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18 april 1977 

Achte heren van de Stellingwarver S*ieversronte,  

Ik heb jim rappot/diskussieetok van daege 
ontvangen en bit der echt bliede mit.Zo gauw as ik der de tied veur fieben kan zak 't es ~ 
goed bestuderen.Veur disse keer allienig ir een peer woorden over nr.l$ Stetlingwarfs en 
de Poletiek,oMat ik van miening bin da'j de poletiek der zo veule mooglijk buuten hoollen 
moeten,en ok oSat dit de twiede keer is In mien leven dat ik die kreet heup: et Stelling- 
warfa heurt bij de legere klassen,et Fries bij de hogerei Nar de eerste keer was et: et 
ries hoort bij de lagere klassenhet Nederlands bij de hogere& Ik geleuf niet dat et noch 
hielemaol zo is .Et wedt - of voUs - oma deur et onderwies inprent: dialekt spreken is 
xniadewaardlg.Mar kiek es mit wat veur rlsseltaat.Roe staat et mit «t Nederlaands van 
de meeste onderwiezers? Daorom geleuf ik dat de stried your et eigen "dialekt" voert 
vodden moet via et ondernes. 

Jia stellinga Oonze tael,ocnze kultuur het bier de oldate rechteni is mij nut et 
hatte grepen.Alles wat ik de leste tien jaoren van mien leven doen heb,s is vechten 
west om et Stellingwerfs en Stellingwerf te verdedigen tegen de oons steeds nn weer 
opdrongen mening dat Fries in Ste.lirzgwerf de oudste rechten heeft • dan begin in van- 
zelfs rar weer in et Nederlaands; t is niet tiniclijk om usa omtrent 70 jaar lnieten over 
te goan op een tael die'j nooit scbreben hebbendtr ik gao veerder: A'j sommige Jui in 
Leeuwarden geleuven zollen,dan hadden oonze oldete veurooldôrs geen Stelllngwarfse 
naemen veur heur woonplak,unar vel ?riese. Et Nedersaiceisch Instituut,eerst onder lei- 
ding van perfJeeroxrs en nov onder part .Entjes,weten daar alles van.De voortdurende 
aanmoediging die ik van dizze beide heb meugen ontvangen is veur mij een grote hulp 
weet bij It schrieven van niet werk In de leste 10 jaorCndat ik now haast en et endè 
bin van niet aktieve leven geef ik jim hier een opsomming van etgene er In de loop van 
die tied vn niet hacnd verschenen is 
(Alles in Driensandelijkse Bladen): 
1968/4,blz.153-160: Over het Toponim Appelecha 
• 1969/30blz.132'139: De Duodeolm Parochie van 1328 
1971/1,blz.1948: Kanttekeningen bij enkele Stelling;erfse Toponiemen 

- 1972/l,blz..23-38: Groot-grondbezit in StellingverV.Oosteynde in de 17de en lSde eeuw 
1972/3,blz.117-l33: De Stellingwerfse Dorpsnamen (1 
1972/4,blz.187-203: De Stellingwerfse Dorpsnamen (2 
1973/2,blz.l16: Berkoop 
1973/3,blz.164t. Appelscher Toponiemen(1) 
l973/4.blz.229 Appelscher Toponiemen (2) 
1974/l,blz.1)/18: Papisten In Ooststellingwerf in de 17de en lede eeuw 
1974/l,btz.37-47; Namen in Appelsche (1 
1974/2,blz.57.48: Namen in Appelscha (2 
1976/2,blz.77-93; De Zoolsteden van Appelsche 
1976/3,blz.97-lls Stellin€werver Toponiemen 

Ook in 1974 verscheen: Van Terwisga tot Willinge Prins (Uit.Saelazid) 
Om of te sluuten zal dan in de loop van dit jaar - ik hoop in juni - verschienen: 

"Uit de Geschiedenis van Appelsche" - a* een ekatra nununes van 'It Beaken".Ik heb per-
beerd om et in boekvorm uutgeven te #riegm#~ dat kon ik om de kosten niet veur me-
keer lwiegen.Now heb ik et inkot en wodt St geleuf ik eet dubbelo=er van et Leeuwar-
der tiesscbrift.Deur oxnstandgheden komt et zo laste - Ik had et al in 1975 klaar. 
Ik hoop dat jim hiel nul sukses hebben mengen mit un waark,en as ik soms nog es wat 
veur jim doen kan,dan heur ik et vel. 

Nit hartelijke groeten, 
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Toespraak in het crematoriu:. te Utrecht voor Gerke hulder 
door us.b.Gerbraudy.op 15 aug.1980. 

lezen.k's.31vs.1-9 en Joh.lOvs.11-18. 

liet is een gevecht beweest voor het leven van Gerke mulder. 
Zowel door hemzelf en zijn vrouw,als door de attsen en verpleegkun-
digen van het V.U.ziekenhuis. Een kwestie van "to be or not to be", 
dat wist hij. Hij heeft de zware operatie overleefd,het leek eerst 
allemaal gunstig:maar helaas,er kwamen complicaties bij,hij had té 
veel tegelijk. Maandag j.1.sliep hij in.Hij had de strijd gestreden, 

.74 jaar oud,niet jong,maar tegenwoordig ook niet oud. 
Gerke Nulder was geboren te Appelscha,een gebied van veenderijen en 
Compagnonsvaarten;in zijn jeugd ook een gebied met veel armoede. 
n ook al was hij er al jaren vandaan,hij was nog steeds geïnterese 

seerd in zijn gebdortestreek:Z.0.Friesland,zo tegen Drenthe aan,een 
streek,die mij zelf niet onbekend is,uls oud-predikant van Oudeschoot 
en Smilde. 
'a de HBS in Assen aarzelde hij tussen een studie Duits en tingels. 
Het liefst had hij toen al "eder-baksische dialecten gedaan.iet werd 
ingels in Groningen,bij trof.Harting in Gronin;en,met wie hij tot 
diens dood in 1970 bevriend is gebleven, in 1935 vertrok hij naar 
"Holland",zoals wij in het N.zeiden;Schiëdam,waar zijn verloofde se-
dert 1930 onderwijzeres was.Zij was afkomstig uit dezelfde streek als 
hij:Smilde. In de crisisjaren gaf hij o.a.kngels en Duits aan Vlaar-
din6se werkloze zeelieden,aan .de Schiedamse Haftflelsavondschool  en de 
Rotterdamse politie. 
tin sinds 1940 was hij leraar in Bussum en woonden ze in "aarden,waar 
ze samen 40 jaar lief en leed dpelden. 
Gerke hulder was een echte/oot.erling.Een man met een sterk rechtvaar,  
digheidsgevoel,straight en ook wel wat hoekig.Zijn leerlingen zullen 
daarvast wel eens moeite mee hebben gehad.Maar door zijn strikte eer-
lijkheid en totale inzet zullen velen hem ook zeker gewaardeerd heb-
ben.Datzelfde geldt ook voor zijn vrienden. 
Hij was een goede echtgenoot,zorgzaam,zoals er op de kaart staat. 
Wat was hij gelukkig,toen hij in dec.1978 met zijn vrouw de 40-jarige 
bruiloft kon vieren.lIij had toen al de nodige ziekte achter de rug, 
maar Det  kon.Het was een goed feest met vele goede vrienden.Zelf was 
hij ook een goed vriend. 
En nu staan velen van toèn weer om hem heen,maar ook om zijn vrouw; 
nu onder hele andere omstandigheden. 
Van huis uit was hij niet,wat je noemt"kerkelijk".L)at was men in de 
Friese Z.U.hoek over het algemeen niet zo stcrk;De toestanden in de 
venen zullen darip' ook wel een rol hebben gespeeld. 
'och was hij wel een m&n,die op zoek was naar God.Verschillende malen 
sprak hij daarover mat mij.Het kostte hem veel strijd.Gkk in deze din-
gen was hij strikt eerlijk,"honest to God".Hij kwam moeilijk tot over-
gave. 
En toch geloof ik,dat hij 4e vrede heeft gevonden,"de vrede van Chris-
tus,die alons verstand te boven gaat".Hij vertelde mij een tijd gele-
.den,dat hij tot de conclusie was gekomen,dat je het als mens alleen 
niet kunt.En ook,dat hij Gods hulp ondervonden had. 
De laatste tijd vroeg hij mij,om met hem te bidden.Toen we dat-vlak 
voor de operatie-hadden gedaan,begon hij zelf spontaan het Onze Vader 
te bidden. En hij vertelde rnij,dat hij zich toevertrouwde aan de medi-
ci en aan God. Hij had iets ontdekt van wat Ps.31 zegt:"isij U,lieer, 
schuil ik." Een Psalm,waaruit Jezus aan het kruis woorden aan haalt: 
"In uw handen beveel Ik mijn geest." De Goede Herder,die hij zocht,had 
hem gevonden. 



toespraak Gerké Mulder(vervolg) 

Hij wil ook U,'evrouw Milder,leiden,nu,maar ook straks. 
in ook ons allemaal,wij,die tastend onze weg zoeken,en ten diepste 
onze Heer. zoeken. Wij mogen weten,dat Hij ons zoekt 
Het is met ons als met het lied: 

s&eester,men zoekt 0 wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 

Oud'ren gaan rustig,welbereid, 
jongeren aarz'lend U  tegen. 
Naar vroeg of laat,'t zij dag of nacht, 
vindt Ge ons,moe in eigen kracht, 
hunkerend naar uw zegen. 
Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek,Ilerder,mij,opdat ik vind; 
anders zo ga ik te gronde. 	1) 

Amen. 

l)uitGez.170 vs.l en6 van het Liedboek der Kerken. 

en en ander werd,wat de historische gegevens betreft,enigszins 
aangevuld door ?Ievrouw ?Iulder_Eenjes. 

'1 
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Alle medewerkers van het Goois Lyceum, docenten en niet-docenten, die 
de Heer Mulder nog hebben meegemaakt als actief leraar, zullen zich 
hem herinneren als een volledig integer mens. Ruim tien jaar geleden, 
toen ik Gerke bij zijn dertigjarig jubileum namens de collega's mocht 
toespreken, noemde ik als een van zijn wezenlijkste karaktertrekken, zijn 
eerlijkheid, zijn betrouwbaarheid, kortom zijn integriteit. Hij was een 
man van beginselen. Met name op politiek gebied waren onze beginselen 
verschillend, tot wederzijds genoegen mag ik wel zeggen. Ik zal me 
altijd weer zijn stem in herinnering kunnen roepen, waarmee hij me dan 

aansprak: "Ha, Johannes !", en waarmee dan een nieuwe discussie begon. 

Ik ben er zeker van dat veel oud-leerlingen zich meneer Mulder zullen 

herinneren als een leraar, van wie je op aan kon, van wie je wist wat 
je aan hem had. Bovendien als een docent die zijn vak beheerste en van 
wie je inderdaad Engels leerde. Voor generaties oud-leerlingen is 
Mulder een van de leraren, die ze niet vergeten, en dat is slechts 

betrekkelijk weinig collega's beschoren. 

Vanzelfsprekend was Gerke trouw in zijn vriendschappen. Hij bleef ook na 
zijn pensionering met verscheidene oud-collega's het contact onderhouden. 
Ik heb het voorrecht gehad tot die groep te behoren. Ik heb me ver-

baasd over het enthousiasme, waarmee hij zich ondanks zijn altijd wat 
labiele gezondheidstoestand is gaan bezighouden met de Priese, of 
misschien beter de Stellingwerfse geschiedenis. Wat hij op dit gebied 

aan historisch onderzoek heeft gedaan en gepubliceerd, is niet ama-
teuristisch maar vakwerk van, klasse. Ik heb daar erg veel bewondering 

voor gehad. 

In Gerke's leven heeft onze school een grote rol gespeeld. Ook na zijn 

afscheid als leraar bleef het Goois Lyceum zijn belangstelling hebben 

en bij elk evenement op school was hij, als zijn gezondheid het maar even 
toeliet, aanwezig, meestal samen met Be. Ze hoorden er nog altijd bij. 

We zullen Gerke op school niet meer zien. Ik hoop, Be. dat mijn woorden 

op dit moment voor jou een beetje troostend zijn, maar ik weet dat 

woorden nauwelijks troosten kunnen en dat voor jou de grote leegte 
knt komt als deze roezige dagen voorbij zijn. Elk mens moet zijn verdriet 

/ 



uiteindelijk alleen verwerken. Maar ik wil dat je weet dat je, ook 

zonder Gerke in de toekomst bij de oude vrienden van het Goois 
lyceum altijd welkom zult zijn. 

/ 



Beste Ed, 
geachte familie, 
vrienden, 

Allereerst wil ik graag mijn dank uitspreken voor 
het feit, dat ik als voorzitter van de Rotary-
club Bussum de gelegenheid heb gekregen om hier 
een enkel woord te zeggen. 
Gerke is tenslotte niet minder dan 32 jaar een 
troüw lid van onze club geweest. Dat wil overi-
gens niet zegeü, dat het' voor zijn clubgenoten 
zo eenvoudig was omhem èbht te lerenkennen. 
Hij veaonde zo ongeveer alle kenmerken, die bij 
generalisatie aan de Friezen worden toegeschre-
ven. Tot en met de neiging om dit onmiddellijk 
te corrigeren. Bij voorbeeld met de opmerking 
dat hij geen Fries was, maar Stellingwerver. 
Gerke was niet bepaald uitbundig in zijn uitin-
gen. Rechtuit, soms hoekig, en het heeft jaren 
geduurd voor ik daar achter de gevoelige mens 
mocht leren kennen; 
de verbondenheid met zijn geboortegrond, 
zijn interesse voor de geschiedenis van Appel-
scha en de Stellingwerven, 
zijn liefde voor de natuur en bijzondere zorg 
voor de wintervogels, 
zijn droge, engels aandoende humor •... 
We zullen dat missen. 
We hebben in Gerke een trouw lid verloren, 
maar we zijn dankbaar voor wat hij voor de club 
heeft gedaan. 
En we wensen, jou, Ed, van harte toe, dat je in '  
deze moeilijke tijd kracht zult mogen vinden bij 
dezelfde bron; waar ook Gerke die gevonden 
heeft. 



E. M. MULDER-EEN..JES 
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STELLINGWARVER  

baank:  

Coöp. VoorschotbankW.A 	... 	- 	 ., 	 -. j 	--: 	 . 

Oldeberkgop  

rekeningnr. 299807711  

gironr v d baank 83 15 23 

Now veur al disse ineensken kun we vandaege een boekten uut Ven 
dat, goed in, de, smack valen. zul t.' Gerke Mulder het in-t De v orgeèchiedenis 
van de vervenngen in Appels chec et himze is niet xnakke lIk maèkt deur 
verschillende vraogen van oorzaeke/geyoijn frimze-ls en en ah zien 
bronnnen te stellen. Tot Wat veuft kategorie af ok hèureh, 
boek.lat him lezen totepmet, want d'r wodt een beeld geven 
van de.tipd.vnvla1c veur, de eigenlike ververLingsf intÂpelsbhe, 
daor.,ell,F wat art het. Now gçtot et hier nietj alltenti.g om 
Appeische, want ok deverbienjngs, met naeme: deur et grondbezit, 
mit ere dorpen zpals Maklpnge, Wolvege, Nt'jliooltpae en Der izzerd 
kommen d'r in jtot.utering. Mulçler -gafèk inHditboekien eUdetail 
slim. omznedanken,. krek as irn.zien  artiAkei4.Veur de snéuper zal dat 
een pre wezn, soms hae1t±eCdeJgroteljnen&'r watminderitâkkelik 
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Vrouwluden en manluden, 

Aldereerst allemaale hiel hattelik welkom in de Meulehoeve, hier 
bi'j de St. Schrievereronte. Een welkom in et biezunder veur 
Vr. Mulder, en veur de heer R.A. Ebeling van Grunn., die veur et 
boekien daar et vandemiddag omme gaot,Een veurwoord schreef. 
As bestuur van de Schr. bis  we vanzels slim bliede x4k daj'm 
qllegeer de muuite nammen hier henne te kommen. Naar dat vere 
Oosterwoolde, veur pattie. Bliede omreden d'r in et eerste plak uut• 
sprekt de wardering en belangstelling veur et wark van Gerke P. 
Mulder, en ok omdat we d'r uut oflezen een biezundere belangstelling 
veur de regio Stellingwarf en wat daar deur de Stell. Schr. op 
et punt van de regionale kultuur daon wodt. 
Zoas de meerste 4n van jim daenk' wel weten, hoolt die Schrieversronte 
him doende tuit et in levendig gebruijk beweren van tael en kultuur 
en) ok in verbaand daormit, tuit tael4unde, schrievLri'je, volkskunde en 
historie. Veur dat laeste aspect veural b*wwe hier vandernidda 
bi'j:iaekeer, •mar ok deurdatdaenlc' alle •viere die dingen niët 
hielemaole los van mekeer kunnens-  zeker waox et om regionale studies 
gaot. Deur heur motivering en doel trouwens vaeke al niet los van 
mekeer zien, wodden m6dgerï, en dat ok niet moeten, al moej'm me 
d'r iow niet, op vargeh dat vaten-daolik even aor  te maeken. 
In alle geval, meensken die hu wat antrèkken van et staorigjan 
aachteruuMaon van et Steil.. kun- dat niet , los zien van  et bestaon 
en de s-ituaosie: van de eigén groep, dat meensken die veural uut 
binnen: om wat te doen an taelen schrieveri'je zullenok slim interesse 
hebben in historie.iDât wat dat angaot, hadde Gerke Mulder 

- gerust wezen kund4 doè hi'J een jaar of wat leden 
in een. Inzunnen: stokkienihim ofvreug, as de jonge Stell. Schr 
him wel genog antrok van de historie,-,en in dat verbaand, 
van de laesèe ontwikkelings naor een saemenw. verbaand Schoterwarf. 
As ilçme dat goed:veûi' de gèest-haei, -Wâorschoüwde 	ok daor, 
mar in alle geval hA.-t hi'j dat op genog ere plakken - en terecht - 

..-4fro&veur anxatieijen assimilaosiedrang van de Friese kaante, 
zoas d 	ur. din die hier binnen en op et Friese lieken, tuit 
et woord Fr.° 	 zonder dat d'r keken wodt naar hoe et 
vaerderop in OostNederlaand is, of dat dr warxnbR ok mar perbeerd 
wodt die invloed kadx echt te bewiezen. 
Tot op de dag van v andaege gaat die anti, en exp. drang deur, niet 
allienig op wetensch. gebied. Daenk mar es an de bertaole meniere 
waarop hier Fries op 'e schoeien opdrongen wodt, 
of an et feit dat d'r, ok al kriegn ze bi'j Rad. Frysl. mi4shhien 
een protte zendtieduutbr., d'r daar g&&n eigen Steil. pergr. inzit, 
zoas b.v. Et Drents en Et Grunn, dat hebben op 'ezaoterdagmorgen. 
De gesch. man zal belangstelling marken van tael en volkskundig 
in4eresseerden, van de regionalisten, de luden die deur studie 
van dd streek zicht kriegen willen op et eigen kerakter ende eigen 
weg die gaon wodden moet, om kot te gaon van de meensken die heur 
wat antrekken van et doe en now van de streek, liekewel as van 
meensken die los van dat alles vraogen stellen an et doe en et wodden 
tot now, die uut binnen op weet hebben van oorzaeken en gevolgen. 
De r*gionalxist is daar vanzels liekegoed op tint, al is et tuit een 
biezundere aachtergrond en een biezunder doel. 
En dan tenslotte de kategnréé van meensken die et allienig te doen 
is om een aorig plaetien van vroeer, meensken die nog es naar 
dingen van vroeer oMMezien willen. 

- 



et is me hielemaol eernst: ik vien, daf zokke boekjes dan ok 
wel es vaeker as ien keer lezen wodden meugen, om kat te gaon: 
et boekien is 4a4 veur studerend lezen. Dat zal jim allegeer wel dude-
lik wezen, mar waoromme kom ik d'r dan op. Now,(Id'r  bin nog wel es 
goenend die d'r doodsbenauwd veur binnen dat de Schrieversronte te 
muuiki w t, ok mit zien uutgiften, al x is dat dan de meerderhied 
niet. 	ur elk wat wils, zo'k zo zeggen. 	Want 
waoromme zoj' je ok niet es wat inspannen om de boel te begriepen ? 
De meer wetenschoppelike kaante krigt deur zien aord toch al niet 
zo vule ommedaenken0 Ik wil d'r hier nog es op wiezen, dat 
waor et gaot om werken an eigen tael/geschiedenis en zo, ie niet 
tevreden wezen meugen mit allienig mar aorige, leesbere stokkies, 
mar dat daornaost, veur mi'j in et eerste plak, de onderzuker van 
hoe et now werkelik zit, hoe et echt percies in mekeer stikt, dat die 
alle ruumte hebben moet veur zien wark, zien meugeliklieden om te 
publiceren ok?YDaorommea bin ik 
van een publicist die beslist toè drlas-sts--gr-oep-rekend wodden 
moet, een studie uutgeven kunnen bi'j oonze Schrieversronte. 
Een klein boekien, mar dat deur et feit dat et hier om de 
risseltaoten van grondig onderzuuk gaot, meer is as zo mar een 
boekien.11 Wie Gerkg Mulder wat beter kend het, zal hint zien instel-
ling om grondige studies of te leveren, inakkelik herinneren. 
Vrouw Mulder het mi' j  nao et wegraeken van heur man nog zien 
studeer.7kaemer zien laote4Daor was et gebeurd, dapr was xx;anag 
mennig stok schreven, daor was ok et laeste manuscript veur de 
Voorgeschiedenis van de verv0  klaor kommen. Hoe nietig is de meens 
en wat hi'j inaeken kan, hoe weinft meensken zullen deur hebben 
wat Mulder zien wark betekend het en nog betekenen zal; mar veur wie 
beseft wat 	1 e te allemaole inholen kant hoe biezunder toegelikeke 
en hoe rikrr'ee* an die, vaeks ok nog op zien ientien, zoveul 

4 	presteerd heb% zoveul aachterlaoten het daor we.veerder mit gaon 
zhta' L\- kunnen en op deurbouwen kunnen, een -hmsd-irg man die deur _" meniere 

van warken rekend wodden moet en kan tot et werkelik mar hiele 
kleine groepèen van meensken die heur op een meer wetenschoppelike 
menier.- mit de historie van Stell. doende holen hebben. 

Ik wil et hier now niet te lang maeken, et liekt me veural de middag 
om as kunde onder niekeer aanst nog wat te praoten, en Pieter Jonker 
wil jim ok nog graeg wat vertellen, en douk de Meulehoeve nog even 
zien laoten. 

Ebeling daank. 

Uutr. 
Vr. Mulder ij daank ij veur alles, archief 
Ebeling ij Saslaand ij naolaotensch. Mulder lies Eb, t ex. Sasl. ilex Inst 
Lotgering lex 
VdMeer 13 kreers. 
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MAJ4LUDEN, VROUWLUDEN 

In et eerste plak wi'k jim allemaole hier hiel hattelik welkom hieten. Uut alle 

wiendstreken bin jim hier vandaege henne kommen om de uutrieking van et eerste 

exemplaor van et dadde boek van Gerke P. Mulder mit te maeken. 

Wi'j warderen et slim dat goenend van jim d'r een lange reize veurover hadden. 

Een:biezunder woord van welkom veur Vrouw Mulder uut Naarden. We bin slim bliede 
JowJ dajvendaege bi'j oons binnen. Ook wil ik in et biezunder even numen de naemen 

van de heren Ebeling, Faber, Oosterloo en Van den Bosch, omreden die de heer 

Mulder vaeke hulpen hebben nut et andregen van alderhaande archiefmateriaol en et 

geven van adviezen. Deur de niet al te starke gezondhiëd was Mulder niet bi'j staot 

om alderhaande archieven te bezuken. 
oons 

Et is veur feen 'grote ere dat ok al is et posthuum dat et boek dat vandaege verschient 

van de haand van Gerke P. Mulder deur oons uutgeven wodden moch. 

We hebben et gevuul dat we now in staot binnen om een klein betien weeronune te 

doen veur al et wark dat Mulder. daon het veur de bestudering van de geschiedenis 

van Stellingwarf. 

Et liekt mi'j hier gepast om even iene van zien brieven citeren: 

In brief van 18 april 1977 schrift Mulder an et bestuur van de Stellingwarver Schrieversront 

"Jim stelling: Oonze tael, oonze kultuur het hier de ooldste rechten! is mi'j uut 

et hatte grepen. Alles wat de de leste tien jaoren van mien leven daon heb, is vechten 

west om et Stellingwarfs en Stellingwarf te verdedigen tegen de oons de hieltied mar 

weer opdrongen miening dat Fries in Stellingwarf de ooldste rechten het. 

Mulder hadde dus deur de tael en de geschiedenis van disse streek een dudelike biending 

mit disse streek. Et is daoromme ook zo fijn dat dit boek uutgeven wodden kon bi'j 

de Stellingwarver Schrieversronte in een plezierige saemenwarking mit et Nedersaksisch 

Instituut. We hadden allemaol graeg wild dat Mulder dit nog mit maeken moch. Dat 

is niet zo. Mar ik bin d'r wis van dat hi'jo hebben wol dat wi'j hier vanmiddag 

toch bi'jmekeer kommen zollen. 

Ik geve now graeg et woord an de veurzitter van de Stichting Stellingwarver Schrieversron-

te de beer Bloemhoff. 



Toespraak bij de aanbieding van het eerste exemplaar van het boek 

"De voorgeschiedenis van de verveningen in Appelsche 
door de gezamentlijke compagnons der Opsterlandsche 
en Ooststell ingwerfsche Veenen en Vaarten" 

op 28 maart 1931 te Oosterwolde (Fr.). 

GERKE MULDER was van 1939  tot 1970, dat is 31 jaar lang, leraar aan de 
Gooische H.B.S. en later aan de voortzetting daarvan, het Goois Lyceum. 
Hij was zeer aan de school verknocht, die was een belangrijk stuk van 
zijn leven. 

't Gooi is een heel bepaald gebied met een speciale bevolking, een speciale 
welstand en een speciale cultuur. Ik heb vroeger wel eens gezegd: 
"Er wonen geen mensen, er wonen alleen dames en heren". 

Gerke is nooit een spe.cifièkeGooier geworden. 

- hij verloor nooit een lichte Noordelijke tongval; 
- hij nam nooit de gladde manieren aan van velen in zijn omgeving, maar 

bleef een uiterst oprechte, zelfs wat hoekige figuur. Hij was wel een 
heer, maar toch meer een mens. 

Dat hij zich nooit heeft aangepast aan zijn omgeving werd veroorzaakt 
door zijn sterke gehechtheid aan zijn geboortestreek. 1-tij leefde dan ook 

in twee werelden. De ene wereld kent u, hier in deze kring van de 
Stellingwarver Schrieversronte, de andere kent u niet. 

Dat was de wereld van het Gooi waarin Gerke meer dan 30 jaar werkte en 
- gelukkig - nog wat langer leefde. Ongetwijfeld had hij in het Gooi 
zijn historische belangstelling kunnen bevredigen: hij bleef die echter 
richten op zijn geboortegrond. 

Wat deed hij in het Gooi? 

Hij onderwees de Engelse taal- en letterkunde aan generaties leerlingen 
op een manier die bij hem paste: grondig, degelijk, systematisch en met 

strence eisen aan de leerlingen. Dat betekende dat hij bij jonge leerlingen 
een heilig respect opriep, dat in de loop der jaren veranderde in waardering 
en sympathie. Want hij stelde niet alleen zware eisen aan zijn leerlingen, 
maar ook aan zichzelf. En als ze aan zijn redelijke eisen hadden voldaan, 

kwam hij - zoals bij eindexamens - fervent voor ze op. 

Hij was in zijn vak een strijder, niet alleen voor leerlingen, maar ook in 
het onderwijs in ruimere zin. Hij was niet alleen een voortreffelijk anglist, 
hij was ook onderwijskundig goed op de hoogte. Toen de mammoetwet zou worden 
ingevoerd, was hij één van de weinigen die de gevolgen van deze wet doorzag 
en er/in het docentencorps met deskundigheid over kon spreken. En bepaald niet 
altijd met instemming. Zijn woord had gezag, want hij kende zijn zaken. 
Hij had aandacht voor de details en was uiterst nauwgezet. Twee eigenschappen 
die hem tot de historicus maakten die hij was. 

Twee werelden; Appelsche en het Gooi, de anglistiek en de historie. 

Zijn betekenis voor de anglistiek ligt tot ver buiten het Goois Lyceum en 
het Gooi. 



- Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van de examencommissies L.O. en M.O.-A 

en erg veel werk daarin verricht. 

- Hij leverdé vaak door hem geselecteerde teksten voor de examenvertalingen. 

- Hij bestudeerde ook alle nieuwe leerboeken Engels, die op de markt kwamen. 

In heel wat schoolboeken wordt, in het voorwoord, met dankbaarheid gewag 
gemaakt van de vele waardevolle suggesties van de heer G. Mulder te Naarden. 

- Hij publiceerde tenslotte ook kritische artikelen in de vakbladen, zoals in 

Levende Talen, De Drie Talen, enz. 

Tenslotte had Gerke Mulder nâg een grote belangstelling nl. die voor dË natuur. 
Hij was een bekwaam ornitholoog, althans volgens de conciërge van het Goois 
Lyceum. In zijn goede tijd trok hij met hem of anderen wel 's morgens zeer 
vroeg de polder in op zoek naar vogels. 

Deze liefde voor vogels deelde hij met zijn vrouw. In barre winters was 
huize Mulder het Centrum voor de wintervoedering van vogels. Zijn vrouw was 

daarin de centrale figuur. 

Een lang, welbesteed leven, de latere jaren met de belemmeringen van een 
slechter wordende gezondheid, waarin zijn vrouw hem steeds tot grote steun was. 

En toch, wat lijkt het kort, zo achteraf. 

Maar de historicus verlengt, in ieder geval verbreedt, zijn leven en dat van 
anderen, wanneer hij zichzelf en anderen de ogen opent voor andere tijden, 

met andere zeden en omstandigheden. 

In de boeken die hij schrijft, overleeft hij zichzelf; en hij geeft zichzelf 
en zijn onderwerp een stukje onsterfelijkheid. Dat onderwerp Appelscha, 
Stellingwerf, lag hem en zijn vrouw zeer na aan het hart. 
Ik begrijp dat het u allen die hier aanwezig bent als een oud stuk cultuurgoed 
zeer ter harte gaat. Ik proef dat aan de sfeer, ik hoor het aan uw gesprekken. 

Ik feliciteer dan ook u allen, maar speciaal mevrouw Mulder, namens het 
Goois Lyceum zeer hartelijk met de uitgave van dit boek t 

K 
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B.M. Olberts 

rector Goois Lyceum 


