan inienen gaot et rap
Nog even helpen mit trekken
en daor is et ni’je kalf
goed dreuge wrieven
dan lekker liggen bi’j de mem

Ik ligge nog lange wakker

Roely Bakker
(Letterstreken)

NAACHTVLINDER

loeken sleuten
duustere straoten
man mit hond
speurende 

hoge hakken
klik-klak, klik-klak
rooie krullen
strakke rok

lochtemaone
glaanzend leer
glimmend staol
klik-klak kli.-...

donker pertiek
jankend hontien
schunnen lichem
votgooid leven

oolden rouwen.

Lichtzinng zoe'n maegien allienig 
bi'j duuster in de stad.
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O p 5 en 6 oktober van dit jaor broest et 
op Der Izzerd van drokte en gezellig-
hied. Dan wodt op ’e aovens van beide 

daegen et theaterstok De tael van et hatte 
opvoerd. Et pebliek trekt dan in koppelties 
deur et dörp, van dörpshuus De Bult naor de 
Bonifatiuskarke, beleeft onderweg van alles 
en kikt him ongetwiefeld de ogen uut!
De tael van et hatte is ien van de 32 manne- 
festaosies van ‘Under de Toer’. Et hiele jaor 
deur wo’n d’r 32 biezundere verhaelen 
prissenteerd in en bi’j 32 karken deur hiel 
Frieslaand en dat in et kader van LF2018. In 
de Stellingwarven bin twie van die manne- 
festaosies: De Verdwenen Peerden in Berkoop/
Ni’jberkoop. Daor konnen jim in De Ovend 
van augustus 2017 over lezen. En De tael van 
et hatte op Der Izzerd.

We gaon op 5 en 6 oktober mit mekeer een 
hiele tippe weeromme in de tied en wel naor 
et jaor 1579. Een koppeltien pelgrims uut de 
Stellingwarven, dat lopende naor Santiago 
de Compostella west het, komt weeromme 
en wodt feestelik onthaeld. Die pelgrims 
hebben een fluttien Basken bi’j heur. Krek as 
de Stellingwarvers bin dat ok meensken mit 
een eigen tael. De pelgrims schrikken heur 
trouwens een hoetien, want ze kommen in 
een wereld die hielemaole an ’t veraanderen 
is. We zitten dan nog midden in de Tachtig-
jaorige Oorlog, mar jonker Baerte van Idzarda 
het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van 
Utrecht mit ondertekend. De Spanjaarden 
kriegen klop! Den Briel, Alkmaar en Leiden 
bin al ontzet. Mar de Spanjaarden zitten 
nog in Stienwiek… Daor moe’n ze vanzels 

Johan Veenstra

LF2018: De tael van et hatte op Der Izzerd

De tael van et hatte wodde mit de 31 aandere mannefestaosies op 18 meie 2017 prissenteerd in de Grote of 
Sunt Jacobskarke in Liwwadden. Van links naor rechts: Marian Dirksma, Johan Veenstra, Sigrid Hamelink en 
Janneke Florijn. Zi’j is intied deur femilieomstaandigheden vervongen deur Mirjam Cornelisse.



  DE OVEND  9

ok wegbeinseld wodden! De Beeldestorm 
het west. Et kattelieke geleuf liekt veureerst 
ofdaon te hebben, et protestaantisme is de 
ni’je godsdienst. Mar wat stelt de vri’jhied die 
de Stellingwarvers aanst hebben now aenlik 
veur? Wat betekent dat veur heur identiteit, 
tael en geleufsovertuging?
Op Der Izzerd wodt et pebliek op een ker-
misachtig terrein bi’j et dörpshuus ontvon-
gen. D’r is daor van alles te doen. En an et  
aende van de tocht 
deur Der Izzerd is bi’j 
en in de karke weer van 
alles te doen. Et pebliek 
kan in de spiegel naor 
heurzels kieken en heur 
ofvraogen hoe slim de 
Stellingwarvers van meer 
as 400 jaor leden lieken 
op ’e Stellingwarvers van 
vandaege-de-dag. Op 
oons! Verschillen we echt 
zovule van mekeer? Of 
hewwe lichtkaans dezelde 
veuroordielen? Et wodt een 
tocht mit meziek, theater 
en beeldende keunst. Gien 
drege tocht, d’r zit ok een 
protte humor in!
Et pebliek komt in kontakt 
mit verschillende meensken 
uut 1579. Jonker Baerte van Idzarda die op 
een stienze op Der Izzerd woont. Hi’j stridt 
veur de goeie zaeke en het gedoente mit de 
Preens van Oranje! Mar zien vrouw klaegt dat 
heur kerel wel altied op ’e sleeep is en haost 
nooit thuus. En wat dot zoe’n man allegeer? 
Slat hi’j ok mit aandere vrouwluden omme? 
Ie hebben now ienkeer van die malle klit-
sen die heur mar wat graeg opdringen an 
manluden mit macht en centen. Is dat niet 
nog zo? Is de wereld echt veraanderd? En dan 
et keuterboertien Wube Jaans en zien vrouw 
Aeltsje. Wube vragt him of as zi’j et now echt 
beter kriegen zullen. Schöt et gewone volk d’r 
niet altied bi’j in? Hi’j zicht de jonker rieden 
op zien peerd mit de hond bi’j him, mar zicht 

de jonker him wel? En dan die aarme pastoor. 
Die mag now wel domenee wodden en hi’j 
mag ok wel trouwen? Zien hiele vertrouwde 
kattelieke wereld klapt in mekaander. Now 
ja, pattie dingen blieven vanzels wel geliek, 
want hi’j sleup al jaoren mit zien huushool-
ster Gesien in ien bedde.
Et pebliek komt ok in de kunde mit een 
zwetserige Hollaander, et krudewiefien Griet 
dat veur alle ongemakken wel een middel-

tien het, Gorryt Sybes, een 
Bildtse Geus, die soldao-
ten perbeert te roonse-
len. En tal van aandere 
meensken, zangers en 
meziekmaekers. Et pe-
bliek wodt trouwens deur 
et dörp leided deur de 
huushoolster van jonker 
Van Idzarda. Die is niet 
op heur montien valen 
en het overal wel een 
miening over!
De tael van et hatte is 
meertaelig. Et Stelling-
warfs komt veerweg et 
meerste an bod, mar 
d’r wodt ok Nederlaans, 
Fries en Bildts praot en 
in et Stellingwarfs en 

Baskisch zongen.
Tientallen en tientallen vri’jwilligers doen d’r 
an mit: inwoners van verschillende dörpen, 
tenielklub De Vriendenkring van Der Izzerd 
en diverse koren en zangers/zangeressen. 
Vandewinter bin d’r verschillende warkwin-
kels zoas kostuums maeken, zingen, schil-
deren, grimeren, lochtobjekten maeken en 
koken. 
Marian Dirksma dot een hiele protte an de 
orgenisaosie. Artistieke mitwarking is d’r van 
Sigrid Hamelink (beeldende keunst), Johan 
Veenstra (teksten), Mirjam Cornelisse (me-
ziek) en Gooitsen Eenling (regie). 
Op naor Der Izzerd in oktober! 
Meer infermaosie is te vienen op 
www.detaelvanethatte.nl 
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B i’j ’t lezen van et hierbi’j ofdrokte be-
richien dwaelden de gedaachten naor 
mien kienderjaoren in Appelsche. De 

meerste gezinnen mit kiender bi’j oons in de 
straote hadden doe een autoped as speul-
goed. Aanders as Meine Pieter en zien vrun-
tien bin ik d’r op die van oons nooit veerder 
mit vot west as naor de krudenierswinkel van 
Jitze Eleveld an de vaort. Om snuperi’je op te 
haelen.
Waor speulden kiender in de vuuftiger jaoren 
van de veurige ieuw zo mit? Aj’ de autoped 
ontwassen weren, kwam d’r een fiets. As dat 
een Gazelle was, kreej’ daor in de fietsewinkel 
van Van der Velde et stripboekien Piet Pelle 
op zien Gazelle as kedogien bi’j. Daor waj’ dan 
vaeks nog blieder mit as mit de fiets. Om de 
fiets op een brommer lieken te laoten, koj’ 
een weckring mit een peer slaegen om een 
leeg Erdal-schoesmeerdeusien wikkelen. Dat 

maekte ie dan mit twie waskniepers vaaste 
an een stange van et veurspatbod. Een halve 
knieper mit ’t iene aende onder et rubber an 
de bovenkaante van et deusien en et aandere 
tussen de spaeken gaf dan bi’j ’t fietsen een 
knetterend geluud. En van een rond beugen 
stokkien wasliendedraod en plestiek, daj’ d’r 
mit naalde en stopgaoren an vaasteni’jden, 
koj’ een wiendscharm op et fietsstuur fabri-
ceren. Nargens veur neudig mar et ston wel 
stoer.
Veerder koj’ knikkeren mit pottebakkers en 
glaezen stuiters. Ie beweerden die in een 
knikkerpoede die je mem maekt hadde van 
een oold lappien. Tiepelen deej’ deur mit een 
lange stok een kot stokkien, dat schuin in een 

Carol Klok

Speulen

Liwwadder Kraante, 23 april 1959
(www.delpher.nl)

Onbekende kleuter mit autoped, 1958
(archief Spaarnestad, www.gahetna.nl)
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gattien in de grond ston, zo veer meugelik 
vot te slaon. De maegies deden an touwgien-
springen, hinkelen en klossienbreiden. En 
dan haj’ netuurlik nog et bokkienspringen, 
bok-bok-hoevuul-hoorns raoden en tikker-
tien en votkroepertien doen. Allemaole spul-
legies die aj’ tegenwoordig niet meer zien. Aj’ 
d’r mit kiender van now over praoten, kieken 
ze je glaezig an. Zí’j speulen de godgaanse 
dag spullegies op heur mobieltien. Laest zag 

ik een hiele horre jongeluden mit zoe’n ding 
rondsnuuien in de Grote Kaele Dunen. Ze ze-
den op ‘pokemons te jaegen’. Ik docht dat et 
gong om een soortement zaandhaezen waor 
ze op scheuten mar nargens zag ’k geweren. 
Zi’j hebben doe perbeerd om mi’j uut te leg-
gen wat et wel was mar echt snappen dee ’k 
et niet. Autopetten was toch makkeliker.

Willem Jan Teijema

VERDWAELD 

in de eerste zin
die as mi’j vanmorgen te binnen scheut
alweer een zin… alweer verdwaeld
in een zinnegien over verdwaelen
verdwaelen in een zin
en wat veur zin dat et het
om te verdwaelen in een zin
in ien zinnegien de weg kwietraeken
aenlik wo’k mi’j nog es ommedri’jen
slaopen, rust, mar ik raek vertiesd
in letters, woorties, over dingen en zokzowat
waoromme en veural liefde
ik dri’j mi’j omme
daenk nao
over dingen
die a’k niet zeggen kan



Grietje Bosma
(Letterstreken)

WINTERSPROKIEN 

Roodkappien het heur rooie,
waarme, wollen wintermusse opdaon.
Heur mamme het die breided
mit hiel dik gaoren
en pennen achte.
Opoe ligt onder drie dikke 
doonsveren dekbedden
nóg te verklumen van de koolde.
De koekies bin bevreuren
en niet meer te eten.

Sni’jwittien het de verwaarming
in heur glaezen kissien
op de hoogste staand dri’jd.
Ze het heur thermo ondergoed
d’r nog gauw bi’j anstruupt.
Dan kan ze et beter hadden.
De dwargen hebben de voesthaansken 
andaon,
want et is gloepende koold
in de bos mit dat dikke pak sni’j.
De ooldste, krebentige keboolter
mag op ’e sliede.

Klein doempien het zien moffien ommedaon.
Zo blieven de krummelties brood
in zien voesien lekker waarm.
De reus het et nooit koold,
hi’j lopt nog in zien blote bast!

De katte het zien sni’jleerzens an
en drinkt waarme poeiermelk mit slagroom.

Grietje het een sni’jpoppe maekt
mit sukelao-ogies van et heksehusien.
De hekse het krek dikke snet maekt
mit wost en varkenspoties
en wil Haans hier vet mit mesten,
mar hi’j koort d’r van!

De wolf het vandaege even
op ’e scheuvels staon
en sopt now een flutte
waarme wien op.
Aansend gaot hi’j naor de geities.
De mamme is al votgaon
mit heur dikke geitewollen sokken an.

En ikke?
Ik zit bi’j de waarme kachel
in de luie stoel
zonder sni’j en ies
mit een glassien en een stokkien keze
mit een penne en pepier…

12 DE OVEND
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V anwegens Liwwadden Kulturele Heufd-
stad orgeniseert de SSR veur dit biezun-
dere jaor een verhaeleprojekt dat now 

uut aende gaot. Iederiene kan d’r an mitdoen: 
et doel is dat d’r in alle dörpen meensken an 
de slag gaon mit et schrieven van et twiede 
diel van et verhael over Jan de Bosfluiter. Et 
begin is d’r al en et verhael kan him in elk 
Stellingwarfs dörp ofspeulen. Iederiene die 
mitdot kan zien eigen kreativiteit kwiet in et 
oplossen van et raodsel rond Jan. 

Insturen kan tot 1 november
Et verhael mag uut hooguut 1500 woorden 
bestaon, minder mag ok. Et gebruuk van et 
Stellingwarfs het de veurkeur, mar d’r mag ok 
een ere tael bruukt wodden. Et verhael moet 

uterlik op 1 november 2018 binnen wezen bi’j 
de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
Et kan stuurd wodden naor et adres Willinge 
Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeber-
koop, mailen het liekewel de veurkeur. Dat 
kan naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske 
Bloemhoff.

Nao 1 november zal een selektie van de 
inzendings publiceerd wodden in De Ovend. 
Alle verhaelen wo’n liekewel nao 1 december 
plaetst op de webstee www.stellingplus.nl. 
Veur de drie meerst originele inzendings stelt 
de Stellingwarver Schrieversronte een pries 
beschikber!
Veur meer infermaosie kuj’ bellen mit de Stel-
lingwarver Schrieversronte: 0516-451108, ie 

Van de redaktie

Wie wet waor Jan de Bosfluiter bleven is?

De meensken in et dörp bin d’r mit an. Want zomar inienen is heur dörpsgenoot Jan de Bosfluiter verdwenen. 
Jan, een wat ooldere, rustige man, die aachter in de bos woont, altied lieke opgeruumd is en altied zien 
deunties fluit… 
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moe’n dan even vraogen naor Sietske Bloem-
hoff of Joke Coenrades.

Et aeventuur van Jan de Bosfluiter

Iederiene in et dörp kent Jan Bos. Of misschien 
hiet hi’j ok wel Jan van de Bos. Aenlik wet 
gieniene hoe Jan zien aachternaeme percies 
is. Hi’j wodt zolange as iederiene him heugen 
kan - en Jan telt d’r al aorig wat jaorties henne - 
Jan de Bosfluiter nuumd. Dat komt wis en zeker 
omreden Jan altied fluit as hi’j onderwegens is. 
Of hi’j thuus ok altied fluit weten de meensken 
niet. Want Jan woont alliend, en wat aachterof 
bi’j de bos. Veul anloop het Jan niet, hi’j het daor 
ok gien verlet van. Hi’j het an wat kiepen, een 
peer katten en een hond genoeg. Mar zowat 
alle daegen ziej’ Jan wel even in et dörp, en dan 
maekt hi’j graeg een praotien mit de meensken 
die hi’j tegenkomt. 
Nao een peer daegen vaalt et op. Et is aanders 
as aanders, et is stille op ’e diek. De meensken 

zeggen tegen mekaander dat ze Jan al een 
schoffien niet zien of heurd hebben. Dat is toch 
wel wat nuver. Een dag laeter besluten ze om 
mar es poolshoogte te nemen, iederiene kan 
ommes zomar wat kriegen. 
Een peer manluden uut et dörp lopen deur de 
bos op et husien van Jan an. Om huus henne is 
niks biezunders te zien, et is d’r zo rustig as wat. 
De buterdeure zit op slot en ok al kloppen ze 
an, et blift stille. Bruno de hond slat niet an, d’r 
scharrelt gien kiepe om huus henne, en Jan zien 
beide katten zien ze ok niet. 
Dan kieken de manluden deur et raem van de 
kaemer. Ze zien niks biezunders, al staon d’r wel 
wat kaastedeuren los. En et liekt as staot d’r op 
’e taofel een brief tegen een koppien an. 
De manluden besluten om mar es bi’j de aach-
terdeure te kieken. Die zit ok vaaste, mar iene 
van de mannen taast es in de geute en vint daor 
de sleutel van de deure. Dan gaon ze et huus 
in…

Van de redaktie

Veur de 150e foto mit een Stellingwarver naeme in et eupenbaor zorgde Henk Jager van 
Berkoop. Hi’j maekte een foto van de naeme ‘Jan van Dam’s broggien’ an ’t Voetpad bi’j Span-
ge. Alle ere 149 naemen van de serie ‘Stellingwarfs in ’t wild’ kuj’ zien op www.stellingplus.nl. 
Aj’ naemen weten die nog niet in de serie opneumen binnen, zoj’ die dan – mit foto – mailen 
willen naor info@stellingwarfs.nl? In et veuren daank!
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Taxusfemilie

I n et eerste diel van disse serie het al blie-
ken daon dat de taxus et butenbientien 
onder de koniferen is. D’r bestaon verschil-

lende soorten van. Dissend lieken liekewel 
stark op mekere. Bi’j oons is alliend Taxus 
baccata algemien. 

Taxus
De taxus wodt al ieuwenlaank op hiemen en 
karkhoffen anplaant. Een veurdiel van disse 
konifere is dat hi’j vule schaad verdregen kan. 
Dit kuj’ zien an zien kleur: want hoe donker-
der et lof, hoe beter de plaante tegen schaad 
kan.1

Een taxuspolle is mannelik of vrouwelik, mar 
niet allebeide. Aj’ in meert an een bluuiende 
mannelike taxuspolle schudden, rookt et d’r 
of. Et liekt dan krek as is d’r braand. Van dat 
is hi’j now niet bepaold zunig mit stoefmael. 
Zels gooi ik d’r dan wel es een stok in. Van een 
flinke ofstaand liekewel. Ik hebbe naemelik 
last van ‘hujkoorts’... 
Vrouwelike taxuspollen kommen rooie ‘beien’ 
an. In de naozoemer stikken ze prachtig of 
tegen et donkere taxuslof. 

Alles an de taxus is giftig, behalven de beien 
dan. Et rooie vruchtvleis pruuft zute. Voegels 
eten taxusbeien wel op. Hiernao schieten ze 
de zaoden, die wel giftig binnen, d’r hiel weer 
uut. Op die meniere verspreiden ze de polle 
ok. Zodoende is et gruuigebied (areaal) van 
de taxus biezunder uutgestrekt. Toch gruuit 
hi’j lange niet overal. De taxus ‘ontbrekt’ 

bi’jglieks op aarme, zoere en/of natte gron-
nen. Mar op redelik dreuge, mit humus, puun 
en liem vermongen zaandbojems, gedi’jt hi’j 
wel. Zodoende staot disse polle vaeker in as 
buten de bebouwde dörpskoeme. 

In Wolvege staon, in et Griffioenpark en op 
et Algemiene Begreefplak, inkelde al aorig 
oolde taxuspollen. De soorte gruuit liekewel 
biezunder staorig. Dat slim groot bin ze nog 
niet. 
Een ofwiekende kultuurvorm is de zonuumde 
Ierse taxus. Bi’j disse variaant gruuien de tak-
ken bi’jkaans recht omhogens. Zodoende kan 
hi’j tot hoge zulen uutdi’jen. De Ierse taxus 
wodt daoromme wel as een soortement van 
grune poorte, an weerskaanten van een 
kuierpad, anplaant.

Henk J. Jager

Koniferen in Stellingwarf en omkrieten
Diel 4: Soorten uut de taxus- en de cipressefemilie (laeste diel)
+ naoschrift over de naemgeving van sparre- en dennesoorten

Twiegen van de taxus mit beien

1) Aandere veurbeelden van schaadverdregende plaanten mit soortgeliek donker lof bin o.e. hulst en klimop. 
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Cipressefemilie
De jeneverbeie is in Stellingwarf inhiems. 
Vandaege-de-dag gruuien d’r evenzogoed ok 
verscheidene exotische cipresseachtigen in 
parken en tunen. Inkelde daorvan verwilde-
ren soms ok. 

Jeneverbeie
De jeneverbeie komt van ooldsher veur in et 
Drents-Friese Woold bi’j Appelsche. Naodat 
de soorte him d’r herwertsjaoren niet meer 
verjongd hadde, bin d’r in de oflopen jao-
ren toch weer jonge, uut zaod daelestreken 
boompies bi’jkommen! 

De ‘beie’ van de jeneverbeie wodt wel deur 
voegels opeten. Dan poepen ze et zaod d’r 
hiel weer uut. Op disse meniere verspreiden 
ze de struke ok. Eerder schreef ik onder eren: 
‘De beie van de jeneverbeie is in gebruuk 
om de jenever de goeie smaek te geven. De 
beien wo’n ok veur de bereiding van zoer-
kool en wildgerechten bruukt.’ [...] ‘In et wild 
zi’jt de jeneverbeie him alliend uut op heide 
mit zaandverstoevings, die vroeger deur 
overbeweiding ontston. Omreden d’r dan 
nog amper voer op ston gongen ze d’r niet 
meer henne te weiden, dat dan kon de polle 
tot volle wasdom kommen’ (Jager 2006). De 
polle wodt dan niet gauw meer deur vee of 

wild anvreten, want hi’j is slim stiekelig. De 
jeneverbeie is bescharmd bi’j de wet.
De jeneverbeie kan hiele verschillende 
gestalten hebben: van smalle hoge zulen, tot 
briede ofplatte pollen. Wat dat anbelangt, is 
hi’j krek lieke riek an vorms as de sparreboom 
(Ned. grove den). 

Tuunkoniferen
Tuunkoniferen wo’n wel as heden, wiendke-
rings en/of veur de besleutenhied op hiemen 
anplaant, wiels ze ok as uutbelinge van et 
ieuwige leven op karkhoffen staon. Op et 
Algemiene Begreefplak van Wolvege staon d’r 
een hieleboel van, waordeur et daor wel wat 
op een pinetum liekt... 
Et lof van tuunkoniferen is vri’j fienegies. Kiek 
ie d’r mit de loep naor, dan ziej’ een schobbig 
bladpetroon. Meugelik ontdek ie dan ok dob-
begies en/of blaosies. Dat bin de zonuumde 
eulieklieren die, aj’ ze schenneseren, een 
heerlike haslocht verspreiden. Zels wrief ik, 
net as Thijse (1904) wel dee, soms een konife-
retakkien fien en snoeve d’r dan an... 
An de kegelties kuj’ zien of et een thuja is of 
een cipresse. Bi’j thuja’s bin disse langwarpig2, 
bi’j cipressen rond. In Stellingwarf gruuien 
verscheidene soorten tuunkoniferen. Hiervan 
wodt de reuzethuja et aldergrootste... Langs 
de heufdweg in Frederiksoord staot een hiele 
groten iene. 

Jeneverbeien

2) Ze lieken wat de vorm angaot wel wat op een tulpebloeme

Twiegen en kegelties van een thuja
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Nog een veul veurkommende Thujasoorte 
is de westerse thuja. De cipressesoort die et 
meerste veurkomt is liekewel de Kalifornische 
cipresse. 
Tuunkoniferen bin van nut veur de netuur. 
Ze vormen ommes een verstopplak veur tal 
van kwetsbere voegelties. De dierties slao-
pen, rusten, kwetteren en/of nusselen d’r in. 
Butendat willen tuunkoniferen haost overal 
wel gruuien, alderdeegst op drassig vene of 
in mul zaand. As ze in of bi’j de bos anplaant 
binnen, kun ze daor ok uut zaod opschieten. 

Kalifornische cipresse 
De Kaliforinische cipresse wodt in tal van 
gruuivorms en kleurvariaosies kweekt. Ze kun 
onderling stark van mekaander verschillen. 
Op Laandgoed de Iese komt een 330 meter 
lange laene van de Kalifornische cipresse 
veur, waor 'Fraanse' of 'Koniferelaene' tegen 
zegd wodt. Die laene is in 1932 poot. De bo-

men bin al over de vuventwintig meter hoge. 
Veerder is et aorig dat aj’ van de westkaant of 
deur de laene hennekieken, disse in de veerte 
niet smaller liekt te wodden (Bouwman 2010). 
Bliekber hebben ze dat mit opzet zo daon. De 
Kalifornische cipresse zi’jt op ‘e Iese ok uut. 
Hi’j het him d’r zo al aorig roem verspreided. 

Naoschrift over de naemgeving  
van sparre- en dennesoorten

Ok al het disse, now ofronde, konifereserie 
vule (wille)wark west, d’r was wel wat kritiek 
op. Goenend mienden naemelik dat et vol-
gende niet klopte of nuver is: 

sparre = Ned. den 
denne = Ned. spar of zilverspar

De Koniferelaene. 
Hier liekewel in westelike richting bekeken

Stellingwarver naeme Nederlaanse naeme Wetenschoppelike naeme

Ierse taxus Ierse taxus Taxus baccata ‘Fastigiata’

jeneverbeie jeneverbes Juniperus communis

Kalifornische cipresse* Californische cipres Chamaecyparis lawsoniana

reuzethuja* reuzenlevensboom Thuja plicata

taxus taxus of venijnboom Taxus baccata

westerse thuja* westerse levensboom Thuja occidentalis

Twiegen van de Kalifornische cipresse mit kegelties

* deur de auteur van dit artikel vertaelde naeme of diel van de naeme



18  DE OVEND

Hieronder wodt perbeerd om an te geven 
waoromme die kritiek niet klopt (de Neder-
laanse woorden wodden in de platte tekst 
kursief weergeven). 

Sparre
Spar betekent onder eren ‘Onbezaagde, 
rechte, dunne stam; staak.’ Een ’sparrenboom’ 
is dus een ‘Boom die sparren levert,...’ (WNT). 
Jonge fijnspar kan sparren leveren. Grove 
dennen, temeensen as ze dichte staon, ok. In 
et Stellingwarfs wodt mit een sparreboom 
vaeke grove den bedoeld (Bloemhoff 2001). 
In onder eren et Stellingwarfs van Gietern 
en et Twents-Graofschops van Riessen bliekt 
etzelde an de haand te wezen (zie in de 
taeldatabase op www.onderzoekoverijssel.
nl). In onder eren Ni’jberkoop komt ok ’De 
Sparrebos’ veur. Disse veldnaeme slat op bos 
van grove den.

Om kot te gaon: et is niet ‘vremd’ dat d’r spar-
reboom tegen grove den zegd wodt. 

Denne
Fijnspar hiette in et Ooldnederlaans nog 
roode denneboom (Dodoens 1554). De ‘oolde’ 
betekenis van denneboom is nog van kracht 
in et kastlietien ’O denneboom’, mar ok in aan-
der Nedersaksisch (zie Kocks 1996 en www.
onderzoekoverijssel.nl). Om kot te gaon: et is 
niet nuver as de fijnspar denneboom nuumd 
wodt. 

Inkonsekweensies
Eerder, in ’Et Stellingwarfs Plaanteboek’, wodt 
d’r mit denneboom grove den bedoeld en mit 
sparreboom fijnspar. Mar d’r staot ok in dat 
de naeme sparreboom minstens zo vaeke 
veur de ‘denneboom’ bruukt wodt (Jager 
2006). Dat was mit mien kennis van doe. Hoe 
of te nao: et vaalt niet mit om konsekwent te 
wezen. 

Dat bliekt wel as we de Nederlaanse naemge-
ving van den en spar bekieken (zie onder- 
staonde tebel). Hier wo’n drie koniferesoorten 
in nuumd, mar ok de kegels en/of et hoolt 
van de soorte waor et omme gaot. De naem-

Van Dale door Boon  Van Dale door Geerts  Woordenboek der Cruydeboeck van 
& Hendrickx (2015) & Heesterman (1992)  Nederlandsche Taal (1500-1976) Dodoens (1554)

fijnspar

fijnspar fijnspar fijnspar roode denneboom

vurenhout vurehout vurenhout, vurenspar, dennenhout

sparappel  sparappel, denappel

grove den

grove den grove den vurenboom, pijnboom wilde pijnboom

grenenhout grenehout vurenhout vuerenhout

dennenappel denneappel denappel, pijnappel pijnappel

 

gewone zilverspar

gewone zilverspar gewone zilverspar zilverspar, grenenboom witte denneboom

dennenhout dennehout greinenhout, greenhout, vurenpijn
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geving is neffens drie verschillende bronnen. 
Uut die tebel kuj’ et volgende haelen:

a) bi’jglieks denappel wodde denneappel, 
daornao dennenappel 

b) den wodde spar
c) pijnboom wodde den 
d) vurenhout wodde eerst leverd deur grove 

den, now deur fijnspar
e) grenen was eerder et hoolt van de zilver-

spar, laeter komt et van de grove den 
f) zilverspar brocht eerst grenen op, now 

dennenhout

Om kot te gaon: in de loop van de tied is in 
dit geval de Nederlaanse naemgeving niet 
konsekwent bleken, wiels veur een pat ok de 
spelling meerdere keren veraanderd is. En 
al vergeten we de veroolderde benaemings, 
dan nog is et nuver dat et hoolt van de zilver-
spar dennenhout nuumd wodt. 

Deur de overheersing van de staotstael zullen 
liekewel weinig Stellingwarvers de oorspron-
kelike betekenissen van denne en sparre nog 
kennen. In et Duutse woord(diel) tanne is 
liekewel de oolde betekenis van denne nog 
geldig. 

Vanwegens bovenstaonde, en dus mit mien 
kennis van now, bin in de konifereserie de 
oolde betekenissen van denne- en spar-
reboom van toepassing . De Nederlaanse 
naemen van aandere nuumde sparre- en 
dennesoorten bin, zoas de tebellen al zien 
laoten hebben, as volgt vertaeld: 

Ned. spar en zulverspar = denne
Ned. den = sparre 

D’r was nog niet eerder zo uutvoerig in et 
Stellingwarfs over koniferen schreven. Ok de 
Nederlaanse schrieveri’je over disse groep is 
vri’j beparkt. As et an mi’j ligt wo’n oonze ko-
niferen ooit nog een keer beschreven in een 
Stellingwarfs bomeboek, waor ok lofbomen 
en -struken in an bod kommen zullen. 
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Jannes Westerhof

Henk Jongsma: 
dit plak dot me wat

H i’j is geboren (1940) en getogen op ‘e 
Hildenbarg, now Tilgrupsweg 2. Al het 
hi’j een groot pat van zien leven buten 

Appelsche woond, hi’j het him d’r altied 
verbunnen mit vuuld. Vanof de oprichting 
in 2001 is hi’j veurzitter van de Historische 
Verieninge Appelsche e.o.. Et verleden speult 
dan ok een grote rolle bi’j de keuze van et 
plak dat Henk Jongsma wat dot. ‘Dat bin De 
Dunen’, zegt hi’j, ‘en daor vul alles onder: de 
Bosbarg, de toren, de zaandvlakte, de speul-
tuun en et eupenlochttheater.’
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We praoten mit mekeer in de Hoolten Klinte, 
et prachtige gebouw van de Historische 
Verieninge, zoe’n betien midden in De Du-
nen, tegenwoordig ok wel anduded as de 
Boerestreek. ‘De mooiste herinnerings an De 
Dunen heb ik tot ongeveer et aende van de 
jaoren vieftig, mar veural an de legere schoe-
letied. Daornao veraanderde alles hiel hadde 
en ie kun je haost niet meer veurstellen hoe 
simpel en ienvooldig doe alles was. Op klom-
pen naor de legere schoele in Appelsche-be-
neden over een zaandweg, ongeveer drie 
kilemeter en dat vier keer op een dag. Mar 
wat een prachtige tied. 

Et speulparredies was veur oons De Dunen. 
Hier kwammen we nao schoeletied en op 
vri’je middaegen bi’j mekeer. Op woensdag-
middag en zaoterdag veural om te voetballen 
op et plak waor as now et verhadde plein 
is, mar doe zaand en grös tussen de heuvel 
mit grote iekebomen. We weren ok vaeke an 
et spoorzuken om de Bosbarg henne, een 
prachtig heuvelachtig terrein zodaj’ mekeer 
niet van verens zien konnen. Ok voetbalden 

we wel op ’e renbaene en bi’j regen in et 
paviljoen naost et theehuus, waor now een 
bungalow staot. In et veurjaor gongen we ok 
te eierzuken. In de bomen van kri’jen, eksters 
en hoolteksters en op ‘e grond van kiewieten, 
gritten, wulpen, petriezen en fesanten. In de 
heidevelden zochten we adders. Uren aachter 
mekeer konnen we hadde van de Bosberg 
oflopen. Soms moch ie ommenocht op ’e 
uutkiektoren as d’r een vrundelike braand-
wacht zat.
Een prachtig speulplak was ok de zaandvlak-
te, daor koj’ je hiele daegen vermaeken. Krek 
as bi’j de zee gatten greven en kestelen bou-
wen. We klommen in de prachtige vliegden-
nen en we voetbalden  d’r ok wel. Aj’ femilie 
hadden die argens aanders woonde nammen 
we die altied mit naor de zaandvlakte. Vaeke 
bleef ie daor de hiele dag. Ranje en brood 
mit en aj’ gelok hadden kreej’ een ijsko van 
tien cent van Geert Mulder die argens mit de 
ijskokarre ston.

Veerder weren d’r nog de speultuun Duinen 
Zathe en et eupenlochttheater mit op deens-
dag de bonte aovend veur ammeteurs en op 
donderdag de radio-artiesten. Op zundag haj’ 
de ’huweliksmark’. Die leup van Duinen Zathe 
tot waor as now de ingang van et eupen-
lochttheater is. Ie konnen over de koppen 
lopen. Gien fietsen en gien auto’s. 
Duzenden kampeerders, zoas wi’j ze 
nuumden, en honderden bussen mit ’ool-
den-van-daegen’  kwammen naor De Dunen. 
Een tied om nooit te vergeten, een prachtiger 
streek of gebied kan ik me aenlik niet veur-
stellen. Ik daenke dat we hiel vule gelok had 
hebben dawwe oonze jeugd in zoe’n gebied 
deurbrengen konnen, mit vlakbi’j ok nog de 
grote Kaele Dunen.’
Nao die mooie legere schoeletied het Henk 
et MULO-diplome haeld in Oosterwoolde en 
gong daornao naor de H.B.S. in Assen. Doe 
mos hi’j twie jaor in militaire dienst, waorvan 
hi’j ien jaor in Duutslaand west het, vlakbi’j et 
konsentraosiekaamp Bergen Belsen. Hi’j het 
vule belangstelling veur de Eerste en Twiede 
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Wereldoorlog en is verschillende keren in et 
kaamp west.
In 1962 kwam hi’j in dienst van de Shell in 
Pernis en woonde op kaemers in Rotter-
dam-Zuud. Hi’j kwam vaeke in et Feijenoord-
stadion, mar voetbalde toch nog tot 1965 as 
kieper bi’j Stânfries. In 1966 trouwde hi’j mit 
Henny de Boer van Raevenswoold en kregen 
ze een flat in Spijkenisse. Nao een overplaet-
sing en een verhuzing naor Den Haag in 1968 
kwam Henk in 1972 bi’j de NAM in Assen. Nao 
twie jaor Dwingeloo woonden ze van 1974 
tot 1990 in Westerbork. Daor is Henk aktief 
west bi’j de voetbalklub V.K.W. as jeugdleider, 
(jeugd)bestuurslid en veurzitter van 1983-
1990. 
Ok was hi’j veurzitter van de judo-verieninge, 
was lid van de sportraod en distriktsverte-
genwoordiger van de KNVB. An en aende van 
1989 wodde hi’j overplaetst naor Hoogezand 
en kwammen ze in Kropswolde te wonen. 
In 1994 gong hi’j  mit pensioen en konnen 
ze overal wonen. Zo keuzen ze in 1997 veur 
Raevenswoold. Daor markten ze dat ze toch 
wel ‘verdrentst’ weren en dat Westerbork 
weer trok. De kiender weren daor op schoele 
west, Henny had d’r vule sociaole kontakten 
en Henk kende deur zien vri’jwilligerswark 
hiel vule ’Börkers’. 
‘Awwe daor weren zee haost iederiene wat 
tegen jow. In Appelsche kwammen we haost 
nooit meer iene tegen die wat zee.’ In 2007 
bin ze verhuusd naor Westerbork en et be-
vaalt heur daor meraokels.

Ok al woont hi’j dan al weer tien jaor in 
Westerbork, deur zien veurzitterschop van 
de H.V.A. komt Henk nog vaeke in Appelsche. 
In meert stopt hi’j daormit.  Toch kuj’ je niet 
veurstellen dat Henk niet geregeld in ‘zien’ 
Dunen te zien is. Al was et mar deur zien 
keuninklike onderscheiding die hi’j in 2016 
kreeg. Naost alles wat hi’j as vri’jwilliger in 
Westerbork daon het, kreeg hi’j die ok veur 
zien vri’jwilligerswark in Raevenswoold en 
Appelsche. En… aodeldom verplicht!

In Memoriam 
Wiebe H. de Vries
Op roem 90-jaorige leeftied raekte op 
23 november 2017 uut de tied Wiebe 
H. de Vries van Wolvege. Bi’j de Stelling-
warver Schrieversronte was De Vries 
veural bekend om zien jaorenlange 
serie over de Twiede Wereldoorlog in 
De Ovend en zien deur de stichting 
uutgeven boek De regio tijdens de Twee-
de Wereeldoorlog waorvan d’r een peer 
duzend exemplaoren verkocht binnen. 
Et bestuur en passeniel blieven De Vries 
slim erkentelik veur zien grote inzet 
angaonde de beschrieving van een be-
langrieke periode uut de geschiedenis 
van Stellingwarf.

Op woensdag 27 juli 2017 
raekte weg oons trouwe lid van de 
woordeboekgroep van Langedieke

Vrouw Hendrikje
Jager-Tjassing

in de leeftied van omtrent 92 jaor.

Vrouw Jager zette heur as vri’jwilliger 
in veur hiel wat verienings en orgeni- 
saosies. Van et begin van et projekt 
Stellingwarfs Woordeboek of dee ze 
mit in de woordeboekgroep  van 
Langedieke, omtrent 17 jaor, om de 
maondelikse vraogekaorties in te 
vullen. Nao een jaormennig was ze ok 
kontaktpersoon van die groep.

Et bestuur en passeniel van de
Stellingwarver Schrieversronte zullen 
Vrouw Jager altied erkentelik blieven.
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Z e zeggen wel es dat vrouwluden geraf-
fineerd binnen. Ik hebbe niet al te vule 
zicht op et gedrag van vrouwluden, mar 

wete wel dat katten nog vule geraffineerder 
binnen. Die volgen doelbewust een plan en 
kommen hiel staorigan, stappien veur stap-
pien, daor waor ze wezen willen.
Vleden jaor kwam d’r bi’j de meitied een 
moesgries kattien bi’j me an de deure dat 
angaf dat hi’j slim honger hadde. Et was een 
hi’j, want neffens kammeraod Douwe, die een 
protte verstaand van de netuur het, was et 
een niet kastreerd kaetertien. Omda’k nogal 
slim begaon bin mit et leed van de wereld, 
zette ik Joris zien etersbakkien bi’j de veur-

deure en dee daor wat whiskas in. Et diertien 
hadde et zomar op en keek me mit grote, om 
meer vraogende, ogen an. Ik gaf meer voer 
en zag dat et dinkien onder de hoolttieken 
zat. Hi’j huusde grif argens daor niet naor him 
ommekeken wodde. Zoks is vanzels vreselik 
zielig. Nao et eten leup et kattien de oprit 
weer of en de weg over naor de overbuur-
man toe. Huusde hi’j daor? Overnaachtte hi’j 
lichtkaans in ien van de hokken? 

Et geheimzinnige kattien kwam sund die 
eerste dag elke dag an de deure om eten en 
hi’j hadde altied honger. Et kan vanzels mar 
zo dat poes Boris, daor hi’j zo te zien wel goed 

Johan Veenstra

Boris en Joris – katteverhaelen

Poes Floris op ’e rookstoel
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mit akkederen kon, him verteld hadde dat 
d’r bi’j zien leasebaos wel van alles te haelen 
was: eten, drinken en liefde. Percies in die 
volgodder. Zodoende ha’k d’r een schofter 
bi’j en wodde de huusholing een duraobel 
spullegien, want et behendige, moesgrieze 
kattien die ’k intied de naeme Floris geven 
hadde, vrat vule meer as de vule groffere 
Boris. Mar goed, koj’ over de hond/katte, dan 
koj’ ok over de stat. Ik hebbe een groot hatte 
en veur onveurziene omstaandigheden altied 
wel een doffien centen aachter de haand.

De volgende uutgaove was een baantien 
tegen vlooien en tieken, want kleine Floris 
kon vanzels niet onder et ongemak bi’j de 
diek lopen blieven. Binnen de kotste keren 
was hi’j vri’j van tieken, vrat altied nog lieke 
vule en dee, omda’k de veurdeure een betien 
losstaon laoten hadde zien eerste stappies in 
de hal. Daor ston et etersbakkien van Boris en 
dat vrat hi’j ok gauw leeg. Boris keek d’r een 
tikkeltien verwonderd naor. Gong dit niet wat 
te veer? D’r was toch zeker mar iene die bi’j 
mi’j in huus de eerste rechten hadde? Wus 
ik dat wel? Hi’j keek me es an en leup doe 
naor de kaemer om slaopen te gaon in zien 
maantien. Ik hul Boris nog veur daww niet 
allienig op ’e wereld binnen en oge hebben 
moeten veur de aander die et minder goed 
troffen het. Et maekte gien indrok. Boris sleup 
al of dee asof.

Een peer daegen laeter zat et poesien 
Floris op ’e onderste tree van de 
trappe en hi’j was zo te zien niet van 
doel en gao daor drekt weer weg. Ik 

dee de deure dichte. Now, toe dan mar, 
et regende, en ik kon dat stumpertien, 

daor aanders gieniene naor om-
mekeek, mit dit weer toch ok 

niet buten de deure zetten? Dan zo’k toch wel 
een hiel slecht meenske wezen. Doe ’k laeter 
weer in de hal kwam docht ik niet meer an 
Floris, ik zag him ok niet, mar doe ’k middags 
boven kwam lag Floris daor preensheerlik 
te slaopen op een oolde rookstoel. Ik aaide 
him en hi’j begon wellustig te kronkelen en 
te spinnen. Sund die dag leup hi’j nao et eten 
rechtstreeks de trappe op naor de rookstoel 
toe. Dat was zien plakkien wodden. Waor hi’j 
naachs huusde wus ik niet, mar ik zag wel dat 
hi’j morgens om een ure of zesse al bi’j de 
veurdeure zat te waachten tot de geerkeuken 
losgong. 

Wat mos ik toch mit dit kattien beginnen? 
Was et een anlopertien dat argens aanders 
ok wel een huus hadde of een begrotelik 
asielzukertien dat nargens terechte kon en 
graeg de inburgeringskursus tot een goed 
aende brengen wol? Dat gebeurde doe Floris 
veur de eerste keer op ’e veensterbaank in et 
aachterhuus springen zol en zodoende een 
bloempot mit een orchidee d’r of rammaaide. 
Op die meniere weren Boris en Joris indertied 
ok inburgerd en hadden doe een definitie-
ve verbliefsstaotus bemachtigd. Poes Floris 
zat me mit grote ogen, zonder ok mar ienig 
schuldgevuul, bi’j de diggels an te kieken. As 
was dit de gewoonste zaeke bi’j poezen. Ik 
wodde niet kwaod mar ruumde de boel mit 
et tuugblik op en Floris leup de trappe op 
naor de rookstoel toe. 

Utermaote geraffineerd hadde hi’j hiel stao-
rigan zien zin kregen, omdat ik niet tegen 
vraogende katteogen kan. As Floris een 
vrouwgieskatte west was ha’k him Mata Hari 
nuumd. De vrouw die goed honderd jaor 
leden doodscheuten wodde omdat ze heur 
d’r van verdochten dat ze hiel geraffineerd 
tiedens de seks geheimen an hoge militairen 
ontfosseld hadde. Mit Mata Hari leup et slecht 
of. Mit Floris niet, die is gewoon nog vule ge-
raffineerder as dat vrommes uut Liwwadden 
eertieds was.
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I n de riegel artikels over buurtschoppen 
behaandelen we now De Willemstad, 
de buurtschop tussen Appelsche en De 

Fochtel. 
Wi’j beginnen eerst mit de naeme; daornao 
gao’we kieken naor de ontwikkeling in de 
infrastruktuur en in et laeste stok haelen we 
wat herinnerings op van de (oold)bewoners.

De naeme
Oonze mem, Elisabeth Hasper (Lies), is gebo-
ren in De Willemstad en heur pake was Wil-
lem Bruinsma (geboren 1855) en die woonde 
daor ok, dat ik docht as kiend vaeke dat De 

Willemstad naor him nuumd wezen zol. Et zol 
hiel mooi wezen vanzels.

In 1927 wodt in de Liwwadder Kraante1 , in 
een stok over Appelsche, melded dat de nae-
me De Willemstad kommen kunnen zol van 
een eerste bewoner: Willem Jans de Wilde.
Die Willem Jans de Wilde wodde geboren 
op 23 feberwaori 1806 in Uffelte en in 1834 
in et lidmaoteboek van de karke in Berkoop 
inschreven. In 1839 trouwde hi’j mit de 
vuuftien jaor ooldere Jantien Luiten van der 
Veen uut Buil. Laeter verhuusde hi’j naor 
Appelsche. Daor woonde hi’j neffens een 
akte in elk geval in 1841. In dat jaor kocht hi’j 
van Eise, Pieter en Hendrik Hoogeveen veur 
130 gulden een ‘stuk grond aan de zuidkant 
van de vaart’. Zollen die drie bruurs eigeners 

Jan Koops

De Willemstad

Geboortehuus Elisabeth Koops-Hasper
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west hebben van de hoeve ’Het Hoogeveen’? 
Willem de Wilde was timmerman, waegen-
maeker en vervener; hi’j verkocht in meert 
1864 zien ark uut de waegenmaekeri’je en 
verhuusde naor Schoonoord; daor is hi’j drie 
jaor laeter wegraekt en begreuven.

Et wol mi’j haost niet an dat de man uut 
Uffelte zoe’n beste indrok maekt hadde dat 
die zien naeme, ondaanks et verhuzen naor 
Schoonoord (en warschienlik ok aorig wat 
jaoren nao zien verhuzen) an de buurtschop 
geven wodde. Butendat: waoromme zol 
et dan WillemSTAD wodden wezen en niet 
Willemsoord, Willemshoek, Willemsbuurt of 
Willemsdörp? Of bi’jglieks De Oolde Willem?
Doe mi’j dik twie jaor leden vraogd was om 
es een keer wat te schrieven over de buurt-
schop De Willemstad, kwam even laeter een 
klein stokkien in dagblad Trouw te staon mit 
as kop d’r boven ‘Willemsteden’2. Et gong in 
dat stokkien over de drie keer dat Willemstad 
as dörpsnaeme of as gehucht veurkomt in 
Nederlaand. De schriever geft daorin de vol-
gende uutleg over ien en aander.

Op et plak waor et Hollaans Diep, et Volkerak 

en et Haringvliet bi’j mekere kommen, leut 
de Markies van Bergen op Zoom in 1560 een 
zonuumde gors inpoolderen. Een gors is een 
butendieks anslibd en begruuid stok laand. Et 
dörpien dat daordeur ontston, wodde in 1582 
deur de Staoten van Braobaant an preens 
Willem I geven as kompensaosie veur wat hi’j 
daon hadde veur de goeie zaeke van de vri’j-
hied. Zo wodde dat dorp ‘Willemstad’ nuumd. 
De buurtschop in Grunningen (bi’j Marum) 
mit dezelde naeme is neffens de schriever 
daor naor nuumd en dat gelt, zo schreef hi’j, 
ok veur De Willemstad. Willem I was de eerste 
die him ok preens van Oranje numen moch, 
dat ok Oranje, Oranjewoold en meer van die 
plaknaemen mit ’Oranje’ d’r in, bin naor him 
nuumd. Uuteindelik is de buurtschop neffens 
disse verklaoring dus nuumd naor preens 
Willem I. 

Zo staot et ok in et boek Friese plaatsna-
men3 van Karel Gildemacher. De naeme zol 
neffens die publikaosie kot nao 1793 an de 
buurtschop geven wezen. Dit is warschien-
lik baseerd op Het plaatsnamenboek4 waor 
etzelde in opneumen is. Daor staot ok in dat 
Carel van Boetzelaer in 1793 de vestingstad 

Ofbeelding Siert Geertsma



28  DE OVEND

Willemstad (Noord-Braobaant) ‘zo moedig 
verdedigd had’.
Opmarkelik is dat Beetstra5 et toponiem De 
Willemstad hielemaole niet opnemt. Mar ok 
de naeme van de buurtschop ’Oolde Willem’ 
komt bi’j him niet veur.
Gerke P. Mulder6 schrift dat Dr. T.H. Oosterwijk 
en W. de Jong de meugelikhied naor veuren 
brocht hebben dat De Willemstad nuumd is 
naor een lid van de femilie Hoogeveen. Spie-
tig genoeg geft Mulder gien bronvermelding 
bi’j disse opmarking; ik bin die verklaoring 
nargens tegenkommen. Wel geft Mulder an 
dat d’r gien inkelde anwiezing veur vunnen 
is omreden d’r vanuut die tied gien Willem 
Hoogeveen bekend is. De plaetse Hoogeveen 
is neffens Mulder ok niet nuumd naor een 
femilie mit die naeme.7 Opvalend is wel dat 
Willem de Wilde dus een stok laand kocht het 
van drie bruurs Hoogeveen.

Welke van de drie bewerings over de naem-
geving is goed? Daor hewwe dus gien dude-
like anwiezings veur. Mar omdat et ‘stad’ is, is 
de meerst veur de haand liggende verklao-
ring veurlopig die van Gildemacher die schrift 
dat de buurtschop nuumd is naor Willemstad 
in Braobaant en dus preens Willem. En ok 
al wil et mi’j niet an dat Willem de Wilde de 
naemgever was, zol et mar zo kunnen dat ze 
de buurtschop toch naor him numen wollen 
omreden hi’j de grond kocht hadde van de 
bruurs Hoogeveen. En dat ze doe keuzen 
hebben veur ansluting bi’j de eerdere Willem-
steden. Een dubbele vernuming dus. En et 
is alderdeegst meugelik dat Willem de Wilde 
dat zels daon het.

Wanneer is de naeme de Willemstad 
onstaon?
In et ‘Bestemmingsplan Grote kernen’ van de 
gemiente Oostaende8 staot dat de ’heidene-
derzetting’ op et plak van De Willemstad al 
omdebi’j 1700 opzet wezen zol. W. de Jong 
hoolt et op omdebi’j 17509. Over de naemge-
ving wodt in beide stokken niks zegd.
Bi’j de volkstelling in 184010 wodden bi’j 

Appelsche vuuf buurtschoppen en gehuch-
ten vermelded (Aekinge, De Bult, Hoog-Ap-
pelsche, Terwissche en Hoogeveen), mar De 
Willemstad niet.
Op de Eekhoff-kaorte van 1849 wodt de nae-
me De Willemstad ok nog niet angeven. En 
ere naemen wel, zoas Aekinge en Terwissche. 
Etzelde gelt veur de topografische kaorte van 
1870. 

De eerste keer dat de naeme De Willemstad 
op een (laand)kaorte veurkomt is, neffens 
Dennis Worst, pas in 1954! Dat is hiel laete, 
dus daor wowwe niks wiezer van.
Op www.allefriezen.nl kuwwe naogaon dat 
De Willemstad mar twie keer in officiële 
aktes veurkomt en dan ok nog onder de 
toevoeging ‘de zogenaamde’. Et gaot daorbi’j 
om koop/verkoopakten uut 1916 en 1917 
waorbi’j et om etzelde huus liekt te gaon dat 
dan in een jaor tied honderd gulden meer op-
brocht het as waorveur et kocht wodde.
In et Ni’jsblad van et Noorden van 8 meert 
1900 wodt De Willemstad ok al nuumd. ’De 
gronden, door den heer Janssen van Amster-
dam aangekocht bij Appelscha, liggen voor 
een deel tusschen de 9-de en 10-de wijk en 
voor een ander deel in de Willemstad’.

Mar de eerste schriftelike vermelding mit de 
naeme De Willemstad die ik an now toe zels 
vun, ston in de Liwwadder kraante van 19 
meert 1884: 
’Toen gistermorgen, ongeveer 6 uur, de 
arbeiders D. Bergsma en H. Leertouwer door 
het gehucht de Willemstad gingen, ontdek-
ten zij ongewoon licht in de woning van den 
arbeider Oebele Oldersma.’ 
In 1884 was De Willemstad dus al een be-
kende anduding veur de buurtschop. Mar 
wanneer dat warkelik veur et eerst gebeurde, 
en hoe de naeme ontstaon is, dat blift an now 
toe ondudelik. As Gildemacher geliek hebben 
zol mit zien vermelding dat de naeme kot nao 
1793 ontston, dan zol die toch vule eerder 
op kaorten staon hebben moeten en bi’j de 
volkstelling van 1840 al bruukt wezen?
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Een warkgroep van de Historische Verieninge 
van Appelsche is doende en inventariseer 
de veldnaemen in en om et dörp. Et zal mi’j 
ni’jdoen of daoruut een schriftelike melding 
van de naeme naor veuren komt van veur 
1884 doe de Liwwadder Kraante de naeme 
bruukte. Dat zol dan goed kunnen in bi’j-
glieks verkoopakten.

‘Tenten’
Neffens et eerder nuumde ‘Bestemmingsplan 
Grote kernen’ is De Willemstad as nederzet-
ting ontstaon omdebi’j 1700 uut de plaetse 
Hoogeveen. 
Op de Schotanuskaorte van 1718 is Hooge-
veen de ienige bewoning die anduded wodt 
en is d’r niks op et plak waor now De Willem-
stad ligt. Naost de naeme ontbrekt dus ok 
bewoning op die kaorte. Dat pleit dus veur W. 
de Jong die et in Fryske Plaknammen hoolt 
op een begin om 1750 henne.
De minuutkaorte uut 1830 lat drie huzen 
zien; op de kaorte van Eekhoff (1849) staon 
een stok of zeuven huzen angeven en op de 
topografische kaorte uut 1870 bin dat d’r al 
omdebi’j twintig.

Een langzeme gruui van de buurtschop dus, 
en warschienlik is et verminderen van de 
turfproduktie d’r de oorzaeke van dat et niet 
een groter gehiel wodden is.
Mulder schrift, in zien eerder nuumde bi’j- 
drege in ’It Beaken’, dat de ‘tenten’ waor-
over in de diaekeni’jboeken van Appelsche 
schreven wodt, naor alle gedaachten staon 
hebben zollen in et laetere De Willemstad. De 
bewoning van die tenten kan dan niet mit de 
vervening van doen had hebben; die begon 
ommes pas zo omdebi’j 1827 en die tenten 
wodden al nuumd in de boeken van 1765.

Et is ok de vraoge of de bewoning die op de 
eerder nuumde kaorten intekend is slat op de 
´tenten´. Mulder geft an dat uut de diaekeni´j-
boeken blieken dot dat alliend al in de tied- 
rekte 1765-1775 47 meensken uut die tenten 
uut de tied raekt binnen. Dat moe´n d´r in 

warkelikhied meer west hebben omreden 
alliend die begraffenissen opneumen binnen 
waorbi´j op et karkhof geld veur de diaekeni´j 
geven wodde. En de ´tentbewoners´ weren 
zo aarm, dat warschienlik lang niet elkeniene 
dat geld opbrengen kon. Wawwe onder die 
tenten begriepen moeten kuwwe misschien 
opmaeken uut een adverteensie van netaoris 
Tadema uut 1861. Daorin wodt schreven dat 
veur Willem de Wilde verkocht wodden zal 
een ‘dwarshuis of dubbele tent’. Veerderop in 
dit artikel zien we op een kaorte uut 1857 
dubbele huzen staon. Et zol kunnen dat dat 
een ‘dubbele tent’ nuumd wodde.

Indieling
In de loop van de tied is de infrastruktuur van 
De Willemstad veraanderd. Op een tekening 
van laandmeter Boling uut 1813 staot gien 
bebouwing tekend op et plak daor De Wil-
lemstad now ligt.
L.A. van der Sluis tekende in 1832 de ‘Si-
tuatiekaart van de hoge veengronden te 
Appelscha, Fochteloo en Haulerwijk’ (kaorte 
1). Daor is de weg deur De Willemstad een 
slingerweggien.
Dat d’r gien huzen tekend binnen zegt niks, 
Van der Sluis het op die kaorte nargens be-
bouwing zet.
Rechtsboven op de kaorte ziej’ wel de plaetse 
Hoogeveen.

Kaorte 1: Fragment Van der Sluis, 1832
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Zeuven jaor laeter is et slingerpad al wat 
hoekiger wodden. Dat kuwwe zien op kaorte 
2: ‘Situatiekaart van de hoge veengronden 
te Appelscha en Fochteloo.’ Dit soorte kaor-
ten komt uut et archief van de Opsterlandse 
Veencompagnons en is beschikber bi’j Tre-
soar in Liwwadden.

Ok in 1849 was d’r vanof de ingang van de 
weg Appelsche-De Fochtel alliend mar een 
weggien (de ofslag) naor rechts (zie kaorte 
3). Die weg het op die kaorte een tal haokse 
bochten.

D’r bin op die kaorte vanof de ofslag naor De 
Fochtel zeuven huzen of boerespullegies in-
tekend op et plak van De Willemstad. Ok hier 
ziej’ rechts de plaetse Hoogeveen. 

Een mooi detailkaortien is maekt in 1857. Hier 
staon acht huzen en bi’j zesse daorvan bin 
naemen zet. Et naotrekken van die naemen 
maekt dudelik dat meensken uut aandere 
kontreinen in De Willemstad wonen gaon 
binnen of trouwd weren mit meensken van 
butenof:

- Leffert Lieuwes Oosterloo (Appelsche 1830-
1887) was trouwd mit Hendrikjen Harmens 
de Jong van Langezwaog

- Tjibbe Sietses Jongsma (1808-1878) kwam 
van Wijnjeterp en was trouwd mit Hylkje 
Tjallings Landmeter van Kortezwaog)

- Kornelis Sietse Histra (1921-1893) kwam 
van Bovenkniepe en was trouwd mit An-
niegje Dolsma van Vledder

- Sierd Klazes de Vos (1818-1893) kwam van 
De Hemrik en was trouwd mit Tjitske Klazes 
de Vries van Ureterp

- Gooitzen Hendriks van der Wijk (1803-1869) 
wodde geboren in Duurswoolde en was 
trouwd mit Aaltje Bouwes Brandsma van 
De Lieke

Uut een antekening over de ontginning 
(plaetien stichting veen Willm de Wilde) staot 

Kaorte 2: Fragment van de kaorte uut 1839

Kaorte 3: Fragment van de Eekhoff-kaorte van Oostaende uut 1849
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dat de perceelnommers 401 en 402 (de linker 
percelen) ontgonnen en sticht wodden deur 
Willem de Wilde; 675 deur Hans Stoker en 
677 deur Lieuwe Oldersma. De laeste twie 
naemen staon dus ok op et kaortien. Zi’j 
woonden daor bliekber zels. Dat gelt dan niet 
veur Willem de Wilde.

Op de chromotopografische kaorte uut 1927 

bin al een kleine twintig huzen te zien. Daor 
bin intied al weer wat van vot. Dat zien we op 
de situaosie van now. Daorop is ok dudelik te 
zien dat de bocht rechtsomme now dood-
lopt.

Herinnerings
Geert Veen zorgde in de ’Zoolstede’, et 
tiedschrift van de Historische Verieninge 
van Appelsche e.o., veur twie interviews mit 
vroegere bewoners van De Willemstad die 
daor heur herinnerings an de buurtschop in 
ophaelen. Uut die artikels11 komt de volgen-
de infermaosie.
De eerste komt van Grietje Dorenbos-de 
Jong. Zi’j wodde geboren in Noordwoolde, 
mar ze verhuusde al vlot naor De Willem-
stad. Zi’j beschrift in et stok et pad dat ze van 
schoele naor huus toe
lopen moest. 
‘… Daarna volgde, ongeveer ter hoogte van 
de plek waar nu camping ’t Huubje is, drie 
dubbele woningen… De dubbele woningen 
waren eigendom van Hendrik Zwart.’ Dat 
bin dan de dubbele huzen (tenten?) die op 
’e kaorte van 1857 staon. Een tal (aachter)
naemen die Grietje Dorenbos-de Jong nuumt 
(Bos, Zwart, Leertouwer en Oldersma) kom-
men ok veur in een verkoopakte uut 1855. 
De bewoning zal deur de jaoren henne van 

Kaorte 4: 1857

Kaorte 5: situaosie van now
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dezelde femilie west hebben. Een biezundere 
herinnering hadde zi’j an et wegraeken van 
Lieuwe Oldersma12. De kiste wodde op een 
boerewaegen (mit peerd) naor et begreefplak 
brocht. Opvalend was de kleur van de kiste: 
hielemaole rood!
Et twiede interview dat Geert Veen had-
de, was mit Willem Spoelstra (Langedieke, 
1933-Oosterwoolde, 2017). Willem kwam 
mit zien oolden in 1944 in De Willemstad te 
wonen. Tegen et aende van de oorlog was 
d’r een vuurgevecht tussen de Duutsers en 
Fraanse parresjutisten. Die hadden de toe-
gangsweg van de vaort naor De Willemstad 
ofzet met laandrollen (mit een laandrolle 
wodde indertied et laand mit vlakmaekt). 
Et gong d’r ommeraek tekeer en de koegels 
vleugen bi’j de Spoelstra’s om et huus henne.

En aander verhael over belevenissen uut De 
Willemstad komt van Arend de Haan13. Hi’j 
wodde in 1929 in De Willemstad geboren 
en woonde d’r 23 jaor. Ze hadden daor gien 
elektrisch, gas of stromend waeter. Gelokkig 
hadden ze een flinke kaampe laand. Rog-
ge en tarwe die ze verbouwden leuten ze 
maelen bi’j Pieter Mulder, dan kon Arend zien 
mem zels et brood bakken. Spek en wos-
ten kwam van eigen vetmeste varkens die 
deur Oepke Bergsma, ok uut De Willemstad, 
slaacht wodden. En van de peer schaopen 

die ze wel es hadden, spun Mem de wolle 
op een deur Heit maekt spinnewiel. Heit de 
Haan hadde ok et husien zo now en dan wat 
uutbouwd, mar een zwaoger hadde in et 
begin van de oorlog weer een uutbouw d’r 
bi’j maekt en daor twie slaopkamers in maekt. 
Laeter dee blieken waoromme hi’j dat daon 
hadde. Zo now en dan kwam hi’j in de oorlog 
mit een peer meensken binnenvalen en zee: 
’Ik dochte dat jim mar een posien op disse 
meensken passen moesten.’ Die meensken 
bleven nooit lange en weren mit een peer 
daegen weer vot. Et wodde een keer slim 
spannend doe een zwager (’een verkeerde’) 
inienen bi’j de deure ston, in uniform en mit 
een karrebijn. Arend zien mem het him uut 
huus keren kund deur him een slaopplak in 
de schure te geven.

Mit daank an Geert Veen (Appelsche) die 
toestemming gaf de artikels uut de Zoolstede 
over te nemen.

1) 30 mei 1927; artikel over Appelsche deur H.J. of J.H. Popping

2) Trouw 25-1-2016, rebriek ’Nutteloze kennis: Willemsteden’; schreven deur Frans Nieuwenhuis uut Den Haag

3) Karel F. Gildemacher, ’Friese Plaatsnamen’; Friese Pers Boekerij, 2007; Fryske Akademie, nr. 1013

4) Gerald van Berkel en Kees Samplonius, ’Het plaatsnamenboek’; Unieboek, 1989

5) W.T. Beetstra, ’Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân’; Fryske Akademy, 1987

6) Gerke P. Mulder,’Appelsche’ in ’It Beaken’, 39e jaorgaank nr. 3/4, blz. 123

7) Gerke Mulder, ’Appelsche’ (blz. 77), Stellingwarver Schrieversronte, 2010

8) Schreven deur drs. A. Mennens-van Zeist van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 5 april 2012

9) In ’Fryske Plaknammen’, (blz. 60) deel X, oktober 1957

10) ’De erven Doorman, Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des rijks’ 

11) De Zoolstede, 2006 (nr. 3) en 2010 (nr. 4)

12) Dit moet warschienlik Leffert Oebeles Oldersma wezen, die wegraekte op 28 november 1913

13) De Zoolstrede 2010 (nr.4)
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