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Henk Bloemhoff en Hans van Borselen 

Stellingwarver identiteit: een woortien veurof 

Van zoe'n twienenhalfjaor leden of hul een kleine warkgroep 'Stellingwarver 
Identiteit' him now en dan doende mit et onderwarp van die naeme, ok wel te 
omschrieven as 'de identiteit van de Stellingwarvers en van Stellingwarf'. Die 
warkgroep beston uut Rudolf van der Lende (Oosterstreek), Hans van Borselen 
(De Fochtel), Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en in 't eerstan ok Anne Mulder 
(Wolvege). De anleiding om over et onderwarp identiteit nao te daenken en te 
praoten was een eerdere uutgifte van Hans van Borselen. Wie krek as hi'j van 
buten komt en een posien in de Stellingwarven woont, verbaost him over de 
biezundere kultuur en geschiedenis van dli nogal uutgestrekte gebied. D'r is lie-
kewel met zo yule over de Stellingwarver regio publiceerd. Dat Van Borselen 
maekte uut poere lieffiebberi'je en interesse een soort overzicht van historie en 
kerakter van Stellingwarf en publiceerde dat in essayvorm, onder de onder-
dehaand bekende titel Van Werven naar Verworven (Oosterwoolde, eigen uut-
gifte, 1997). D'r kwammen een protte realities los, ok in de media, en die reak-
ties getuugden van belangstelling en van vraoge naor meer. Al gauw dee nog 
weer es blieken dat d'r een hoop interesse is om de Stellingwarver regio beter 
kennen te leren en te begriepen, en om et eigen plak in verholing mit 'butenuut' 
en in Stellingwarf zels beter deur te kriegen en te beleven. En alderdeegst om et 
Stellingwarfs en de Stellingwarver kultuur te promoten, want Stellingwarf as re-
gio mit een eigen tael en een eigen gezicht in de geschiedenis en in aandere op-
zichten het alle kaansen om in nationaol en Europees verbaand flink belangstel-
ling te kriegen. Zoas bi'jglieks mit de officiele erkenning in 1995 van et 
Stellingwarfs - as diel van et Nedersaksisch - al even blieken dee. 

Deur eigen belangstelling en die van aanderen hul de warkgroep 'Stellingwarver 
Identiteit' een tal kleine, eigen bi'jienkomsten om deur te praoten over de Stel-
lingwarver identiteit en waj' daor mit kunnen zollen. Die leverden o.e. een 
registraosie op van een diskussie tussen de vier leden (in de Liwwadder Kraante 
van 2-10-1997, verslag deur Kerst Huisman). Ok kwammen d'r interviews mit 
Hans van Borselen en Henk Bloemhoff op 'e lokale radiozenders Radio West-
stellingwerf Centraal en Odrie (die van Oost-Stellingwarf). De warkgroep 
leverde ok inkelde idenen an bi'j aanderen, bi'jglieks bi'j de gemiente Oost-
Stellingwarf op et terrein van et kultuurtoerisme, en sprak zien hope uut op veer-
dere saemenwarking tussen de kulturele instellings van Oost- en West-Stelling-
warf. 

As veurnaemste en toegelieke ok laeste punt ontwikkelde de warkgroep 'Stel-
lingwarver Identiteit' et idee om een soort studiedag te holen, onder de naeme 
'Van Werven naar Verworven', naor et gelieknaemige en al eerder nuumde es- 
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say. Die studiedag zol ansluten kunnen op et pergramme van de warkgroep 
Wervende Stellingen' uut Oosterwoolde. Die warkgroep had a! van 1991 of er-

varing opdaon en sukses had mit thema-aovens mit diskussies en zo wat henne 
over aktuele maotschoppelike onderwarpen. De warkgroep 'Wervende Stellin-
gen', tegenwoordig bestaonde uut Janneke Feitsma, Carel Zuil en Hans van 
Borselen, nam et idee van een studiedag over. De inhooldelike kaant zol Henk 
Bloemhoff him veural mit doende holen, de orgenisaosie en prissentaosie 
wodde veural et wark van Hans van Borselen. 

Een bi'jkommend mar niet minder belangriek plan was om de lezings in boek-
vorm uut te geven. Op die meniere wodde et heufdrisseltaot van de dag vaaste-
legd en kon iederiene wat hi'j mar wol nog es naolezen. Een uutgifte zol ok bi'j 
veerder onderzuuk zien nut hebben en zol deur de vaaste kulturele instellings 
oppakt wodden kunnen, veur een pat of in zien gehiel, om te kommen tot veer-
dere studies en/of meer popelaire uutgiften of aandere perdukten. Butendat zol 
len en aander lichtkaans positieve konsekweensies hebben kunnen veur pole-
tiek-bestuurlike haandelings, veur ni'j kultuurtoerisme en veur onderwies en 
media. De dag mit lezings zol om kot te gaon niet allienig as 'eerste fase' mit et 
boek dat now veur jim ligt ofrond wodden moeten, mar beslist ok een impuls 
wezen kunnen veur méér deur aanderen. Dat laeste omreden de warkgroep him-
zels allienig een 'anjaegfunktie' toesebreven had, him in zien warkgroeps-
verbaand gien lang bestaon geven wol en graeg wol en wil dat et onderwarp 
'Stellingwarver identiteit' opneumen wodt deur aandere instellings, bi'jglieks et 
Beraod van kulturele instellings van beide Stellingwarver gemienten. 

Et plan was dus een dag te holen mit lezings deur meensken die bi'j uutstek des-
kundig acht wodden op heur terrein. Omreden zoe'n dag mar mit beparkte mid-
dels opzet wodden kon, wodde nao een peer kotte besprekings een beroep daon 
op specialisten die te rekenen binnen tot de vrunden of kunde die Henk Bloem-
hoff deur zien wark en interesse in de versehillende vakgebieden het. De keuze 
van de specialisten was vanzels niet allienig omdat kammeraoden en kunde je in 
principe toegedaon binnen. Henk Bloemhoff zien veurstel naor de leden van 
'Stellingwarver Identiteit' had west te kieken naor een tal 'zaekgebieden' of 
betekenisvelden' daor al van te veuren van anneumen wodden kon dat d'r ken-

marken of eigenschoppen een rolle speulen die zeker of lichtkaans wat te mae-
ken hebben mit de eigen kleur van Stellingwarf en/of de Stellingwarvers. Dat 
zodoende. 

Dr. 0. Vries van de Rieksuniversiteit Grunningen is iene van de bekendste 
specialisten op et terrein van de 'Friese Vri'jhied'. De biezundere pesisie van 
Stellingwarf is veur een belangriek pat mit deur die 'Friese Vri'jhied' bepaold. 
Dr. J. van der Kooi, van dezelde universiteit, is iene van de weinige profes-
sionele volkskundigen die Nederlaand het. Hi'j het him veural toelegd op et 
Friese en Nedersaksische taelgebied en het dus een soort netuurlike interesse in 
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Stellingwarf as 'overgangsgebied'. Hi'j had butendat eerder al studie maekt van 
Stellingwarver volksverhaelen van de Berkoper Wube Lamers van de Kuunder-
wal. Perf. dr. K. Bouwer gal in zien proefschrift Cultuurlandschapsvonnen aan 
de westzzjde van het Drents Plateau veul ommedaenken an de Stellingwarver 
regio, hi'j publiceerde d'r laeter ok nog weer over en de laeste jaoren hul hi'j ok 
nog lezings veur et Stellingwarver pebliek. 
Jr. Hanneke Nuij ten het bi 'j heur warkgever de Stichting Historisch Boerderij - 
Onderzoek alderhaande materiaol ter beschikking uut of uut de omgeving van 
de Stellingwarven. Ze dee in 1997 onderzuuk naor et Stellingwarver boerde-
ri'jgien De Biezenhutte in Oosterwoolde en hul in etzelde plak en jaor een le-
zing over oolde Stellingwarver boerderi'jtypen. Heur mitdoen was dus ok lo-
gisch, krek as die van Mr. 1-Tans Lesterhuis, borgemeister van Oost-Stellingwarf, 
die belangstelling veur ekenemie het en van zien pesisie uut van alles te maeken 
krigt mit de ontwikkelings in de gemienten, benaemens in die van Oost-Stel-
lingwarf. Van Otto de Vent, onderzuker en publicist op De Fochtel, kon een be-
heurlike bi'jdrege over veldnaemen verwaacht wodden. Hi'j had daor al eerder 
over publiceerd en hi'j het veul inbreng in de veldnaemekemmissie van de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

Wie een aander wat vragt moet zels ok wat doen. Van de streektaelfunktionaris 
van Stellingwarf Henk Bloemhoff kon vanzels een bi'jdrege over de Stelling-
warver tael niet ontbreken. Hans van Borselen het interesse bi'j poletiek-
bestuurlike en maotschoppellk-kulturele ontwikkelings, zoas blieken dot uut 
zien beschouwings o.e. in de Liwwadder Kraante. Ft was logisch en laot him as 
laeste inleider, mit een blik op 'e toekomst, an et woord. 

De benaodering om op kotte termien een keur van specialisten uut de kunde te 
vraogen warkte goed, want alle meensken die mit een eerste tillefoontien benao-
derd wodden, bleken vot-op-slag of hiel gauw d'r nao bereid om tied te spende-
ren an een lezing en om die op 26 feberwaori 1999 ok zels te holen. Een aorig 
detail in dit verbaand is, dat alle lezinghoo!ders binnen een tiedsbestek van mit 
mekeer niet meer as een peer uren genog zicht hadden om definitiefja te zeggen. 
Dat, en heur deskundige en vaeks butengewoon heldere uutienzettings ver-
dienen hiel veul daank. Butendat dee blieken dat de Friese kultuurdippeteerde 
dr. A.J. Mulder vot-en-daolik bereid was om de dag mit een eupeningswoord uut 
aende gaon te laoten. Ok him bin we butengewoon erkentelik. Al lieke vlot, be-
hulpzem en ok aktief in mitdaenken was drs. Piet Hemminga van de Fryske 
Akademy, doe wi'j him vreugen om as dagveurzitter op te treden. Zien in- en 
uutleiding en an mekeer praoten vun iederiene ronduut veurtreffelik. 

Ft doel van de dag as gehiel en per lezing, dat dus al een aende van te veuren 
deur oons vaastesteld was, was niet om de naodrok !eggen te !aoten op wat (Stel-
lingwarver) identiteit percies is of lichtkaans in zien hiele beer en veer wezen 
kunnen zol. Ft gong cons d'r van stonde of an omme een redelike indrok geven 



te Iaoten van die 'gebieden' die naor alle warschienlikheid flunk mit de identiteit 
en/of mit et anvulen van de identiteit te maeken hebben. Naor oonze beleving - 
en wi'j bin daor bliede mit - geft de bundel as gehiel dan ok zoe'n globale in-
drok. Die nogal praktische benaodering was ok deur een praktische gedaachte 
ingeven: de vraogde specialisten zollen warschienlik riekelik makkelik en in elk 
geval zonder dat veurof te vent ni'j, anvullend onderzuuk neudig wezen zol, een 
overzicht of een riegel van veumaeme elementen uut heur vakgebied in ver-
baand mit de Stellingwarver identiteit op 'e bodden brengen kunnen. Bi'j die 
benaodering konnen de lezings deur et thema 'Stellingwarver identiteit' hiel 
goed een soort ienhied vormen. Mar tech mocht iederiene 'identiteit' en 'Stel-
lingwarfs' op zien meniere opvatten. Uut dit alles volgt dat de bundel wel een 
hiele protte te bieden bet mar niet een definitief of saemenvattend bescheid geft 
op vraogen as wat Stellingwarver identiteit percies in zien totaol is, hoe die iden-
titeit psychologisch in de meensken zit of warkt, en at zo meer. Dat is een zorg 
warschienlik veur aanderen en zeker niet veur now. Wi 'j as angevers stelden 
oons as heufdvraoge veur: In hoevere is d'r op 'e verschillende 'vakgebieden' 
spraoke van kenmarken die tot algemienere petronen te rekenen binnen, hoe 
zien zokke petronen d'r uut en war veur kenmarken bin typerend veur de 
Stellingwarvers en/of de regio Stellingwarf? Dat 'leidmotief' hebben wi'j de 
hoolders van de lezings in 't eerstan as kapstok anrekt. As doelgroep mos elk 
'een bried pebliek van meensken mit interesse veur tael en kultuur van de beide 
Stellingwarver gemienten' veur ogen holen. 

Wi'j bin bliede en tevreden dat wi'j hierbi'j de teksten van de lezings an et grote 
pebliek veurleggen kunnen. En wi'j bin de meensken die de teksten anleverd 
hebben, slim erkentelik. Ze gavven viot in alles mitwarking. Zo bin d'r rneer 
personen die we mit ere numen willen. Janna Withaar uut Wolvege was oons be-
hulpzem deur Hanneke Nuij ten heur lezing van de baand of te luusteren en in 
eerste versie uut te typen. Sietske Bloemhoff maekte et omsiag en huip op 'e stu-
diedag mit versehillende dingen. Ok Janneke Feitsma van 'Wervende Stellin-
gen' zette heur die dag in. 
De Stichting Stellingwarver Schrieversronte was drekt bereid om dit boekwark 
uut te geven. Daank komt ok toe an de subsidienten veur et boek; ze bin nuumd 
op bladziede viere. Et Beraod van kulturele instellings van Oost- en West-Stel-
lingwarf verzorgde een tat stands op 'e dag zels. Zodoende kon elk die d'r was 
roem in de kunde kommen mit de Vereniging Historie Weststellingwerf, de Oud-
heidkamer Weststellingwerf, et Rotancentrum Noordwoolde en de Stelling-
warver Schrieversronte. Een speciaole stand was d'r van et yak hiemkunde op 'e 
basisschoelen. 'Gasterij 't Wapen' in Berkoop, daor de dag hullen wodde, ver-
dient een ploempien veur de goeie zorg. En zo ok de ofd. Onderwies van de ge-
miente West-Stellingwarf, die zorgde veur audiovisuele apperetuur. Radio 
Weststellingwerf Centraal zorgde tegere mit radio Odrie veur de geluudsinste-
Iaosies en brocht de hiele dag 'live' in de locht. Veur elkeniene was et een verras-
sing doe bakkeri'je Jaansen en Terpstra van 't Oost in Oosterwoolde an et aende 
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van de dag een ni'j, exklusief stokkien identiteit brocht mit de anbieding van et 
ni'je 'Stellingwarver turfbrotien' an de inleiders van de dag. En met in et laeste 
plak verdienen alle 125 belangstellende anwezigen een komplement. Ze weren 
ien en al our, van de morgens negen ure of tot krapan half vieve. De Rabo-baan-
ken van Stellingwarf en Brasserie Brueghel weren spoonsers veur de dag. Ge-
woon prachtig! Al mit al een historische gebeurtenis die zien lent dat d'r genog 
belangstelling is en dat d'r volop kaansen binnen veur beleving en uutstraoling 
van de 'Steilingwarver identiteit' in de kommende ieuw. En die komt per slot 
van zaeke nao an! 

En vraog ie je, eerdaj' veerder in dit boekien blaederen of et ongelezen an de 
kaante leggen in alle argelooshied even of as alles met een tikkeltien overdreven 
is deur een peer hobbyisten, Iaot dan tot je deurdringen dat de auteurs deur heur 
wetenschoppelike ofstaand of allienig al deurdat ze 'van buten kommen' in prin-
cipe 'neutraol' binnen. En krek zi'j weten mit heur beschrievings van biezundere 
dingen en soms veur een pat ni'je inzichten wat los te maeken. En ze doen alder-
deegst een beroep op jow, lezer en op aanderen. Neem bi'jglieks wat Perf. Bou-
wer zegt: 'In een tijd waarin onze Ieefomgeving steeds gelijkvormiger wordt, 
moeten we datgene wat nog over is van her historisch waardevolle regionale 
cultuurlandschap behouden en versterken'. Of neem wat Hans van Borselen 
nuumt: 'Leeft de streektaal wel bij kinderen en jongeren? Een nog actievere rol 
van leerkrachten op de Stellingwerfse basisscholen is derhalve broodnodig'. En 
wat docht ie van: 'Wij moeten op eigen kracht verder. Dat is Stellingwerf, histo-
risch gezien, met anders gewend.' Dus, lezen in Op zoek naar de Stellingwarver 
identiteit levert met allienig infermaosie en inzicht, mar inspireert ok al gauw tot 
maotschoppelike veraanderings! 

Oosterwoolde/De Fochtel, 26juli 1999 



Bertus Mulder 

Eupeningstoespraoke: 
een blik op 'e Stellingwarven 

Graeg vo!doe ik an de vraoge om een peer woorden te zeggen bi'j disse gele-
genhied. Aj' daenken an de Stellingwarven, dan is de vraoge: waor hewwe et 
over? Laot ik beginnen mit de greenzen. 

De Stellingwarven liggen mit de rogge naor Drenthe. De greens wodt vormd 
deur et Laandgoed Dc Jese, deur de bossen van Dwingel, Diever, Viedder en Ap-
pelsche, deur de Kaele Dunen en et Fochtelervene en deur de kelonies van de 
Maatschappij van Weldadigheid om Frederiksoord henne en Veenhuzen. Dat 
was vanoolds een echte greens. le kun dat zien an de greens tussen Frieslaand en 
Drenthe: die is mit een potloodstrepe trokken, rechtuut. Dat wiest d'r op dat et 
niet de muuite was om daor omme te strieden. Et was aarmoedige grond. De 
greens mit Frieslaand was makkeliker over te kommen. De Kuunder het ommes 
zien Balkbrogge en zien Prikkedam. En dat is mit de reden waoromme de Stel-
lingwarven van 1504 of bi'j Frieslaand heurden. 1k daenke dat et Drents-Friese-
Woold de sociaole scheiding tussen Drenthe en Frieslaand zo niet verstarkt, dan 
toch wel op zien minst onderstreept. 

Een twiede opmarking. Die gaot over de mentaliteit van de Ste!lingwarvers. In 
een peer woorden: Koperetief, vanuut een holing van: wi'j redden oons zels wel. 
We moe'n et mit mekaander doen. 1k wil dat ok wel konkreter invullen. As 
k!einejonge in Makkinge zie 'k et nog veur me: de Koperetieve Zuvelfebriek, de 
CAY, de Warktugenverieninge in Else, de Koperetieve Grosdreugeri'je op 'e 
Drie To!hekken, de K.!. -verieninge en een stokmennig boeren begonnen mit me-
keer een varkenmesteri'je op Hoek Makkinge. 
Koperetief, ok omdat de sociaole versehillen vloeiend weren. Et verschil tussen 
een laandarbeider die veur een pat bi'j et waeterschop warkte en twie of drie 
koenen had en een boer mit achte was niet zo groot. Hadde warken mossen ze 
allemao!e. Et staot mi'j nog goed veur de geest dat in 1964 mit de invoering van 
de vri'je zaoterdag d'r echt wat veraanderde. le konnen heuren: verrek, die ar-
beiders hebben et beter as de boeren. Pattie boeren gongen doe de senering in. 
Die oolde, uut de Iaandbouw stammende koperetieve menta!iteit bestaot daenk 
ik nog. Et ammoniakverhael in et ROM-projekt gong daor van uut, van solidari-
teit. 
Koperetief, zoas a!le jaoren opni'j naor veuren komt as de Geitefok, de MOP, 
Vesuvius mit ni'jjaor dingen veur et dorp doen. Koperetief en mit mekaander, 
omdaj' et gevuul hadden dat Liwwadden wel een verrekt aende vot was. Ja, de 
veemark vri'jdags. Mar poletiek hadden we hier vaeke een gevuut dawwe d'r 
niet bi'j heurden. 
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& heb veur mi'Jzels es naogaon as dat now echt zo was. 1k daenke dat et wat 
mitvaalt. De Rieks HBS in Oosterwoolde en laeter de brogklasse mit de ULO 
het netuurlik van grote betekenis west om de onderwiesaachterstaand hier weg 
te warken. 1k daenke ok an de industrialisaosie en et anwiezen van Ooster-
woolde as 'kern'. 

Van mien erverings as dippeteerde nut daenke ik dat et goed is om mar gewoon 
op te numen wat aj' zoal mit de Stellingwarven te maeken hebben. 1k nume mar 
es wat: de perveensie is 'bevoegd gezag' van de miieuvergunnings van de 
Grosdreugeri'je en de botterfebriek de Zuudoosthoeke. 1k bin d'r ok henne west. 
De Prikkedam gelt etzelde veur. Vanwegens de milieuvergunning he'k now al 
twie keer in Den Haag west bi'j de Raod van Staote. De perveensie is in mien 
persoon veurzitter van et ROM-projekt. En we stikken daor, as ik mien zin krie-
ge, net as now, ok de kommende Jaoren iederjaor een miljoen gulden in. Mit de 
gemiente West-Stellingwarf bin we een projekt begonnen van et maeken van een 
kaorte veur aktief bojembeheer. Op et kulturele viak doen we mit West-Stelling-
warf oons best om de Opera Spange beter op 'e kaorte te zetten. Ok daorin stik-
ken we geld. Mit de gemiente Oost-Stellingwarf en de Rieksdienst veur et OoId-
hiedskundig Bojemonderzuuk bin we an de praot over de kultuurhistorische 
betekenis van de verveningsstruktuur aachter Raevenswoold. 

We zullen et mar niet hebben over milieuhaandhaving: rottende eerpels in de 
poelen bi'j Buil, illegaole opslag van autobanen in Steggerde. Mien kollega Hel-
doom eupende et dorpshuus van Else. "En vergeet ze asJeblieft niet te vertellen 
dat et bezukerscentrum van et Drents-Friese-Woold in Appelsche komt." 1k weet 
van him dat et niet makkelik west het. 

Jim zollen et gevuul hebben kunnen dawwe niet weten waor de Stellingwarven 
liggen, mar ik kan Jim vertellen dawwe dat hiel goed weten. Dat komt daenke ik 
ok naor veuren in de holing van de perveensie tegenover et Stellingwarfs. De 
oolde ofspraoke is dat de perveensie volgend is ten opzichte van de gemienten. 
En daor hebben wi'j oons hiel netties an holen. Wi'J hebben in 1997 de pen-
sioenpremies veur de mitwarkers van de Stellingwarver Scbrieversronte op od-
der brocht. We gavven een geraansiesubsidie veur et Stellingwarfs Woordeboek. 
We hebben oons pat neumen in de huusvesting van de Stel!ingwarver Schrie-
versronte. En in 1998 hebben we bovenop de strukturele subsidie van now een 
bedrag van twie ton op taofel legd veur de taelkundig mitwarker van de Stel-
lingwarver Scbrieversronte. En in de regeling "Befoardering Frysk taalgebrUk" 
is opneumen daj' veur et Fries ok et Stellingwarfs of et Bildts lezen kunnen. 

Dat Stellingwarfs is iene van de biezunderheden van de Stellingwarven. Et Stel-
lingwarfs is een pat van et grotere gehiel van et Nedersaksisch. De Stellingwar-
ver Schrieversronte is veurstaander van erkenning van et Nedersaksisch onder 
kategorie III van et Europees Haandvest, zoas dat veur et Fries aksepteerd is 
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deur Den Haag. 1k daenke dat dat nog niet mitvalen zal. Hoevule Grunnigers 
praoten Grunnings in de Perveensiaole Staoten, hoevule Drenten doen dat in 
Drenthe. Hoevule Twents en Aachterhoeks konit d'r op de Regionaole Omroep 
in Gelderlaand en Overiessel? 
De Keuninklike Akedemie van Wetenschoppen her vaastesteld dat et Nedersak-
sisch een eigen tael is. Dat is mooi. Mar et gaot d'r omme wat de meensken d'r 
van vienen. Doe ik klein was, praotten wi'] gien Stellingwarfs, mar 'kroem'. 
Willen oolden de tael deurgeven an de kiender? Meer as 150 jaor taelbeweging 
in Frieslaand kuj' zo mar niet inhaelen. Et is daoromme dawwe hopen dat et 
overleg van de Nedersaksische perveensies en gemienten deurgaot mit wat 
nuumd is een "erkenningsproces". 

Veurzitter, ik hoot d'r mit op. 1k heb wezen op 'e greenzen mit Drenthe, die oold 
binnen en meer as eertieds vaasteliggen. 1k hebbe ok wezen op 'e Koperetieve 
en toegelieke vri'jzinnige instelling van de Stellingwarvers, die maekt dat et 
individualistisch liberalisme hier zoe'n bescheiden plak innemt en de sociaolde-
mekresie de dominante poletieke stroming is. Of dat zo blift dat weten we niet. 
En ik heb wezen op 'e verholing mit de perveensie, die meer in de Stelling-
warven komt, die meer mit de Stellingwarven dot as de meerste meenken mis-
schien wel daenken. Dat gelt ok veur et Stellingwarfs. 
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Piet Hemminga 

Een dag op zoek naar bet kenmerkende van de 
Stellingwerven 

De centrale vragen van deze dag kunnen worden geformuleerd als: Waaruit be-
staat de eigenheid van de Stellingwerven? Wat zijn de verschillen en overeen-
komsten met andere regio's? En last but not least: Wat doen we met de eigenheid 
van de Stellingwerven? 1k verwacht niet dat de antwoorden van deze dag uitput-
tend zullen zijn. Om aan het einde van de dag van een geslaagde dag te kunnen 
spreken is dat ook niet nodig. Van een geslaagde dag is al sprake wanneer er een 
stimulans van uitgaat voor een verder aan de slag gaan, een impuls voor bet be-
houd van wat als waardevol wordt ervaren en een prikkel om het nieuwe en on-
bekende met opgeheven hoofd tegemoet te treden. 

Definitieve antwoorden vallen ook amper te verwachten, zeker wanneer naar de 
elders opgedane ervaringen wordt gekeken. Hoe lang wordt er al niet gesproken 
en gediscussieerd over de eigen aard van een gebied, bet (volks)karakter van een 
bepaalde streek, het eigene van een provincie, de identiteit van een regio of een 
land, of, sinds kort, de collectieve mentale programmering die de leden van een 
bepaalde groep doet onderscheiden van die van een andere groep. De begrippen 
veranderen in de loop van de tijd, maar de vraag is dezelfde gebleven. Steeds 
weer gaat het om de spanning tussen beboud en vernieuwing, om de verhouding 
tussen verschillen en overeenkomsten. 

Ruim honderdvijftig jaar geleden, in 1848, houdt Harmen Sytstra voor de vijfde 
algemene vergadering van het in 1844 opgerichte Seiskip foar Fryske Tad- en 
Skriftekennisse reeds een lezing over de verschillende aard van de Friezen in de 
verschillende delen van Friesland.' Joast Halbertsma, Johan Winkler, Waling 
Dijkstra, Japik Hepkema, H. C. Koek, S. J. van der Molen, Jan Piebenga en J.J. 
Kalma zijn maar enkele van de Friese namen, tot dan alle mannen die de afgelo-
pen anderhalve eeuw aan de zoektocht naar de Friese identiteit hebben deelge-
nomen. Maar het gaat geenszins alleen om het verleden. AllerIei actuele pu-
blicaties bewijzen de aandacht die dezelfde zoektocht nog altijd heeft. Brouwer, 
Jensma en Van der Kooi zijn Friese auteurs die zeer recentelijk over de kwestie 
van de Friese identiteit hebben gepubliceerd.3  

1k zou mij kunnen voorstellen dat al die auteurs, net zoals ik en mogelijk u, 
gefascineerd waren en zijn door de vraag die David Hume zich reeds in 1748 
stelde (in An Enquiry Concerning Human Understanding): Kunnen wij, wan-
neer alle delen van een schip na verloop van tijd zijn vervangen, nog van bet-
zelfde schip spreken? Is het dus eigenlijk niet verbazingwekkend dat er na eeu-
wen nog steeds Stellingwervers zijn: mensen die zich Stellingwerver voelen, die 
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als Stellingwerver gezien willen worden en die door anderen als Stellingwerver 
herkend worden? En dat, terwiji er zo bet één en ander veranderd is de afgelopen 
eeuwen, decennia, jaren. Hoe is bet mogelijk dat naast zovele overeenkomsten 
met niet-Stellingwervers ook de verschillen nog altijd bestaan. Alleen, zou de 
Stellingwerver van tweehonderd jaar geleden ons nog als Stellingwervers her-
kennen? Of houdt hij ons voor verre buitenlanders, verdwaald aan de boorden 
van de Tjonger? 

Verschullen en overeenkomsten zijn de producten van één en hetzelfde proces. 
Laat ik het eens moeilijk formuleren, in de hoop dat de sprekers van deze dag 
ons één en ander op eenvoudiger wijze zullen uitleggen. In het geval van de vet-
schillen winnen de van binnen de eigen gemeenscbap komende ontwikkelingen, 
de endogene processen, het van de invloed van exogene, de van buiten komende 
krachten. Terwiji in het geval van de overeenkomsten dezelfde processen bet 
verliezen van de kracbten van buiten. Divergentie, het nit elkaar lopen, houdt op 
waar de convergentie, het samenvallen, begint. 
Winnen en verliezen zijn termen die alles met macht te maken hebben. Macht is 
een complex en meervoudig verschijnsel, dat loopt van de macht van het getal 
tot de macht van een idee, waarbij de sterkere van de zwakkere wint. Ernest 
Geilner heeft beschreven hoe een dergelijk proces op het terrein van taal en cul-
tuur verloopt.4  Hij wijst crop dat onze modeme Westerse samenleving die op de 
verwachting van economische groei gebaseerd is en daarmee op de materiële 
vooruitgang van aJ haar burgers, daarvoor een prijs betaalt in de vorm van een 
blijvende innovatie, vernieuwing en verandering. Innovatie houdt in dit geval 
onder meer een doorgaande beroepsmobiliteit in, in ieder geval tussen de gene-
raties, en vaak evenzeer binnen de generaties. Het vermogen om van de ene 
werkkring naar de andere over te gaan en bij gelegenheid te communiceren en 
samen te werken met talrijke individuen in andere maatschappelijke posities, 
heel anders dan vroeger, vraagt om een formele, contextvrije en exacte wijze van 
communiceren in spraak en schrift. Afgezien van een enkele uitzondering kom 
je er met met een gemoedelijk vasthouden aan je eigen dialectje. Onze moderne 
samenleving heeft, met andere woorden, behoefte aan een standaardtaal en een 
hoog onderwijsniveau. De uiteindelijke consequentie van een dergelijke ontwik-
keling bestaat nit de noodzaak van hoogwaardig onderwijs, de noodzaak van le-
zen en schrijven en een culturele homogeniteit of in ieder geval continuiteit. 
Niet de zwakste of de in de periferie gesproken taal brengt het tot standaardtaal, 
maar de sterkste of de in bet centrum gesproken taal verwerft die positie en be-
houdt die mede dankzij de staat. Dat geldt zowel in Nederland als voor de landen 
om ons been. De staat is de enige institutie die bij machte is de onderwijs- en 
verdere culturele infrastructuur te beschermen en dat ook doet, omdat de staat, 
in ieder geval de West-Europese staat, sinds de Franse Revolutie en als reactie 
op de Napoleontische oorlogen, zijn grondsiag vindt in de natie, waarvan de taal 
bet ferment is- Tegelijk betekent bet dat de constructie van de natiestaat een be-
dreiging vormt voor die naties die bet de afgelopen eeuwen niet tot een eigen 
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staat wisten te brengen, en dat zijn niet alleen de Friese of de Stellingwerver na-
tie. De natiestaat heeft in principe geen boodschap aan het bestaan van een taal 
als het Stellingwerfs. En voor zover er sprake is van enige steun of gedogen, dan 
is dat feitelijk slechts in de marge van de hoofdstroom van het gevoerde beleid. 
Sterke staatsculturen bedreigen zwakke en kleine culturen die de potentie, de in-
zet en de bescherming van de staat moeten ontberen. 

Michael Krauss heeft in 1992 in een veel geciteerd artikel de voorspelling ge-
daan dat van de geschatte 6000 op de wereld gesproken talen de komende eeuw 
5400 zullen uitsterven P De meerderheid daarvan wordt alleen gesproken en kent 
geen schriftelijke traditie. Het Stellingwerfs wordt weliswaar geschreven en ge-
lezen, maar dat wil niet zeggen dat het ontkomt aan de door Krauss verwachte 
ontwikkelingen. Van Borselen wijst er in zijn zoektocht naar het kenmerkende 
van de Stellingwerven op dat anderhalve eeuw geleden vrijwel iedereen in de 
Stellingwerven Stellingwerfs sprak. Na is dat nog een minderheid, die boven-
dien zou bestaan uit mensen van middelbare leeftijd en ouder.6  Len taal die niet 
meer als moedertaal aan de volgende generatie wordt overgebracht is ten dode 
opgeschreven, zo meent Krauss, en hij zal er niet vet naast zitten. De Stel-
lingwerven waar het Stellingwerfs niet meet worth gesproken, zullen in dat ge-
val sterk van 'kieur en gear' veranderen, het psychologisch klimaat is niet het-
zelfde meer, de collectieve mentale programmering van de Stel!ingwervers is 
dan nog meer die van de Friezen en/of Hollanders geworden. Daarmee zal oven - 
gens de eigen cultuur niet geheel verdwenen zijn. Len dode taal houdt nog niet 
het verdwijnen van de gemeenschappelijke geschiedenis in. Ook het aanzien van 
een streek, de bebouwde omgeving, de organisaties, de geschiedenis of symbo-
len als viag en volkslied vormen onderdelen in dat wat als eigen wordt beleefd 
en gezien. Daarom is het goed dat wij het vandaag niet alleen over de taal zullen 
hebben, maar ook over de geschiedenis, het landschap, de boerderijbouw, de 
economie en de politiek. 

Identiteit wordt ergo niet alleen bepaald door de taal. Het is te eenvouclig om te 
stellen dat een Duitser een Duitser is omdat hij of zij Duits spreekt. Of dat een 
Stellingwerver een Stellingwerver is, omdat hij of zij Stellingwerfs spreekt. Ne-
derland en Vlaanderen vormen, hoewel grotendeels dezelfde taal sprekend, dui-
delijk niet Sn natie. En om het nog ingewikkelder te maken: een inwoner van 
het Saterland, een gemeente in de Kreis Cloppenburg net over de Nederlands-
Duitse grens in de buurt van Ter Ape!, die Sater-Fries spreekt, voelt zich geen 
Fries. Wanneer S ater-Friezen over Friezen spreken, woIen de inwoners van her 
nabijgelegen Ostfriesland bedoeld, de streek waar het Fries als taal juist is uitge-
storven.7  Een individu identificeert zich nu eenmaal niet alleèn met zijn of haar 
moeder- (of vader-) taal, maar ook, zoals het Terse voorbeeld ook laat zien, met 
niet-talige componenten van de eigen cultuur. Afstamming en vooral religie 
kunnen zulke componenten zijn. En niet te vergeten de grote sportevenementen 
vandaag de dag. Deelnemen aan de Elfstedentocht is deelhebben aan de Friese 
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natie, schrijft NRC-Handelsblad.8  

Het gewicht van de verschillende de identiteit bepalende elementen wisselt zo-
wel in de loop van de tijd als per plaats. Zo heeft het Fries in sarnenhang met de 
toegenomen ruimtelijke en sociale mobiliteit na de Tweede Wereldoorlog, maar 
feitelijk reeds sinds 1815, als Friesland deel gaat uitmaken van de moderne 
Nederlandse eenheidsstaat, meer gewicht gekregen. Daarvóór was taal als iden-
titeitsfactor voor de inwoners van Friesland van geringer belang dan bijvoor-
beeld woonplaats en afkomst. Het is niet meet 'Jo binne der ien fan Jan fan Piet 
fan Jan', maar 'Jo prate Frysk, wat dogge Jo, hawwe Jo ek bern?' En het zal niet 
lang meer duren dat in navolging van de Amerikaanse benadering het rijtje 
wordt vervo!gd met de vraag 'Wat fertsjinjeJo?'. 

Het gewicht van de eigen identiteit wisselt ook per plaats. In grote lijnen lijkt na-
tionale identiteit volgens bet Europese Waardenonderzoek het sterkst te worden 
beleefd in de Engelssprekende landen, op de voet gevolgd door de Zuid-Euro-
pese landen. Daarna komen de Scandinavische landen en Frankrijk en tens!otte 
Belgi, Nederland en West-Duitsiand. 

Wat is de zin van een dag over de Stellingwerver identiteit? Laat ik mij aan-
sluiten bij de Groninger hoogleraar Jos de Beus, die het belang van een nationa!e 
identiteit heeft onderstreept door daar vier positieve waaMen aan te onderken-
nen.9  En nationaal vat ik daarbij, anders dan De Beus, letterlijk op als de identi-
teit van de natie, dus ook de identiteit van de Stellingwerver natie. 

De Beus is van mening dat nationa!e identiteit in de eerste plaats een gevoel van 
erbij horen, een zich thuis voelen, kan verschaffen. Men zou zelfs kunnen spre-
ken van een herverzekering van het individu tegen mogelijke vereenzaming. 
Identificatie is in dit kader het vinden van de eigen plaats binnen een vee!heid 
van cultuurpatronen, waarbij in de loop van een mensenleven bovendien sprake 
is van de nodige ontwikkeling. In tegenstelling tot een col!ectieve identiteit, ken-
nen individuen dan ook meerdere, qua intensiteit wisselende, niveaus van identi-
teit: Leeuwarder, Stellingwerver, Fries, Protestant, Christen, Neder!ander en Eu-
ropeaan. 
In de tweede plaats biedt nationa!e identiteit een gemeenschapsgevoel, dat als 
het ware de publieke ruimte voor het ontstaan van 'civil society' vormt. 'Civil 
society' kan in de Nederlandse verhoudingen worden omschreven als ons rijke 
rniddenve!d, een uitbundig patroon van activiteiten en organisaties op het terrein 
van de cu!tuur, kerk en gezondheidszorg, het maatschappe!ijk werk, de sport en 
de vriJe tijd. Kom daar in de Oostblok!anden eens om. 
Een derde met nationa!e identiteit verbonden waarde is waardigheid. Nationale 
identiteit geeft mensen redenen om trots te kunnen zijn. Het doet ons wat als we 
ver van huis zijn en de Nederlandse driekleur zien wapperen of bij het huis van 
emigranten aankomen die de Friese pompeblêden ter verwelkoming hebben 



uitgestoken. Men kan trots zijn op het feit dat men zich een Stellingwerver kan 
noemen. Niet om beter dan anderen te zijn, maar er is zeker niets om zich voor te 
schamen. 
De laatste met nationale identiteit verbonden waarde bestaat tilt ze!fbeschik-
king. Het is op zijn minst wenselijk dat mensen zeif bepalen hoe zi] hun cultuur 
when ontwikkelen, dat zij zich voor hun toekomst verantwoordelijk voelen. 
Kan de staat als een machts-container worden gezien, nationale identiteit vormt 
in de opvattingen van Dc Beus een waarde-container. 1k zou overigens liever van 
functies dan van waarden willen spreken. Het gaat inmers meeT om de werking 
van identiteit dan de aan identiteit ten grondsiag liggende waarden. 
Functies als een thuis verschaffen en het scheppen van een gemeenschapsgevoel 
staan tegenover de maatschappij die de enkeling laat zweminen. Het is Tonnies' 
ideaaltypologie van de 'Gemeinschaft' tegenover de 'Gesellschaft'. Bij de laat-
ste gaat bet om een anonieme en geatomiseerde samenleving, waarin het inch-
vidu zonder scrupules nog slechts op het eigen gewin uit Iijkt te zijn. Waar de 
eerste de beste voor een goed doel op straat verkerende collectant beroofd wordt 
en waar bet publiek toekijkt wanneer een drenkeling om huip roept. Daar tegen-
over staat de 'Gemeinschaft' waar mensen zich geborgen weten, waar de man-
telzorg nog niet van boven af georganiseerd behoeft te worden, waar mensen 
zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Beide typen bestaan in hun zuivere 
vorm niet in de werkelijkheid, noch de vaak geromantiseerde 'Gemeinschaft', 
noch de moderne 'Gesellschaft'. De werkelijkheid is wat dat betreft heel wat in-
gewikkelder. Maar omdat de 'Gemeinschaft' gezien wordt als voorafgaand aan 
de 'Gesellschaft', ligt bet voor de hand de met 'Gemeinschaft' samenhangende 
waarden als ouderwetser en conservatiever te zien, dan de aan de 'Gesellschaft' 
ten grondslag liggende waarden als individualisme en professionaliteit. Zo'n be-
nadering zet iedere discussie over identiteit op voorhand in de conservatieve 
hoek en daarom vind ik bet van belang dat De Beus wijst op het gewicht dat 
waarden als een behoren bij, een gemeenschapsgevoe!, een trots zijn op, bebben 
of in ieder geval behoren te hebben in de actuele morele pub!ieke filosofie van 
redelijke mensen, in die zin dat nationale identiteit één van de minst kostende 
manieren is om de genoemde waarden te kunnen creëren. 

Het gaat in onze discussie vandaag niet om categorieën als romantiek, conser-
vatisme of progressiviteit, maar bet gaat om de eigen invulling van het bestaan. 
Om de zelfbeschikking over de eigen cultuur. Cultuur in de zin van a!!e geleerde 
en gedeelde gedrag en gedacbten, en die definitie verwij st naar een !eerproces 
dat juist per definitie een open einde heeft. Zo'n open einde bevredigt Hans van 
Borselen waarschijnlijk minder. Hij vraagt zich immers af hoe lang het duurt 
voordat een eigen cultuur en taal uitgekristalliseerd zijn.'° Mijn antwoord is dat 
een dag als deze kan helpen om de door hem bedoelde kristal!isatie te doen 
plaatsvinden. Graag roep ik sprekers en publiek dan ook op om de vrije en open 
discussie over het thema van deze dag aan te gaan. Als eerste krijgt Oebele Vries 
het woord die de Ste!Iingwerven in bet licht van de Friese vrijheid plaatst. 
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Oebele Vries 

Stellingwerf in het licht van de Friese vrijheid 

De vrije natie der Stellingwerven, aldus luidt de titel van de studie van wijlen 
burgemeester Oosterwijk over de laatmiddeleeuwse geschiedenis van de Stel-
lingwerven. Dat de Stellingwerven een deel van Friesland zijn geworden, noemt 
Oosterwijk niet meer dan een speling van het noodlot (let wel: niet van het lot, 
maar van het noodlot).` Dat klinkt niet erg enthousiast, maar daar gaat het nu niet 
om. Waar het wel om gaat, is dat de Stellingwervers er in de late Middeleeuwen 
voor hebben gekozen zich of te wenden van hun Drents/Overijsselse stambroe-
ders en dat zij hun lot (zo men wil: noodlot) hebben verbonden met dat van de 
Friezen. Wat heeft de Stellingwervers daartoe bewogen? Hebben de motieven 
waardoor zij zich hebben laten leiden, alleen te maken met toevallige, plaatse-
lijke omstandigheden, wat zou betekenen dat deze voor andere dan lokale histo-
rici misschien niet eens zo heel erg interessant zijn? Of kan hun stellingname 
worden uitgelegd als manifestatie van een meer algemeen verschijnsel van die 
tijd en is deze van heel wat meer dan lokale betekenis? Ik wil proberen te laten 
zien dat het laatste het geval is. 

Vooropgesteld moet worden dat wij eigenlijk bitter weinig weten van Stelling-
werf in de veertiende en vijftiende eeuw, de tijd waarom het gaat. Er is geen 
Stellingwerfs archief uit die tijd bewaard gebleven en dus moeten wij ons behel-
pen met toevallig bewaard gebleven losse stukken in archieven elders. Een heel 
enkele keer duikt daarbij jets nieuws op. Zo werd onlangs bekend dat een oor-
konde met de tekst van een verdrag van Stellingwerf samen met het Friese Scho-
terwerf aan de ene kant en de stad Groningen aan de andere kant uit het jaar 
1355 wordt bewaard in het stadsarchief van Aurich.2  Men zou ook nog het een en 
ander kunnen verwachten in het archief van de hertogen van Saksen in Dresden, 
die zich, zoals bekend, enige tijd (1498-1515) intensief met Friesland hebben 
bemoeid. Helaas is bij alle duizenden folio's over 'Frieslandische Sachen' in 
Dresden bijna niets over de Stellingwerven.3  

Even een paar feiten over de Stellingwerver geschiedenis. In 1309 blijken ze-
ventien parochies zich te hebben onttrokken aan het gezag van hun landsheer, de 
bisschop van Utrecht. Zestien hiervan lagen tussen de Tjonger en de Linde en 
een aan de overzijde van de Linde, namelijk Boijl. Tussen haakjes: de parochie 
vormde in deze tijd niet alleen op kerkelijk, maar dikwijls ook op wereldlijk 
vlak de basiseenheid. In 1328 is er sprake van nog Bens twaalf Stellingwerver 
parochies die zich tegen de bisschop hebben gekeerd. In totaal komen wij dus op 
29 'rebelse' parochies' 

Opvallend is dat de bisschop al in 1309 deze rebellen tegen zijn gezag aanduidt 
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als 'de Friezen van Stellingwerf en ook later zal hij dit blijven doen. Betekent 
dit flu dat de Stellingwervers zich intussen bij Friesland hadden laten inlijven? 
Nee, dat is niet gebeurd. Wel zien wij dat zij zich nauw verbonden hebben met 
Schoterwerf, het latere Schoterland, gelegen langs de noordzijde van de Tjon-
ger, en dat is natuurlijk wèl een Fries gebied. Overigens claimde de bisschop 
ook gezagsrechten op Scboterwerf en zelfs op nog meer Fries gebied, zoals 
OosterzeeIngerland (het oosten van het huidige Lemsterland), Doniawerstal en 
Bornego. 

Hoe dan te verkiaren dat de bisschop de rebelse Stellingwervers toch als Friezen 
aanduidt? Dat heeft te maken met het feit dat hij het begrip Friezen niet gebruikt 
in etnisch-taalkundige, maar in politiek-maatschappelijke zin. Dc in Friesland 
bestaande politieke en maatschappelijke organisatie week namelijk af van die op 
de meeste andere plaatsen en het was dan ook niet zozeer voor Friesland dat de 
Stellingwervers met hun rebellie tegen het wereldlijke gezag van de bisschop 
hebben gekozen, maar voor de vorm van politiek-maatschappelijke organisatie 
van de Friezen. 

Hiermee zijn wij aangeland bij een heel essentieel punt, namelijk het begrip 
Friese vrijheid'. Hiermee werd niet aangegeven dat Friesland toen zelfstandig 

was. Zelfstandig was bijvoorbeeld ook Gelderland, maar over Gelderse vrijheid 
wordt nooit gesproken. Met 'Friese vrijheid' wordt bedoeld dat de Friezen vrij 
waxen van bet gezag van een landsheer. Dat was nu joist wel jets bijzonders: 
Gelderland had immers een graaf, later zelfs opgewaardeerd tot hertog, Holland 
had ook een graaf en in Utrecht, Overijssel en Drenthe, met inbegrip van de stad 
Groningen, trad de bisschop van Utrecht als landsheer op. Deze landsheren kon-
den aanvankelijk slechts een beperkt gezag laten gelden, maar in de late middel-
eeuwen zijn zij erin geslaagd steeds meer zeggenschap te verwerven. Zo stelden 
zij onder meer fiscale ambtenaren aan, die ervoor zorgden dat de inkomsten uit 
belastingen werden opgevoerd en daardoor konden de landsheren hun gezag 
weer verder uitbouwen. Door dit alles groeiden de landsheren uit tot territoriale 
vorsten, tot kleine monarchen. Dit is een uiterst belangrijke ontwikkeling ge-
weest. 

In Friesland ging het echter anders. Friesland onderscheidde zich al langer door 
het feit dat er zich geen leenwezen en geen ridderwezen hadden ontwikkeld. 
Daar kwam nu nog bij dat de graven, die er aanvankelijk wel degelijk waxen, 
juist aan gezag verloren, naarmate zij meer rechten probeerden te verwerven. Zo 
kwam het tot een volleclige breuk van de Westerlauwerse Friezen met de graven 
van Holland, die de landsheerlijke rechten over het Friese gebied tot aan de Lau-
wers opeisten. De vrije Friezen hoefden dus geen belastingen aan een landsheer 
af te dragen en dat is jets wat ook de Stellingwervers moet hebben aangespro-
ken. 
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In plaats van graafschappen ontwikkelde zich in Friesland een groot aantal 
kleine autonome republiekjes, waarin de gezamenlijke landbezitters bet voor bet 
zeggen hadden. Deze republiekjes worden in de bronnen uit die tijd terrae (lan-
den) genoemd of ook wel landsgemeenten. In feite waren deze landsgemeenten 
aaneensluitingen van dorpsgemeenten, dat wil zeggen gemeenschappen van 
landbezitters op parochieniveau. Somnilge Friese landsgemeenten, zoals Oos-
tergo en Westergo, bestonden uit honderden parochies, maar er was er ook een 
die uit slechts één parochie bestond: de kleinst mogelijke republiek. Dit was het 
Land Wtirden aan de Wezer, in het uiterste oosten van bet toenmalige Friese 
taalgebied. Een andere landsgemeente, grenzend aan de Lauwers, bestond uit 
acht parochies en noemde zich daarom Achtkarspelen (een karspel is hetzelfde 
als een parochie). Deze naam heeft zich tot vandaag de dag kunnen handhaven. 

De normale ontwikkeling was dus dat de door landsheren bestuurde gebieden 
zich ontwikkelden tot vorstenstaatjes, tot kleine monarchieën. Maar er was ook 
een tegenbeweging. Deze uitte zich in de opkomst van van onderop gevormde en 
zichzelf besturende communale gemeenschappen. Dit konden stedelijke ge-
meenschappen zijn (wij spreken dan van 'stadsgemeenten'), maar ook landelijke 
(dan gaat het om 'landsgemeenten'). Deze beweging, die lijnrecht ingaat tegen 
de ontwikkeling van vorstenstaten, wordt tegenwoordig wel aangeduid met de 
term communalisme (uiteraard goed te onderscheiden van communisme). Dit 
communalisme manifesteerde zich sterk in Zwitserland (bet Zwitserse Eedge-
nootschap), maar ook op andere plaatsen in bet Heilige Roomse Rijk, zoals in 
het Noordduitse Dithmarschen. Het zal duidelijk zijn dat ook de Friese vrijheid 
een manifestatie was van dit communalisme. Het zal eveneens duidelijk zijn dat 
ook de bewoners van de Stellingwerven door hun rebellie tegen hun landsheer 
zich bekenden tot het communalisme.5  

Het communalistische voorbeeld in Friesland oefende ook op een andere plaats 
aan de Friese grenzen aantrekkingskracbt uit,namelijk op de stad Groningen. 
Ook deze stedelijke gemeenschap begon zich te onttrekken aan het gezag van 
haar landsheer, de bisschop van Utrecht, en ging zich gedragen als was het een 
autonome stedelijke gemeente. Er zijn zelfs legio verkiaringen van de stad Gro-
ningen dat zij zich wilde inzetten voor de verdediging van de Friese vrijheid. 
Bovendien is er een traktaat van de Groninger pastoor Wilhelmus Frederici uit 
het einde van de vij ftiende eeuw, waarin hij probeerde aan te tonen dat Gronin-
gen niet in Drenthe lag, maar in Friesland.6  Als de stad-Groningers er al belang 
bij hadden als Friezen te worden voorgesteld,' dan gold dat natuurlijk niet mm-
der voor de Stellingwervers. 

Trouwens, ook de Friezen zeif zagen de Friese vrijheid niet als etnisch-taalkun-
dig bepaald. In 1417 kwamen zij op de proppen met een soort propaganda-
gescbrift, het Traktaat van de Zeven Zeelanden.8  Daarin wordt een overzicht 
gepresenteerd van alle gebieden die tot Friesland zouden behoren, gerangschikt 
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in zeven zgn. zeelanden, met daaraan toegevoegd informatie over de vraag 
welke delen vrij waren en welke niet. Als onderdelen van het vierde Friese zee-
land worden hierin in de eerste plaats genoemd: Stellingwerf en Schoterwerf, 
maar dat is nog lang niet alles, want hiertoe worden ook gerekend: de Kop van 
Overijssel en heel Drenthe. Vervolgens wordt gezegd dat de bisschop van 
Utrecht dit gebied heeft onderworpen, maar Stellingwerf en Schoterwerf zijn 
nog vrij: disse twa sint eta fry, zo beet het in het Oudfries. Het 'overlopen' van 
de Stellingwervers en de stad-Groningers heeft de Friezen kennelijk tot de 
overtuiging gebracht dat de rest van de Kop van Overijssel en van Drenthe dan 
ook nog wel eens zou volgen. 

Len conimunalistisch bestel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van com-
munalistische ambtsdragers, d.w.z. ambtsdragers die niet zijn aangewezen door 
de landsheer, maar die nit de gemeenschap zèlf zijn voortgekomen. Len ambts-
drager die door een landsheer was aangewezen, kon ook een vreemdeling zijn, 
maar een communal istische was altijd een van de eigen mensen. Bovendien wis-
selden communalistische ambtsdragers elkaar na een bepaalde termijn af. In 
Stellingwerf heten de ambtsdragers die zowel met rechtspraak als met bestuur-
lijke taken waren belast, stellingen. Volgens Oosterwijk waren het er steeds drie 
en wisselden zij hun ambt al na een jaar weer in. Gezamenlijk vormden zij het 
hoogste rechts- en bestuurscollege van Stellingwerf. Overigens zijn stellingen 
niet typisch Stellingwerfs. Ook Schoterwerf en Opsterland kenden ambtsdragers 
met de naam stellingen. De naam zeif lijkt mij ook al typisch communalistisch: 
naar wordt aangenomen is deze afgeleid van 'stelle' en dat is een hoeve waaraan 
bet recht op rechterschap is verbonden. Alleen de eigenaar van een 'stelle' kon 
dus tot 'stelling' worden aangewezen.9  

De landsgemeenten Stellingwerf en Schoterwerf, die zo nauw met elkaar ver-
bonden waren, schijnen zelfs gezamenlijk een klooster te hebben gesticht. Dit 
betreft het St. Nico!aasconvent te Schoten, net ten noorden van de Tjonger. Op-
merkelijk is dat dit klooster in hetjaar 1472 is overvallen door een menigte yolks 
nit Schoterwerf en Stellingwerf onder leiding van de stellingen van Schoterwerf. 
Wat was de achtergrond van deze zeer ongebruikelijke, want van de overheid 
uitgaande, aktie? We!, de stellingen verklaarden niet te kunnen tolereren dat de 
prior de goederen van het klooster verkwanselde, want hun voorouders hadden 
die geschonken. Dit was wel het communalisme ten top.° 

In de strijd tegen de vorstenstaten is het communa!isme uiteindelijk bijna overal 
ten onder gegaan. Tenslotte heeft het zich alleen in Zwitserland kunnen handha-
yen. In Friesland kwaxn, na een periode van diepe crisis in de vijftiende eeuw, 
het einde in het jaar 1498. Toen werd een Duitse vorst, hertog Albrecht van Sak-
sen, door Roomskoning Maximiliaan a!s hoofd van het Heilige Roomse Rijk 
aangesteld tot gubemator en potestaat van alle Friese gebieden, met inbegrip van 
Stellingwerf en, aithans vanaf 1499, ook Groningen, maar zonder de Kop van 
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Overijssel en Drenthe. Groningen zocht flu ineens weer steun bij de bisschop 
van Utrecht, maar wij vernemen niet dat Stellingwerf hetzelfde heeft gedaan. 
Wat weten wij dan we!? Op 15 oktober 1498 weigerden de Stellingwervers, sa-
men met heel het zuidoostelijk dee! van Westerlauwers Friesland en de stad 
Leeuwarden, om de huldigingseed aan Albrecht van Saksen af te leggen. Op 30 
oktober weigerde Stellingwerf, met nog een gedeelte van zuidoostelijk Fries-
land, dit opnieuw en in juli 1499, toen heel Westerlauwers Friesland al op de 
knieen was gedwongen, zelfs nog eens. Pas in september 1500, na een militaire 
strafexpeditie, konden de Stellingwervers ertoe worden gedwongen de huldi-
gingseed afte leggen, hier in O!deberkoop." 

Deze koppige afwijzing van Albrecht van Saksens heerschappij is wel het beste 
bewijs dat in de 29 parochies van de Stellingwerven de idee van de Friese vrij-
heid diep was verankerd. Maar wij kunnen het ook anders zeggen, minder op 
Friesland toegespitst: her was de idee van het communa!isme, een idee die 
vooral de Friese, maar toch ook de Ste!lingwerver identiteit heeft gestempe!d. 
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Jurjen van der Koci 

Steffingwerver identiteit? 
Een volkskundig perspectief 

Dames en heren, het lijkt een beet]e overbodig, maar toch - zo zal blijken - is dat 
het niet. Vooraf wil ik vastleggen wat mijn uitgangspunten zijn. Onder de 
Stellingwerven versta ik de beide gemeenten Oost- en West-Stellingwerf en tot 
de Stellingwervers reken ik alle inwoners van dit door politieke ontwikkelingen 
ontstane territorium. Stellingwerfs is alles wat bij dit territorium hoort en ha 
Stellingwerfs is voor mij de door veel inwoners van dit territorium gesproken 
variant van bet Nedersaksisch. Hoeveel dat er zijn is niet helemaal duidelijk. De 
berekeningen ontlopen elkaar nogal - van circa 31 tot ruim 70 procent - wat ook 
aan de vraag- en doelstellingen van de enquêtes zal liggen) Identiteit is bet ge-
voel of het zekere weten - van niet alle identiteiten zijn de dragers zich even 
sterk bewust - te horen hi] een zekere groep. In materiële zin: een min of meer 
samenhangend stelsel van rituelen, symbolen, waarden en omgangsvormen, 
waarin en waarmee de leden van deze groep hun onderlinge verhoudingen en die 
met andere groepen vorm geven. 

Met groep komen we in het vaarwater van de volkskunde. Volkskunde is de 
wetenschap die zich richt op de cultuur van gewone mensen, de cultuur met een 
kleine c, in zoverre die gedragen wordt, als kenmerkend voor de eigen identiteit 
gekarakteriseerd, ervaren en geaccepteerd wordt, door specifteke groepen van 
sociale, geografische, religieuze, talige aard, of van welke andere aard dan ook. 
Die groepen, die dragersgroepen van cuitnurvormen met een kleine c zijn het 
'yolk' van de volkskunde. Yolk is dus niet meer, of niet meer uitsluitend - zoals 
vroeger - in de volkskunde een groep van nationale of etnische aard, maar kan in 
principe elke groep met een gemeenschappelijk cultureel repertorium zijn. Een 
repertorium, dat moet er nog aan toegevoegd worden, al spreekt dat eigenlijk 
voor zich, dat een min of meer traditioneel karakter moet hebben, omdat voor 
die acceptatie, erkenning en herkenning groei en dus tijd nodig is. Wat weer niet 
- zoals veelal gedacht wordt - betekent dat alle cultuurvormen binnen dat reper-
torium overoud moeten zijn. Moederdag, ingevoerd na de Eerste Wereldoorlog, 
of een abraham of sara bij de vi] ftigste verjaardag, of een ooievaar in de tuin bij 
een geboorte, bier na de Tweede Wereldoorlog opgekomen, horen niet minder 
bij en zijn ook niet minder volkscultuur dan het millennia-oude geloof aan hek-
sen of spoken. 

De volkskunde benadert zijn onderwerpen op twee manieren, die op hetzelfde 
nit kunnen komen maar dat vaak niet doen. De eerste wijze is die van de bestu-
dering van de groep, nagaan welke cultuurelementen daarbij horen en welke 
functie en betekenis zij daarvoor en daarbinnen hebben. De tweede wijze is die 
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van de bestudering van de cultuurelementen zeif, hun geschiedenis en versprei-
ding nagaan en vaststellen bij welke groep of groepen ze horen en welke rol ze 
daarbij spelen. Anders dan de naam van het yak zou doen vermoeden is vooral 
de tweede benaderingswijze, het uitgaan van de objecten zeif, de meest gang-
bare in de volkskunde. 

Kan er nu gesproken worden van een Stellingwerver volkscultuur, Stellingwer-
ver volkskunde, in de zin van een set cultuurvormen die typerend zijn en zo ook 
gezien worden voor het Stellingwerfse territorium als geheel? Om maar heel 
eerlijk te zijn: ik weet het eigenlijk niet. En wel voornamelijk om deze reden: de 
bestudering van de Stellingwerfse volkscultuur, of van volkscultuur in de Stel-
lingwerven, staat nog in de kinderschoenen, moet eigenlijk nog beginnen. Zo 
hier en daar is te hooi en te gras wel eens wat vastgelegd of uitgezocht, maar veel 
te weinig om een samenhangend en overtuigend beeld te vormen. En dat wei-
nige is dan ook nog maar heel zelden aan vergelijkende historische en geogra-
fische analyses onderworpen. Toch wil ik wel proberen een natte vinger-ant-
woord te geven. Een antwoord dat vooral gebaseerd is op kijken naar de weinige 
Nederlandse kaarten waarop de geografische verspreiding van elementen uit de 
volkscultuur zichtbaar is gemaakt. 
Tekenen nu op die kaarten de Stellingwerven zich af als een gebied met duide-
lijk eigen cultuurvormen? Cultuurvormen die niet gedeeld worden met de buur-
gebieden, hetzij omdat ze daar niet meer voorkomen, hetzij omdat ze elders niet 
of nog niet te vinden zijn omdat ze in de Stellingwerven ontstaan zijn en nog 
geen grotere verspreiding hebben gevonden? Om kort te zijn, flee, of bijna altijd 
nee. Wat bijvoorbeeld op de meeste kaarten van de Volkskunde-Atlas voor Ne-
derland en Vlaams-Belgiê als eerste opvalt, is dat de daarop gekarteerde cul-
tuurvormen in de Stellingwerven Of helemaal, of zo goed als ontbreken, of, als 
ze er wel in mime mate zijn te vinden, naadloos aansluiten bij dezelfde vormen 
in éen of meer aangrenzende gebieden, zodat de Stellingwerven in dit opzicht 
deel lijken uit te maken van veel grotere eultuurgebieden. 

Liggen de Stellingwerven aan de grens van een cultuuruiting of -vorm met een 
veel ruimere verspreiding, dan valt, als we de kaarten waarop dit fenomeen zich 
aftekent naast elkaar leggen, onmiddellijk op dat ons gebied van twee walletjes 
lijkt te eten. Bij bet ene element overweegt de vorm die als Fries of Fries-Gro-
nings getypeerd kan worden, bij het andere weer die vorm die men Nedersak-
sisch zou kunnen noemen. Bij bijvoorbeeld de kaart van de benamingen van het 
dwaallieht, het moeraslichtje dat meestal gezien werd of als de ziel van een on-
gedoopt kind, Of als de geest van een op onnatuurlijke wijze om bet leven geko-
men volwassene, loopt de zuidgrens van de Friese benaming wylde lantearne 
vrijwel exact langs de zuid- en oostgrens van de beide Stellingwerver gemeen-
ten. Een ander voorbeeld weer laat precies het omgekeerde zien. Bij de kaarten 
die de kinderschrikken in de ruimte zetten, die semi-mythische wezens waarrnee 
kleine kinderen bang gemaakt worden - of waarschijnlijk werden, want veel zal 



dit niet meer voorkomen - is er één die 'kinderschrik - algemeen' weergeeft. 
Hierop zijn voor de Stellingwerven twee benamingen weergegeven (beu en food 
of feude), die beide ook voor het aanpalende Drentse gebied typerend lijken, 
maar die in het Friese ontbreken. Daar staat dan weer tegenover dat het Stelling-
werfse stuk van de kaart 'kinderschrik in het korenveld', de figuur waar kinde-
ten bang mee gemaakt werden om te voorkomen dat ze de rogge vertrapten of 
erin verdwaalden - overigens afgaande op de kaart een in het Stellingwerfse ta-
melijk zeldzame figuur - geen Nedersaksische figuren laat zien, maar de vooral 
in Oostelijk-Friesland gangbare Antsfe met het wiel. Met dat wiel zou Antsje de 
kinderen over de vingers rijden. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden en ze hebben - ik geef het toe - geen groot Cu!-
tureel gewicht. Maar ze zijn wel sprekend. Ze laten zien dat de Stellingwerven in 
volkseultureel opzicht gekarakteriseerd moeten worden als een gebied dat (a) 
als voornaamste kenmerk een grote onopvallendheid - ik zou bijna durven stel-
len: kleurloosheid - heeft, en (b) als secundair kenmerk een overgangskarakter. 
De inwoners van dit territorium hadden er klaarblijkelijk weinig behoefte aan 
zich duidelijk van hun buren te onderseheiden. Zij kozen flu eens voor, of 
eventueel - als het zeer oude verschijnselen betreft, wat nog de vraag is - hielden 
vast aan hetzelfde als de Friezen, dan weer gaven ze de voorkeur aan 
zuidoostelijker vormen. Zuidoostelijke vormen, die ze soms ook weer doorga-
yen aan hun Friese buren. Her typisch Nedersaksische paasvuur bijvoorbeeld 
begon in Zuid-Friesland zijn zegetocht vanuit de Stellingwerven.3  
Over dat secundaire kenmerk, dat van overgangsgebied en doorgeefluik, is 
overigens het laatste woord nog niet gezegd. Het is gezien de al gememoreerde 
droeve staat van wat wij weten maar een eerste, zij het wel sterke indruk, die na-
dere onderbouwing vraagt. Er is op vrijwel elk terrein van de Stellingwerfse 
volkscultuur, de materiele, de geestelijke en de sociale, nog zeer veel onderzoek 
te doen. Een mooie en dwingende taak voor wetenschap en amateurs. Vooral 
ook voor de laatsten, sneupers en informanten, want zonder hen is de weten-
schap nergens. Denk slechts aan her Stellingwerver woordenboek. 

Terug naar de Stellingwerver identiteit. Bestaat die eigenlijk we!? Zeker, maar 
zij vindt haar uitdrukking nauwelijks in de vo!kscultuur. Zij is een product van 
politiek-geografische omstandigheden en wordt bepaald door de historische in-
bedding van de Stellingwerver gemeenten in de provincie Friesland. En deze po-
litieke identiteit is ook maar één van de identiteiten van de Stellingwervers. Veel 
minder dan vroeger zijn de mensen nu gebonden in een ruimte, religie, stand, 
beroep of taal. Identiteit is niet meer een gegeven, een lotsbestemming of plicht, 
maar onderwerp van vrije keuzes. En ieder mens maakt zelf die keuzes, en mag, 
zoals dat in een democratie hoort, dat ook doen. De één legt de zwaartepunten 
hier, de ander daar. Voor de een zijn het dorp, de streektaal en de gemeenschap 
bepalend, voor de ander zijn dat de voetbaiclub, de standaardtaal en Veronica. 
Jedere persoon, elke Stellingwerver ook, bouwt zo zijn eigen identiteitennet op. 
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en daarbinnen de volgorde van prioriteiten. En voor menigeen zal, zo denk ik, 
het wonen in de Stellingwerven sec niet de eerste prioriteit zijn, eerder een mm 
of meer gewaardeerd gegeven. 

Ook al kan een identiteit niet zonder grenzen, ruimtelijke en sociale. Een identi-
teit krijgt pas contouren omdat zij afbakenbaar is van andere, niet gewenste en 
dus niet gekozen identiteiten. De laatste anderhalve eeuw hebben veel oude 
identiteiten hun vanzelfsprekendheid verloren en zijn de grenzen steeds meer 
naar buiten verlegd. Oude verbanden hebben minder betekenis gekregen, oude 
vanzelfsprekendheden hebben bun vanzelfsprekendheid verloren. Velen betreu-
ren dat, ook bij alle waardering voor bet nieuwe dat zich aanbood en -biedt. Zo 
was en is voor velen de dreigende teloorgang van de regionale taal of het plaats-
of streekgebonden dialect waarin ze zijn opgegroeid en de daarmee gepaard 
gaande verzwaklcing van de traditionele culturele conteksten waarvan deze het 
primaire uitdrukkingsmiddel waren, ten faveure van een standaardtaal en een 
nationale of massacultuur, een ontwikkeling die ze niet toejuichen.4  

Eerst in het Friestalige gedeelte van Friesland, later ook in de Oostnederlandse 
regio's ontstonden daarom meer of minder succesvolle taalbewegingen. Het 
laatst, pas na de Tweede Wereldoorlog, ook in bet Stellingwerfstalige gedeelte 
van Oost- en West-Stellingwerf.5  Hierbij weer was het gegeven dat de Stelling-
werven in Friesland liggen niet zonder betekenis en invloed. De afbakening van 
bet Stellingwerfs ten opzichte van de andere Nedersaksische gebieden werd niet 
primair op taalkundige gegevens gegrondvest, daarvoor zijn de verschillen te 
gering, maar volgde de provinciegrenzen. En de redelijk succesvolle Friese taal-
beweging werd niet alleen mede-inspiratiebron en voorbeeld voor de Stelling-
werfse, maar zorgde tegelijk ook voor de best denkbare vijand, waartegen afzet-
ten en afbakenen moge!ijk, ja zelfs noodzakelijk was: de Friese taal en de - en 
dat moet gezegd worden, zo nu en dan we! terecht - als imperialistisch ervaren 
Friesnationale taalpolitiek. 

Een oude identiteit kreeg zo in de Stellingwerven een nieuwe lading, van bet 
vanzelfsprekend overgeleverde werd bet Stellingwerfs-spreken een bewuste, ge-
propageerde keuze. Een keuze ook voor de uitbouw van een primair gesproken 
dialect tot een veelzijdige, multifunctionele, ook vroeger aan de standaardtaal 
voorbehouden domeinen voor zich opeisende schrijf- en schrifttaal. 

Hier is niets op tegen, integendeel. Een bewuste keuze om de streektaal mede 
een belangrijk deel van de persoonlijke en groepsidentiteit te laten blijven of 
worden kan tot een wezenlijke verrijking van het bestaan leiden. Zolang maar 
niets imperatief wordt opgelegd en verwordt tot een knellend keurslijf, zolang 
andere keuzes maar worden gerespecteerd, de grotere verbanden niet uit het cog 
worden verloren, het verleden niet wordt geromantiseerd en de blik op de toe-
komst gericht blijft. Een taalbeweging kan op termijn slechts dan succesvol zijn 
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als zij het heden zinvol met verleden en toekomst weet te verbinden, als zij de 
potentiele aanhang ervan weet te overtuigen dat zij een duidelijke meerwaarde 
heeft en als zij respect en waardering weet af te dwingen hi] de anderstaligen 
buiten, en in her specifieke geval van de Stellingwerfse taalbeweging, vooral 
ook hi] die binnen de eigen grenzen. 

Want de Stellingwerven zij n en waren in talig opzicht immers wat wij vandaag 
de dag met een zware modieuze term noemen: een multiculturele samenleving. 
De Stellingwerfse taalidentiteit is niet de, maar een Stellingwerfse identiteit. Ye-
len binnen de Stellingwerven kiezen voor wat de taal betreft voor een andere, 
een Friese of een standaardtalige identiteit. En ook voor de wel-Stellingwerfs-
sprekenden is de Stellingwerver streektaal maar één van hun talige moge-
lijkheden en dus identiteiten. 

1k vat samen: het bi]zondere van de Stellingwerver identiteit - en nu gebruik ik 
het adjectief Stellingwerfs weer zoals 1k het aan het begin van mijn lezing heb 
omschreven, als betrekking hebbend op de politieke ruimte Stellingwerven - ligt 
met in de vollcscultuur, maar in een complexe, binnen de rand van de Friese 
ruimte gegroeide identiteitenbundel die voor wat de geestelijke cultuur betreft 
gebruik kan, wil en mag maken van tenminste due talent. Dat dit zo lang zo mag 
blijven als de dragers van deze talen dat willen. 

Notcn 

1. D. Goner cs. in Taal yn Fiyslân. Undersyk nei taalgedrag en taalhalding yn Fryslán (Ljou-
wert 1984) tabel 2.13 ('Oantal frysk-, streek- en nederlansktaligen neffens allochtoniteit en ge-
biet'), blz. 23, berekenen voor de Stellingwerven een percentage 'streektaligen' van 31 (naast 
32% 'Frysktaligen'), H. Bloemhoff constateert daarentegen in Stellingwerf. Nieuwsbtad voor 
Zuidoost-Friesland (8.6.1998) dat maar liefst 71% van de ondervraagde Stellingwervers bet 
Stellingwerfs nog zeer goed tot redelijk zegt te kunnen spreken. 
2. Vier afleveringen met dertig kaarten en vier commentaardelen. Antwerpen/Amsterdam 
(Utrecht) 1959-1969). Er wordt hierna met name verwezen naar de kaarten 1 e.v. (dwaallicht) en 
18 e.v. (kinderschrikken). 
3. J.J. Voskuil en A.J. Dekker, 'De jaarvuren in Nederland omstreeks 1938', Volkskundig Bulle-
tin7l (1970) 204-210. 
4. Vergelijk ook C. van der Borgt, A. Hermans, H. Jacobs (ed.), Constructie van het eigene. Cut-
turele vormen van regionale identiteit in Nederland (Amsterdam 1996). Daarin over de Friese 
identiteit J. van der Kooi, 'Het Fries eigene. Historic, taal of...?' (141-154). 
5. H. Bloemboff en P. Jonker, 'Stellingwarver Schrieveri'je, verweven in herinnering'. In J. van 
der Kooi (ed.), Dialect! ite ratuur. Balans en perspectief van de Moderne Streekraalletterkunde in 
Oostnederland en Nederduitsland (Groningen 1990) 41-62. 
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Hans Lesterhuis 

Aspecten van de Stellingwerfse economie 

Toen mij een tijdje geleden de vraag werd gesteld vandaag de kenmerken van de 
Stellingwerfse economie te belichten, heb ik te gemakkelijk ja gezegd. Ener-
zijds bleek de gekozen dag wat moeilijk te liggen, maar daar wist de organisatie 
snel een mouw aan te passen door rnij van de middag naar de ochtend te ver-
plaatsen. Anderzijds bleek bet opgegeven ondenverp van een akelige ingewik-
keidheid. 

In de eerste plaats wordt door de organisatie verondersteld dat er sprake is van 
een Stellingwerfse economie. Dat wil zeggen, dat de Oost- en Weststelling-
werfse economie gemeenschappelijke trekken zouden hebben. Is dat wel zo? 1k 
heb er twee Friese encyclopedieen op nageslagen. De eerste is die van 1958. 
Daaruit blijkt dat de Stellingwerven slechts over twee gemeenschappelijke ken-
merken beschikken; uiteraard bet Oertsjongersk (een Friese benarning voor bet 
Stellingwerfs) en ten tweede de volksaard: "Ook in aard verschillen de be-
woners van de Friezen. Ze gelden voor zeer gemoedelijk, weinig actief, vast-
houdend aan oude vormen, gereserveerd in hun gevoelsuitingen." De Encyclo-
pedie van het Hedendaagse Friesland van 1975 is nog kariger met het noernen 
van gemeenschappelijke kenmerken. Hierin wordt slechts één genoemd: de 
Stellingwarver Schrieversronte. Dit schiet dus niet erg op. 

Oppervlakkig gezien kun je tussen Oost en West overeenkomsten zien. Twee 
gerneentes, waar de vervening een belangrijke bron van bestaan is geweest. 
Door ruilverkavelingen ontstonden tamelijk grootschalige Iandbouwbedrijven. 
In de jaren zestig werd via het kernenbeleid de industrie belangrijk. In West 
geconcentreerd in Wolvega en Noordwolde, in Oost in Oosterwolde en Hauler-
wijk. De geschiedenis en de ontwikkeling van de economie lijkt in beide ge-
meenten redelijk op elkaar. Dit gevoegd bij de eerder genoemde gemeenschap-
pelijke kenmerken rnaakt het voor de buitenstaander erg moeilijk een onder-
scheid te maken tussen beide gemeenten. Dat geldt zelfs voor de gemiddelde 
Fries: een agrarisch gebied onder de Tjonger met veel bornen, waar de mensen 
een of ander dialect spreken. Dat ietwat naleve beeld blijkt moeilijk te veran-
deren. Dat kun je slechts doen door cijfers te laten spreken. Dus ben ik op zoek 
gegaan naar cijfers. 

Dames en heren, een volstrekt ontnuchterende ervaring! Zo'n beetje alles en ie-
dereen is geautomatiseerd, maar het krijgen van cijfers die een beeld moeten ge-
yen van de Stellingwerfse economie is haast onrnogelijk. Urn toch nog iets zin-
nigs op papier te krijgen heb ik mij rnoeten beperken tot Uoststellingwerf. De 
meest recente cijfers dateren van 1996 en dat in een tijd waarin we ons aan alle 
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kanten druk maken om bet millennium-probleem! Desondanks heb ik twee 
staatjes samengesteld, die zicbt en wellicbt inzicht geven op en in de Ooststel-
lingwerfse economie. 

VERDELING WERKGELEGENHEJD OVER SEKTOREN 

1947 1960 1996 

LANDBOUW 59% 36% 13% 

INDUSTRIE 18% 30% 29% 

HANDEL 7% 10% 23% 

DIENSTVERLENING 16% 24% 35% 

VESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN IN 1996 

A B A:B gemiddeld 
werkzaam vestigingen pers. per vest. 

LANDBOUW 985 450 2.2 

INDUSTRIE 2100 170 12 

HANDEL 1669 418 4 

DIENSTVERLENING 2547 325 8 

Totaal 7301 1363 6.3 gemiddeld 

PENDELEND 2700 - 
(naar het werkgelegenheidsregister van de provincie Friesland d.d. 23-4-97) 

Bij alle in de gemeente gevestigde banken heb ik gevraagd of ik een overzicht 
kon krijgen van investeringen in de vier sectoren. Dat bleek volstrekt onmoge-
Iijk. Sterker nog, zelfs het onderscheid tussen particuliere en zakelijke investe-
ringen was niet aan te geven. Dat is natuurlijk jammer, want de bier gepresen-
teerde cijfers zeggen niets over bet rendement in de sectoren. Zijn er desondanks 
toch konklusies te trekken? 

1k denk bet we!. In de eerste plaats dat in ieder geval Oostste!!ingwerf geen agra-
rische gemeente is, aithans afgemeten in bet aantal werkzame personen in deze 
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sector. In 1996 werkten in de agrarische sector 981 personen, terwiji in datzelfde 
jaar bijvoorbeeld in de gezondheidszorg 916 personen werkten. In 1999 zullen 
waarschijnlijk meer mensen in de gezondheidszorg werken dan in de landbouw, 
gezien de ontwikkelingen bij Olmen Es en Maartenswoude. Het percentage van 
de dienstverlening zal zonder twijfel omhoog gaan. 1k denk dat zuiks ook zal 
gelden voor de industrie, gezien de verkoop van industriegrond in de laatste ja-
ren. Waarschijnlijk zal hierdoor het percentage van de landbouw nog verder da-
len. Niet onwaarschijnlijk is een forse stijging van bet aantal pendelaars in deze 
gemeente. Dat baseer ik op de grondverkoop in de bestemmingsplannen aan niet 
aan deze gemcente economisch gebondenen. 

Wat kunnen we nog meer konkluderen? Dat we praten over een kleinschalig 
bcdrijfsleven. Veel eigenaar-directeuren bestieren bun eigen ondernemingen. 
Het zal niemand verbazen dat dit in bet bijzonder geldt voor de handel en de 
dienstverlening. In de industriele sector is het aantal arbeidsplaatsen per vesti-
ging aanzienlijk groter, maar het blijft natuurlijk kleinschalig. Wat in deze sector 
ook opvalt is bet feit dater veel minder sprake is van eigenaar-directeuren dan in 
de andere sectoren. Dat geldt met name voor de "grote jongens". Op zichzelf 
hoeft dat geen probleem te zijn, ware het niet dat de zeggenschap en beslis-
singsbevoegdheden vaak buiten de gemeente,ja zelfs buiten de provincie liggen. 
Dat heeft riskante trekjes. Laat ik als voorbeeld de zuivel-industrie 'De Zuid-
oosthoek' noemen. Tot voor kort een bedrijf dat geworteld was in deze ge-
mecnte. Hier lag de eigendom en de zeggenschap. Na een mega-fusie in de zui-
vel wordt vanuit Leeuwarden en straks vanuit Meppel bepaald wat er met de 
Zuidoosthoek gaat gebeuren. Het is een illusie te menen dat de bier gevcstigde 
boeren nog een stem in bet kapittel bebben. 

Kortom, het bedrijfsleven is kleinschalig en kent veel eigenaar-directeuren. 
Waar sprake is van grootschaligheid berust de zeggenschap meestal buiten de 
Stellingwerven, met alle risico's vandien. Maar misschien heeft bet ook wel 
weer voordelen; immers de beslissingsbevoegdheid ligt in ieder geval bij ma-
nagers die niet gemoedelijk zijn maar zeer actief en niet vasthoudend aan oude 
vormen, en die hun gevoelsuitingen de vrije teugel laten. 
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Otto de Vent 

Veldnaemen van Stellingwarf, een overzicht 

Veldnaemeonderzuuk is ni'jsgierig wark. Daenk mares an de vraoge naor de be-
tekenis van 'rond' in Tronde en Ronde Blesse, en of datzelde 'rond' ok zit in Ool-
detriene en Ni 'jtriene. Ok is de verklaoring veur de naeme Bekhof, ni. dat ze 
daor ooit een kerel de piepe bi'j de 'bek - of' scheuten hebben missehien wel 
vu!e mooier as dat de naeme wat van doen hebben zol mit een 'bakovend' of dat 
et om 'de hofbi'j de beek' gaon zol. Ok hiel vermaekelik is et soms om de weg 
te volgen van een naeme deur de archieven en dent de vo!ksmond henne, mit 
nog al es verrassende uutkomsten. 

Zo sebrift J.H. Popping dat De Karnakkers tussen De Poehtel en Oosterwoolde 
in de Fraanse Tied veur een vat botter verkocht weren, en ie zollen dan zeggen 
dat de naeme mit dat feit verbaand hoolt. Mar wat bliekt? De naeme ston al in de 
achttiende ieuw in de Floreencohieren nuumd, met as Karnakkers, mar as Corn-
ackers, dus De Korenakkers. Klaas Bouwer verte!de in iene van zien !ezings dat 
d'r in Noordwoolde een stok !aand bekend was onder de naeme De Kozakkers. 
De verklaoring van de informaanten was dat De Kozakken daor nao de Fraanse 
lied bivakkeerd hadden. Archiefonderzuuk dent Bouwer wees uut dat et bier 
gong om De Kortsakkers, 'de kotte akkers' dus. 

Bi'j et opheuren van de naemen in Steggerde in de zeuventiger jaoren heurde 
Theo van de B!es de naeme MekaandersAkker. Daor was de uutleg dat de akker 
misschien wel eertieds gezaeme!ik bruukt wodde. Doe ok Theo een verkoopfor-
me!ier onder ogen kreeg, dee him blieken dat et bier met om Mekaanders Akker 
gong, mar om Muike Annen Akker, dus de akker van tante Anne. Zels keek ik 
eerst hiel vremd an tegen een naeme in een verkoopboekien uut Appe!sche: Et 
Vijjinads Voelbroekje. Tot ik in een verhael van Hendrik Bergve!d over een jacht-
perti'j in Appelsche las: 'Wi'j nammen eerst et 'voel broekien' waor nog al wat 
pieskepollen staon'. En Bergveld gaf as uut!eg: 'et voel broekien: leegachtig, nat 
laand, mit min grus en 'n protte onkruud'. In de Stienwieker Kraante !as ik een 
ankondiging over de 'Verkoop van enige percelen bouwland op de Peperga Es, 
tussen de spoorweg en de rijksstraatweg.' Peperga Es? We kennen essen toch al-
liend mar bi'j Appe!sche en Oosterwoolde en nog wat bi'j Zaandhuzen? Mar een 
es in Peperge? De verbaozing wodde nog groter doe 'k in iene van de bewar-
kings van et verhael van Jan Hut !as dat doe hi'j op zien streuptocht van Berkoop 
uut in De Blesse kwaxn om daor iene van zien bekendste waopenfeiten te p!egen, 
dat hi'j doe even een schoffien uutrustte 'Op de Peperga Esse'. Ok intrigeert nog 
de bieltied een bekend geva! in Berkoop uut 1792: Het Marklandt ('weijde in 't 
markiand'), want marken zoas in Drente hadden we hier warschien!ik toch niet. 
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Uut disse gevallen bliekt dat et nog al es oppassen is mit veldnaemen. De 
ontstaonsgeschiedenis is wel es gri!lig. Naemen geven an elementen nut et 
laandschop, hoe doen en deden Ste!lingwarvers dat, wat bin typische Stelling-
waiver elementen daor in en wat is et verhael van die naemen? Mit veldnaemen 
zitten we vaeke hiel dichte bi'j et meerst eigene van een gebied. En wat de Stel-
!ingwarven anbe!angt, Mel vaeke vaalt te heuren dat dat eigene mit naeme te vie-
nen is in de tael en in et Iaandschop. As dat zo is, dan heuren die veldnaemen 
ems tot oons hoogste kultuurgoed en hebben de gemientebesturen d'r goed an 
daon ze in oonze straotenaemen te vernumen. 

Hoevu!e veldnaemen tellen de Stellingwarven? Omdebi'j 5000 is oonze schat-
ting. Ze bin liekewel met lieke goed verdield over et hide gebied. Onderzuuk 
van De Jong in et kadaster het uutwezen dat d'r veural yule binnen/weren rond 
Oosterwoolde en Appelsche en in de uterste westhoeke van West-Stellingwarf. 
We daenken dat de ontwikke!ing van et kultuurlaandschop daor wat mit van 
doen het en de grotere verseheidenhied in et fysisch-geografische milieu in die 
gebieden. Veerder is misschien een faktor de verhuur van los laand rond Ooster-
woolde vrogger, een gegeven dat meugelik naemgeving in de haand warkte. De 
verschi!len in tallen naemen is dudelik tussen De Fochtel en Blesdieke. Hoewel 
B!esdieke wel een keer zo groot is as De Fochtel, trof ik d'r nog met de helte van 
et tal veldnaemen an as van De Fochtel. 

Een Brink kennen we in Oosterwoolde op de Oosterbrink en in Appelsche op de 
Maandebrink. Daor is de brink echt een diel van et dorp. Mar brink het bi'j oons, 
en clan in et hiele gebied, flog een betekenis: de raand van et hiem ni., et p!ak 
waor de boerderi'je staot, grosve!d bi'j de boerderi'je. Zo vienen we omschrie-
vings as: 'huizinge met erf, hof en brink'. Bi'j een boereplaetse kennen we veer-
der, veurnaemelik in Oostaende, een goorntien, een klein kaampien !aand bi'j 
huus, daor aj' meerstal kalver of soms schaopen of geiten in hadden. Ur zat 
vaeks een hooltwallegien ommehenne. Dat zoe'n goorntien op verscheiden 
menieren bruukt wodde bliekt uut de naemen: De Moesgoorn in Oosterwoolde, 
en in Appelsche De Hoppegoorns, De Grosgoren, Et Gorenakkertien en De 
Ronde Goren, de naeme veur een bossien. Soms vienen we dichte bi'j de boer-
deri'je ok wel naemen as Et Oolde Huusstee of De Lege Hof. Dat betekent dat 
d'r een boerderi'je staon het. 

Viak bi'j de huzen lag vroeger de meerste bouw. Een echte oolde naeme veur 
bouwlaand is De Heer of De Haer In et Fochtelervene ligt van ooldsher De 
Bongheer, een hoogte deur et vene. We kennen hiel wat van die naemen mit dat 
haer, veural in oostaende: De Haeren in Oosterwoolde, De Vosseheer In 
Donkerbroek, De Winterhaer in Appelsche, De Scheveiheer in Else. Dat schevel 
is warschien!ik een onderdiel van een ploeg. 

Mar d'r bin meer naemen veur bouwlaand. Aorige naemen vien ik Et Plosend in 

- 36 - 



Boekelte. Dat zol betekenen 'stomp, of 'kort'. En De Dovekaampe in Ni'jhoolt-
pae; dat 'dove' wil warschienlik zeggen 'uutsteuven'. En as et hiel arg uutsteu-
yen is, dan kan et laand d'r vael uutzien: De Dove Vaelen in Appelsche en daor 
vlakbi'j Fit Vaelingerbossien. Ok aorig is in Else: Dc Hoge Zwebbe of Zwibbe. 
Hier zien we in dat we in veldnaemen niet alliend mooie oolde woorden vienen, 
mar dat d'r ok bepaolde klaankwisselings in veurkommen. Een akker die wat 
schuin toelopt, hiet De Geereakker, of gewoon De Geere. Dat zelde vienen we 
ok in Dc Kleine en de Grote Gieren in Appelsche. Dc Kielakker in Oosterwoolde 
lopt krek zo. Percelen die in iene punte uutlopen op de Appelschemaoden hieten 
Dc Broggezak, de broodzak. 

Mit De Goorakker in Oosterwoolde en Ni 'jhooltpae kuwwe drie kaanten op: et 
kan de akker wezen die bi'j et goorntien ligt, de akker the zonder dong vrucht 
geft. En misschien het et wat van doen mit dat 'geer', dat schuin toelopen van 
zokrek. Een bekend waetertien in Westaende dat ok schuin lopt is Dc Scheene. 
Et stroomt dwas deur et gebied van de Westhoeke tussen de Lende en De Kuun-
der. Mar ok disse kaant Wolvege komt et veur. Et komt in verscheidene naemen 
weeromme: De Hujschene in Hooltwoolde, Dc Kromme Schene in Ooldetriene, 
Dc Schenebos in Hooltpae en a Scheenpad in Else. Et het wel wat de betekenis 
van schuin, schieve, mar et kan ok wel een ofleiding wezen van een Middel-
nederlaans of oolder Stellingwarfs woord 'schedinge' = scheiding. 

Een stok bouwlaand is een akker. Et is somstieden de naeme veur een wat groter 
komplex bouwlanen: Dc Tien Akkers, De DattienAkkers of Dc ZeuvenAkkers in 
Donkerbroek. Fit Lijnakkertien in Oosterwoolde verwiest naor de verbouw van 
vias. Naor et kweken van bomen verwiezen Dc Pootakker, Dc Bork en Et Tclk-
hof in Else, Dc Birkenpootakker in Sunnege en Dc Ekkelkaamp in Noord-
woolde. In Appelsche kennen we Dc Oerdsakkers. Dat kan wel es kommen van 
woerd = wat hoger liggend as de omgeving. Ok in Oosterwoolde Ha Oertje, en 
misschien ok Dc Oort in Zaandhuzen. In Steggerde kennen we Et Oortien tus-
sen Dc oolde en ni'je Lende. Misschien komt et van et Zn. iezeroer? Ur wodde 
een protte van dat 'oer' greven langs de Lende. 

En as we et hebben over een Helakker, zoas op Klaozinge, dan is dat niet zoe'n 
goed stok grond. Zo'k laand numen Stellingwarvers ok wel Dc Smoorakker, De 
Schurfakk,er, Dc Poepezanen, De Moordenaar, et Taoimaotien of in Ni'jber-
koop: De Bollepeinse. As et hielemaole nargens op liekt, dan hebben we et over 
aepelaand'. Goed laand numen we Dc Puukies (Zaandhuzen). 

De Kijfacker is bouwland in Aekinge en ok is daor een Kiefmaod in de buurt. 
Neffens et vollcsverhael zollen ze daor om 'keven' hebben. In Donkerbroek had-
den ze et over een Kwestiekaampe. Et Stropkaanipien in Steggerde is een striek-
geldschriever an hangen bleven. Die hadde zoas Stellingwarvers dat zeggen een 
'bollekalfien'. Zoe'n stok laand is d'r ok onder de naeme Fit Bollegien. 
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Een nat stok laand in Appelsche is De Deektakker. In Blesdieke en Steggerde 
kennen we De Dekens. Deekt is anspoelde roegte. De verklaoring in Steggerde 
is: schalterige, korrelige 'koffiedik'-grond. Et wodde daor ok wel bruukt veur 
branige. Dat deekt komt veerder veur in De Diektakker in Makkinge, De Dao-
ken, De Pastoriedaoken en de Oosterstraampeldaok in Buil. In Makkinge hiet 
een akker De Maandeloolc en De Drie Kotte Lokies. Et komt warschienlik van 
'laak', dat we ok kennen as straotnaeme in Oosterwoolde. Et betekent o.e. 
greens. 

Een biezundere naeme is De Husse of De Usse zoas ze in Blesdieke zeggen. Et 
het officieel de betekenis van Ideine entekooi, mar as veldnaeme is et een sloot 
of een stroke grond as overgangsgebied van bouwlaand naor de weilanen, een 
rommelig stokkien bos en heide. Et toponiem komt veur van Oosterwoolde tot 
Sunnege. In een peer plakken is d'r een Hussebos. Een weilaand is een venne. 
De naeme komt van et Friese 'finne'. Somstieden is et de naeme veur een groot 
komplex. Op 'e Fochtel hej' De Vennen, 24 bunder groot mit daorin De Jezen, Et 
Vennestok, De Gaegelvenne en De Pee rdevenne. Dat laeste hoeft niet altied te 
betekenen dat d'r peerden lopen. Et kan ok duden op een stok laand mit 'peers' 
of 'roegebol' d'r in, een plaante die de koenen slecht vratten en daor as de melk-
gift deur verminderde. De peerden konnen die plaante beter verdregen. In Oos-
terwoolde hej' De Prandingervenne, De Lochtingervenne en ok De Lochten en 
Lochtenrik. Groslaand in Donkerbroek hiet De Huken. Et komt warschienlik van 
'hoeken'. 

Naemen bin niet altied dudelik. Zo hiet een weilaand De Koeakkers en ok we! 
De Koemaod. Een maod is hujlaand. Somstieden lees ie ok van een hujvenne. 
Dat kan ems ok niet, een venne wodt ems niet hujd. 

As d'r in een dorp wat ofpraot was over bi'jglieks de oppervlakte die iene as 
weide bruken mocht in et gemienschoppelike veld, of as naoweide, dan was d'r 
spraoke van 'scheren'. Veurbeelden vienen we in Makkinge in 1817: 'twee 
scheer paarde- of vier scheer koeweide in een mandeelige venne'. Of in Donker-
broek: 'Drie scheerweide in de zoogenaamde "Tjabbekamp" mandeelig en on-
gescheiden met de overige vijftien scheeren aan onderscheidene eigenaars be-
hoorende'. Dat 'scheer' komt weeromme in toponiemen, bi'jglieks in Scheer-
wolde in Noordwest-Overiessel. In Noordwoolde kennen we De Meentscheren. 
En et kan ok zitten in De Scharreakker in Appelsche. 

Een mooie naeme in Appelsche veur een scheiding tussen de vennen en de mao-
den is Dc Hozebaand. Daor vlakbi'j haj' Dc Riemsloot. 

De maoden dat bin de hujianen. Et is niet etzelde as mad. Een mad is wat een 
mi'jer in iene dag mi'jen kan, ongeveer een halve bunder. De naemen gaon van 
een Jlalfmad op 'e Fochtel tot een 70 Mad in Munnikeburen en alles wat daor 



tussen zit. Et Kinnemad in Oosterwoolde Met zo vanwege de vorrn. As een mad 
nog weer verdield wodde, dan kriej' naemen mit vorrel of varrel, dat betekent 
een kwat. De Drie Vorrels wil dus zeggen dat et stok driekwat van een halve 
bunder groot is. Neffens Gerke Mulder zollen naemen mit vorrel of varrel duden 
kunnen op de versnippering nao verdieling van de iens gemienschoppelike huj - 
lanen. Op de Appelsche-maoden he]' verscheiden naemen mit varrel: bi'jglieks 
'De Drievarrel op Slichtenbroek'. Slicht of slecht wil zeggen viak, effen. 

Naemen veur maoden bin d'r honderden. De Huusmaod, De Maandemaod, De 
Mientemaod, De Koemaod, Et Stienmaotien, De Mao ties, De Blaauwmaod, De 
Ben temaoden, De Ruskemaoden, De Weememaod, nuum mar op. Een wenw is 
een oolde naeme veur de pasteri'je. De Vlochtmaod bi'j Methuzen het wat van 
doen mit et vangen van voegels. De Korremaod mit enten. Een stok hu] laand in 
Oosterwoolde Met Tussen de Horen. In dit geval betekent hore: 'modderig, she-
kerig'. In Hooltwoolde hebben we wat naemen mit mie, de Friese weerscheide 
van maod: De Grote en De Kleine Mie en De Ulemiedens. Veerder De Merrie-
maoden in Ooldetriene. De betekenis van merrie- is ondudelik. Maoden dichte 
bi'j et waeter hieten ok wel Hemn-ien of Himnien, bi'jglieks De Hemmen in Steg-
gerde, in Oosterwoolde De Gijenham. In Blesdieke kennen we De Overhoeken, 
stokkies laand die overbieven nao de kanalisaosie van de Lende. 

Een Wandelmaod is een maod die eigendom is van een peer boeren. Ze bruken 
him bi'jglieks om etjaor. Et komt veur hi'] een verdieling, bi'jglieks nao een ar-
fenis. Et is wat eers as De Wandelbos, die we in verscheidene dot-pen hebben. 
Mooie naemen veur bos binnen veerder De Jutmuschbos en De Bi 'jebos in Steg-
gerde, 't Varkensbos op Der Izzerd, De Dorrebos in Hooltpae, De Spraobos in 
Noordwoolde en De Droeflcamersbos en Hietkampsbos in Oosterwoolde. Hiet-
kamp betekent heidekaamp. 

In haost alle dOrpen kennen we veldnaemen mit maande of miente. Et betekent 
gezaemelik. Bi'jglieks De Maandebrink in Appelsehe, EtMaandelaand in Ni']-
hooltwoolde, De Maandemaod in Donkerbroek, Et Mandeperceel in de Zijl op 
'e Fochtel, Et Maandeveld en De Maandezegge in Oosterwoolde. Naemen mit 
miente vienen we veural in et midden van de Stellingwarven: De Mientebrink en 
De Mientehof in Else, De Miente in Noordwoolde en Vinkege, De Mientemaod 
in Noordwoolde, Blesdieke, Sunnege, Hooltwoolde, Hooltpae en de Ooster- en 
Westenniente in Hooltwoolde. 

Et begrip weer van weren is haost wel et tegenovergestelde van miente of 
maande. Et element weer drokt mit naeme et bezit uut. Neffens Klaas Bouwer 
kommen toponiemen mit dat element in de hiele Stellingwarven veur, behalven 
in Langedieke en de Weper. De greens mit Overiessel, een sloot, hiet De Weer. 
De Weerdiek die lopt van Ni'jlaemer tot Der Izzerd was vrogger een waeterke-
ring. Et is ok vaeke de naeme veur een hiele plaetse: bi'jglieks Hebele Nitters- 
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were in Blesdielce, Lange Pietersweren (Der Izzerd), Meine Karstenweer in 
Hooltwoolde. Twie stokken laand in een grote kavel hieten Veurweer en Aach-
terweer. Naemen as Fit Weer en De Weren bin hiel gewoon. In Noordwoolde hej' 
De Bosweer. Mar al drokt weer dan mit naeme et bezit nut of et tegenholen, een 
naeme as Et Mienteweer kan ok. Bi'jglieks Berkoop in 1817: '2 mad hujlaand 
strekkende uut de sloot veur et Mienteweer tot in de Oolde Kuunder'. Zoe'n 
weer kan war van doen hebben mit et Drentse 'waar' in waardeel', een andiel in 
de marke. As wi'j dat hier had hebben (dat moet dan wel hiele lange leden we-
zen), dan kun de kavels mit weer nao zoe'n markeverdieling ontstaon wezen. 

Toponiemen mit vree kun krek as dat weer ok duden op een ofscheiding van een 
iniente, somstieden dent een sloot te greven mit een wal d'r naost. Deurgaons 
was d'r dan een hekke, een vree of vrie as ofscheiding, vandaor Et Vreebroek in 
Else en Tronde. Zo was d'r op Boekhorst een begreven maod, vermoedelik van 
de miente ofscheiden hujlaand en De Vrijvenne in Oosterwoolde. Et woord vre-
digen kennen we vandaege-de-dag nog hiel goed as 'afrasteren, afperken'. Et 
woord vrede zit d'r in. 

As ofscheiding tussen bouwlanen en et veld of tussen de weiden en de hujlanen 
vunnen we in verscheiden dorpen een heksloot. In een Zn. willekeur nut Bles-
dieke lezen we hoe we oons zoe'n heksloot veurstellen moeten: 'Sullen ook door 
't gantsche dorp het gantsche jaar deur tenst de kampen en buijter boulanden 
goede heksloden onderholden worden met goede twijnen ofte hekken versor-
get.' We vienen die Heksloot in verscheiden naemen weeromme: in Ni'jhooltpae 
as Eksloot en Egsloot en daor is ok een Hekslootsbosch. In Berkoop in 1817 'De 
Egsloot': 'land ... strekkende tot noordwaarts in de slegge voor her heideveld of 
de zgn. Egsloot' en 'een stuk heideveld de Egsloot genaamd'. De naeme is hier 
dus van een sloot overgaon op een stoic heideveld, een bekend verschiensel bi'j 
veldnaemen. 

Naemen veur hoogten kennen we in De Kop, De Oppers, De Polle, De Horst, De 
Knolle, De Bergakkers en De Peggebult. Een pegge lopt in een punte. Veural 
naemen mit polle kommen een protte veur, De Meulepolle in Wolvege, De 
Tentepolle en Wiebegies Polle in Ni'jhooltwoolde. Daor kennen ze ok De Oele-
polle. Et is d'r een wildernis, roegte. Mar polle betekent ok struke. EtPoltien op 
'e Fochtel is een stokkien laand. Et kan ok een nat stok laand wezen, bi'jglieks 
De Kikkertspolle en De Kievitspolle in Appelsche. De Kwitsenpolle daore bin 
drie akkers bouw, mar et is ok een liesterbesstruke. De Fleerpolle in Hoolt-
woolde is nuumd naor een femilie Fleet De Haenepolle in Noordwoolde zol 
ooit verkocht wezen veur een haene. Een groepien boerderi'jen bi'j mekeer op 
e Fochtel nuumden ze De Polleboeren. 

Dan is d'r nog De Schieterd, een bossien bi'j de Lende in Ni'jberkoop. Ic kun d'r 
je behoeften doen. Dat kuj' warschienlik ok op De Poepenkaampe in Appelsche, 
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mar de naeme komt warschienlik van Duutse grosmi'jers die op heur tocht naor 
Frieslaand hier bivakkeerd hebben. Misschien sleupen ze ok wel in Makkinge 
op een stok laand in de Veneboeren, Fit Poepenhemeltien. Een hemeltien is een 
stok zeildoek, een soort tente waor ze onder sleupen. De Poepekaamp op Der Iz-
zerd was eigendom van Haite de Poep, een Duutser. De Poepezaanden op Der 
Izzerd was min laand. Ok hiel bekend in de Stellingwarven is et verschiensel van 
vernuming naor een bekend laand: Egypte, Belgie, Moskou, Petersburg, Fraan-
kriek en zo wat henne. Een gehucht onder Noordwoolde hiet Alteveer (beteke-
nis: 'al te ver'). In Makkinge is een stok laand mit de naeme Alteveer, mar okAl-
tekort. In Oosterwoolde hej' een Pasveer. 
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Maas Bouwer 

Stellingwerfse kenmerken in het cultuurlandschap 

Inleiding 

Naar een landschap kunnen we op versehillende manieren kijken. We kunnen 
het zien als een geheel van vormen, structuren en kleuren. Een landschapsarchi-
tect of een kunstschilder vat het landschap zo op. Het is voor hen vooral een vi-
sueel geheel. Een heel andere opvatting is die waarbij het landschap als een his-
torische gegroeide structuur, als een aan de natuur ontworstelde uitdrukking van 
menselijke cultuur wordt gezien. Het cultuurlandschap is daarbij bet resultaat 
van de voortdurende wisseiwerking tussen de mens en zijn omgeving. De cul-
tuurhistoricus Simon Schama beschrijft in zijn boeiende bock Landschap en 
herinnering landschappen als uitdrukkingen van de cultuur.' 

1k ga uit van die tweede, historisch-structurele of ecologische opvatting van het 
landschap. Om mijn onderwerp verder in te kaderen, moet ik daarbij dde korte 
kanttekeningen maken. Ten eerste, aansluitend bij de titel van mijn inleiding, de 
vraag: wat bedoelen we met 'Stellingwerfse' kenmerken van een cultuurland-
schap? Kunnen we wel sociale, politieke of taalkundige typeringen aan een 
landschap verbinden? Dat zijn ingewikkelde kwesties waarop ik niet inga. 1k vat 
in mijn bijdrage tot dit congres de aanduiding 'Stellingwerfse kenmerken' poli-
tiek-geografisch op, dat wil zeggen dat het kenmerken zijn die vooral in de regio 
'Stellingwerven' (de twee gemeenten Oost- en Weststellingwerf) voorkomen. 

Een ander punt hangt samen met de schaal waarop we een landschap beschou-
wen. Ondanks bet feit dat er wel boeken bestaan over het Nederlandse land-
schap, blijkt 'bet' landschap in zulke studies niet te bestaan, maar uit heel ver-
schillende deel-landschappen te zijn samengesteld, zoals het rechtlijnige 
West-Nederlandse polderlandschap, of bet afwisselende Drentse esdorpen-land-
schap.2  Hetzelfde geldt voor Frankrijk: het Noorden heeft een heel ander land-
schap dan Bretagne of de Provence. Die afzonderlijke landschappen hebben alle 
bun specifieke historische ontwikkeling en natuurlijke basis. Binnen die deel-
landschappen zijn vaak nog weer duidelijke verscbillen te zien, maar die worden 
tussen kleinere gebieden wel steeds minder opvallend. Een relatief klein gebied 
als de Stellingwerven heeft dus minder kans op een 'eigen' landschap dan een 
groot gebied, tenzij de natuur en/of de cultuur duidelijk verschillen van die van 
omringende gebieden. Toch zijn ook binnen de Stellingwerven nog verschillen-
de landschappen aanwezig, zoals het veenlandschap in bet westen en het coulis-
sen-zandlandschap in bet oosten. 

Mijn derde kanttekening gaat over de historische ontwikkeling zelf, in relatie tot 
de structuur. De agrarische landschappen hadden vroeger een overwegend verti- 
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caal gerichte structuur. Daarmee bedoel ik dat de kenmerken van het cultuur-
landschap, vooral de structuur van de nederzetting en de wij ze van verkaveling, 
voor een flunk deel te verkiaren waren vanuit de natuurlijke basis van het ge-
bied: de geologie en oppervlaktemorfologie, de waterhuishouding en de natuur-
lijke vegetatie. Door de beperkte kennis en techniek moest men zich voor zijn 
bestaan aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden. Tegenwoordig zijn door 
de modemisering en de structuurveranderingen in de landbouw de horizontale 
relaties tussen bedrijven, markt en beleid in de agrarische sector veel belang-
rijker dan de verticale relaties. De landbouw is veel minder afhankelijk van de 
plaatselijke natuur, minder 'grondgebonden' dan vroeger, en reageert vooral op 
(mondiale) afzetmarkten, op Haagse en Brusselse prijs- en subsidiepolitiek en 
op technische, arbeidsbesparende vernieuwingen. 

De snelle en uniformerende veranderingen in het cultuurlandschap, ook in de 
Stellingwerven, zijn opvallend. Ruilverkavelingen, plattelandsvernieuwing en 
verstedelijking van het platteland zijn mede mogelijk gemaakt door de toene-
mende welvaart en mobiliteit, die op hun beurt die cultuurlandschappelijke ver-
anderingen weer versterken. Het wegenlandschap domineert in het grootste deel 
van Nederland, en als het met te zien is, dan is het wel te horen. Zowel de cul-
tuurhistorische als de natuurwaarden van onze landschappen zijn ook in de Stel-
lingwerven sterk afgenomen, vooral in de afgelopen vijftig jaar. De rijkdom aan 
planten en vogels in de weilanden langs de Linde en in de Stellingwerfse bossen 
die ik me herinner nit mijn jeugd, is voor een groot deel verdwenen. 

De vragen die ik nu wil beantwoorden zijn de volgende. Ten eerste: hoe is het 
historisch gegroeide Stellingwerfse cultuurlandschap te typeren? Ten tweede: 
wat voor specifieke kenmerken heeft dat landschap in vergelij icing met aangren-
zende landschappen en wat is daarvan nu nog te zien? En tenslotte ga ik kort in 
op de vraag hoe we de resterende eigenheid van ons cultuurlandschap kunnen 
behouden of versterken. 

De Stellingwerven als overgangsgebied 

Geologisch gezien behoren de Stellingwerven tot het randgebied van het Drents 
plateau dat in de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd, zijn hoofdvormen kreeg.3  
Dat plateau is simpel gezegd een door de ijskap gevormd en vervormd, omge-
keerd etensbord. Aan de westelijke, aflopende rand zijn in de Saale-ijstijd de 
valleien van Linde en Tjonger vanuit het noordoosten door ijstongen gevormd. 
Tussen die dalen ontstonden vooral in de laatste ijstijd de noordoost-zuidwest 
gerichte, ongeveer evenwijdig lopende dekzandruggen (fig. 1). De vrij diepe 
rivierdalen van Boom, Tjonger, Linde, Steenwijker A, Ruinerwoldse A en Reest 
werden aan de westkant van het Drents Plateau door afstromende sedimenten 
voor een deel opgevuld. Hier en daar, vooral aan de bovenlopen van de riviertjes 
en op het eigenlijke plateau, lagen geen ruggen, maar 'zandeilanden' op een 
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- 44 - 



onderlaag van grondmorene-leem. In de Stellingwerven vinden we die 
zandeilandjes bij Oosterwolde, Makkinga en ten noordoosten van Noordwolde 
(Zandhuizen-Rij sberkampen). 

Vergeleken met de geologische morfologie van bet aangrenzende Friese en het 
Zuidwestdrentse gebied hebben de Stellingwerven een duidelijker vorm van het 
zandruggen-beekdalensysteem met kleine zandeilanden. In het eerstgenoemde 
gebied ontbreken de zandeilanden vrijwel geheel. In Zuidwest-Drenthe vinden 
we wel parallelle zandruggen afgewisseld met beekdalen, maar zijn de meeste 
zandeilanden veel groter, zoals die waarop Viedder, Dwingelo en Diever liggen. 
Ook als we de vergelijking in plaats van noord naar zuid, van west naar oost ma-
ken zijn de Stellingwerven een overgangsgebied: van het lage veengebied langs 
de voormalige Zuiderzee naar het ongeveer 10 tot 15 meter hoger gelegen, glad-
aal gevormde leem- en zandgebied dat aan Drenthe grenst. 

Het wegdorpenlandschap op de zandruggen 

Na de ijstijden vormde zich in de beekdalen vooral vanafomstreeks 10.000 voor 
Chr. in een veel milder klimaat veen en daarop vervolgens elzenbroekbos, ter-
wiji de zandruggen grotendeels met een eiken-haagbeuken-vegetatie werden 
overdekt. De heidevelden, die thans op eon enkel stukje na zijn verdwenen, wa-
ren volgens achttiende- en negentiende-eeuwse kaarten nog aanwezig op de dro-
gere delen van de zandruggen. Ze zijn in de middeleeuwen ontstaan door het 
kappen en afbranden van bos en de daarop volgende beweiding door schapen en 
rundvee. 

We mogen ervan uitgaan dat de meeste Stellingwerfse nederzettingen in hun 
eerste vorm zijn ontstaan tijdens de periode van bevolkingsgroei en daarmee ge-
paard gaande ontginning in de middeleeuwen, zo ongeveer tussen de elfde en de 
veertiende eeuw. Of er, vooral rond Oosterwolde en in of bij oudere wegdorpen 
zoals Oldeberkoop of Oldeholtpade, nog vroeg-middeleeuwse bewoningsker-
nen van enige omvang zijn geweest, is met zeker.4  

De eerste bewoners hadden gemengde bedrijven omdat die voor zelfvoorziening 
op basis van graan en dierlijke producten de beste voorwaarden boden. De hoe-
ren gingen op de zandrug wonen, en daaraan grenzend werden op met te voch-
tige gronden ook de bouwlandakkers aangelegd. De hoogteligging van de mees-
te boerderijen is echter één tot twee meter lager dan de hoogste delen van de 
zandrug. De hoogste delen van de zandruggen - die dwars op de rivier gezien, 
veelal met in het midden ervan lagen - bleven lange tijd onbewoond. Die hadden 
meestal ook een schralere bodem vergeleken met de meer leemhoudende gron-
den op de hellingen. Op sommige plaatsen was het vlakkere niiddendeel van de 
zandrug vrij nat. De Scheene is grotendeels voor de afwatering van bet relatief 
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vochtige middendeel van de zandrug tussen Tjonger en Linde gegraven en was 
tegelijkertijd dorpsscheiding.5  

Op de langgerekte dekzandruggen onstonden op deze wijze eveneens langge-
rekte weg- of streekdorpen. Dat is in de Stellingwerven niet anders dan in het 
aangrenzende Zuidwest-Drenthe of in de zuidelijke Friese Wouden. In alle drie 
gebieden bood een dwars op de zandrug liggend agrarisch bedrijf de beste corn-
binatie van natuur!ijke landschapselementen: lage, middeihoge en hoge gron-
den, die respectievelijk voor wei- en hooilanden, bouwlanden en heidevelden 
konden worden gebruikt. De boerderijen lagen her dichtst bij de bouwlandak-
kers (fig. 2). In een groot deel van de Stellingwerven bestond tot in de negen-
tiende eeuw een tien- tot vijftienjarige wisselbouw van akkerbouw en eikenhak-
hout dat voor brandhout en voor de bereiding van run (gemalen eikenschors 
voor de leerlooierijen) werd gebruikt. 

Er is wel verondersteld dat de occupatie en de ontginning van de Zuidfriese 
nederzettingen vanuit de beekdalen zouden hebben plaats gevonden.6  Men past 
daarbij het principe van de Hollands-Utrechtse 'cope'-ontginningen toe op het 
ontstaan van de wegdorpen zoa!s die in de Stellingwerven voorkomen. Dat prin-
cipe houdt in dat vanaf een dijk stroken grond van gelijke breedte aan boeren-
ontginners werden uitgegeven. iloewel enige verschuiving van de nederzet-
tings-as bij sonmñge dorpen niet onwaarschijnlijk is, !igt de oorsprong en ont-
ginningsbasis van de hoeven in de Stellingwerven en Zuidwest-Drenthe in histo-
rische tijd toch op de zandrug, en niet in de beekdalen.7  Breedtes van hoeven 
werden !angs de weg op de zandrug (meestal 'binnenweg' genoemd) in roeden 
gemeten, en het 'recht van opstrek' gold vanaf de bouwlanden richting beekdal, 
in de heidevelden, en niet andersom. Ook in her westen van Weststellingwerf, 
waar de inv!oed van de bisschop van Utrecht in de middeleeuwen vrij groot was, 
zijn van echte 'cope'-ontginningen geen sporen te vinden. 

Op grond van historisch-geografisch onderzoek mogen we aannemen dat de 
wegdorpen zich vooral na de middeleeuwen vanuit k!eine clusters van boerde-
rijen in zijwaartse richting uitbreidden tot men tegen het dorpsgebied van de na-
burige nederzetting stootte. Her is eveneens niet onwaarschijnlijk dat die op-
schuivende occupatie zich vooral vanuit de dorpen met 'olde' a!s voorvoegse!, 
naar de 'nije' dorpen vo!trok. Nog in de achttiende eeuw liggen tussen sommige 
dorpen 'restvelden' van stukken woeste grond, bijvoorbee!d tussen Makkinga en 
NijeberkoopY 

Op de kleine 'zandei!anden' van de Stellingwerven ontstonden onregelmatig 
gevormde gehuchten van twee tot acht hoeven, die hun bouwland bijeen hadden 
!iggen op een es, terwijl de wei- en hooilanden op enige afstand a!s een snoer 
van perce!en in de beekda!en !agen. De gemeenschappe!ijk gebruikte woeste 
grond ('mandeveld', of 'meente') lag tussen beekdal en bewoningskern. Deze 
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es-gehuchten zoals Tronde, Jardinge en Weper zou men als Drentse esdorpen in 
het klein kunnen opvatten.9  De structuur van deze nederzettingen is, net als bij 
de grote Drentse broer, gericht op het zo goed mogelijk gebruiken van de combi-
natie van de verschillende natuurlijke eenheden.. Het dorpje Zandhuizen is een 
bijzonder mooi voorbeeld van aanpassing aan het natuurlijke landschap (fig. 3). 
Terwiji in het oostelijke deel enkele doorgaande hoeven op een dekzandrug een 
'stukje' wegdorp vormen, is het westelijke deel een mini-esdorp rond een opval-
lend, hoger gelegen zandeiland, compleet met gezamenlijke madegronden langs 
Wetering en Linde. 

Wat is nu het typisch Stellingwerfse aan deze twee meest voorkomende dorps-
vormen? In vergelijking met de aangrenzende Friese en Zuidwestdrentse land-
schappen zijn het vooral twee punten. Ten eerste is er in de Stellingwerven een 
duidelijker patroon van vaak meerdere parallelle dorpswegen (onder namen als 
'Boven-', 'Binnen-', 'Heren-' en 'Buitenweg') die op korte afstand van elkaar 
liggen, zoals in Oldeberkoop, Nijeholtpade en Makkinga. De tweede bijzonder-
heid is het voorkomen van typische esgehuchten aan de bovenlopen van Tjonger 
en Linde. 

De verkaveling 

Dc verkaveling, de wijze van indeling van het dorpsgebied in percelen, moeten 
we in de historische ontwikkeling eveneens zien als een aanpassing aan de na-
tuur, tenminste wat betreft de hoofdlijnen van die indeling. De grenzen tussen 
veld en maden, tussen bouwlanden en veld, werden vooral bepaald door de be-
werkbaarheid en benutbaarheid van de grond. Waar de bodem te nat was, had her 
aanbrengen van een houtwal als scheiding tussen percelen of eigendommen 
geen zin, daar kon beter een sloot worden gegraven. Op de essen werd de perce-
lering vooral zo gemaakt dat elke bezitter zowel hogere als lagere grond had. 
Dus een verdeling die dwars op de hoogtelijnen verliep, lag voor de hand. De 
grootte en nadere verdeling van bouw- en weilanden tussen de diverse hoeven en 
binnen één hoeve waren niet zozeer afhankelijk van de natuurlijke situatie, maar 
van de onderlinge regelingen ten aan.zien van ontginning en grondgebruik, bij-
voorbeeld van het recht van voor- en naweide. En uiteraard ook van de economi-
sche behoeften en ontginningsijver van de boer.'° 

Op welke wijzen de zeer uiteenlopende hoevenbreedten van de Stellingwerven 
maar ook die in aangrenzende gebieden tot stand zijn gekomen, blijft gissen. In 
de oudste bronnen in de zestiende eeuw vallen de grote verschillen al op. In de 
achttiende eeuw variëren ze van enkele tot tientallen roeden binnen eenzelfde 
dorp." Het zoeken naar een 'hoevenstelsel' waarin alle breedtes tot één 'basis-
breedte' zijn te herleiden, is een boeiende rekenkundig-historische bezigheid, 
maar heeft voorzover ik weet, nog geen overtuigende resultaten opgeleverd. Een 
probleem hierbij is dat er zeker vier eeuwen zitten tussen het ontstaan van de 



wegdorpen en de oudste gegevens over de hoevenbreedten. 
Bij een 'moeder-dochter'-relatie tussen es- en wegdorp is een correlatie tussen 
de waardeelgrootte in het esdorp en de hoevenbreedte van de 'weren' in het 
tweede niet onwaarschijnlijk. In mijn proefschrift heb ik destijds geprobeerd die 
samenhang voor het koppel Viedder-Nijensleek aannemelijk te maken.12  Maar 
binnen de Stellingwerven hebben we die duo's niet. Of de es-gehuchten jongere 
kampontginningen zijn, of dat ze ouder of ongeveer even oud zijn als de weg-
dorpen, is nog niet duidelijk, maar ze hebben zeker niet als ontginnings- en ko-
lonisatiebasis voor de wegdorpen gediend. 

Wat is er typisch Stellingwerfs aan de perceelsvormen en de daarmee samenhan-
gende landschapselementen? De uiteenlopende hoevenbreedten met de daaraan 
gekoppelde ontginnings- en weiderechten komen ook in de Zuidwestdrentse 
dorpen voor. De houtwallen die als perceelsscheiding en eigendomsscheiding 
dienden, zowel in enkele als dubbele vorm, waren in de Stellingwerven wellicht 
iets meer aanwezig dan in her aangrenzende Zuidwest-Drenthe. Maar of er rela-
tief meer waren in verge!ijking met de Friese Wouden is niet onderzoeht. De 
versehillende delen van bet dorpsgebied, zoals de brinken, soolsteden, meenten 
of mandevelden en maden, zijn op zichzelf niet specifiek Stellingwerfs, wel ko-
men sommige benamingen ervan meer in de Stellingwerven voor. Of de bier en 
daar bestaande marke-achtige organisaties van eigenerfde boeren invloed op de 
cu!tuurlandschapskenmerken badden, is niet duidelijk. Wel zijn ze meer Stel-
lingwerfs-Drents van aard dan Fries. 

Samenvattend: doordat de geologisch-morfologische en bodemkundige gesteld-
heid van bet Stellingwerfse gebied geen grote verschillen vertoont met die van 
bet aangrenzende dee! van Friesland en Zuidwest-Drenthe, zijn er evenmin heel 
duidelijk typische 'Stellingwerfse' cultuurlandschapskenmerken aan te wijzen. 
Kenmerken die nog bet meest 'Stellingwerfs' zijn, bangen samen met een 
verdwenen agrarische bestaanswijze: de wijze van percelering in relatie tot hoe-
venbreedten, waaraan ook de ontginnings- en gebruiksrechten van de bewoners 
waren gekoppeld. 

Bescherming en versterking 

Vooral door de ruilverkavelings- en landinrichtingprojecten van na omstreeks 
1960 zijn veel elementen van bet oude eultuur!andscbap verdwenen; vaak meer 
dan noodzakelijk was voor een rationele bedrijfsstructuur. Toch zijn in bet 
tegenwoordige cu!tuurlandsebap nog sporen van her verleden te zien. Het land-
schap wordt wel eens verge!eken met een oud handscbrift waardoorbeen de te-
kens van oudere teksten schemeren. 

Vooral de ruilverkave!ings- en landinrichtingsprojecten van na omstreeks 1960 
hebben bet landschap grondig veranderd en gelijk gemaakt. Onze welvaart is ten 
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koste gegaan van bet oude cultuurlandschap. Opvallende kenmerken van het 
tegenwoordige Stellingwerfse landscbap zijn de nieuwbouwwijken aan mono-
tone dorpsranden, de ligboxstallen en de (auto)wegen. Om de nog resterende 
waardevolle karakteristieken van bet oude Stellingwerfse cultuurlandschap te 
bewaren, moeten we, voorzichtiger dan tot nu toe het geval is, omgaan met bis-
torisch waardevolle nederzettingsstructuren en landschapselementen. Daaruit 
kunnen we immers, net als nit bouwkundige monumenten, de geschiedenis en 
cultuur van onze voorouders 'aflezen'. Bij de planning en uitvoering van bet 
provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid moet voldoende aandacht voor die 
waarden tot uitdrukking komen, vooral in de bestemmingsplannen buitenge-
bied. Het is ecbter met de kwaliteit en bandhaving van bestemmingsplannen in 
ons land nog steeds slecbt gesteld, zo beeft de minister van VROM onlangs nog 
weer eens geconstateerd. Ook in de Stellingwerfse gemeenten kan meet gedaan 
worden aan behoud en versterking van natuur- en cultuurwaarden in bet land-
schap, en moeten ongewenste en illegale ontwikkelingen, zoals bet verwij deren 
van boswallen, met kracht worden tegengegaan. Her behoud en herstel van na-
tuurlijke en historische landschapswaarden kan vaak heel goed samengaan met 
de eisen van een duurzame landbouw. Zo kan bijvoorbeeld de toenemende bio-
logiscbe landbouw juist profiteren van boswallen en andere natuurlijke elemen-
ten in her agrarisch cultuurlandsebap.'3  

In de beperkte tijd die ik ter besehikking had, heb ik getracht u een beeld te ge-
yen van de Stellingwerven als cultuurlandschappelijk overgangsgebied tussen 
de Friese Wouden en Zuidwest-Drenthe. De natuur legde de basis voor de weg-
dorpen, de esgebuchten en de daarmee samengaande verkavelingsvormen. De 
mensen die bier woonden en werkten, hebben naar hun behoeften en natuurlijke 
mogelijkheden bet cultuurlandschap gecreeerd: een landsehap dat gelijkenis 
vertoont met dat van de aangrenzende gebieden, maar dat ook nog speciaal Stel-
lingwerfse kenmerken heeft. In een tijd waarin onze leefomgeving steeds gelijk-
vormiger wordt, moeten we datgene wat nog over is van bet historisch waar-
devolle regionale cultuurlandschap behouden en versterken. 

Noten 

1. Simon Schama, Landscape and Memory, Alfred A. Knopf, New York, 1995; in het Neder-
lands verschenen onder de titel Landschap en herinnering, Contact, Amsterdam, 1998. 
2. Bijvoorbeeld Audrey M. Lambert, The Making of the Dutch Landscape, Seminar Press, Lon-
don 1971, en J.T.P. Bijhouwer, Her Nederlandse landschap, 2e druk, Kosmos, Amsterdam-Ant-
werpen, 1977. 
3. M.W. ter Wee, Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, blad 16-Oost, Steenwijk, 
Rijks Geologische Dienst, Haarlem 1966. 
4. In de wegdorpen is tot nu toe relatief weinig archeologisch materiaal uit de vroege middel- 
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eeuwen gevonden. Meer gericht onderzoek op basis van pollenanalyse of C 14-datering zou in de 
kernen van de oudste dorpen en onder oude bouwlanden wellicht informatie kunnen opleveren. 
5. H.T. Waterbolk, Archeologie. In: J. Heringa et al. (red.), Geschiedenis van Drenthe, 2e dr., 
Boom, Meppel/Amsterdam, 1986, p.61,63. 
6. H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Ho!-
lands-Utrechtse laagvlakte. Van Gorcum, Assen 1955. Zie mijn kritiek hierop in Brink en 
streek, p.  26, 30. 
7. K. Bouwer, Brink en streek, Krips Repro, Meppel, 1991, p.  15, 26. (Deze publicatie is een 
ongewijzigde herdruk van mijn proefschrift Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van her 
Drents Plateau, Groningen, 1970). 
S. Zie Brink en streek, p.  15, 36, 140. 
9. T.H. Oosterwijk, Alotities nit de geschiedenis van de Oostste!lingwerfse dorpen, Culturele 
Raad Ooststellingwerf, Oosterwolde, 1977; zie ook Brink en streek, p.  65-99. 
io. op oudere kaarten, bijvoorbeeld die van Huguenin (1820-1824), is de verschillende achter-
grens van bouwlanden met de heidevelden geed te zien. K. Bouwer, De ontwikkeling van het 
cultuurlandschap. In: J. Heringa et al. (red.), Geschiedenis van Drenthe, 2e dr., Boom, Mep-
pellAmsterdam, 1986, p.  120. 
11. Brink en streek, p.  28-47. 
12. Brink en streek, p.  131,239. 
13. L.G. Horlings, Duurzaam boeren met beleid. Innovatiegroepen in de Nederlandse land-
bouw. Dissertatie K.U. Nijmegen, Pudoc, Wageningen, 1996. 
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Hanneke NuUten 

Stellingwerfse kenmerken 
in de traditionele boerderijbouw 

Boerderij-oniwikkeling in Nederland 

Ons land heeft een enorme diversiteit aan boerderijtypen. In principe zijn echter 
al die verschillende soorten boerderijen onder te verdelen in vier basistypen: 

1. Het noordelijke type, in de provincies Friesland, Groningen en Noord- 
Holland. Deze boerderijen behoren tot het Friese type. 

2. Het zuidelijkste puntje van Nederland, Zuid-Limburg, heeft een afwijkend 
boerderijtype. Daar wordt in dit artikel met op ingegaan, omdat vanwege 
de afstand tot de Stellingwerven er geen relatie is met de boerderijen die 
bier voorkomen. 

3. Ook om die reden wordt op de provincie Zeeland bier met ingegaan, te- 
vens omdat daar nog niet zo veel over bekend is. Een onderzoeker van de 
SHBO (Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek) is al enige tijd bezig 
met een grootschalig onderzoek naar de ontwikkelingen in deze provincie 
en over enkele jaren zal daar een groot boek over uitkomen. 

4. De boerderijen in het grootste deel van Nederland, de provincies in het 
midden, westen en oosten van bet land, zijn terug te voeren op 66n basis-
type: bet halletype. Daar wordt later in dit artikel verder op ingegaan. 

Her Friese boerderijtype in de drie noordelijke provincies. 

Hieronder vallen onder andere de Noord-Hollandse stolp, de Oldambtster boer-
derijen in Groningen en de steip- en kop-hals-romp-boerderij in Friesland. Deze 
boerderijtypen zijn terug te voeren op één basistype en dat wordt het Friese 
boerderijtype genoemd. 
Er zijn een aantal belangrijke kenmerken, waarom de boerderijen in Noord-Hol-
land, Groningen en Friesland tot één basisgroep terug te voeren zijn. Eén daar-
van is het constructie-principe. De draagconstructie van elke boerderij van het 
Friese type bestaat nit dekbalkgebinten. Een gebint is een dragende houtcon-
structie bestaande nit twee verticale stijlen met daarop een horizontale regel. Ei-
genlijk vormt het gebint het hart van de boerderij. Als alle muren en dakspanten 
weg zouden worden gehaald, dan zouden de gebinten nog steeds blijven staan, 
maar andersom is het onmogelijk. 
Bij een dekbalkgebint ligt de balk bovenop de koppen van de stijien. Dit is een 
constructieprincipe waarbij een heel grote vrije ruimte onder de schuur over-
blijft, waar de oogst opgeslagen kan worden. De hooiopslag vindt hier plaats 
vanaf de grond tot in de nok van de schuur. Dit is een tweede kenmerk dat al die 
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verschillende boerderijtypen in het noorden van het land gemeenschappelijk 
hebben. 

Een ander belangrijk gezamenlijk aspect is de indeling van de plattegrond en 
dan met name de plaats van de deel of dorsvloer. De deel is de werkvloer in de 
boerderij: daar werd het graan gedorst, er werden wagens naar binnen gereden 
om de oogst op te slaan in de tasruimte en er werden bier gereedschappen en wa-
gens opgeslagen. In het Friese boerderijtype is bet kenmerkend dat de deel zich 
bevindt aan de zijkant van de boerderij, in de zijbeuk. De meeste oude boerde-
rijen in Nederland zijn driebeukig, met een hoge middenbeuk geflankeerd door 
lage zijbeuken onder het schuine dak, langs de zijgevels. 
In de andere zijbeuk bevindt zich de stal. De stal heeft een kenmerkende inde-
ling bij het Friese boerderijtype: de koeien staan gestald met hun koppen naar de 
muor. Achter!angs bet vee loopt een grup of mestgang. De koeien worden twee 
aan twee van elkaar gescheiden door houten schotten. 

Her halletype in het midden van het land 

In bet grootste gedeelte van Nederland komen boerderijen van het halletype 
voor: in Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland, in Utrecht, Noord-Bra-
bant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Hieronder va!t bijvoorbeeld de eenvou-
dige rechthoekige ha!lehuisboerderij, voorheen ook wel Saksische boerderij ge-
noemd. Tevens de krukhuis- en T-boerderij, die vooral veel langs de rivieren te 
vinden zijn. Deze typen zijn !atere ontwikkelingen nit het eenvoudige hallehuis. 
Een andere variatie, die in Noord-Brabant voorkomt, is de langgevelboerderij, 
met hogere zijgeve!s. 
Een primitieve vorm van het hallehuis is het zogenaamde 'los hoes', dat nog 
sporadisch aangetroffen wordt in bijvoorbee!d de Achterhoek en Twente. Bij het 
los hoes is er nog geen scheiding tussen het woongedeelte en bet werkgedeelte, 
vandaar de term 'los'. Mensen en vee woonden in één ongedeelde ruimte. 

Al deze verschillende boerderijen zijn terug te voeren op één basistype: het hal-
letype. Eén van de basisprincipes van het halletype is dat de draagconstructie be-
staat uit zogenaamde ankerbalkgebinten, in tegenstel!ing tot de dekballcgebinten 
van het Friese type. Het verschil is dat bij een ankerbalkgebint de horizontale 
balk ver!aagd tussen de stij!en ligt en daar met versmalde pennen doorheen 
steekt. Zo' n ankerbalkgebint geeft een hoge zolder - een grote zolderruimte - en 
dat geeft een goede opslagmogelijkheid van de oogst op deze zolder. Dat is een 
tweede kenmerk van de hal!ehuisboerderijen: de oogstops!ag vond op zolder 
plaats en niet, zoals bij het Friese type, op de grond. 
De sta!!en vond men meestal in de zijbeuken, net zoa!s in Friesland. Dc sta!vorm 
is hier echter precies andersom dan in Friesland. De koeien staan namelijk ge-
sta!d met de koppen naar de deel toe, en niet naar de zij geve!. Voorheen was er 
vaak sprake van potstal!en. Een potstal is een verlaagde stal (soms meer dan een 
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meter diep) waarin het vee op de eigen mest stond. Deze mest werd aangevuld 
met stro en plaggen, waardoor het vee steeds hoger kwam te staan. Enkele keren 
per j aar werd de mest uit de stal geschept en over het land verspreid. De deel of 
dorsvloer bevindt zich bij het halletype in de middenbeuk en niet in de zijbeuk, 
zoals bij het Friese type het geval is. Hier ligt een grote open deel in de midden-
beuk, met de stallen in de beide zijbeuken. 

De boerderij-ontwikfceling in de Stellingwerven 

De Stelliingwerven vormen geografisch gezien een overgang tussen de provin-
cies Friesland, met het Friese boerderijtype, en Drenthe, waar de hallehuizen 
aangetroffen worden. Ook de ontwikkeling van het Stellingwerfse boerderijtype 
blijkt invloeden te hebben gekend van zowel het Friese type als van het halle-
type. 

In principe is de oudste Stellingwerfse boerderij een haliehuisboerderi]. Ze had 
een draagconstructie met ankerbalkgebinten, waarbij graanopslag op zolder 
piaatsvond. Alleen de plaats van de koestal is hier niet in de zijbeuken, maar in 
de middenbeuk. Dit wordt echter wel vaker aangetroffen, bijvoorbeeld bij boer-
derijen van het halletype in het oosten van Brabant. De oorzaak hiervan is dat de 
boerderijen in deze streek en in oost-Brabant op de zandgronden stonden. Hier 
was heel veel mest nodig om die zandgronden enigszins vruchtbaar te kunnen 
maken en daarvoor was een hele grote potstal nodig. Het vee werd in deze stre-
ken eigenlijk voomamelijk gehouden om de mest en niet zo zeer voor de meik. 

Het oudste boerderijtype in de Stellingwerven had een heel eenvoudige langge-
rekte plattegrond. Woon- en bedrijfsgedeelte van de boerderij lagen onder één 
dak, met een scheidingsmuur ertussen, die ook wel brandmuur wordt genoemd. 
De deel zat bij deze boerderijen via achter deze scheidingsmuur - tussen het 
woongedeelte en het bedrij fsgedeelte - dwars in de boerderij. De middenbeuk 
was hier in gebruik als potstal. Deze potstal werd uitgemest door dubbele deuren 
in de achtergevel. Dit waren brede lage deuren, zodat er precies een lage mestkar 
door kon rijden. Deze oudste boerderijvorm in de Stellingwerven wordt nog 
siechts sporadisch aangetroffen, veelal in een gewijzigde vorm. 

Het door de SHBO enige tijd geleden onderzochte boerderijtje de Biezenhutte in 
Oosterwoide is één van de weinige boerderijen hier die nog heel veel van de 
kenmerken van het oudste Stellingwerfse type vertoont. 
De voorgevel van de Biezenhutte, en van veel boerderijen in de Stellingwerven, 
vertoont overeenkomsten met de voorgevels van boerderijen van het Friese type. 
Zo bevindt het schoorsteenkanaal zich aan de binnenzij de van de voorgevel en 
mondt uit in een schoorsteen aan de top van de gevel. Ook de voordeur bevindt 
zich in de voorgevel, maar dan niet zoals bij veel hallehuisboerderijen middenin 
de gevel, maar aan de zijkant van deze gevel, voor de zijbeuk. Bij de Biezenhutte 
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Figuur I. Spreiding van boerderiftypen over Nederland: A. Friese type; 
B. Halletype; C. Zuid-Limburgs type; D. Zeeuwse type. 
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Figuur 2. Schetstekening van het oudste Stellingwerfse type (tek auteur). 
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was dat omstreeks 1925 nog het geval, zoals blijkt uit een foto uit die tijd. Later 
is de voordeur hier dichtgezet, omdat de bewoners de ruimte er achter wilden 
gaan benutten voor een bedstede. Bi] de huithge Biezenhutte is nog zichtbaar 
waar deze deur ooit heeft gezeten aan sporen in het metseiwerk aan de binnen-
zijde van de voorgevel. 

In de loop der eeuwen zijn er diverse wijzigingen opgetreden aan dit oudste Stel-
lingwerfse boerderijtype, die veelal specifiek zijn voor deze streek. Eén wijzi-
ging betreft het staltype. Deze wijziging is echter niet specifiek voor de Stelling-
werven, maar vond door het gehele land plaats. Tegen het einde van de vorige 
eeuw werden de potstallen vervangen door grupstallen, tegelijkertijd met de op-
komst van het gebruik van kunstmest. Door deze kunstmest had men de stalmest 
niet meer zo hard nodig voor het bemesten van bet land. Tevens werden in the 
tijd de bygiene-eisen verscherpt. Daarom werden de potstallen vervangen door 
grupstallen, waarbij er - zoals bij de Friese boerderijtypen gebruikelijk was - een 
mestgoot acbter de koeien langs liep. In de Stellingwerven werden in eerste in-
stantie die grupstallen eenvoudigweg in de middenpotstal gemaakt. Daarbij 
kwamen er twee rijen koeien in de oude middenpotstal te staan. Later verhuisde 
ook bier de koestal naar de zijbeuk. 

Vanaf ongeveer de 1 8de eeuw begon men zich in de Stellingwerven te speciali-
seren op veeteelt. Voorheen was hier sprake van een gemengd bedrijf. Vanwege 
de specialisatie op veeteelt was er meer stalruimte nodig en ook meer opslag-
ruimte voor bet hooi. In de Stellingwerven werden hiervoor de oude boerderijen 
verlengd met een extra dwarsdeel en een extra tasruimte. Die tasruimte werd 
hier vanaf de grond opgevuld met hooi, zoals bij de Friese boerderijtypen ge-
bruikelijk was. Dit zijn de eerste tekenen van vermenging van her oude halletype 
met Friese kenmerken. De boerderijen die zo ontstonden, waren behoorlijk lang. 
Soms werd de boerderij wel twee keer op zo'n zelfde wijze verlengd, dus twee-
maal een dwarsdeel en een paar tasvakken erachter en vaak ook nog extra stal-
ruimte. Bij de huidige boerderijen van dit type is de oude eenvoudige ballehuis-
boerderij vaak nog herkenbaar in het voorste gedeelte. Kenmerkend zijn voor dit 
verlengde type gén of twee paar boge deeldeuren in de zijgevel. Ook de acbter-
gevel wijzigde van uiterlijk, de verlengde boerderij had geen lage dubbele deu-
ren in de acbtergevel meer, omdat de potstal hierachter niet meer aanwezig was. 
Veelal is hier een smalle staldeur aanwezig. 

Vanaf her einde van de l8de eeuw werden de boerderijen nog verder uitgebreid. 
Er was nog meer beboefte aan stalruimte en aan oogstopslag. Vanaf die tijd wer-
den de boerderijen vergroot door de aanbouw van een zogenaamde Friese 
scbuur. Deze schuren werden gebouwd naar bet voorbeeld van de schuurgedeel-
ten van de stelp-, de kop-hals-romp-boerderijen en de Oldambtsterboerderijen. 
Het waren enorm grote schuren met een draagconstructie van dekbalkgebinten, 
waarin de oogst opgeslagen werd vanaf de grond tot in de nok en waarin de dee! 
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aan de zijkant zat. Ook de stallen zaten aan de zi]kant, met een grupstal volgens 
het Friese staltype. Door de boeren in de Stellingwerven werden die schuren na-
gebouwd aan hun eigen oude Stellingwerfse boerderijtjes. Deze Friese schuren 
werden vaak haaks aangebouwd aan de oude boerderij, en ook wel eens in de 
lengte. Ook hi] de Stellingwerfse boerderijen met zo'n Friese schuur is het oude 
hallehuisboerderijtje nog vaak in het oudste gedeelte herkenbaar. Vanafzo onge-
veer de vorige eeuw werden er geen boerderijen van het halletype meer ge-
bouwd in de Stellingwerven. In die tijd werden de nieuwe boerderijen gebouwd 
volgens het Friese boerderijtype, zonder de oude kenmerken van het halletype. 

Her onderzoek van de Biezenhutte 

Het boerderijtje de Biezenhutte in Oosterwolde is een fraai, doch sterk vervallen 
voorbeeld gebleken van het oorspronkelijke eenvoudige hallehuis in de Stelling-
werven, zoals er nog maar weinig resteren. Dit boerderijtje heeft nooit de latere 
verlengingen gekend zoals die boven omschreven staan. De Stichting Historisch 
Boerderij-Onderzoek heeft hi] de Biezenhutte in Oosterwolde een korte bouw-
historische waarneming verricht, dat is een beknopt onderzoek. Tevens is het 
boerderijtje uitgebreid bouwhistorisch opgemeten. Bij elkaar is er zo toch een 
redelijk compleet historisch beeld van de Biezenhutte gekregen, dat hieronder 
kort zal worden toegelicht. 
De Biezenhutte vertoont in plattegrond nog helemaal de kenmerkende indeling 
van een oud Stellingwerfs ha!lehuis-boerderijtje, met het woongedeelte en be-
drijfsgedeelte gescheiden door de brandmuur, de deel daar viak achter en daar 
weer achter voorheen de potstal. Deze potstal was wel al verplaatst als grupstal 
naar de zijbeuk. In de voorgevel van de Biezenhutte beyond zich een jaartalan-
ker, met hetjaarta! 1778. Al eerder is ingegaan op de voordeur, die na 1925 door 
de bewoners is weggehaald. In de top van de voorgevel bevinden zich ventilatie-
openingen, die dienden voor de ventilatie van de zolder. Doordat hier bet gedor-
ste graan werd opges!agen moest deze ruimte goed geventileerd worden. 

Het gevelanker met het jaartal 1778 slaat op de bouwtijd. Vermoedelijk was in 
die tijd bet boerderijtje nog geen echt boerderijtje, maar was het een zoge-
naamde arbeiderswoning en bestond het gehouw alleen nit het huidige woonge-
deelte. Later, in ieder geval vóór 1830, want zo staat het al op de kadastrale 
kaart van 1830 vermeld, is her boerderijtje uitgebreid met een achterhuisge-
deelte, waarin de stallen zich bevonden en waarin de oogst werd opgeslagen. In 
eerste instantie - dus vóór 1830- was dit achterhuisgedeelte nog een stuk kleiner 
dan dat het nu is. Het had wel een dwarsdeel en een potstal, en maar één zijbeuk. 
Nog weer later is bet boerderijtje in twee fasen naar achteren iets verlengd. De 
eerste verlenging van het achterhuis vond plaats ergens tussen 1830 en 1925; de 
precieze datum is voora!snog niet bekend. Omstreeks 1941 is her boerderijtje tot 
zijn huidige vorm ver!engd; de oud-eigenaren wisten zich dat nog te herinneren. 
Ook zijn de gevels van bet achterhuis vervangen door bakstenen gevels. Het ach- 
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Figuur 3. Verlengde Stellingwerfse boerder4j (tek.: boerderij van L. H. Ooster-
loo, Boerestreek, Appelscha, K. Uilkema, juli 1920; foto: Oostein-
de 380 te Donkerbroek, jaren '20). 



aR aAII5gfl.JQ*.iv:c 	+a.ob 
We c5ra,. a SII.ucE~.l 

ST 3E 5T--l)ENZ 
a- 

9Fa4. LoEa VJA3LtMd& 

-4 am Jj  

	

t} 	
I
~i 

t 	 ~ 	 I 

y 	 ~ u VOaOM. 	1C~ R i i_IIP4RTA 
I 	aCbN°dT 	i 	~ "'jib 

	

cew.yS3(ror-~~~a)wo+ .. 	•EEGANEGTd3No/KEi Q 

wc16E STtanE. aIaIGcWG. 3rEns IJ1v. raJ — fqa (v D. 	T) 

T5rs.L 	cir+GS. 	N( C IeUIM Ct 
tip 

MQ IEL )KE BQJW5TADIA 

Figuur 4. Boerderij De Biezenhutte, Prandinga 7 to Oosterwolde, plattegrond 
van de huidige situatie en reconstructie van de bouwgeschiedenis 
(tek. O. Meyling, juni 1997). 
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terhuis had in oorsprong houten wanden, die nog zichtbaar zijn op de foto van 
omstreeks 1925. 

Conclusie 

In de boerderijontwikkeling in de Stellingwerven is een heel mooie mengvorm 
te zien van het halletype en het Friese type, net zoals het gebied zeif een over-
gang vormt tussen Friesland en Drenthe. De boerderijtjes hebben in hun oudste 
vorm kenmerken van het halletype dat in Drenthe voorkomt en zijn later uitge-
breid in de bouwstijl van de boerderijen van het Friese type. De Biezenhutte in 
Oosterwolde is een goed voorbeeld van de eenvoudige hallehuisboerderij zon-
der de latere uitbreidingen die vele boerderijen in de Stellingwerven hebben 
ondergaan. 
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Figuur 5. Stellingwerfse boerderij met haaks aangebouwde Friese schuur (telc: 
boerderij van B. v. d. Woude, Duurswoude, K Uilkema, 1925); zie 
verder de achterflap:foto van boerderij 69 te Nijeberkoop, jaren '30. 
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Henk Bloemhoff 

Et eigene in de Stellingwarver tael: 
geograflsch en 'psychologisch' 

De Stellingwarver identiteit die vien ie in elk geval en veur et grootste pat wel in 
de tael. Dat wodt d'r al gauw zegd en 't zal lichtkaans ok wel zo wezen. Mar et 
liekt me beter toe om die uutspraoke nog mar even te beweren as een meugelike 
konklusie van laeter onderzuuk. Niet veur niks he'k ja tegere mit Hans van 
Borselen vunnen dat disse dag mit lezings qua onderwarpen opdield wezen mos 
in versehillende terreinen die wel a!legeer wat mit de Stellingwarver identiteit te 
maeken hebben zullen, mar die in eerste instaansie toch beter even los van me-
keer hullen wodden kunnen. Dat de tael echt een heufdro!!e speult zal misschien 
dudelik wodden as laeter perbeerd wodt puzelstokken zoas van vandaege an me-
keer te zetten, bi'jg!ieks van een psycho!ogisch perspektief uut. Butendat, ok ik 
moet zunig wezen mit de tied, dat die spendeer ik now louter an de tae!, om mit 
jim op mien terrein een verkenning te maeken. 

Laot ik, eerdat ik naor de tael as wereld van vormen en betekenissen ze!s toegao, 
numen dat we hier bi'j omme in 't verleden hel vaeke et Stellingwarfs in et eer-
ste plak zaggen as de tael van de gemienten Oost- en West-Stel!ingwarf. En ok 
vandaege-de-dag en in de toekomst koppelen wi'j oonze tael an oonze eigen 
leefwereld Stel!ingwarf. Wi 'j hebben toch allied et idee dat wi 'j et hier ze!s een 
betien veur 't zeggen hebben en dat we zels een boel dingen veur mekeer bren-
gen kunnen zoas wi'j dat willen, ok mit oonze tael. Krek zoas we et Drents een 
zaeke van de perveensie Drenthe en de Drenten vienen, et Overiessels een vet-
antwoordelikhied veur die perveensie en al zo wat henne. Zo willen wi'j veur de 
eigen tael van oonze gemienten ok zonder perdon de staotus van diel ifi van et 
bekende Europese haandvest, !os van idenen over taelverwaantschop mar wel 
vanwegens opvattings van oons as mondige burgers die heurzels as Stelling-
warvers in de toekomst honderd percent serieus nemen willen. Dat gaf en geft 
oonze regio al een eigen voiweerdig gezicht mit oons Stellingwarfs, zoas Over-
iessel mit et Overiessels, Drenthe mit et Drents, Grunningen mit et Grunnings en 
Gelderlaand mit et Gelderse Nedersaksisch. En wi'j weten dat wi'j ok krek 
zoe'n plak willen veur et Stellingwarfs in oonze leefwereld as et Fries die veur 
de Friese situaosie het en nog veerder uutbouwt. Wiels ze daor in Assen, Am-
hem enz. nogal es wat schruten veur binnen. Aj' wat dat anbelangt van ofstaand 
even naor oons kieken, dan is zoks toch we! opmarkelik. Ft is bes!ist een biezun-
der stokkien eigenhied, daor wel es te makkelik an veurbi'j gaon wodt. 

Mar kommen we op et punt van hoe veer gaot et Stellingwarfs aenlik en wat zol 
Tr ók nog bi'j heuren, dan zien we et Noordwest-Overiessels toch ok gauw as 
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Stellingwarfs en vervolgens numen we dan ok nog de Stellingwarfs klinkende 
tael van een raand van Zuudwest-Drenthe. Die van Noordwest-Overiessel zien 
heur eigen tael trouwens ok as Stellingwarfs en numen die ok wel zo. En dat is 
begriepelik vanwegens de grote verschillen mit o.e. de appatte tael van Sallaand 
en Twente. Veur een Overiesselder bestaot 'et Overiessels' feitelik niet, kuj' zeg-
gen. Mar in Drenthe praoten ze in 't eerste plak vaeks toch graeg van Drents, ok 
veur de raand mit Stellingwarfs in 't zuudwesten. Want een Drent praot Drents 
vienen ze, ok al is 'tin soorten. 

A'k dan vergelieke wodt donkt mi'j et Stellingwarfs bi'j oons aanders en starker 
beleefd as in Overiessel en zeker ok in Drenthe. Dat het daenk' te maeken mit et 
grote verschil mit de aandere Friezen o.e. in tael en deurdaj' je verbunnen vulen 
mit een vanoolds nogal op himzels staonde eigen regio die nog altied as een ien-
hied vuuld wodt en daor veur j ow de oolde tael een starke baand mit het. Daor 
komt bi'j et gevuul dat de eigen leefwereld van zeg mar de jaoren zestig of de 
hieltied slimmer verhollaanst. Veural deurdat de kiender niet zo yule meer groot-
brocht wodden mit de streektael mar mit et Nederlaans. En dat gaf en geft krek 
omgekeerd een reaktie van bewustwodding van et elgene en de eigen regio. Mar 
dat is op ere plakken netuurlik ok wel zo. 

Mit biezunderheden van de eigen tael beleven meensken et eigen gezicht, en 
aanderen kennen je dent dat eigen taelgebruuk. Streektaeldeskundigen hebben 
van dat feit profiteerd, zoas bi'j de bekendste indielinge in de Nederlaanse 
streektaelen en dialekten. 1k doele op 'e indielinge van Jo Daan en D.P. Blok, 
publiceerd in 1977 in et vri'j bekende boekien Van Randstad tot Landrand en 
eerder al opneumen in de Atlas van Nederlaand, verzorgd deur de topografische 
clienst. Veur et maeken van die kaorte bin in 1939 een protte infermaanten 
vraogd om an te geven op de tael van wat veur dOrp heur eigen et meerste leek. 
Zodoende kreej' grote streektaelgehielen op 'e kaorte. Die verscheen veur et 
eerst in 1955 in een officiele publikaosie. 

Daan en Blok heur streektaele-indielinge lat as gebied veur et Stellingwarfs de 
gemienten Oost- en West-Stellingwarf zien mit de Kop van Overiessel boven et 
Zwattewaeter, mar wel zonder et plak Zwatsluus. Kick mar naor nommer 22 op 
kaortien 1. le vienen et Stellingwarfs zo'k al zee ok nog in een raand van Dren-
the, zeg mar De Smilde en de dorpen van ongeveer de ni'je gemiente Wester-
ve!d. Dat gebied is mit mekeer dus et taelgebied van et Stellingwarfs, en die 
indielinge, die de dialektologen zels ok al hadden dent taelkundige vergelieking, 
komt dus vot nut et gevuul dat de bewoners van die gebieden zels hebben over 
wat nog heur tael is en wat aenlik niet meer zo. Kaortien 2 lat et gebied nog wat 
scharper zien. 
Et het now eerst zin om veur mien uut!eg alle voile klinkers even in schema te 
zetten. Om de tied kan ik et veerder mar over een klein tal hebben en moet ik de 
mitklinkers overslaon. 
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Streektaelen in 
Nederland 
Op et kaortien hieronder kuj' de dia-
lekigebieden zien die we in Neder-
laand hebben. De veur oons be/an g-
riekste naemen van die streektaelen 
geven we hiernaost. De getallen lopen 
op en geven zo de graod an van ver-
schil mit et Nederlaans. Et Stelling-
warfs het no. 22 en is appat angeven. 
De greenzen van et Stellingwarfs ziej' 
nog dudeliker op blz. 66. 

De streektaelen /8 tIm 26 bin 'Neder-
saksisch' en lieken zodoende ok op 
taelen die in et angreenzende pat van 
Duutslaand praot wodden. 

5.  Westfries-Noordhollaans 
6.  Utrechts-Alblasserwaards 
13. Zuudgelders 
18.  Veluws 
19.  Gelders-Overiessels 
20.  Twents-Graafschops 
21.  Twents 
22.  Stellingwarfs 
23.  Zuuddrents 
24.  Middendrents 
25.  Kollumerlaans 
26.  Grunnings en Noo rdd rents 
27.  Fries 
28.  Buldts, Stadfries, Midslaans, 

Âme/wins 

lrc 
Kaortien 1. De streektaele-indielinge neffens Daan en Blok. Hier overneumen 

uut Bloemhoff, Henk, Stellingwarf in de Middelieuwen. Blaeder-
hoe/c. Wolvege, 1989. 
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Kaortien 2. De greenzen van et Stellingwarfs (tekenwark G. Lantinga). Hier 
overneumen uut Bloemhoff, Henk, Stellingwarf in de Middelieu-
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-aachter 	 + aachter 	 tongehoogte: 

je(:), y(:) 'kiepe'/'ziepe'; 'uut'/'mute' 
	

u(:) 'toe'/'roet' 	 4 hoge 

L(:), A(:) 	'wit'/'weten';'putte'/'neute' 
	

o(:) 'bok'/'oge' 	 3 hoge 

e(:), ii 	'pette'/'waeter'; 'dOrp' 
	

D(:) 'sokke'/'slaopen' 	2 hoge 

a(:) 'man'/'laand' 	 1 hoge 

Et systeem van voile klinkers in et Stellingwarfs. Mit de netaosie (:) wodt be-
doeld dat ok de lange klinker veurkomt: een woord-veurbeeld wodt nao de 
schuine streep geven. De kotte [ce] komt niet in veul woorden veur en dan nog 
benaemens oostelik, en zo ok westelik bezuden de Lende. Onderstreept staon èè 
en ôô uut gebied 1, kaortien 3, biz. 72. 

Wat beleven de streekbewoners mit naeme as verschil? Dat is in veerweg et 
veui-naemste plak de lange ae-klaank, zo het blieken daon. Et is niet veur niks 
dat et Stellingwarfs wel deur de meensken tekend wodt mit dit zinnegien: Et 
waeter klaetert tegen de glaezen. In zudelik-zuudwestelik Drents, mar niet in et 
Stellingwarfs-Drents, en in et Overiessels van roegweg bezuden et Zwatte-
waeter, klinkt dat as Pit water kiatert tegen de glazen. Dat die klinker ae zo stark 
opvaalt komt niet louter deurdat de angreenzende streektaelen him gewoon niet 
hebben in heur klinkersysteem, mar omdat hi 'j in honderden woorden zit, mis-
schien wel in meet as duzend, en dus kuj' je bi'j 't gebruuk van a! die woorden et 
verschiensel de hieltied weer bewust wodden. 

De klinker ao, rechts in et schema en krek as de ae ok mit de tongehoogte twieje, 
zit ok in een hiele protte woorden. Mar die ao, van woorden as slaopen en jaor, 
is veerderop in Overiessel, Gelderlaand, Drenthe en Grunningen ok zo. Et gaot 
hier dan ok om een algemien kenmark van et Nedersaksisch. Dat komt, de 
oolde, oergermaanse ê' van veer veur oonze jaortelling het him in et zonuumde 
Westgermaans ontwikkeld tot een lange a. Da's in de tied van et jaor nul tot on-
geveer 500 jaor nao Christus. Die lange a vien ie in et Nederlaans nóg, daenk an 
slapen en jaar, mar et Nedersaksisch het nao die tied een aandere ontwikkeling 
niitmaekt, in die taelgroep ontston de ao. En dat geft mitien de gelegenhied om 
een belangriek verschil tussen Stellingwarfs/Nedersaksisch en Fries an te geven. 
Vent de Friese tael is d'r een ontwikkeling van Westgermaanse a via ae en ee 
naor ie, vgl. Fries jier mit Stellingwarfs jaor en Fries sliepe mit Stellingwarfs 
slaopen. 

1k nuum nóg een opvalend verschil tussen Fries en Nedersaksisch dat kommen 
is deurdat Fries en Nedersaksisch uut mekeer gruuid binnen van et Westger- 
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maans nut. De Westgermaanse twieklaank au wodde in et Fries aa en laeter ea, 
vandaor een Fries woord as each of ok we! eec/i. Mar veur et Nedersaksisch ligt 
et aanders. Daor wodde de au tot oo, vandaor de oo in woorden as oge, zie et 
schema. Om kot te gaon, et nut mekeer gruuien in een weste!ike Westgermaanse 
toeke mit Fries en Engels tegenover meet in!aanse taelen as et Nedersaksisch is 
de oorzaeke van grote verschillen tussen Fries en o.e. Ste!!ingwarfs. En die wod-
den deur veerdere ontwikkelings nog starker. Et taelverschil mit et Fries is zó 
groot, dat mennig Stel!ingwarver hiere in Berkoop, zo dichte onder de tael-
greens van de Kuunder, et Fries niet of amper verston begin disse ieuw. En dat is 
vandaege-de-dag an de zuudkaante van de Lende bi'j een protte nog zo, ok al bin 
de kontakten mit et Fries al mar starker wodden. 

Hoe zit et an de zuud- en oostkaante van oons gebied? Daor heuren we meerst 
dezelde k!inkers nut et klinkersysteem dat ik ni'jsies gaL mar d'r bin ok ver-
schillen. An weerskaanten van de ae-aa-greens bin ze heur Mel slim van et ae-
aa-verschil bewust. Dat vaalt bi'Jglieks te !ezen in et proefschrift van Albert Sas-
sen over et Drents van Runen, nut 1953. Die studie geft ok een protte infer-
maosie over tae!verschil!en veerder in Drenthe, in Noordwest-Overiessel en 
Stellingwarf. 1k heb een tal taelkaorties nut Sassen zien boek veur jim overneu-
men om een tal overienkomsten en verschillen zien te !aoten. 

Op kaortien 3 zien Jim et Ste!lingwarver gebied mit ae angeven as no. 2 (zie b!z. 
72). Tot Jim schrik misschien zien Jim een westelik gebied mit et ciefer drieje dat 
d'r inienend niet bi'J heurt. Inderdaod, daor hebben ae-woorden gien ae mar aa. 
Om aandere redenen rekenen Daan en B!ok dat gebied d'r liekewel al bi'j. 
Interessaanter veur oons is, hoe náó de gebieden 1, 4 en 3 (oostelik) oons bin-
nen. Et oostelike gebied 3 het in p!aets van de ae de !ange, heldere aa en gebied 
1 ok. Mar gebied 1 het nog een aandere biezunderhied. Et het naost de dichte ee 
die wi'J nut oons eigen Stellingwarls kennen, nog een eupener èè die niet zo eu-
penis as de ae van waeter, en naost de 00 het et nog een eupener àà die weer niet 
zo eupen is as de ao in slaopen,jaor. 1k heb die klinkers in et schema hierboven 
appat zet en onderstreept. Zo bestaot naost et woord weke = week (mit ee) et 
woord weke = woerd (mit èè) en naost poten as meervooldsvorm van pote staot 
pbten as warkwoord. 

In sommige dorpen en niet in al dit soort woorden toegelieke liekt et verschil 
tussen ee en èè, en dat tussen oo en 66 te verdwienen. Warschienlik het dat 
opvalende, taelhistorische verschil in gebied 2 en 3 ok bestaon. In gebied 4 heb-
ben ze in et plak van de ae of heldere aa de aachterklinker ao, die naor et noor-
den, dus naor Grunningen toe, nog donkerder kleurt. Dat gebied wiekt daordeur 
slim of. Daor klaotert et waoter tegen de glaozen. 

Et Stel!ingwarfs s!uut dus 't meerst an bi'j et gebied zudelik van Noordwest-
Overiessel en bi'J Zuudwest-Drenthe, en ok veur een boel aandere geva!!en bin 



de verschillen mit Noord- en Midden-Drenthe groot. Binnen Drenthe zels nemt 
Zuudwest-Drenthe een hiel biezunder plak in. Sassen nuumt een protte verschil-
len in klaank- en vormverschiensels en in et veurkommen van pattie woorden. 
Die bin veur et grootste pat geografisch bepaold deur ien en dezelde greens, de 
oostgreens van et oolde Dieverder dingspil. In mar liefst 35% van alle taelkaor-
ten die Sassen onderzocht het komt et appatte plak van et Zuudwest-Drents d'r 
out. Zuudwest-Drenthe sluut et meerste an op et zudeliker Overiessels en veur 
zoe'n 33% van de deur Sassen nuumde eigen verschiensels van et Zuudwest-
Drents gelt dat ze ok in oons eigen Stellingwarfs en dat van Noordwest-Overies-
sel veurkommen. 

Een eerste, belangrieke konklusie is dat et Stellingwarfs, et Overiessels noord-
westelik in die perveensie en et Zuudwest-Drents as een bepaolde ienhied begre-
pen wodden kunnen. Binnen die regio wodt et ae-gebied slim dudelik onder-
scheiden van et aa-gebied en toegelieke is de langste greens, die mit gebied 1 
op kaortien 3, nog es dubbel stark deurdat in gebied 1 èè en bO anwezig binnen 
naost ee en 00. 

Mar d'r bin meer anwiezings van starke overienkomsten binnen et ae-gebied, 
die dos zeg mar et idee van een Stellingwarfse taelienhied verstarken kunnen. 
Neem bi'jglieks kaortien 4 (zie blz. 72). Oonze Stellingwarver woorden ruun, 
bruun en huud bin woorden mit een uu [y] die eerder een oe [u] west het. Die 
veraandering vien ie ok in et westen van Nederlaand. Hoewel et hier om een ei-
gen ontwikkeling gaon kan is ok invloed nut West-Nederlaand dus meugelik, 
mar de [y] is in ieder geval eigen in vergelieking mit et angreenzende Drents. Et 
woord moes = muis hewwe in een groot pat van et ae-gebied nog al mit oe, mar 
zuudwestelik is dat woord ok al [mys] wodden. We zien trouwens an et kaortien 
dat mit naeme in Zuudwest-Drenthe et [y]-gebied met zo groot is as et ae-ge-
Ned. Ok kaortien 5 (zie blz. 73, enz.) lat zien dat de 'eigen kenmarken' niet hie-
lemaole dezelde spreiding hebben as et ae-gebied, mar een kleindere. Et gaot in 
dit geval om een [o:] die in et Stellingwarfs verhoogd is tot [u:]. Koegel in plaets 
van kogel her nog et grootste spreidingsgebied, zoemer i.p.v. zomer of zommer et 
kleinste. En voegel, westelik van de onderbreuken lijn, zit d'r tussenin. 

Kaortien 6 sluut nogal stark op kaortien noinmer 3 an. Boven de deurtrokken 
zwatte lijn wordt sk in et begin van woorden zegd, boven de lijn van onder-
breuken strepies wodt sk ok in et woord zegd, dos ie heuren daor aske in plaets 
van asse, wasken i.p.v. of naost wassen enz. 

Ok kaortien 7 is de muuite weerd. Niet allienig deurdat et ae-gebied veur et 
grootste pat overlapt wodt deur joe/jow = jou i.p.v. oe en deur Jim in plaets van 
ie. Je zien ok de biezundere spreiding van i'J in plaets van ie = jij. Dat i'J vien ie 
op 'e kaorte in et oosten van Oost-Stellingwarf en in Noordwoolde, mar aanders 
niet. Vent et projekt Stellingwarfs Woo rdeboek heb ik ok opgiften uut et weste- 



like pat van Oost-Stellingwarf: nut beide Berkopen dus, en ok nut Buil en De 
Hoeve, dus rond Noordwoolde in West-Stellingwarf. In de gevallen dat oostelik 
Oost-Stellingwarf zoe'n eigen pesisie zien lat, daenkt Sassen as verklaoring d'r 
an dat oostelik Stellingwarf lange(r) bi'j Drenthe heurd het, lichtkaans tot in de 
14e ieuw. (Mar West-Stellingwarf hielemaole niet, is tegenwoordig de opvatting 
van kenners as D.P. Blok.) 

Now is et ienigste gebied in Drenthe dat an de Stellingwarven greenst en dat ij 
kent, de Kop van Drenthe. Mar kiek ie naor de verbieningswegen op 'e kaorte 
van Oost-Stellingwarf uut 1685, van Schotanus, dan bin plakken as Oosterwool-
de, De Fochtel en Appelsche an de oostkaante hielendal ofsleuten deur veenge-
bieden. De ienigste verbieningsweg naor et oosten lopt via De Hanle naor et 
Noord-Drentse Norg. Mar an de zuudlcaante vien ie mar liefst vier verbie-
ningswegen naor Drenthe. En dat is krek naor een Drents gebied dat neffens et 
Drents woordeboek gien i 'J  het veur ie, mar et is krek wel naor et gebied in 
Drenthe daor oostelik Stellingwarf warschienlik bi'j heurd het, et Dieverder 
dingspel. Oostelike karken zollen van Diever nut sticht wezen. 

1k trek de konklusie dat 'oostelike verschiensels' met in alle gevallen makkelik 
as Drents verklaord wodden kunnen, ok al kommen ze ok in Drenthe veur. De 
ontwikkeling 'ie wodt i :1'  kan zonder perbleem as een eigen, plaetselike klaank-
ontwikkeling zien wodden. De oolde lange ie wodde an et woordaende makkelik 
een twieklaank, krek zoas de i 'fin hi 'f = hij op een ie weerommegaot en zo ok 
komt ni 'f = nieuw nut nie, een ontwikkeling diej' ok veerderop in et Neder-
saksisch zien. Krek ok in een nogal ofsleuten gebied as oostelik Stellingwarf 
kun heur makkelik eigen ontwikkelings veurdoen. Een bekendere en dudelik 
eigen ontwikkeling in oostelik Stellingwarf die ongeveer overienkomt mit et i 'J-
gebied, is et optreden van ee in plaets van ae veur r, dus in woorden as veren in 
plaets van vaeren, peer in plaets van paer. 

Kaortien 8 lat een tal biezundere woordvorms zien. Et voltooid dielwoord is in 
oonze gemienten zonder ge- d'r veur. Ze hebben et daon, met gedaon, of, zoas 
zudeliker zegd wodt: Ze hebben et edaon. Et gebied noordwestelik van de ar-
ceerde greens het gien slot-e in voltooide dielwoorden van ienlettergrepige 
grondwoorden zoas et zuudoostelike gebied dat wel het in edaone, eziene en zo. 
Dat noordwestelike gebied komt aorig overien mit et ae-gebied. Veerder is ok de 
-t van hi 'J schrzft, hi 'J blift beweerd bleven in et grootste pat van et 'echte Stel-
lingwarf'. 

Et gebied mit spoorstok = dwashoolt daor et peerd an trekt op kaortien 9 !iekt 
nogal op et gebied van Jim en Jow op kaortien 7. Krek as Jim en jow s!uut et 
spoorstok-gebied an op et Friese gebied mit dezelde woorden. 

Kick ie naor kaortien 10 tenslotte, dan ziej' aldereerst hoe gril!ig et kaortbeeld 
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van et woordveurkommen wezen kan. Wi'j kennen hier bi'j omme et woord 
heileuver veur 'ooievaar' niet, dat vien ie in Zuudwest-Drenthe en Overiessel 
daor bi'j onirne. Hoewel et niet op 'e kaorte staot, het ok Stienwiek heileuver 
kend, zo her sneuper Dick Weidema indertied in een oolde bron ontdekt. 

Et stork/stork-gebied is wonder van vorm. Et Stellingwarver stork-gebied liekt 
in eerste instaansie toch een Drentse aachtergrond te hebben. Mar ok now weer 
is et geveerlik een typisch Drentse oorsprong an te nemen. Stork bliekt een alge-
mien Westgermaans woord west te hebben dat nog as stork in et Engels en as 
storch in et Duuts bekend is. Sassen geft stork ok veur Westerwolde, Schone-
beek, Twente en de Aachterhoeke, en et Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(WNT) nuumt nog dat et eerder in Zuud-Hollaand zegd wodde. De stork-eilanen 
op et kaortien moe'n zodoende as resten van een oold, groter stOrk-gebied zien 
wodden en zeker niet as invloed van et iene gebied op et ere. Stork hoeft in alle 
geval beslist niet as typisch Drents te gellen. 

D'r bin een hiele barg aandere versehiensels die et bevergelieken weeitl binnen. 
Mar ik wil now staorigan op et slot an. We zaggen dat de ae/aa-greens van woor-
den as waeter/water enz. et  Stellingwarfs as et waore ofvredigt van et aandere 
Nedersaksisch en dat aandere onderscheidende greenzen binnen dat gebied zit-
ten. Et is waj' numen een ervaringsgegeven dat die verschillen zelden deur de 
meensken vuuld wodden as greenzen van een Stellingwarver taelgebied, mar dat 
is niet zo mit de ae. Misschien komt dat behalven deur et grote tal woorden mit 
ae ok deur de lange, dudelike anwezighied van de ae. Neffens Sassen bin d'r al 
in 14e ieuwse bronnen anwiezings van de anwezighied van de ae. Misschien her 
de ae van de stad Stienwiek uut om him henne grepen, zegt Sassen Dat is nog 
iens niet zo gek, want die stad is nao et jaor 1000 een karkelik, bestuurlik en 
ekenonñsch centrum wodden, ok veur de Stellingwarvers hier bi'j omme. 
Pijnacker zien kaorte van Drenthe uut 1634 lat dan ok een oolde verbieningsweg 
zien van Stienwiek over Viedder naor Appelsche, Buil en Else. 

Mar hoe eigen is et aandere? De sk in woorden is gewoon een overbliefsel uut et 
algemiene Westgermaans en zo ok de ofwezighied van et veurvoegsel e- in 't 
voltooid dielwoord in oons eigen Stellingwarfs, de ofwezighied van et aachter-
voegsel -e in edaone enz., de her bi'j omme nog anwezige -tin hij bljft en de 
anwezighied van stork. Mar de anwezighied van Jim en jow/joe = 'jou' in plaets 
van zudeliker oe oogt in eerste instaansie Fries. Toch bin veur een ooldere alge-
miene anwezighied van die tael weer gien echte anwiezings. Ok een ontliening 
uut et Fries tot een flunk aende Overiessel in is mar de vraoge. Veurlopig liekt 
een aandere verklaoring veiliger, van o.e. Klaas Heeroma, waorin een ooldere, 
algemienere kusttael anneumen wodt daor et Fries stark femilie van wezen zol 
en daor ok aandere taelsystemen as et Stellingwarfs sporen van beweerd hebben 
zollen. 
Netuurlik zeg ik niet dat d'r gien jongere of ooldere Friese lienwoorden in et 
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Stellingwarfs van oonze kontreinen zitten. Jister, verzinnen en redens bin in 
mien ogen redelike veurbeelden, en spoorstolc van kaortien achte smut daor bi'j 
an. Want dat komt veerder vanoolds in et Fries veur of in gebieden die Friestae-
hg west hebben. 

Et ontstaon van de oe in bi'jglieks koegel en van de uu in huud en zo bin in mien 
ogen eigen ontwikkelings of missehien sluten ze an bi'j ontwikkelings in de al-
gemienere Hollaanse kusttael, dat staot nog te bezien. De oostelike i'j = ie is ge-
woon een eigen ontwikkeling. 

Mar hej' toch ok nog niet zels een peer mooie, eigen dingen van et Stellingwarfs, 
heur ik jim daenken. Jaowel. Dat bin dan netuurlik eigen resten van et Westger-
maans of eigen ontwikkelings van Iaeter tied. Daenk an Dc klinke scheut me ont, 
Et koppien vul me ont. De scheidberhied van warkwoorden mit ont- dus, die 
weerommegaon zal tot de Westgermaanse tied mit ont- as los woord, wat niet 
meer uut ere streken bekend is. En in doemske = duimeling en voelske = ' t zelde 
as voelens, de naogeboorte bi'j een koe, ziej' nog ske dat ooit etzelde was as 
schoe = omhulsel en dat ok veurkomt in et bekende en ok in Drenthe veurkom-
mende woord haanske = handschoen. En neem de ofwisseling van et soort 
ic/wi 'j/jim/zi 'j  moe 'n mit omdat ie/wi 'j/jinilzi 'j  moeten; ie/wi 'j/jinilzi 'j  knit, 
naost omdat ic/wi 'j/jinilzi 'j  kunnen. Die komt zo 't schient ahlienig bi'j oons 
veur, in een pat van Noordwest-Overiessel en veerder... in Vlaanderen, neffens 
dat perfester Johan Taeldeman mi'j ooit vertelde. 

De -e in warkwoordsstammen ahhienig nao b en d, dus bi'jglieks in eider ' egt', 
eidede 'egde', het eided 'heeft geegd', krek as in schrobbet 'schrobt', schrob-
bede 'schrobde', her schrobbed 'heeft geschrobd' hiekt ok eigen in veurkommen 
en gedrag. Zokke vorms vun ik in onderzuuk veur mien proefschrift ok in 
Noordwest-Overiessel en laeter in materiaol veur et Drents woordeboek, nut et 
Zuudwest-Drents van Hoogeveen. Ok konstrukties mit twie dielwoorden zoas in 
Hi 'j zol et heurd hebben wild, Zi 'j  mos et wel anvuuld hebben kund bin riekelik 
biezunder, krek as de ok binnen et Stellingwarfs biezundere oddering in zien had 
lopen naost gewoner lopen zien had en heurd had zingen naost zingen heurd 
had. 

Netuurhik verdienen et eigen gezicht en et komof van et Stellingwarfs meer 
onderzuuk om et zicht d'r op beter te kriegen. Mar veurlopig zet ik even een 
punt. Wodt et gevuul van een eigen identiteit in de tael nog stokken groter as de 
hieltied meer onderscheidende verschiensels vunnen wodden? Dat zal wel niet 
zo, al hangt et netuurhik ok of van et beriek per verschiensel. In alle geval dee 
dis!ange de eigen taelwil veur et behoo!d van et Stellingwarfs, et aanders wezen 
in tael as Friezen en Hol!aanders en et besef van et ae-gebied al een hieleboel 
goeds. Wat de veerdere tae!kundige overienkomsten en verschihlen anbe!angt 
hewwe in a!!e geval op dit mement wel even genoeg an een forniulering van Sas- 



sen uut 1953, die mi'j nog altied goed voldot: et veiligste staandpunt is et Stel-
lingwarfs te beschouwen as een streektael die in wezen niet Fries is mar die wel 
een tal Friese biezunderheden in him bet. 
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Hans van Borselen 

De politieke en sociaal-economisehe identiteit 
der Stellingwerven in historisch perspectief: een 
stellingname voor de toekomst 

Onder de titel 'Nationaal Succes' heeft essayist Ian Buruma in een artikel enkele 
weken geleden in het weekblad De Groene Amsterdamtner een beschouwing 
neergezet met betrekking tot de uiteenlopende denkbeelden over nationaal be-
wustzijn. 1k citeer: 'Het ene denkbeeld benadrukt de etnische identiteit (die gro-
tendeels mythisch van aard is, maar wel heel lcrachtig) ni. taal, cultuur, poëzie, 
geschiedenis en romantische gevoe!ens over bet land. Het andere is gebaseerd 
op politieke instellingen. Beide ideeen hebben tot excessen geleid. Ze kunnen 
beide goedaardige en kwaadaardige vormen aannemen en ze bestaan vaak naast 
elkaar. Dat wil zeggen: bet nationalisme van elk vo!k vertoont zowel romanti-
sche als constitutionele politieke elementen. De vraag is: waar hechten we meer 
belang aan, aan cultuur of aan gemeenschappelijke politieke inste!lingen?' 

Verderop in het artikel noemt Buruma Frankrijk, Engethnd en ook Nederland als 
voorbeelden van politiekrationele naties en het vroegere Duitse en Oostenrijkse 
keizerrijk als voorbee!den van de romantiscbe tegenhanger. Tegelijk geeft Bu-
ruma dus aan dat binnen één natie beide denkbeelden over nationaal bewustzijn 
aanwezig zijn, meestal geografisch gescheiden. Voorbeelden te over: Zuid-En-
geland en the Greater City of London versus Wales en Schotland; Noord-Duits-
land versus Zuid-Duitsland en om maar eens dicht bij huis te blijven: Holland 
versus de rest van Nederland. Nationaal bewustzijn, noem het identiteit, is dus 
met eenduidig, maar op z'n minst twees!achtig. 

Maar is identiteit alleen natiegebonden? Nee, er zijn andere relevante bestuurs-
lagen op dit gebied, zoals de Europese Unie, provincies, regio's en gemeenten. 
Door een fikse verschuiving in de machtsverhoudingen tussen deze vier be-
stuurslagen vinden er om defensieve en offensieve redenen - er zijn tenslotte 
winnaars en verliezers in dit machtsspe! - stevige discussies plaats over oude 
en/of nieuwe identiteit. Om met de Europese Unie te beginnen: zij heeft meer 
macbt en aanzien gekregen na de verdragen van Maastricht (199 1) en Amster-
dam (1997). De Economische en Monetaire Unie treedt in 2002 volledig in wer-
king bij bet verdwijnen van onze nationale munteenheden. De overdracht van 
nationale bevoegdheden aan de Unie zal sluipenderwij s voortgaan. Europa is 
misscbien nog wel halfwas, maar zeker geen wassen neus. In dit kader maakt 
Nederland zich terecht een beetje zorgen over bet handhaven van zijn liberale en 
sociale verzorgingstaat. Dit vanwege de Europese harmonisatie van beleid op 
terreinen als binnenlandse zaken, justitie en sociale zaken: de specifieke 
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Nederlandse identiteit dreigt hierdoor een beetje te gaan afkalven 

Vanaf ongeveer tien jaar geleden werd in ons land de macht van de nationale 
staat aanzienlijk verschoven in de richting van provincies/regio's en gemeenten. 
Door deze decentralisatie en de eerdergenoemde versterking van de Europese 
identiteit is de nationale identiteit een beetje aangetast, zij valt een beetje tussen 
twee stoelen. Toch moeten we ons met vergissen: de Nederlandse identiteit is 
een taaie. Bij het begin van Nederland als nationale staat, nu bijna twee eeuwen 
geleden, was er betrekkeiijk weinig samenhang tussen de diverse bevolkingsde-
len en provincies. Het Iangdurig functioneren van de Nederlandse eenheidsstaat 
- weliswaar van bovenaf opgelegd - heeft als zodanig in aanzienlijke mate bijge-
dragen aan het bewustzijn van het Nederlander-zijn. De eigenheid van ons land 
is dus zeker njet uitsluitend een sociaai en cultuurhistorisch weefsel 'van on-
derop'. 

Dan de provincie. In deze lezing is dat natuurlijk Friesland. Een aparte en voor 
het Westen ietterlijk en figuurlijk een ver-weg-provincie. Deze provincie is sterk 
naarbinnen gericht met een stevige identiteit. Dit gebeurt van nature en traditio-
neel: geschiedenis, taai en cultuur en her zich afzetten tegenover de buitenwe-
reid, met name Holland. De meeste inwoners van Friese gemeenten voelen zich 
Fries, dus onderdeel van Friesland, maar tegelijk zijn ze lokaai autonoom, dus 
anders dan in nabuurgemeenten. In feite zijn er dus in Friesland geen vier, maar 
31 eilanden. Friesland, uiteriijk zo hecht, maar intern zo verbrokkeld? Een 
tegenstrijdigheid of een schij nbare tegenstelling? 

Tenslotte de gemeente. Zoals gezegd hebben de gemeenten de laatste tien jaar 
meer taken, bevoegdheden, beleidsvrijheid, geld en macht gekregen. Ze gaan 
meer de markt op, worden roibewuster, ze1flewuster en trotser op zicbzelf. Ze 
vjnden zich meer de moeite waard, zowei wat betreft verleden als heden en toe-
komst. Met name hierdoor is verklaarbaar dat het cultureel erfgoed beiangrijker 
wordt, evenals lokaalhistorisch onderzoek en her verkennen van de piaatselijke 
eigen identiteit. Naast aandacht voor her verieden is men driftig bezig met her 
ontwikkelen van een toekomstvisie en een toekomstige identiteit die niet los te 
zien vait van de oorspronkelijke historische identiteit. 

Een toenemend aantal gemeenten werkt met elkaar samen: binnen de provincie, 
over de provinciegrenzen been, ja zelfs over de landsgrenzen. Hun eco-
nomische, sociale, cultureie en taaiverwantschap is zodanig dat de klassieke na-
tionale staatsgrenzen bewust worden overschreden. In een 'Europa zonder gren-
zen' worden dergehjke eurregio's ailengs steeds beiangrijker. 

Na deze beschouwing over het begrip identiteit, gekoppeid aan de diverse 
bestuursiagen in dit continent, wil ik me nu concentreren op de Steilingwerfse 
identiteit. Eén ding is nit het voorgaande wei duideiijk geworden: identiteit is 
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niet exciusief gebonden aan een bestuurslaag en de identiteit van de verschil-
lende territoriale lagen liggen niet altijd in elkaars verlengde, in tegendeel duff 
ik wel te stellen. 

Toen ik ongeveer tien jaar geleden vanuit Rotterdam in Ooststellingwerf kwam 
werken en wonen, verbaasde het mij dat er bier weinig gesproken en geschreven 
werd over de unieke sociale strijd die circa 100 jaar geleden gestreden werd door 
de veenarbeiders in Appelscha en omgeving tegen de veencompagnons. Met 
name Domela Nieuwenhuis en ook in zekere mate Troelstra speelden in deze 
strijd een aanmoedigende en ondersteunende rol. Domela - van wie ik een groot 
bewonderaar ben - heeft in 1889 een schitterende rede gehouden in Café Zwart 
(nu Café Huist) in Appelscha voor enkele honderden arbeiders. Deze rede is de 
enige van hem die compleet bewaard is gebleven. Care! Zui!, Pieter Jonker en ik 
vonden dat we iets met dit gegeven moesten doen. We hebben toen de werk-
groep opgericht die nu 'Wervende Stellingen' heet. Deze werkgroep organi-
seerde in november 1991 een thema-avond met als titel: 'Socialisme en Anar-
chisme 100 jaar geleden in Appelscha'. Doel van de avond was die be!angrijke 
en moeilijke periode meer over het voetlieht te brengen, respeetieve!ijk bet his-
torisch bewustzijn met betrekking tot deze periode te vergroten. Tijdens de voor-
bereiding van deze avond ontdekten wij wat de achtergronden waren van de 
enigszins terughoudende opste!!ing van de bevolking ten aanzien van dit thema. 
Men b!eek niet zo graag herinnerd te willen worden aan die periode van bittere 
armoede. De autocbtone Stellingwervers waren meestal niet in het veen, maar in 
de Iandbouw werkzaam. De veenarbeiders daarentegen waren voornamelijk 
'import' -Friezen nit andere delen van Friesland, die later bij de neergang van de 
turfstekerij naar met name Drenthe en Duitsland emigreerden. Anders gezegd: 
de Ste!!ingwervers en de Friezen g!eden zo'n beetje langs elkaar been. 

Terug naar de thema-avond van toen. We wilden de avond organiseren in de 
sfeer van 100 jaar geleden. Carel's vrouw en mijn vrouw maakten Rumfordse 
soep, een aansterkend gerecht voor hardwerkende turfstekers, aangevuld met 
roggebrood, besmeerd met reuzel en be!egd met kaantjes, bet voedsel uit die 
tijd. Heel apart. Dan waren er gedichten, !iedjes, en strijdliederen nit die jaren 
(o.a. het Marianne!ied!). Tussendoor waren er lezingen van Jur Schuur, Johan 
Frieswijk en Tineke Steenmeijer over respectieve!ijk de toenma!ige politieke, 
economische en sociale situatie in deze streek en niet te vergeten de grote en 
unieke vrouwenstaking in Appelscha en bet rechtsproces tegen de arbeiders die 
enkele broden hadden ontvreemd. Troelstra verdedigde deze arbeiders, maar he-
!aas, zij verloren en gingen in bet gevang. Het hoogtepunt van de avond vormde 
de rede van Domela in Appelscha, die werd voorgedragen door Jaap Wever, ver-
k!eed en geschminkt als Domela. De voordracht was zo indrukwekkend dat en-
kele aanwezige verstokte anarchisten met trillende stem fluisterden: 'Hij is bet'. 
Het succes van deze avond was dat op één avond de geschiedenis van 100 jaar 
geleden bij de mensen werd teruggebracht, of andersom, zo u wilt. 



Zo' n project lukt nog wel, omdat het maar 100 j aar geleden - nieuwe geschiede-
nis - is, met veel schriftelijke bronnen. Maar hoe zit het met veel oudere ge-
schiedenis, zoals die van de Vrije Natie der Stellingwerven van 1300 - 1500? 
Toen ik in dienst trad van de gemeente Ooststellingwerf was mijn aandacht di-
rect gevestigd op de Latijnse tekst die boven de ingang van bet gemeentehuis 
hangt. Die tekst luidt in bet Nederlands: 'Oordeelt rechtvaardig, gij mensenkin-
deren'. Die tekst komt voort uit de rechtspraak door de Stellingen - rechters - in 
de Vrije Natie, maar is ook een vermaning aan de leden van de gemeenteraad. Is 
die tekst bedoeld als relatie tussen het verre verleden en het heden? 

Waarmee ik maar wil zeggen, dat als je eenmaal aan bet touwtje van de Stel-
lingwerfse geschiedenis trekt, je vanzelf verder moet: van einde 19e  eeuw naar 
de roemruchte middeleeuwen en vroegrenaissance. En dan stuit je op bet feit dat 
er op dat terrein relatief weinig litteratuur beschikbaar is. De enkele gangbare 
publicaties heb ik vanzelfsprekend gelezen. Het beeld dat overblijft, is onvolle-
dig en tamelijk vaag. Vandaar dat ik in de periode die bij uitstek noodt tot reflec-
tie, namelijk die tussen Kerst en Oudjaar, een essay heb geschreven, met als titel 
Van Wen'en naar Verworven, een zoektocht naar het kenmerkende van de 
Stellingwerven toen en nu. Dat was in 1996. Niet voor niets heb ik het een essay 
genoemd, letterlijk vertaald: een poging, en wat mij betreft, een voorzicbtige po-
ging, tot debat en wellicht tot een onderzoek. 

Mijn essay bestaat uit een aantal aannames, noem bet hypotbesen. Omdat er 
weinig harde historische feiten zijn, kon mijn essay ook niet op harde feiten ge-
baseerd zijn. Wellicht is de beschreven Stellingwerfse geschiedenis vanaf 1300 
ook meer op mythen dan op feiten gebaseerd. Maar als mythen niet ontmaskerd 
of doorgeprikt worden, vorrnen die zich uiteindelijk om in feiten die niet meer 
openlijk betwist worden. Op mijn essay heb ik veel, vrijwel uitsluitend posi-
tieve, reacties gekregen: van lezers, maar ook in de pers. Eén vervoig hierop is 
deze studiedag en een later te verschijnen boekje met de acht lezingen van van-
daag. Heel misschien vindt hierdoor later weer nader onderzoek plaats, dan wel 
gaan organisaties op cultuurhistorisch gebied het één en ander gezamenlijk ver-
der uitdiepen. 1k ben al lang tevreden met de gevolgen van mijn spontaan ge-
schreven essay. 

1k ga er bier vanmiddag niet uitputtend uit citeren. De meesten van u hebben bet 
gelezen of erover gelezen. Wel wil ik de drie stellingen aan bet eind van mijn ge-
schrift kort samenvatten: 

a) Het heden van de Stellingwerven heeft nog steeds een vrij sterke binding met 
het verre verleden, de Vrije Natie oftewel de Boerenrepubliek. Dit heeft ten 
dele te maken met bet feit dat dit gebied een eigen laatmiddeleeuws bestuur 
had, wat toen tamelijk uniek was voor de Nederlanden. Belangrijker is echter 
ook dat de Friezen bij de toevoeging van Stellingwerf aan dit gebied de ge- 
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voelens van de Stellingwervers ten aanzien van onafhankelijkheid en vrij-
heid waarschijnlijk niet hebben onderdrukt of geknecht. 

b) Omdat de Stellingwervers een gerespecteerde minderheid binnen Friesland 
waren, konden zij begrip opbrengen voor minderheden die vanaf ongeveer 
1850 hun gebied gingen bevolken (eerst de Friezen, daarna de Hollanders) 

c) In de tijd van de Vrije Natie der Stellingwerven moesten de bewoners van 
deze streek hun politieke en economische autonomie regelen door het aan-
gaan van bondgenootschappen in alle windrichtingen. Deze positie is in de 
loop der eeuwen in wezen niet veranderd. Met dezelfde pragmatische, nuch-
tere en onafhankelijke opstelling als in her verre verleden werden in het re-
cente verleden - en ook nu nog - economische lijntjes uitgezet naar buurpro-
vincies en buurlanden. 

Deze drie stellingen zijn in de commentaren op het essay niet wezenlijk bestre-
den. Kerst Huisman, cultuurhistoricus en dito redacteur van de Leeuwarder 
Courant, heeft er in een artikel in zijn krant op gewezen dat de zogeheten Boe-
renrepubliek in de Stellingwerven niet uniek voor Nederland was. Er waren 
meer van zulke republieken, zelfs eerder dan in Stellingwerf. Dat is juist, maar 
Stellingwerf was wel de grootste, met altoos een eigen taal en als enige met een 
naam die naar het bestuurssysteem van toen (de Stellingenrechtspraak) verwijst. 
Op het laatst wordt in de historische beleving de grootste en sterkste boeren-
republiek in feite de enig overblijvende en lijkt het dus wel of die ook de enige 
geweest is. Zodoende wordt een mythe dus een gegeven, een feit. 

Veel is in historisch perspectief geplaatst. Maar we moeten verder. Vandaar dat 
ik mij - met inachtneming van het verleden - tenslotte wil begeven op het terrein 
van Stellingnames voor de toekomst. Het zijn er zes. 

I. Ere wie ere toekomt, de Stellingwarver Schrieversronte houdt zich al ruim 25 
jaar actief bezig met het belangrijkste identiteitskenmerk van de Stellingwerven: 
de eigen streektaal en de litteratuur. Taalcursussen, boeken uitgeven, litteraire 
prijzen, woordenboek, streektaalfunctionaris, etc. Prachtig, doorgaan! Hoewel 
men ruim 1200 donateurs heeft - dat lijkt heel veel, maar het is toch niet meer 
dan 5% van de totale bevolking van Oost- en Weststellingwerf - is er toch ook 
duidelijk sprake van een forse vergrijzing. Leeft de streektaal wel bij kinderen 
en jongeren? Een nog actievere rol van leerkrachten op de Stellingwerfse basis-
scholen is derhalve broodnodig. 

II. Taal is het belangrijkste identiteitskenmerk van een bepaald gebied, maar 
lang niet het enige. Het is de overkoepeling en expressie van veel andere ken-
merken, varierend van kunst tot economie, het brede cultuurbegrip dus. Praten 
we dus over de identiteit der Stellingwerven, dan spreken we niet alleen over de 
taal. Dat betekent niet dat de Schrieversronte haar eigen klassieke taal- en 
litteratuurterrein niet een beetje zou moeten oprekken. Een interessant experi- 



ment in dit kader is het project 'In Verbelinge', professionele kunst in de dorpen 
op basis van Stellingwerfse verhalen. 1k ben benieuwd of er een acceptabele 
middenweg gevonden wordt tussen de Donkerbroekse klokkenluider bij het 
Veonn-busstation en Amerikaanse Pizza-popart. 1k heb goede hoop. 

III. Verbreding van de identiteitsdiscussie is dus gewenst, niet alleen taal, litte-
ratuur of beeldende kunst, maar verder. Cultuurtoerisme is een interessant be-
lendend perceel. Op dit gebied zijn enkele cultuurhistorische organisaties (waar-
onder ook de Schrieversronte) met name in Weststellingwerf actief aan het 
samenwerken. Dit cultuurtoerisme kan een interne bewustwording binnen de 
Stellingwerfse bevolking aanwakkeren, maar kan ook tot gevoig hebben dat de 
streekeconomie wordt versterkt. Zou het bijvoorbeeld niet aarclig zijn als de 
Stellingenrechtspraak uit de middeleeuwen wordt nagespeeld? Verdieping en 
verbreding van deze samenwerking, aismede het meer betrekken van Ooststel-
lingwerf bij deze cultuurtoeristische promotie ligt voor de hand. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het verrichten van onderzoek naar historisch en eigentijds soci-
aal en economisch onderzoek naar aspecten van identiteit van de Stellingwerven 
of delen daarvan. Wellicht ligt hier een rol voor de Bank Bercoop, die zo nauw 
en vrijwel exciusief verbonden is met Stellingwerf. Maar bier ligt vanzelfspre-
kend ook een prachtige rol weggelegd voor de andere 'jongere' banken in dit ge-
bied. 

IV. Sprekend over de Stellingwerven en de Stellingwervers kunnen we niet om 
het gegeven heen dat dit gebied drie etnische groepen herbergt: Stelling-
werfssprekenden, Friessprekenden en Nederlandssprekenden. Is iedereen die 
hier woont een Stellingwerver of zijn dat alleen de Stellingwerfssprekenden? 
Ads we over de identiteit van de Stellingwerven praten, hebben we het dan alleen 
over de autochtone Stellingwervers? Zijn deze onderscheiden nog te maken of 
vloeien die drie etnische groepen naar elkaar toe en zijn ze vanuit Friesland be-
zien allemaal Stellingwervers? 1k vermoed het laatste, maar ik weet het niet ze-
ker. Onderzoek is bier op zijn plaats. Wel is Stellingwerf mijns inziens een 
kleine afspiegeling van Nederland: ni. in harmonie met elkaar levende minder-
heden, waar niemand de absolute macht heeft en waar samenlevingscompromis-
sen gesloten moeten worden. 

V. We kunnen er niet omheen: er zijn verschillen tussen Oost- en Weststelling-
werf. West komt wat dorpser en geslotener over dan Oost, terwiji Oost een 
snufje meer zakelijker en pragmatischer is. West heeft wat meer echte Stel-
lingwervers en Oost heeft wat meer Friezen. De overeenkomsten zijn talrijk, 
maar ik heb toch de indruk dat beide gemeenten meer met de rug naar elkaar 
staan en elkaars concurrent zijn. Dat zie je al aan beide gemeentewapens, de 
twee griffloens kijken elk een andere kant op. Dat is jammer. Wellicht dat van-
wege de eerste door mij genoemde identiteitsdiscussie van onderop er weer 
meer toenadering binnen het Stellingwerfse zal ontstaan. Hopelijk zal de poli- 
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tiek in beide gemeenten zich niet volgend, maar activerend opstellen. 

VI. De provinciale politiek richt zich op kansrijke en kansarme gebieden. Stel-
lingwerf is een kansmodaal gebied en hoeft geen speciale aandacht van de pro-
vincie te verwachten. Daarom moeten wij op eigen kracht verder. Dat is Stel-
lingwerf, historisch gezien, niet anders gewend. Het bevestigt opnieuw de 
autonome regionaal-economische positie van ons gebied. 

Stellingwerfse geschiedenis en identiteit een mythe? Waarschijnlijk niet. We 
zijn aan bet graven naar de werkelijkheid. Laten we samen doorgaan, voordat 
we zeif worden begraven! 
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