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Veurwoord 

Vaeke konnend'rop 'é eerste bladziede (n) van De Ovend 
plezierige dingen naor veuren scheuven wodden, dingen daor 
we wat veuruutgang mit zien laoten konnen, of daor we de 
lezers alvast mit anpriezen konnenwatd'r kommen zol, we 
kondlgden ze zodoende vaeke veural veul leesplezier an. 
Disse keer het dat allemaol niet zo wezen mocht. 

We staon in dit nonnxier aanst stille bi'j et wegraeken 
van oons bestuurslid Jan Betten, die, zoas de meerste 
meensken daenk' al verneumen hebben, op deensdagaôvend 9 
september op 31-jaorige leeftiedbi'j Drachten verongelokt 
is. We maeken van de gelegenhied gebruuk om veur et be- 
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stuur oonze daank en wardering uut te spreken veur et mit-
leven dat van butende Schrieversronte an bestuur en per-
soniel toond is, mar ok en veural veur et mitleven dat 
deur de Schrieversronte-gemienschop opbrocht is. 

Inditnommer ok een woord van naogedaachtenis angaonde 
de op 11 augustus 1980 overleden Stellingwarver histori-
cus Gerke P. Mulder. Daornao et eerste pat van een arti-
kel van zien haand over de oolde femilie Wiltinge in Ap-
pelsche, dat in de meitied al klaor konmien was, en daor 
in et zesde nounner van De Ovend van dit jaor ettwiedepat 
van ofdrokt wodt. 

Pieter Jonker 
Henk Bloeinhoff 

IN MEMORIAM: JAN BETTEN 

Een protte ledenvande Stellingwarver Schrieversronte 
en een protte van oonze vrunden van de Kreenk vuur de 
Tweantse Spraok zullenheurde reize mit mekeer deur Stel-
lingwarf van zaoterdag 6 september niet allienig herinne-
ren blieven as een pracht dag, mar veural as de dag dat 
ze oonze kauimeraod, bestuurslid en twiede veurzitter de 
onderwiezer Jan Betten uut Oosterwoolde veur de laeste 
keer mitmaekt hebben. Want de deensdagaovend daornao al 
is hI'j, bi'j eenverschrikkelikauto-ongelok - - hielemaole 
buten zien schuld omme - onimekommen in een flauwe bocht 
in de grote diek naor Oosterwoolde bi'j Ureterp in de 
buurt. Groot was de versiegenhied doe de woensdag en de 
donderdag daorop et yolk in Oost-Stellingwarf en omgeving 
tiedinge daon wodde. De meersten van die him goed kend heb-
ben zullen nog ommeraek an et idee wennenmoeten dat ze dis-
se gemienschopsman en veur een protte meensken: trouwe kain-
meraod, veur altied missen zullen, veural omreden wi'j in 
et eerste plak ok docht hebben an en mitleven willen mit 
Rennyende beide kiender, Jan zien yolk en schoonvolk en 
de ere naoste femilieleden. 
Toch is etgoeden stao hier stillebi'j de meenske Jan 

Betten zoas zoe'n protte him kend hebben uut et cultuur- 



en gemiens chops leven. As naogedaachtenis, en ok as een me-
niereom him te eren - hoe weinig zoks dat de naobestaon-
den ok helpen kan - dat we daenk' doen kunnen deur zien 
te laoten hoe Jan Betten een veurbeeld was en blift van 
hoej' as meenske op een slim weerdevolle meniere zin en 
vorm an et leven geven kunnenokbuten et gezin, en buten 
et wark oinme. 

Jan Betten wodde op 27 meert 1949 geboren as boere-
zeune: in Langedieke, daor hi'j ok naordelegere schoele 
gong. Nao zien TJLO-jaoren in Oosterwoolde gong hi'j naor 
de Pedagogische Akademie van Drachten. Doe hi'j daor in 
1971 of kwam (ennao een tiedelike funktie as onderwiezer 
in Nijkerk) wodde hi'j benuumd as onderwiezer in Dedems-
vaort. In de haast van 1971 wodde hi'j nuugd om lid te 
wodden van de warkgroep TT°P  'e Schostienmaantel" die in 
et winterseizoen 1971-'72negenStellingwarfstaeligeRono-
pergramme's uut en over Stellingwarf maekté. Daor verzorgde 
hi'j onder eren vraoggesprekken veur, bi'jglieksmit schoe-
lekiender. Doe d'r in de meitied van 1972 een aende kwam 
an die riegelradiopergrainme's en as vervoig de Stelling-
warver Schrieversronte opricht wodde, kwam Jan in et be-
stuur. Laeter, doe de Schrieversronte de stichtingsvorm 
keus, bleefhi'j bestuurslid, en hi'j wodde in 1979, bi'j 
et veerder verdielen van et wark, twiede veurzitter. Van 
1972 tot 1977 gong een ploeg speulders mit Y,Et Harbarge-
spul" (een pergramrne van schetsen en lieties) deur de dr-
pen, daorhi'j in veur et voetlocht kwam, wiels hi'j veur 
dat pergranmie veul organisaosiewark dee. In verschillende 
kemmissies van de Schrieversronte was hi'j drok doende: 
1k daenk hier an deaorlikse.veurbereidingsketnmiss;ie van 
de sutelaktie, en ok an de kemmissie ,1Stellingwarfs in 't 
onderwies tT, die hi'j kordineerde en daor hi'j een stok-
mennig schoeleboekies mit maekte. Mit hiel veul daank ok 
daenk ik weeronnne an zien bemuuienis om woordeboekgroepen 
van de grond te kriegen, en an al zien wark veur de'beg-
leiding van de eerste administratieve mitwarkers van de 
Schrieversronte, doewebi'j die instaansie nog gien lei-
dinggevende kracht hadden. Jan was intied al weeroumie in 
Oost-Stel.lingwarf. Niet in zien geboorted6rp Langedieke, 
mar in Oosterwoolde, daorhi'j mit ingang van 1 september 
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Jan Betten (1') 



1974 benuumd was an de eupenbaore legere schoele die lae-
ter de naeme ,,Tussen de Singels" kriegen zol. Coed en wel 
weeromme in zien oolde omgeving, wodde hi'j al riekelik 
gauw nuugd om lid te wodden van iene van de secties van de 
gernientelike Culturele Raod (1975), en wel van de sectie te-
n iel, daor hi'j siktaoris van wodde, daor hi'j een protte 
opbouwend wark veur daon het en daor zien collega's him 
in kenden as een betrouwbere en hadde warker. le hoeven 
allienig mar te daenken an zien inzet veur et ,,eenakter-
festival", dat ommeraek ansleug en dat een stimulaans wod-
de veur et tenielleven hier bi'j omme. Mar okin de ,,raod 
zels zette Jan him in, onder eren veur lene van de zaeken 
die him zonao an et hatte lag: deH.J. Bergveldpries veur 
Stellingwarfstaelige literatuur. Mit veul wardering ok 
veur zien eerlik en principieel bruken van et Stelling-
warfs in verschillende angelegenheden en op verschillen-
de plakken zal mennig-iene himJanherinneren blieven. Ok 
moet bier et felt dat hi'j dit jaor et siktariaot van de 
'Stellingwarver Omroep Stichting' overneumen hadde, nog 
mit ere nuumd wodden. 

Et brengtmi'j bi'j een laeste punt, zonder dat ik daor 
mit angeve dat ik mi'j over alle verdiensten van Jan ge-
nog uterd hebben zol. Dat is zien vertegenwoordiging van 
de Stellingwarver Schrieversronte in de Culturele Raod van 
Frieslaand (Fryske Kultuerried): as lid van de sectie li-
teratuur, en as bestuurslid. Inbeide gevallen volgde hi'j 
mi'j indertledop. Die bewuste deensdagaovend wol Jan be-
slist henne, hadde hi'j de zaoterdag te veuren nog tegen 
me zegd, onder eren omreden d'r op die bestuursbi'j ienkoms t 
een begin maekt wodden zol mit de bi'jstelling veur et 
perveensiaol bestuur van de nota Kultureel Perspektief 
1976, en hi'j was ok van doel veur te stellen dat de Fryske 
Kultuerried in et vervoig niet meer zien Friese adresse-
ring veur et van ooldsher Stellingwarfstaelige gebied bru-
ken blieven zôl, mar inalle geval de Stellingwarver nae-
men, naost de Nederlaanse. Daor is inderdaod mit de sik-
taoris over praot, die aovend. Onderwegs veur oonze eigen 
kring; op 'e weero-imnereize van zoe'n aoverid veur de kultuur 
in oonze perveensie mos hi'j uut de tied raeken, en dat, 
terwiel veur him et gezin en et wark toch altied veuran 
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kwammen. 
Vusen en vusen te vroeg moe'nwi tj him missen. Dat de 

man en heit, de gemienschopsman en de bestuursman Jan Bet-
ten veur veul meensken een veurbeeld wezen magenblieven 
zal. 

Uut naeme van de leden van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte weensk ik Renny en de ere femilieleden 
alle starkte en veural ok vertrouwen in de toekomst toe. 

Henk Bloe.mhoff 

IN MEMORIAM: GERKE P MULDER 

Hoewel et eerst nao een zwaore opperaosie allemaole goed 
leek te gaon, bet et dan toch zo wezen moeten: op  I augus-
tus 1980 raekte weg oons lid de bekende Stellingwarver 
historicus Gerke Pieters Mulder, die op 14-12-1905 in Ap-
pelsche geboren wodde. Mulder, die him veural nao zien 
pensionering uut alle macht inspand het veur een grondige, 
sekure anpak van de Stellingwarver historie, is tot in 't 
laest van zien leven aktief bleven, ondaanks tieden van 
ziekte. Hoe tries  is et, veural veur zien vrouw, te besef-
fen dat krek op et stuit dat hi'j zoe'n protte of hadde, 
6fd'rnog drok mit doende was, krek now d'r zoveul op et 
punt ston te verschienen, hi'j uut oons midden raekt is. 
Zo kwam in et eerste nommer van Driemaandelijkse Bladen 
32e jaorjaank (1980) zien artikel: Nog enkele Stelling-
werfse toponiemen, en zo kreeg hi'j veur de zoinmer een 
artikel of: Wiltinge in Appelsche, dat in twie patten in 
oons blad verschienen zal. Veur de veurbi'je zoinmer kreeg 
hi'j okklaorin haandschrift: De Voorgeschiedenis van De 
Verveningen in Appelsche door de Gezamentiijke Compagnons 
der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen enVaar-
ten (omdebi'j 50b1z. typt), dat oinmeraekinteressaant is, 
veural omdat et zien lat hoe de verveners staorig-an meer 
veengrond in bezit kregen, zonder dat eren .d'r goed arg 
in hadden hoe ze in feite alle bezit en macht naor heur 
toe haelden. De Schrieversronte zal dit belangrieke boek 
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Gerke P. Mulder (t) 
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mit hulpe vanetNedersaksisch Instituut uutgeven. En dat 
is nog niet alles: ok van eer nog niet uutgeven wark zal 
daenk' doinmiet gebruuk maekt woddenkunnenveur ni'je pu-
blikaosies. Veur wie nog niet zo yule mit et wark van 
Mulder in de kunde west het, is et misschien goed en kiek 
nog es inDeOvend viefde jaorgaank (1977) no. 4 (blz. 3), 
daor we een overzicht in gavven van et wark dat hi'j tot 
dan toe publiceerd hadde. 

Mulder, die nao zien HBS-tied in Assen kiezen wol uut 
een studie Duuts en Engels, keus veur dat laeste, al hadde 
hi'j geern een Nedersaksische dialektstudie daon. Mar die 
meugelikhied was d'r indertied lange nog niet. An de Grun-
ninger Universiteit haelde hi'j zien M0-B-akte Engelse 
tael- en letterkunde. Een goeie kammeraodschop hul hi'j 
mit Perf. Harting incrunningen, tot die in 1970wegraekte. 
In 1935 gong hi'j naor Hollaand: naor Schiedam, daor zien 
verloofde sund 1930 schoelejuffer was. Ze kwam van De 
Smilde, dus haost uut dezelde streek as hi'jzels. In de 
crisisjaoren gaf hi'j o.e. lessen Engels en Duuts an warke-
loze zeeluden uut Vlaardingen, an de Rotterdainmer pelisie 
en op Te Schiedamse Haandelsaovendschoele. In 1938, et 
jaor van heur trouwen, wodde hi'j lerer in Bussum: an et 
Chr. Lyceum en an de Gooise H.B.S. HiTj reisde doe zes 
keer in de weke henne-en--weer-denneenhul ok nog de Haan-
delsaovendschoele en de lessen veur pelisie-inspekteurs 
an, tot hi'j en de vrouw in september 1940 naor Naarden 
verveerden. Hi'j was ongeveer tien j aor siktaoris van de 
Examenkeinmissie Engels L.0., daor hi'jhiminzet bet veur 
een goeie behaandeling van de kandidaoten en veur de pesi-
sie van de examinaters. 

De lezers van De Ovend hebben Mulder kend as een pu-
blicist mit liefde veuretvak van historicus, as een man 
die mit veul enthousiasme belangrieke zaeken veur 't locht 
haelen kon, en boven dat alles uut as een sekurewarker: 
Die zien wark lezen hebben (zoas etboekVan Terwisga tot 
Willinge Prins (üutgifte van et Nedersaksisch Instituut, 
mit steun van de Culturele Raod van Oost-Stellingwarf en 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte), De geschie-
denis van Appelsche (biezundere uitgifte van It Beaken 
-Fryske Akademy) en een hiele riegel artikels o.e. in de 
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Ni'je oost-Stellingwarver en in de Dr•iemaandelijkse Bladen) 
zullen begriepen dat hier een kundig man votvalen is die 
thuusheurde in et riegeltien van belangrieke onderzukers 
daor b.v. okde historicus Dr. Oosterwijkende onderzuker 
op et terrein van de historische geografie Dr. Bouwer in 
heuren. 

Van et Schrieversronte-bestuur en oonze kemmissies en 
zo hebben daenk' veural de meensken van et bureau en 1k-
zels (tillefonisch of schriftelik) kontakt mit him had. 
In woorden zoas die zegdbinnen op de kremaosie deur doom-
nie Sj. Gerbrandy: "een echte Noordeling. Eenmanmet een 
stuk rechtvaardigheidsgevoel, straight en ook wel wat hoe-
kig. Zijn leerlingen zullendaar vast wel eens moeite mee 
hebben gehad. Maar door zijn strikte eerlijkheid en total  
inzet zullen ze hem ook zeker gewaardeerd hebben. Datzelfde 
geldt ook voor zijn vrienden'T  kuwwe oons daenk' rnakkelik 
vienen. Alles vien ie weeronime in zien historisch onder-
zuuk: een huudvol wark, al mar zuken naor de waorhied en 
ok lange vaasteholen an staandpunten: een protte degelik 
en betrouwber wark, mar zonder benauwdens om bepaolde op-
vattings van eren an te valen, waorbi'j hi'j donkt me ok 
wel es een inkelde keer op glad ies west het ,mar wat veur 
de verdudeliking van alderhaande inzichten ok zeker nut 
had het. De baanddiewi'j van de Schrieversronte mit him 
zaggen en die hi'j, wat ooldere onderzuker, zag mit de 
'jonget Schrieversronte, zal oons bi'jblieven en oons an-
vieteren om deur te zetten. Mar ok aanders zal Gerke Mulder 
veur oons van betekenis blieven: in et veule en rieke wark 
dat hi'j volbrocht het, et stok kultuur dat hi'j oons nao-
laoten het. Dat zoks Vrouw Mulder en de ere naobestaonden 
een betien tot troost wezen mag. 

Henk Bloemhoff 
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Wiltinge in Appelsche (1) 

We kun annemen dat et algemien bekeid is, dat d'r in 
et oostelikste stok van Stellingwarf, veural om Ooster-
woolde henne, een protte naemen op -inge veurkornmen. Dit 
verschiensel het aenlik nog gienienebeheurlikverklaord. 
Et ienigste daor ze et dislange ál over lens binnen, is 
dat dit naemen binnen die ofleided binnen van "patrony-
mica" (femilienaemen) op -ing. Dat aachtervoegsel geft an 
persoonsnaemen de betekenis van "ofstamineling, zeune van". 
Al is et in de meerste gevallen niet dudelik meer van 
welke persoonsnaeme de plaknaeme percies komt, toch ku]' 
die verklaoring wel veur waor annemen. Bi'j die ondude-
liken heuren in alle geval de onder Oosterwoolde veur-
kommende naemen Jardinge, Prandinge, Schrappinge, Ste-
ginge, Buttinge, Rikkinge. Indrieeren, Klasinga (StelI. 
Klaozinge), Sikkinge en Nanninge kuj' dudelik de now nog 
levende veurnaemen Klaas (Klaos), Sikke en Nanne weer 
vienen. Ok de drpsnaeme Makkingeheurt tot die eerste 
groep, liekewel as Dedinge (in "Dedingeburen" onder Ber-
koop). Aekinge onder Appelsche heurt daenk' bi'j de ere 
groep, as de of leiding van een persoonsnaeme Aeke goed is. 
Dat zol dan dezelde naeme wezen moeten as de now nog veur-
kommende veurnaeme Ekke. Alle naemen die 'k dislange nuumd 
hebbe bin of weren vanoolds de naemen van Of ien boerde-
ri'je6f een groepien van twieje of meer plaetsen, die 
uutgruuien konnen tot buurtschoppies. Pattie konnen be-
heurlik groot wodden, zoas bi'jglieks Aekinge, dat mit 
zien negen plaetsen mar weinig kleinder was as Hoog Ap-
pelsche mit veertien, en Nakkinge, dat as ienigste tot een 
drp uutgruuid is. In dit opzicht onderscheidt 'm de in Ap-
pelsche veurkommende veldnaeme Wiltinge in de naemen 
Wiltingevenne, Wiltingemaod, Wiltingeweg, want d'r is in 
Appelsche glen boerderi'je of buurtschop ontstaon mit de 
naeme Wiltinge. Hoe zol dit zo kommen wezen? Wiltinge zal 
wel niet zo lange leden as naeme ontstaon wezen, en zal 
pas in etlaestvan de 16e en in et begin van de 17e ieuw 
veur et eerst bruukt wezen, deur iene persoon, die zien 
heit Wilt hiette - een veurnaeme die in disse omkrieten 



trouwens lang niet zeldzem is - en die him niet mit de 
ñaeme van zien heit Wilts nuumde zoas et neffens et gebruuk 
wezen kund •hadde, mar, oin wat veur reden dan ok, liever 
de vorm op -inge bruukte, die percies dezelde betekenis 
hadde. Wat dat anbelangt kan ok wezen wodden op de in onge-
veer dezelde tied ontstaone naemen as Franckena en Lyc-
klamainplaets van de vormen neffens oold gebruuk Franc-
kes en Lyckles. Nog in 1630 ondertekende de bekende Suf- 
Idus Lyclama Nijeholt, grietman van Stellingwarf-

Oostaende en trouwd mit Jeicke van Terwisga, stokken mit 
Suffridus Lyckles van Lycklama (Sj oerd veur Suffridus kon 
doe al niet meer). Over die eerste Wiltinge - die mitien 
ok de laeste wezenzol - wi'k et in et row volgende ver-
hael hebben. 

Doe in 1640 et eerste Stemkohier opuiaekt wodde, wodden 
in Appelsche as de eigeners van de plaetsen nrs. 3 en 7 
in Hoog Appelsche opgeven "de Erfgenamen van Hendrick Wil-
tinge", en van nr. 24: "Wilt Hendricks weduwe cum liberis 
(dat hoolt in: mit heur kiender)" en "de Erfgenamen van 
Hendrick Wiltinge". As men dit lest, vraog ie je vot-en-
daolik een stokmennig dingen of, zoas: Wie was eigenIik die 
in 1640 al wegraekte Hendrick Wiltinge? En ok: wie was de 
ok al overleden Wilt Hendricks en zien wedevrouw? En veer-
der: Wie weren die "Erf genamen" van Hendrick Wiltinge? Mar 
ok: asnr. 24 in 1640 dield bezit is van de wedevrouw van 
Wilt Hendricks en die van Hendrick Wiltinge arfden, wat 
was dandebaand tussen disse twie perti'.jen? Heurden die 
wedevrouw mit die kiender dan niet tot degenen die van him 
arfden, en, as dat inderdaod niet zo was, hoe kwarnmen ze 
dan an een pat van disse plaetse? En as ze d'r wel bi'j 
heurden, waoromme wodden ze dan appat nuumd, en waoromme 
kwainnien ze dan niet bi'j die twie ere hoeven, de nrs. 3 
en 7 in Hoog Appelsche veur? En bi 'j al disse vraogen kornt 
d'rdannog iene: waoromme heurde dissenr. 24, diej' toch 
wel beschouwen meugen as et stauihuus van de femilie Van 
Terwisga, al in 1640 niet meer bi'j et femiliebezit? 1k 
stelde disse vraoge ok al in 1972, doe 1k doende was mit 
et groot-grondbezit in de gemiente Oost-Stellingwarf 1),  en 
in 1974, in mien studie over et femiliebezit vande femi-
lie Van Terwisga deur de iewen 2)•  Nao et klaor kommen 
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van die laeste studie heb ik mi'j wat meer doende holen 
mit de vraogen die 1k krek nuumde, en die feitelik alle-
maole op iene grote vraoge daele konimen: Wie was eigen-
uk die in 1640 al versturven Hendrick Wiltinge? 

Behalven in et wat wondere verhael vanDe Jong 3),  die 
zegt, dat d'reen soort van overlevering bestaot in Appel-
sche (die ik trouwens nog nooit vertellen heurd hebbe) 
waorin uutdedoeken daon wodt dat Wiltinge, de man die de 
venne mit die naeme 'Tanlegd'T hebben zol, een in Appelsche 
geboren abt van etklooster van Runen west het, is in Ap-
pelsche de naeme Wiltinge niet meer bekend as persoons-
naeme. In et Cartularium van Dikninge (Rieksarchief in 
Drente) he'k naor die abt zocht, mar 1k kon him niet vie-
nen. De naeme vienen we allienig nog weer in een peer 
veldnaemen, zoas Wiltingevenne, Wiltingemaad en Wiltinge-
teg 4). 't Ligt dus veur de haand daj' dtranbeginnen 
te daenken dat degenen die van him arfden mar niet bi'j 
de naeme nuumd wodden, allegeer vrouwlu west hebben, of, 
as d'r wel manneliken west hadden, dat die dan de naeme 
Wiltinge niet overneumen hadden, mar weer op 'e oolde ge-
woonte van naemen geven overgaon weren, en heur dus ge-
woon weer Hendricks (dus: de zeune van Henderk) nuumd 
hadden. En inderdaod, in 1640 koj' verschillende personen 
mit die naeme tegen in Appelsche. Bi'jglieksdeal eerder 
nuumde Wilt Hendricks, die zien wedevrouw mit de kiender 
eigener was van een pat van de sate Terwische. Mar ok bi'j 
hoeve nr. 2 in Hoog Appelsche vien le een Jan Hendricks, 
die mit nog iene disse plaetse dielt, en hi'j is ok de 
bruicker'T  van nr. 25, de pasteri'jehoeve, dat was de 

naoste buurman van Terwische. Veerder is d'r ok nog Aebele 
Hendricks, D3rprichter in Appelsche, die het nr. 16 in 
Aekinge in hanen, en dan hej' nog een zekere Beernt Hen-
dricks, de eigener van nr. 27 op De Bult. Keur zat dus, 
mar behalven bi'j Wilt Hendricks vienen we niks waordeur 
oons een lochien opgaon wil wat Hendrick Wiltinge anbe-
langt. Zien naemen wiezen in alle geval wel in die rich-
ting, enoket bezitten van een pat van de Sate Terwische, 
dat hi'j de vrouw en de kiender naoleut, is een dudelike 
anwièzing. Mar we moe'n vanzels niet vergeten dat de naeme 
Hendrick een protte veurkwam (en -komt) inStellingwarf, 



dat ie moe'n ommeraek veurzichtigwezen eerdaj' conclusies 
trekkeninzoe'n geval. Omredend'ruut de Floreenkohieren 
dus niksthit zekerhied vaaste te stellen was, mos 1k naor 
ere bronnen uutkieken, die vanzels allienig mar in et 
Rieksarchief in Liwcqadden te vienen wezen zollen. Omreden 
1k ml'] niet stark genog yule om hielemaole naor Liwwad-
den te reizigen, leek et d'r even op da'k een punt aach-
ter mien onderzuuk zetten moeten-zol. Mar op et goeie me-
ment kreeg 1k hulpe van een collega-sneuper, die op zuke 
was naor zien vere veuroolden en uut Schoterlaand kwam, 
en die op etzelde terrein an 't pluzen was as ikke. Soms 
daenk ie datdewonderen de wereld nog niet uut binnen, 
want ... disse collega, dee ml'] blieken, was uuteindelik 
femilie van een kleindochter van de Hendrick Wiltinge die 
1k an 't zuken was Hi'] het me anbeuden fotokopienen te 
sturen van alle pepieren daor hi'] naemen uut Appelsehe 
in tegen kwam, en benaemens die die sleiigen op Wiltinge 
en Terwische. Hi'] wol ml'] ok geern helpen bi'j et ont-
cieferen van somstieden slim muuilik leesbere 17e ieuwse 
haandschrlften en de uutleg van de tekst. 1k zol aenlik 
niet goed weten hoe 'k mien kanimeraod H. Faber uut Den 
Helder wel niet bedaanken kan, want zonder zien hulpe wa'k 
lang zoveer niet konimen mit dit onderzuuk. 

1k kon dus uut aende zetten mit de wissighied, dat 
"Hendrick Wiltinge" glen "sprokien" was, mar echt: een man 
die in de laeste helte van de 16e en et begin van de 17e 
ieuwinAppelsche leefd het, en die in zien tied een niet 
onbelangrieke rolle speuld het inAppelsche. Vanzels, niet 
alle raodsels om him henne bin now inienend oplost, mar 
1k hebbe, hoop 1k, et pad wezeriveur ere onderzukers om 
t hiele kerwei klaor te kriegen. Dat daorómme now alder-

eerst de veurnaemste bronnen, daor 1k deur de Heer Faber 
inlezenkund hebbe: de Floreenkohieren van Appelsche van 
1640 tot 1850 hielemaol, en patten van die van inkelde 
ere Oost-Stellingwarver drpen; de Proclamatie-, Reces-
en Weesboeken van Stellingwarf-Oostaende van t 1600-1700 
en een inkelde keerok die van Schoterlaand. 'k Hebbe hiel 
wat liggen laoten moeten, omreden ik d'r gien genog tied 
veur hadde, mar ok deurdat et me lang niet altied lokt is 
et oolde 17e ieuwse haandschrift te ontcieferen.Nietal- 



lienig deurdat dat schrift slim is om te lezen, mar ok 
deurdat doe -ok al lang niet elkeniene lieke mooi en dudelik 
schreef. Butendat bin de haandschrif ten deur de jaoren 
henne vaeks een stok vaeler wodden. D'r blift dus genog 
over veur de meensken die et ok es perberen willen 
As we nog niet wussen dat Hendrick Wiltinge echt bestaon 
bet, dan kuwwe now uut zien eigen mond vernemen dat hi'j 
in Appelsche geboren ende getogen is", zoas hi'jzels zegt 
in een rechtszaeke veur et grieteni'je-gerecht van Stel-
lingwarf-Oostaende in Berkoop op de "sesten 8bris" (d.i. 
zes oktober) 1620, as hi'j him verdedigt tegen de beschuldi-
ging van een zekere Cornelis Aebeles. H1'j vervolgt mit 
"ende hem (=him, hiere Ned.zich) alle die dagen sijns 
leevens steeds gedragen (bier mist een woord inde tekst, 
mi'j docht "heeft") gelijck een goet vroom huysman ende 
off icier toestaat ende behoort te doene". (Wiltingedoelt 
op et feit dat hi'j Drprichterwas). Spietig genog wo'n 
we niet geweer waor hi'j op 'ewereld kwam, en dat is iene 
vandevraogen daor nog gien bescheid op is. In 1604 kom-
men we de naeme van Hendrick Wiltinge- vaeke schreven as 
Wijitynge - veur eteerst tegen. In dat jaor en de volgen-
de jaoreninverschillende proklamaosies angaonde de koop 
en verkoop van laanden in rechtszaeken, waor hi'j meers-
tal vanwegens zien funktie wat mit te maeken het (as an-
klaeger, mar soms ok as degene die anklaegd is). Et is 
vanzels niet te doen (en ok niet neudig) en nuum bier al-
le plakken daor 1k de naeme Wiltinge vun, dat ik hool et 
op de stokmennig diemi'j et geschiktst toeleken. In meert 
1604 "begeren Hendrick Wiltinge en Anna Folkertsdochter, 
echtelieden, boden ende consent 5) op een sathe landts met 
huis en hof in Hooch Appelsche gelegen." Dat moet dus de 
hoeve nr. 3 of 7 west hebben. Hier vaalt uut op te maeken, 
dat Hendrick Wiltinge alvür 1604 trouwd was mit een An-
na Folkerts. Die Anna, die ok wel Anna Folkerts-Lubberts-
dochter nuumd wodt, hewwe reden veur om van an te nemen 
dat et een dochter van Foickert Lubberts en Rens Sijthiesdr. 
was, mar mien idee dat et een dochter was van een Lyck-
lama he'k niet waor maeken kund (et zol dan een dochter 
west hebbén van een Folkert Lubberts, zeune van Lubbert 
Lyckles). Tot 1611 ko]'  die naemen geregeld tegen, mar 
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dan, op 16 april 1611, zien we Hendrick Wiltinge optreden 
as "legitieme voogd over mijn kinderen bij wijien Anna 
Folckertsdr. inechte procreert"; daor volgt dus uut dat 
ze veur die dao turn wegraekt wezen moet, en dat et echtpeer 
kiender hadde. Wie dat weren, wo'n we pas laeter geweer, 
as Wiltinge uut de tied raekt is. Op 14 meert 1620 zien 
we de naemen Aernt Barels en Hendrick Wiltinge naost me-
keer ineenborgstelling. Dit was de Aernt Barels I, die 
trouwd was mit Magdalena van Terwische (zie 2). We weten 
dus dat Hendrick Wiltinge Stelling enDrprichter in Ap-
pelsche was en dat hi'j warschienlik de grootste grond-
bezitter van et d3rp was. Dat et glen makkelik man was, 
en dat hi'j niet mit iederiene altied lieke goed kon, ok 
mit "eigen" niet, dot okblieken uut inkelde rechtszaeken 
die veur 't gerecht in Berkoop kwanimen in de loop van 
1620-1621. In Recesboek OSW vienen we eensententie van 
6 oktober 1620, daor een klacht van Hendrick Wiltinge te-
gen Cornelis Aebeles mop 'e lappen komt. Die hadde him, 
Wiltinge, as drprichter, slim beledigd en him alderdeegst 
een wonde toebrocht, deur him "met d'vuijst eenen swaren 
slachvoor 't hoof t te doen". Dat was gebeurd in de "har-
barge" van Appelsche. Laeter, doe ze buten weren, hadde 
Aebeles him beschuldigd: duheefsteAebele Battes om 't lee-
vent gebracht. Du heefste gedaen als een schelmende moorde-
naer." Gien kleinighied, mar we kommen niet an de weet, 
wat d'rpercies aachter zat, en wat veur redenAebeIe Bat-
tes hadde om dit te zeggen. Cornelis Aebeles mos liekewel 
een zwaore geldboete betaelen vanwegens de belediging, 
wielshi'j ok opdri'jde veur de kosten van et perces en et 
"meisterloon" (etdoktershonorarium). Etismi'j niet lokt 
d'r aachter te konimen wie die zo nuumde vermoorde Aebele 
Battes west hebben kan, en al liekemin wie Cornelis Aebe-
les was. De naemen Aebele, Batte en Cornelis kommenonime-
raek vaeke veur in et Appelsche van de 17e ieuw, dat aj' 
gien meer gegevens hebben vaalt niet uut de pluzen wat lu-
den as dit weren. Zo vienen we in 1640 een Wilt Battes, 
de bezitter van hoevenr. 5 in Hoog Appelsche, en. een Jan 
Battes, die tegere mit zien bruur Wilt Battes eigener was 
van nr. 12 (ok in Hoog Appelsche), en daorvflr nog een 
Batte Wilts, die o.e. laand hadde op de Appelsche maoden, 



tegen Terwische an. Geert Aebeles was in 1640 eigener van 
nr. 15 in Aekinge. 

Een soorternent van "echo" van die bewuste beschuidi-
ging van "moord" en ere smerige zaeken om Hendrick Wiltinge 
henne heur ie uut een ere zaeke veur et grieteni'j gerecht. 
Aenlik eendriedubbei geval: op len meie 1621 komt et ge-
val Hendrick Wiltinge tegen Jacob Andries henne-weer-den-
ne veur, en ok et geval Hendrick Wiltinge tegen Jan An-
dries. Et eerste gong omeen beschuidiging van weerskaan-
ten van et antaasten van de goeie naeme en ere, wiels d'r 
ok bi'jkwam dat d'r wonden toebrocht weren. Jacob mos de 
perceskosten en et "meisterloon" betaeien, mar waor et now 
percies ornme gong, woj' niet geweer. Mar et biiekt wel uut 
de zaeke tegen Jan Andries, Jacob zien bruur, want daor 
wo'nweuut geweer hoe Hendrick Wiltinge op twintig augus-
tus 1620, op 'e jaormaat van Berkoop, deur Jan Andries op 
een gemiene meniere van aachtren anvalen is; die bet him 
"met eenen langen opsteecker" twie keer diepe wonden in de 
rogge toebrocht: "den eenen diep wesende twee vingers of-
te vier iidt lanck" en de ere "dardehaif iidt" 6).  Bi'j 
dat alies bet debeklaegde Wiltinge nog beiedigd ok: "spre-
kende met ronde woorden" hadde hi'j zegd dat hi'j (d.i. 
Wiltinge) was "eenen eerioozen moordenaar ende scheim". 
Dat bin haost dezeide woorden die Cornelis Aebeles in et 
veurige perces bruukt hadde. Veur de wonden, de beledi-
ging en de bliekber niet waormaekte beschuidiging wodt Jan 
Andries tot hoge geidboetes veroordield. Uut zien verde-
diging kriegen we meer te heuren; dan dot blieken dat zien 
daod bedoeid was as et betaeld zetten van wat Hendrick 
Wiltinge tegen Jacob Andries zegd hebben zol bl'j de hier 
eerder nuumde ruzie in de harbarge van Appelsche. Anlei-
ding tot die ruzie was biiekber et felt dat Jacob nef fens 
Wiltingewat in 't zin hadde mit zien dochter, dat daor-
omme zol Wiltinge zegd hebben: "Wat d .....is woistu mit 
myn doghterdoen? Dyn moederkan 't dywel doen, want sy is 
een hoere" Doe het Jacob Wiltinge sleugen en houwd, en 
op zien beurt Wiltinge zien voik z6 omschreven: ". . . .dat 
sij iuie varkens waren en roggedieven" en dat hi'jzeis 
"een van hetzeifde soorte was! " Van aiie yolk dat mit dis-
se kwesties te maeken hadde he'k allienig vienen kund, dat 



Jacob Andries de eigener van de plaets nr. I west hebben 
moet, en dat die al véür 1640 wegraekt is, want in dat 
jaor is de wedevrouwdeeigener van de plaetse Het Hooge-
veene. 

(wodt vervolgd) 	 Gerke P. Mulder 

No ten. 

I) MIJLDER, G., Groot-grondbezit in Stellingwerf-Oosteynde 
in de 17de en I8de eeuw. In: Dri em. Bi. 24ejaorgang no.1 

(1972), 23-38 
2) MIJLDER, G.P., Van Terwisga tot Willinge Prins. Crun-
ningen, 1974. 
3) JONG, W. DE, Appelsche. In: Fryske Plaknammen no. X 
(1957), 59-78 
4) Wiltinge(r)weg. De straote die d'r op 't ogenblik is 
het mit de oolde niks te maeken. 
5) "boden ende consent begeren tT: Ditisde uutdrokking die 
altied bruukt wodde bi'j et verzuukomde lanen die ver- 
kocht wodden mossen te "proclameren", en om et goedvie- 
nen te geven veur de verkope. Et goed mos drie zundaegen 
aachter mekeer "proclameerd" (dat is dus "ofkondigd") 
wodden "aendekarkedeure" van et drp daor et lag, en ok 
driewekenaachtermekeer bi'j et grieteni'jgerecht. In de 
proclamaosieboeken staot danande kaante angeven: eerste 
gebod, twiede gebod en dadde gebod, mit de daotums d'r 
bi'j. W1'j kennen zoks nog van "onder de geboden(s) staon" 
bi'j ondertrouw. 
6) Lid(t). Nargens he'k een verklaoring vienen kund veur 
die lengtemaot. 't Liekt d'r op dat die allienig mar in 
Stellingwarf bruukt wodde. De betekenis liekt wel dude-
lik te wezen: et is een maot van dezelde soorte as bi'j-
glieks doeme, vinger, en voete en zo wat henne. 
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Sun derklaos 

zit al weer op 't peerd, en hi'j steunt vanzels et wark 
van de Stellingwarver Schrieversronte, want hi'j kocht 
een boek of een plaete as Sunderklaoskedo! Of hi'] maekt 
iene lid die toch al wel belangstelling hadde! 

Lino van Dirk Kerst Koopmans 	 De Scheene 
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Van huus en h/em: 

De brogge 

De brogge gaot eupen as 1k d'r an lopen kom. D'r lag 
een oold vrachtschip veur. Et was niet meer in gebruuk 
veur vracht, dat koj' zo wel zien, et was bruun van de 
roest. Op et schip ston een neger te praoten mit de brog-
gewaachter. Et was nog niet zoe'n mederne brogge, mar iene 
die dri'jd wodden mos. Et was inidden in de stad, hi'j 
hoefde niet al te vaeke eupen, dat zodoende daenk'. De 
broggewaachter dot an beide kaanten van de brogge een rood-
wit ketten over de diek. Etverkeer moet stoppen. Een peer 
auto's blieven even staon, mar as ze zien dat et nog wel 
een tied duren kan, gaon ze een ere route langes. D'r 
blieven ok een peer auto's staon. Dat bin de meensken die 
dit zo staorigan nog mar zeldzem veurkoirmiend schouwspel 
wel es bekiekenwillen. Zo kuj' de haostigen onderscheiden 
van degenen die et heur an tied doen. De meersten rieden 
dus deur 	1k blief staon te kieken en leun mit de rogge 
tegen et stienen husien dat bi'j de brogge staot. De groep 
waachters wodt grater. Een man en een vrouw, twie vrouwlu 
die krek om bosschoppen zullen, wat schoelejongen. De 
broggewaachter lopt naor de midden van de brogge en pakt 
een soort 'slinger'. Even laeter nag iene. Die wo'n in een 
peer gatten steuken en de man begint te dri'jen. Et wil 
eerst niet zo best, mar as de brogge gang krigt, gaot et 
haost vanzels. Deboot begint al te veren. De meensken am 
mi'j henne hebben et d'r over dat de boot niet best meeris 
en praoten over de schipper. De jongen speulen mit et rood-
witte ketten. De brogge is now op zien veerste staand, dat 
wil zeggen in et verlengde van et waeter tussen de pao-
len. Et schip is intied al halfweg de brogge en de schip-
per stikt dehaandop. 1k lees een bad op 'e brogge: 'be-
parkte eupenstelling, alliend nao tillefonisch overleg'. 
Krek wa'k docht hadde. Twie menuten Iaeter is et schip 
deur de brogge henne. De broggewaachter begint weer te 
dri'jen, krek as zopas,eerstmuuiem. Laeter gaot et zo-
mar. De schoelejongen hebben et now wel bekeken en wo'n 
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ongeduldig. lene gaot onder 't ketten deur. De brogge-
waachter zicht et drekt. ttWeerommeiejeTtzegt  hi'j  , "douk 
kriej' devoete d'r tussen."De brogge is nognietdlchte, 
et geveer bestaot flog. Even laeter is de weg weer s1iht. 
De broggewaachter blift de baos, niet iene maekt de ket-
tens los. Hi'j legt de twie slingers over de railing van 
de brogge. Iederiene kikt en blift rustig staon. Dan lopt 
de man naor de lene kaant van de brogge en dot et ketten 
los. Fietsersenlopers kommen de brogge op. Et ketten an 
oonze kaant is nog niet los. De broggewaachter maekt glen 
haost, de meensken blieven veuret ketten staon. Dan komt 
hi'j d'r rustig an lopen. Een man mit een aktetasse dot et 
ketten los, krek even veur dat hi'j d'r bi'j is. Wat zal 
hi'j doen? Weer zo uutvalen, krek as bi'j die schoele-
jonge? De baos moet toch zels de kettens losmaeken. Hi'j 
bedaankt de man, 1k had wat eers verwaacht. Ok van oonze 
kaant kuwwe d'r now weer over. De vrouwlñden mit de bos-
schoppetassen blieven bi'j him staon en vraogen waor et 
schip hennemoetin de stad. ,,D'r wodt een groot zeilschip 
van maekt," heur 1k. Dan loop 1k deur. 1k heb geneuten. 
Geneuten van de broggewaachter, van et yolk datzorustig 
bleef, van et hiele gebeuren om me henne. 1k daenke in-
ienend: d'r is nog tied. 

Harmen Houtman 

	

Dieltie 	darbeid 

	

Is dlt ni 	et weer z 

	

oe'n mooi 	veurbeeld 

	

van dielt 	ledarbeid 

	

har 	men 



Paradies elik 

Zoe'n mooie middag an et waeter 

kiek ik mi'j seine de ogen uut, 

viak veur mi'j 't kabbelig gekZ.aeter 

en om mi'j 't bluuiend fluitekruud... 

Et grös is gruun., ondaanks de dreugte., 

een stille reiger aost op vis, 

et valkien speurt van-uut zien heugte 

of d'r misscl'z-i1en een moesien is... 

Et. meer pronkt mit de witte zeilen 

en rood gestreepte Bolle Jan's... 

Een steerntien weenskt mi'j vere mijien 

mar daor trek il< mi'j niks van an. 

De peerdebloem' die vieden weke 

nog zaacht' en geel te bluuien ston 

(zien tied is bliekber al verstreken) 

is now een witte pluusballon. 
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Mar dotter brengt een bliede tieding, 

ze is d'r nog, dat pronkjewiel! 

En naost et rood van frisse zuring 

zet ze opni'j de weide in It geel... 

Et hondscfraf en de schaopebloenrpies 

die zorgen veur een eigen plak... 

Ze bin zo simpel en zo fienties, 

toch kriegen zi'j ok heur gerak. 

Een hester komt wat waeter drinken 

en nemt ok eventies een bad... 

'7< Zie druppels op zien veren bhinken, 

hi'j floddert raek, in It zwatte pak! 

Hi'j gaot veur rni'j een hietien zingen... 

Et khinkt zo zuver en zo bhied' 

It Gaot over hiel biezundere dingen, 

een ode an et Gieters Wied'. 

Peggy Xhinkhaemer 
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Botterfebrie k 

St is de iaeste jaoren een hiel geduvel, 
in en rond de zuvel. 
Meikpiasse en botterbarg Wo rn  al mar groter 
en de E.E.G. is hierbi'j de promoter. 
Veui febrie7<en bin verc3i,enen 
en oold Ste ggerde schopten ze veur de schenen. 
Nao roem zeuventig jaor bestaon 
is et mit de "Toekomst" gedaon 
en bin de boeren OP Woivege zien "Takomst" overgaon. 
Zo kwcon d'r een aende 
an de zuvelvervuiling van Vaort en Lende. 
Donriniet- staon de bussen niet meer in It gelid 
want de melkrieders holen op mit heur nt. 
De meikbussen staon now leeg bi'j pattikelieren 
om gang-en en tunen OP te sieren. 
De meikauto ridt now veur 
en de chefeur meidt him an de baanseideur'. 
De tankauto wodt ansleuten zonder meleur 
en iekkende zi'jen koninen niet meer veur! 
De meiksiieter krigt et zaachies an minder drok 
want de supermark knaegt an zien bestaonsgeiok. 
Keze, via en aiderhaande margerine 
liggen tegenworig gekoeld in de vitrine. 
Bri'j-man en perdukten bin meer en meer steriliseerd 
en dat is veur et dörp hiei wat weerd. 
It Blauwe bussien mit soepenbri'j 
komt niet meer veur in de zuvelri'j. 
De meik wodde minder vet 
en de extra uutbetaelings, de zonuumde "potties "in vaaste 
bedregen ommeet. 
Kaiverschetser en moons ternemer hebben et anrper meer an 
tiedwant ze bestrieken een hieltied groterwoddend gebied. 

D'r kiinkt treurmeziek uut de botterfebriek! 

De febriekspanen bin now in antiqairshanen. 



Gelokkig is et d5rpveur leegstaand bespeerd 
en hope uk wodt de stooramesiene hier in een museum beweerd. 
Ondertussen blift de bevolking beni'jd 
naor de konvnende warkg'elegenhied... 

Willem de Vries 

Lino van Dirk Kerst Koopinans 
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Veu rjaor 

acl-tttien ?neert., 

vanmorgen het et nog sni'jd, 

mar now, now It aiweer aovend is, 

now wodt et weer wat beter, 

't veurjaor komt d'r an. 

It schaop aachter, 

het krel< twie jonge laomer brocht, 

It jonge Leven, It is d'r weer, 

mar niet bi'j mi'j, 

It veurjaor komt cUr an. 

oons laand, 

oons kaampien aachter It huus, 

ligt onder sni'j, 

de sni'jklokkies d'r boven, 

It veurjaor komt d'r an. 

al dat jonge Leven, 

It schaop dat laomt, 

de voegel legt, 

'k begriep et niet, 

It is einliks ja nog winter. 

Knilli 
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Regen 

Et was zo mooi vandemiddag, 

de zunne scheen, et was strao lend weer, 

mar doe wodde et donkerder, 

et begon al wat te miggelen. 

In de veerte za'k 'n regenboge, 

ik had mien raem een aentien eupen, 

en daor begon de storm. 

1k kreeg mit muuite 't raem weer dichte, 

et lokte en krek op 'e tied. 

En now regent et, 

buten, mar ok binnen, 

binnen bi'j mi'j 

Buten wodt alles schone wasken, 

bi'j mi'j ok naor ik hope. 

Alle muuilikheden die in mien heufd weren, 

ze wo'n votspuuld. 

In 't westen klaort et al weer op, 

alles is weer schone. 

Et wodt weer zunnig., 

krek as in mi'j. 

Et is goed zoe'n regenbujje, 

regende 't mar altied. 

Knillis 
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Glen uutzicht 

ie moe'n je holen bi'j waj' hebben 

lödt 'n gezegde, 

mar ik heb niks. 

zol d'r dan gien iene wezen 

die ok gien uutzicht het, 

of bin ik de ienigste 

mit blienen veuT de raemen? 

Knillis 
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Nile uutgiften in et Stèllingwarfs 

Naodat van Peggy Klinkhaemer van 'tveurjaorSprokkels_en 
Spraankels uutkwam, en van Fokke van Lute Her en der deur 
et oolde Wolvege, isd'rindemaondoktober een hiele re-
gel ni'je uutgif ten loskornmen. Veur elk wat wils, zuwwe mar 
rekenen. Aldereerst is daor Hendnik Vondeling zien Haarm 
en Maatien. Boerken in goeie en minne jaoren, roman uut 
et Stellingwarver boereleven van de crisisjaoren as ver-
voig op de roman Haarm, daor de schniever zoe'n cucces 
mit hadde en het. Disse 'twiede Haarm" mag vanzels gien 
iene missen! Mit tekenings van H.J. van Veen, 176 blad-
zieden dikke, een stevige pocket veur mar f 13,00. In 
Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stel-
lingwarf brocht Wube Lamers van de Kuunderwal twienenvief-
tig van zien mooiste verhaelenbi'j mekeer. Deur zien ver-
haelen zit feitelik een belangrieke brok infermaosie over 
de geschiedenis en et volksleven van veur de oonlog henne. 
Drs. Jurjen van den Kooi maekt een stokmennig opmarkings, 
o.e. over et veurkommen argens eers n.a.v. die verhaelen 
in dit boek die neff ens volkskundige normen volksverhaelen 
hieten meugen. Henk Bloemhoff vertelt wat over de schriever 
en zorgde veur een woordelist. Pennetekenings: Sietske 
A. Bloemhoff; 176 blz., f 13,00. Nao de eerste Stelling-
warver bundel (mit 'zeggies') van Oene Bult, lat de Schrie-
versronte now van disse auteur verschienen de dichtbundel 
Eupenings. De gedichten bin as 'vni'j' te beschouwen. Pat-
tie d'r van stonnen eerder in De Ovend of in ere tied-
schriften. De bekende Dirk Kerst Koopmans illustreerde de 
bundel. Pries: f 6,90; 48 blz. Ok disse Schnieversronte-
uutgifte wodde deur Van der Meer in Oosterwoolde dnokt. 
Bi'j de plaete-uutgeveri'je Universe in Liwwadden ver-
scheen de twiede L.P. van Henk en Sietske Bloemhoff, die 
disse keer hulpe kregen van Anjade Jong (zang; Wolvege), 
Sjaak Marinus (trorrunen; Spange), Eddie de jonge (basgit.), 
Roel Meulenbeld (bas en el. git.; beide uut Grunningen) 
en Jacques Bronsema (vioele;Delfziel). Op disse L.P. o. e. 
de nrs. Komweeromme, Jaorgetiedenronte, De laeste reize, 
Alpenlied, Vlochtelingen en twie traditionele nomniers: 
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Mien vader zee en Doe Jan nog mit zien moeder huusde. 
In de maond december verschient warschienlik van Harmen 
Houtman de dichtbundel Weerzien, mit n traditionele en 
vri?jere  gedichten. Houtman, die zienwark o. e. publiceer-
de in De Pennevogel, De Ovend, et Fries Landbouwblad, mar 
ok inblaedehin Noordwest-Overiesel, brocht in totaal een 
keuze van veertig gedichten bier bi'j mekeer. Mit eigen 
omslagontwarp van de dichter, en drokt bi'j Van der Neer 
kost disse Schrieversronte-uutgifte f 6,90. 
Alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte en lezers 
van De Ovend kregen half oktoberde boekekraanteTwie pond 
'n stuverinde busse. Die Stellingwarver boekekraante van 
16 pag. verscheen in een oplaoge van 21.000 ex. AjTm  de 
boekekraante deur wat veur,  oorzaekeoknietkregenhebben: 
doe et bureau van de Stellingwarver Schrieversronte even 
bericht: Postbusse 138, 8430kC0osterwoolde, till. 05160-
4533. 

Wi' j daanken de Bonds speerbaank Gerdiek nog es veur heur 
steun bi'j et uutgeven van Mien wegen bin duustere paeden 
en de Rabo-baank in Oosterwoolde veur de steun veur Haarm 
en Maatien 

Red. 

Dim en sie 
is een Nederlaanstaelig tiedschriftuutBelgi. De Stich-
ting Dichtersgroep DImensie geft elk jaor ni'je dichters, 
of dichters die nog 'onderwegens' binnen, een kaans. Zels 
numen ze heurwark: 1TEen poging om inzicht te verschaffen 
hoe pozie in allerlel stadia thans werkzaam is." Oons 
bureau gaf op verzuuk de naemen en adressen deur van een 
stokmennig dichters, dat in de keurige bundel staot Schoel-
plak van Johan Veenstra, doornnieswark en haiku van Oene 
Buit, enetbekende Waeternimf van Jan van Overtjonger. De 
100 ni'je dichters die an bod kommen bin veur de rest Ne-
derlaanstaelig (in disse bundel in alle geval); et bin 
inderdaod naemen die nog niet botte bekend binnen. Honderd 
nieuwe dichters 6, bi'j mekeer brocht deur Jan Biezen. 
Z.p., 1980. Pries: f 18,--; ie kun 't boekien bestellen 
bi'j de boven nuumde stIchting, Hoge DuinenDaalseweg3l, 
2061 AE Bloemendaal. 	 Red. 
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Bi'j de foto: Henk Kroese en Rob Sloot as sutelders bi .j 

de weg. Morgens wol et niet zo best, mar middags gongen 
zeopBerkoop an, waor as dit plaetien maekt is deur Mar-
tin van Nieuwenhoven (NOS/Anpakken). Ze brochten in iene 
middag veur 600 gulden bi'jkeer. 



Zesde cursus Stellingwarfs 1 

Now al weer veurdezesde keer zal d'rinet wintersei-
zoen een cursus Stellingwarfs I dri'jen. Krek as eerder 
wodt de cursus weer in Berkoop holen. Disse keer kun de 
cursisten d'r over mit praoten as et op een aovend, een 
morgen of op een middag wodt. 

Behalven lezen en praoten in et Stellingwarfs komt ok 
et schrieven van et Stellingwarfs an de beurt. Bi'j dat 
alles wodt d'r verteld en praot over et wark van Stelling-
warver dichters en schrievers. De heren J. Veenstra en J. 
W. Nijholt geven die lessen, Sietske Bloemhoff geft weer 
een peer uren kreatief schrieven-'ttael-spullegies" zeg 
mar - en Rient Menger en Geert Lantinga brengen weer een 
peer lessen over de historie van Stellingwarf. De cursus 
wodt ofsleuten mit een 'Tslotles"; dan kun de cursisten 
heur getuugschrift haelen. Et cursusgeld is 1 35,--. Op-
geven bi'j oons bureau kan nog krek 

Red. 

I-iooltgravure van D.K. Koopmans 
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Ifk Was as een jonge god 

'k Was as een jonce god, 

en oons gelol< 

zol zonder aende wezen, 

een warve lends vlinder 

die veerder as de zunne 

vliegen zol, 

en overdreven driest 

vleug ik d'r aac7'zteran. 

Mar mien vleugeis 

bin verschruuid, 

en krek as Icarus 

verdronk ik in de see, 

een see van zeisbekiag 

en stills ofgeunst. 

Now liekt gelok 

veul veerder as de zunne, 

een dauwdrup in de morgen, 

een koppel wintergaanzen 

onderweg in de aovend, 

ze numen jow naeme. 

Johan Veenstra 
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Oe ovenO 
een uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte, 
Postbusse 138, 8430 AC Oosterwolde 
till. 05160-4533 

Adm.: Johan Veenstra, Binnenweg 3, Nijeholtpade 

Red.: Henk Bloemhoff, Bovenweg 15a, Nijeberkoop 

,,De Ovend" komt ien keer in de twie maonden over de heerd 

bi'j de leden van de Stellingwarver Schrieversronte 

Lidm./ab. (tegere) kost f 12,50 in 't jaor 

Baankno. 29.98.07.711 

Girono. 831523 van de Coop. Voorschotbank 0deberkoop 

t.g.v. Stellingwarver Schrieversronte no. 711 


