
de ovend
Stellingwarfs tiedschrift

45e jaorgaank no. 3
juni 2017

"die liquiditeitsprognose is wel arg zunnig,
een second opinion kan daenk ik gien kwaod"

Accountants

 DE GEDIEK  SNEEK  WOLVEGE
T 0513 - 46 91 30 T 0515 - 42 98 00 T 0561 - 61 67 15
F 0513 - 46 21 24 F 0515 - 41 78 11 F 0561 - 61 39 76

www.mrw.nl     -     info@mrw.nl

... as jow MRW Accountants inschaekelen...

...staon jow d'r nooit alliend veur!

DeOvend_juni_omslag.indd   1 23-05-17   10:13



Kolofon

De Ovend wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en komt zes keer in et jaor 
over de heerd bi'j de leden/ab. In dit blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de Stellingwarver 
schrieveri'je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.

Redaktie Jannes Westerhof en Jan Koops
Buro-redakteur Sietske Bloemhoff

DTP BVK grafisch vormgever, Haulerwiek

Omslag Sietske Bloemhoff

Drok Pijper Media, Grunningen

Adres Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 
 Willinge Prinsstraote 10,
 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop
 Till. (0516) 451108

Eupeningstieden  Maendag t/m donderdag: 9.00 ure tot 16.00 ure
administraosie Overleg mit aandere mitwarkers kan alliend nao tillefonische ofspraoke

E-mail info@stellingwarfs.nl

Webstee www.stellingwarver-schrieversronte.nl
 www.stellingwarfs.nl -   (algemien)
 www.stellingplus.nl -  (aktiviteiten)
 www.stellingia.nl -  (digitaal kenniscentrum)

Ok te volgen op        

Lidm./Ab. € 20,00 in et jaor
 Opzeggen kan schriftelik tot ien maond veur et begin van een ni'j jaor

Losse nommers € 4,00

ISSN 0166-7351

D'r mag gien wark uut dit blad overneumen wodden zonder schriftelik goedvienen van de maeker(s).

De Stellingwarver Schrieversronte het per 1 jannewaori 2012 een kulturele ANBI-staotus. 
Dat betekent dat bi'j een gift an oonze stichting et bedrag verhoogd wodt mit 25%, 
tot een maximum van € 1250,00 in et jaor. Giften bin oftrekber, as die meer as 1% van jow 
inkommen binnen.

SSR

DeOvend_juni_omslag.indd   2 23-05-17   10:13



  DE OVEND  1

INHOOLD 2

3

5

6

7
 

9
 

12

16

20

22

23

24

25

26

27

29

30

Jannes
Et veuroffien

Jan Koops
Even veurstellen: Joke Broekman

Van de redaktie
Sutelaktie 2017: help mit en geef je op!

Van de redaktie
Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen 
veur kursus Stellingwarfs

Johan Veenstra
Boris en Joris - katteverhaelen

Jannes Westerhof
Gerard Ziel: dit plak dot me wat

Sjoukje Oosterloo
Mien herinnerings an de buurtschop Drie Tolhekken

Henk J. Jager
Koniferen in Stellingwarf en omkrieten

Van de redaktie
Harmen Houtman wint twiede pries mit verhaele-
wedstried

In Memoriam:
Joop Oosterhof

Van de redaktie
Zaoterdag 1 juli: Stellingwarver Dag in Oolde- en 
Ni'jlaemer!

Jan Willem Teijema
in de tuun

Van de redaktie
Stellingwarfs gedicht op doeken meziekkoepel 
Appelsche

Van de redaktie
Drie ni'je bestuursleden Stellingwarver Schrievers-
ronte

Van de redaktie
Veul belangstelling veur Symposium 1517 - 2017

Van de redaktie
Fietstocht naor Waoteren: 'Een oase van weldaod'

Henk Bloemhoff
Stellingwarver Rentmeestersrekens 1524-1531: in 
drok verschenen

Foto's
Foto omslag: In et schaad van de 
meidoorn (zie blz. 24) 

Foto omslag, 
blz. 24, 25: Sietske Bloemhoff
blz. 3: Jan Koops
blz. 6, 26, 
blz. 27, 28:  Lenus v.d. Broek 
blz. 9, 10, 11:  Klaas Postmus
blz. 13, 14: privé Sjoukje Oosterloo
blz. 16, 17, 18: Klaas v.d. Veen
blz. 22:  privé femilie Oosterhof
blz. 30, 31: privé Henk Bloemhoff

Dit plak dot me wat

Koniferen in Stellingwarf

Stellingwarfs gedicht op doeken

Veul belangstelling veur 
Symposium

DeOvend_juni_binnenwerk.indd   1 23-05-17   10:00



E T  V E U R O F F I E N
Wanneer is een woonplak een stad, een dörp of een dörpien? 

Een plak mit stadsrechten was nog niet zo lange leden een stad, daor 

was gien twiefel over ok al was et inwonertal nog zo klein. 

Alle aandere plakken weren dörpen, buurten of gehuchten. 

In Frieslaand is dat nog zo, al heur ie een inkelde keer wel es iene 

praoten over de stad Drachten. Misschien komt dat deur de 

Elfstedetocht.  In aandere perveensies is d’r niet zoe’n rem en zo bin, 

om d’r mar een peer te numen, Emmen, Hoogevene en Winschoten 

een stad wodden. Over een jaor of tiene zullen Wolvege en 

Oosterwoolde ok wel steden wezen, mar now hebben we in de 

Stellingwarven alliend nog dörpen. Wi’j vienen Noordwoolde al een 

behoorlik groot dörp. Dat vint de heufdredakteur van Noorderbreedte, 

een blad dat iederiene anvieteren wil ‘tot (debat over) een zorgvuldige 

omgang met de noordelijke leefomgeving’ kennelik ok. Et blad het wel 

3500 abonnees, ‘zo groot als de bevolking van dorpen als Grootegast, 

Ruinen en Noordwolde’. 

Mar in etzelde nommer het Jurgen Tiekstra et in een artikel over 

beeldend keunstener Martin Brandsma, die neffens him woont in ‘een 

dorpje in de gemeente Weststellingwerf in Zuidoost-Friesland’.  

As hi’j et now had over et dörpien ‘Noordwolde in Groningen, een 

provincie in Noord-Nederlaand’ mit zoe’n 150 inwoners zol ik begrip 

hebben veur et gebruuk van dat verkleinwoord, mar niet veur ‘oons’ 

Noordwoolde.

Niet dat een kleiner dörp minder is, kiek mar es wat veur moois d’r 

vaeke is en hoevule aktiviteiten d’r binnen. En as et zo uutkomt dan 

doen ze gewoon saemen mooie dingen, zoas et holen van een 

Stellingwarver Dag. Gao mar es kieken op 1 juli in Ooldelaemer en 

Ni’jlaemer!

Jannes
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W ie de Schrieversronte wel es belt of 
et kantoor binnenlopt kan zomar 
es Joke Broekman an de tillefoon 

kriegen of tegen et lief lopen. Zi’j warkt daor 
sund een peer maonden op maendag en 
woensdag as opvolger van Trijnie Telkamp die 
mit pensioen gaon is. Reden genoeg om Joke 
in De Ovend even an jim veur te stellen.

As ik op et ofspreuken tiedstip bi’j heur 
binnenkom en heur een haand geef, zegt ze: 
‘Ik heb al vule over jow heurd…’ Dat belooft 
weinig goeds vanzels en ik begin et argste te 
daenken.
Om eerlik te wezen: ik hadde nog nooit van 
Joke heurd, mar dat moet veur vule meensen 
hiel aanders wezen. Vanuut verschillende 
funkties het ze nogal wat kontakten mit 
meensken had en in de drie baenen die ze 
now het en et vri’jwilligerswark dat ze dot is 
dat ok al krek liek.

Dat begon al bi’j Boom uutgevers, bi’j de 
kombinaosie van de Stellingwerf, Aanpakken 
en de Nieuwe Ooststellingwerver, daor ze op 
kantoor zeten het. Mar as bezorgers es uut-
vullen, dan kon et ok zomar wezen dat Joke 
kraanten rondbrocht, mit heur kollega’s.
Et kantoorwark dat ze daor daon het komt 
now nog goed van passe in Berkoop. Joke 
leerde bi’j Boom warken mit een komputer-
pergramme dat bi’j de Schrieversronte ok 
bruukt wodt veur et vormgeven van boeken, 
lesmateriaol en zok-zo-wat. 
Doe de kiender kwammen (Joke het twie 
dochters van 20 en 22) is ze - nao tien jaor - 
stopt mit warken. Mar doe de jongste een 
jaor of viere was het Joke de draod weer 
oppakt en kwam te lane bi’j een winkel in 
Wolvege.
Nog weer laeter gong ze an de slag bi’j 

uutveertverzorging Nanninga. Daor wodde 
op een bepaold mement etzelde komputer-
pergramme ok bruukt, dat die ervering kon 
ze mooi mitnemen. Daornaost het Joke een 
baene op een kantoor veur bewiendvoering. 
En de dadde baene is dus bi’j de Schrievers-
ronte. En dat bevaalt heur meraokels. Doe be-
stuurslid Jan Russchen heur bi’j et solsetao- 
siegesprek vreug: ‘Hoe zol ie et vienen?,’ doe 
zee Joke: ‘Et zol passen as een waarme jasse!’ 
‘En zo vuult et ok!,’ zegt ze. ‘Et is hiel ver-
trouwd allemaole en et wark is hiel ofwisse-
lend.’ 
As ik vraoge wat dat wark dan is, is de reaktie: 
‘Alle veurkommende warkzemheden.’

Dat hadde de lerer Nederlaans van de HAVO-
top in Et Vene niet docht. Dat was een Fries 
mit minder goeie gevulens veur meensken 

Jan Koops

Even veurstellen: Joke Broekman

Joke Broekman: ‘Et warken bi’j de Schrieversronte 
vuult as een waarme jasse.’
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4  DE OVEND

van ‘beneden De Kuunder’. De schoelekiender 
uut de Stellingwarven kregen op spreekbeur-
ten krapan voldoendes. ‘Nee, die man he’k 
minne herinnerings an, dat ik gaf him gien 
haand doe ik mien diplome kreeg.’

Joke is geboren in Noordwoolde, het daor 
ok in Zuud woond en daornao belaande ze 
mit heur oolden in et kefé op ’e Oosterstreek. 
Heur kollega Jan de Vries, die maendags veur 
et Kenniscentrum in Berkoop warkt, kent ze 
nog van et kefé omreden Jan daor wel speul-
de mit zien band De Muiters. 
Mit Rieks woonde Joke laeter een schoffien in 
Ni’jsliek en now op ’e Oosterstreek.
Joke het de kursus Stellingwarfs volgd, mar et 
Stellingwarfs praoten het ze van huus uut al 
mitkregen. ‘D’r bin Noordwooldigers die prao-
ten Klonies, mar wi’j praoten Noordwooldiger 
Stellingwarfs’.
Et bin ofwisselende warkweken veur Joke. 
Weken die verdield wodden moeten over drie 
warkgevers. ‘Ik gao van bewiendvoering via 
de kaorten (bi’j Nanninga) naor de boeken 
van de Schrieversronte. De iene dag praot 
ik Nederlaans, de eredaegs Stellingwarfs. Zo 
gaot dat.’
Boeken liggen heur wel. De boekekaaste in 
de kaemer staot vol mit Stellingwarver  boe-
ken en de hiele serie van Baantjer staot d’r 
ok in. Daornaost lest ze graeg thrillers. ‘Et kan 
mi’j niet spannend genoeg wodden.’
Dat ligt wat aanders awwe et over een belon-
veert kriegen. Joke kreeg es as pries bi’j een 
verlotting een belonveert anbeuden, mar ze 
duste niet, dat Rieks gong in heur plak. ‘Bi’j et 
raemewasken op een klein trappien heb ik al 
hoogtevrees!’ Mar op een muurbod dat Joke 
kreeg doe ze jaorig was staot een grote belon 
mit gondel op tekend. ‘Et zal d’r toch wel es 
van kommen,’ zegt ze.

Naost de belon staon d’r een tal woorden op 
et bod die slaon op et leven van Joke, zoas 
gezellighied, femilie, straand en sukelao.
Om mit dat laeste te beginnen: heur dochter, 
die bloemiste is, maekte een paosstokkien 

veur op ‘e taofel. ‘Daor liggen paoseigies in,’ 
zegt Joke, die niet gauw stille vaalt, ‘en now 
kan ik me vaeke goed inholen , mar die paos-
eigies…’

Femilie en gezellighied typeren Joke dus ok. 
Heur femilie woont allemaole vlakbi’j. Heur 
zwaoger orgeniseerde es een fesien en doe 
het heur buurvrouw veur Joke een Me-
ga-Mindypak maekt. ‘Mien maote was vanzels 
niet te kriegen,’ zegt Joke. Mit een opmaekt 
gezichte en een masker op is ze naor et fesien 
gaon. De mobiele tillefoon die op ’e taofel ligt 
en die zo now en dan wat geluden maekt, 
wodt d’r bi’j pakt en Joke lat een schitterend 
plaetien zien daor zi’j as Mega-Mindy op 
staot.

Onderwegens naor heur huus kwam ik langs 
een tente veur et dörpsfeest. ‘Daor bin ’k 
ankem weekaende weer vri’jwilliger!’ Et veur 
aandere meensken klaorstaon zit Joke in et 
bloed en het ze veural mitkregen vanuut et 
kefé van heur oolden. ‘Boven de gerage aach-
ter et huus hewwe een uutvanhuzerskaemer 
maekt. Daor vernuvert de jeugd him nogal es. 
En as d’r wat tevule bier naor binnen gaon is 
en et is niet meer vertrouwd om naor huus te 
rieden, dan slaopen ze daor op ’e metrassen 
op ’e vloer. En de aandere morgen breng ik ze 
brood en thee.’

Joke is al 26 jaor bestuurslid van de uutveert-
verieninge DLE, De Laatste Eer. ‘Chris de Vries 
kwam mit een adverteensie bi’j Aanpakken 
op kantoor en ik kreeg de vraoge of ik die 
weke ok op ’e  ledevergeerdering kwam. Mar 
zoas dat vaeke gaot bi’j dit soorte verienings 
kwammen d’r mar een stok of drie leden op 
of. En d’r was wel een verkiezing veur een 
lid van et bestuur. “Och, Joke, zol ie dat niet 
doen willen?” Dat zo belaande ik dus op mien 
vierentwintigste al in dat bestuur. Now heb ik 
deur de jaoren henne wel beter leerd om mit 
et verdriet en de rouw van aandere meens-
ken omme te gaon. Mar bi’j et ofgeven van 
de eerste rouwkaorten doedertieden vanuut 
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  DE OVEND  5

mien wark, stoekte et hatte mi’j in de keel.’
Naost al et warken en de huusholing orgeni-
seert Joke ok nog wel wat vri’je tied. Dan gaot 
ze dus lezen; mar ok mit de hond lopen heurt 
d’r bi’j. ‘Et is een jachthond, dat ik laot him ok 
wel es even los zodat hi’j zien energie kwiet 
kan.’ En veur een hontien in de buurt het ze 
ok altied wat brokkies bi’j heur. ‘Die komt eins 
nooit van et hiem of. Dat vien ik zielig. As ik 
d’r dan an kom dan komt hi’j al wiemelstat-
tende op mi’j toelopen.’

Verschillende kookpergrammes op ’e tillevisie 
inspireren heur en de dochters om te bakken 
en koken. Ze volgden warkwinkels Indone-
sisch koken en now een lunch-brunch veur 
de Paosdaegen.  

D’r liggen ok plannen en gao es mit de 
stamboom an de gang. ‘Van de kaante van 
heit zien mem – dat was een Landkroon - is al 
et ien en aander uutzocht, mar ik wil ok naor 
disse tied toe en alle naokommelings in beeld 
brengen.’
En Joke frummelt nogal es mit spullegies in 
huus. ‘Es wat aandere dingen an de mure of 
op ’e taofel. Mar de basiskleur blift geliek: 
blauw!’
Et kan mar zo wezen dat Joke bi’j heur stam-
boomonderzuuk nog es blauw bloed tegen-
komt. Heur maegiesaachternaeme wodt niet 
veur niks mit een C schreven: Joke Coenrades.

Op maendag 4 september gaot de 
jaorlikse sutelaktie weer uut aende. 
Krek as ere jaoren wodt die belangrieke 

huus-an-huusverkoop van Stellingwarver 
boeken holen op zes aovenden. 

De sutelaktie begint dit keer in West-Stel-
lingwarf; daor wodt suteld op maendag 4, 
woensdag 6 en maendag 11 september. 
Op woensdag 13, maendag 18 en woensdag 
20 september is de sutelaktie in Oost-Stel-
lingwarf.
Om veur een mooi verkooprisseltaot te 
zorgen is d’r vanzels zoveul meugelik 
sutelhulpe neudig! Daoromme vragt de 
veurbereidende kemmissie én et bestuur an 
jim, dat as et even kan, mit te doen an disse 
belangrieke aktie! Ommes, mit naeme deur 
een goeie opbrengst van de sutelaktie kan 

d’r deur oonze stichting weer veur mooie 
ni’je uutgiften zorgd wodden!
Een mooie bi’jkomstighied is vanzels ok de 
gezellighied van de aktie. Mit mekeer d’r op 
uut, mit mekeer de mooie verhaelen dielen 
die opdaon wodden tiedens et sutelen, 
mit mekeer nao ofloop ok wel es foeteren 
omdat et die aovend krek regenen mos, 
mit mekeer an et aende van de aktie toch 
tevreden en voldaon weerommekieken 
en vraogen: wanneer begint de sutelaktie 
volgend jaor? Dat allemaole wi’j’ toch niet 
missen? Daoromme: doe mit en geef je op!

Opgeven kan tillefonisch naor et kantoor 
van de SSR: 0516-451108, dan even vraogen 
naor Immy Sloot. Mailen het liekewel de 
veurkeur, dat kan naor info@stellingwarfs.nl.

Van de redaktie

Sutelaktie 2017: help mit en geef je op!
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6  DE OVEND

Alle twaelf leerlingen slaegden mit glaans!

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen 
kotleden twaelf leerlingen van et Comperio 
College uut Wolvege naor et gebouw van de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. 
Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stel-
lingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor 
examen doen. De leerlingen wodden tiedens 
et examen toetst op et mondelinge en et 
schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. 
Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels 
veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost 
vertellen over een verhael dat ze tiedens de 
kursus schreven hadden. Et schriftelike pat 
beston uut een diktee en et schrieven van 
een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaor-
ties. 

An et aende van de examenmorgen bleek 
dat alle leerlingen et examen ommeraek 
goed daon hadden. Ze kregen daoromme 
allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter 
Jan Baas van de Schrieversronte. De twaelf 
verhaelties die veurofgaonde an et examen 
schreven binnen zullen nog bundeld wod-
den, mar wo’n ok publiceerd in De Ovend. 
De kursus en et examen wodde ontwikkeld 
en veurbereided deur Ageeth Bos, die daor-
bi’j de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff 
en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in 
et volgende schoelejaor de leerlingen van 
groep achte van et Comperio College opni’j 
Stellingwarver les kriegen zullen. 
Et Comperio College is een akkedemisch leer-
punt veur hoogbegaofde leerlingen van et 
basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf.

Van de redaktie

Leerlingen van et Comperio College 
slaegen veur kursus Stellingwarfs
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Ik kan me in de veerste veerte niet indaen- 
ken dat d’r meensken bestaon die niet 
van katten holen. Mar ze bestaon en ik 

kenne d’r goenend van! Ik snappe wel dat 
d’r meensken binnen die meer van honnen 
holen as van katten. Ik vien honnen ok aorig. 
We hadden vroeger algedurig jachthonnen: 
Marco, Flora, Banko… Dat weren kamme-
raoden van me doe ’k een klein joongien 
was. Mar ik hebbe now meer mit katten. Ik 
bin gewoon gek op katten. Ik kan me ok nog 
begriepen dat d’r meensken binnen die nog 
weer aandere huusdieren aoriger vienen, al 
snap ik niet echt wat meensken an slangen, 
witte moezen en makke rotten vienen. Mar 
goed, ieder zien meug, zee de boer, en doe 
kietelde hi’j de vrouw mit de hujvörke. 
Wa’k waorlik niet begriepe is dat d’r meens-
ken binnen die hielemaole niks om huus-
dieren geven. Hebben wetenschoppers wel 
es onderzocht wat veur soort appattelingen 
dat eins binnen? Kan een universiteit dit niet 
es onderzuken laoten? D’r wodt vandae-
ge-de-dag van alles en nog wat onderzocht. 
De meerst idiote dingen. Lessend ston de 
uutkomst van een enerverend onderzuuk in 
de kraante. Ze hebben naogaon hoe vaeke 
as meensken van boven de vuuftig nog seks 
hebben en as ze dat nog al hebben hoe lange 
dat dan over et algemien duurt. Now, ie 
schrikken je een hoetien aj’ geweerwodden 
hoe weinig dat nog is en hoe kot zoks nog 
duurt! Now ja, as zokke dingen onderzocht 
wodden… 
Kan de menister die over de netuur gaot niet 
es onderzuken laoten hoe et komt dat d’r 
meensken binnen die niet van katten holen? 
Kan de Perti’j veur de Dieren hier niet es 
aachteran gaon? Laot ze zokke meensken es 

Johan Veenstra

Boris en Joris –  
katteverhaelen

Jaorig
(schreven deur Yora Canter Visscher)

Vandaege was een biezundere dag, 

Rianne was vandaege jaorig!

Rianne draefde naor beneden, en zag dat 

d’r gieniene was. D’r weren ok gien slin-

gers, en waor weren de kedo’s?

Volgens mi’j weren Papa en Mama heur 

verjaordag vergeten. Ze draefde goelende 

naor et bedde van heur vader en moeder, 

ok gieniene! Rianne besleut naor heur 

beppe te gaon, want die was heur 

verjaordag vast niet vergeten.

Onderwegens kwam ze allemaol vrunden 

tegen, mar die zeden niks. Of aenlik 

sprintten ze allemaole vot. 

Daor wodde Rianne nog goelender van. 

Ze belde bi’j Beppe an, Beppe dee niet los, 

dus dee ze de deure zels los.

Opiens sprong iederiene die ze kende te 

veurschien en zee fielseteerd! Ze hebben 

nog tot diepe in de aovend feestvierd.  
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een half jaor volgen in heur gedregings, doen 
en laoten…  Ik bin raozend beni’jd wat uut 
zoe’n onderzuuk te veurschien kommen zol. 
Ie zollen zeggen dat d’r argens in de genen 
van zok volk wat in et ongerede is. Et kan 
vanzels ok mar zo een ofwieking in ien van de 
hassenkwabben wezen. Lichtkaans dat ze in 
heur jonkhied een trauma oplopen hebben. 
Mar… dat bin vanzels veronderstellings van 
een leek! 
En toch, en dat is et wonderlike, kun et hiele 
aorige, belezen en goed onderlegde meens-
ken wezen die zoe’n ofwieking hebben. Op et 
eerste oge is d’r niks mis mit. Mar ie hebben 
d’r mar rekenschop mit te holen as ze tot je 
vrundekring beheuren en zo now en dan ok 
nog es op vesite kommen, want veurdaj’t 
weten, vienen ze daj’ een viesterd binnen as 
ze ontdekken dat Boris bi’j mi’j op ’e keu-
kentaofel zitten mag en dat hi’j mi’j en mien 
etersbod beslikken mag. Zokke meensken 
daenken daj’ daor de malste dingen van op- 
lopen kunnen. Gekkighied vanzels! Meensken 
bin vule smeriger as katten!
Mar daoromme schiet ik dus algedurig half in 

de stress as d’r vesite komt. Dan moe’k 
eerst even goed in me ommegaon 
laoten as et volk, dat et pattien 
opstraampelt, wel mit poes Boris ak-

kederen kan. Aandersomme hoef ik 
me dat nooit of te vraogen. Boris zicht 

in zowat ieder meenske een soortement 
heilsoldaot en wil bi’j alleman wel op ’e 

schoot en wil iederiene ok wel vulen 
laoten hoe lekker zien roege 

tonge vuult. 

Komt mien schoonzuster de dam op dan is 
d’r trouwens gien inkeld perbleem. Die gaot 
drekt op ’e kni’jen bi’j Boris liggen en begint 
d’r votdaolik mit te praoten en d’r op omme 
te aaien. Boris ondergaot zoks mit et grootste 
genoegen en spint binnen de kotste keren 
dat zowat dot.
Mar soms moe’k hiel arg rap slim drastische 
besluten nemen a’k bepaolde meensken bi’j 
me veur ’t huus uut de auto stappen zie. Dan 
griep ik Boris onder de aarm, bieze mit him 
de trappe op, slute him op ’e bovenverdie-
ping argens op, drokke in zeuven haosten in 
et veurbi’jgaon een geurdinkien in et stop-
kontakt en doe dan mit een grote glimlach 
de veurdeure los. Want ja, de rampen zollen 
netuurlik niet te overzien wezen as disse 
meensken mit Boris in kontakt kommen 
zollen. De ondergang van de Titanic is d’r een 
kleinighied bi’j vergeleken. Ze zollen es kat-
tehaor an heur kriegen kunnen en diezelde 
aovend thuus tot minstens middernaacht mit 
een bossel an de slag moeten. En et meerst 
verschrikkelike zol vanzels wezen as Boris 
uut poere anhaankelikhied en genotzocht de 
naegels in een penty of lange broek zetten 
zol. Dan zol d’r laeter es een hikkeltien te zien 
wezen kunnen! En dat kan netuurlik niet, dan 
kuj’ zoks wel in de voddezak doen, want ie 
willen in disse tied niet in een penty of broek 
mit een hikkeltien lopen. Dan moej’ dus wat 
ni’js kopen en jacht die ellendige lease-katte 
van die schriever uut Ni’jhooltpae je zodoen-
de ok nog op kosten! Dat rotbeest! 
Mar ik doe dus ontspannen en gaastvri’j de 
deure los en zorge d’r veur dat zokke malle 
dingen niet gebeuren kunnen. Et wodt in 
ien woord een geweldig gezellige vesite, d’r 
hangt een heerlike jasmijnlocht in de kaemer 
en Boris ligt boven lieke heerlik op mien twie-
persoonsbedde te slaopen. Dat zol de vesite 
es weten moeten! Ze zollen laeter in de auto 
naor huus toe niet uutpraot raeken over dat 

soort smeerlapperi’je!
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V.l.n.r.: Hieke Ziel-Heida, Lisette, Peter, Gerard, Martine en Henny

De Stellingwarver Dag is dit jaor op 1 juli 
in Oolde- en Ni’jlaemer. In dit nommer 
is daor van alles over te vienen. De Ni’j-

laemster Gerard Ziel is iene van de meensken 
die mitwarkt om van de Dag een sukses te 
maeken. Gerard is geboren in Veno (Vollen-
hove), mar an dat plak het hi’j gien herinne-
rings, want doe hi’j twie jaor was verhuusde 
et gezin naor een boerderi’je an de Schip-
slootweg in Ni’jlaemer. Dit is et plak waor as 
hi’j zien hiele jeugd deurbrocht, vanof zien 
schoeletied warkt, zien vrouw Hieke nao heur 
trouwen woont en waor as de drie dochters 
en de zeune geboren binnen. Hi’j hoeft dan 
ok niet over de vraoge nao te daenken: dit is 
et plak dat him wat dot.

‘Mit peerd en waegen  kwammen Va en Moe 
mit heur twaelf kiender in 1962 van Vollenho-
ve naor de boerderi’je an de Schipslootweg,’ 
vertelt Gerard. ‘Een vule groter bedrief in een 
aandere wereld. In Vollenhove hadden ze 
vier bunder en zeuven koenen in een klein-
schaolig laandschop en hier dattig bunder en 
vuuftig koenen in een grote kaele vlakte. Va 
en Moe kwammen deur al et wark haost niet 
van de plaets. Mit et vule grotere bedrief en 
dattien kiender, want al rap kwam d’r naost 
de zeuven jongen en vuuf maegies nog een 
maegien bi’j, was d’r altied wark. 
We hebben hier een meraokels mooie jeugd 
had. Vanzels moesten we helpen op ’e boer-
deri’je, mar veerder weren we zo vri’j as een 
voegel. Et komt nogal es veur dat boerezeu-

Jannes Westerhof

Gerard Ziel: dit plak dot me wat
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nen niks van et boerken hebben moeten. Bi’j 
oons was dat niet et geval. Zes van de zeuven 
zeunen bin boer wodden. Nao de Middelbao-
re Laandbouwschoele, ik was doe achttien 
jaor, bin ik mitien hier in de boerderi’je kom-
men. Ik kreeg wel de ruumte om mit kam-
meraoden op pad te gaon. Zo gongen we 
bi’jglieks naor de Stuyvesantbar in Wolvege. 
Mar ok veerder weg, naor ´De twie gemien-
ten’ in Irnsum, waor bekende bands as BZN 
speulden. Ok gongen we naor tuunfeesten 
zoas die in Blauhuus en Ooldeboorn. 
Et was niet alliend feesten wat we deden. Op 
’e legere schoele in Ooldelaemer was ik al bi’j 
de gimmestiekklub en zo gauw d’r ies was 
weren we an et schaetsen. De legere schoele 
dee vaeke mit an kuiertochten en we wunnen 
geregeld een pries. Roem 25 jaor bin ik bi’j de 
gimmestiekklub west. Ik bin d’r alderdeegst 
nog veurzitter van west en daor leer ie ok 
weer wat van.’
Naost et wark op ’e boerderi’je het Gerard 
nogal wat bestuurswark daon. Zo is hi’j 
veurzitter west van de L.T.O Weststellingwerf 

en was hi’j veertien jaor lid van de lederaod 
(1990-2004) van Friesland Dairy (Coberco) 
Foods. Now is hi’j nog lid van et bestuur 
van de Iesklub Ni’jlaemer, een klub die vule 
orgeniseert en hiel bekend is omdat op ’e 
baene in Ni’jlaemer de eerste of ien van de 
eerste kotte baenewedstrieden holen wodt. 
De laeste maendag in november is altied de 
jaorvergeerdering en de zaoterdag d’r veur 
wodt de baene onder waeter zet. Et waeter 
komt uut de Schipsloot. Et klubhuus is et ool-
de gemael ‘De Ontginning’. Et is in 1977 kocht 
veur iene gulden en laeter veur zoe’n 100.000 
verbouwd. Et is now alderdeegst een mone-
ment. Naost et schaetsen orgeniseert de klub 
ieder jaor een trimloop, een skeelerwedstried 
en een fietstocht rond et Iesselmeer. De 
verieninge het driehonderd leden uut et hiele 
laand. Et klubhuus wodt ok nog bruukt veur 
buurtbi’jienkomsten. Veur een bestuurslid 
is d’r et hiele jaor dus wat te doen, mar in de 
winters mit ies vanzels et meerste. Mar… dan 
moet een jonge van Ziel zels et ies ok op! Ge-
rard het de drie laeste Elfstedetochten reden. 

De boerderi’je van Gerard en Hieke in Ni’jlaemer
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Die van 1986 was wel biezunder, want die 
ree Gerard tegere mit vuuf breurs en buur-
man Frank Hoekstra. Nao de tocht gongen 
ze naor de iene breur die gien boer was, mar 
fysiotherapeut en die in Liwwadden warkte 
en woonde. Et zal wel nooit eerder veurkom-
men wezen dat zes breurs de Elfstedetocht 
gezaemelik oflegd hebben. Een biezundere 
herinnering is ok de tocht van Staveren naor 
Enkhuzen in 1996, waor hi’j een prachtige 
medallie van het.
Op ’e boerderi’je nam et wark toe in de loop 
van de jaoren. ‘Va kocht in 1979 de plaetse 
die hi’j vanof 1962 pachtte. In 1985 hebben 
een breur die hier bi’j de brogge woonde en 
ikke et bedrief in maotschop overneumen. 
Ik bleef van 1987 of op ’e boerderi’j wonen, 
in dat jaor trouwden Hieke en ik. Mien breur 
is in 1997 overleden en  now he’k een maot-
schop mit Hieke.’ 
D’r is dus niet alliend een ’zielsverbiening’, 
mar ok een nauwe zaekelike verbiening 
tussen Gerard en Hieke. Ze kennen mekeer al 
van de legere schoele. Hieke komt van Oolde-
laemer en zat iene klasse leger en op ’e mavo 
in Wolvege was dat ok zo. Tegere hebben ze 

now een hiel mederne veehoolderi’je mit 
zoe’n 250 melkkoenen. Ze hebben ien mit-
warker die al as schoelejonge helpen kwam. 
Zeune Peter zit op ’e Hogere Laandbouw-
schoele in Liwwadden en wil boer wodden. Ie 
kun niet zo veer in de toekomst kieken, mar 
et arbeidershusien dat bi’j de boerderi’je ston 
hebben ze ofbreken laoten en de woonbe-
stemming is dichtebi’j bleven.  D’r is dus goed 
kaans dat ze nog lange blieven kunnen op et 
plak dat zovule betekent in heur leven. Een 
plak waor aj’  rust en vri’jhied vienen en alder-
deegst nog kiewieten, wilpen en renen zien 
kunnen. Een plak waor aj’ soms in de veerte 
de zeilen van de boten op ’e Kuunder zien 
en an de locht de mooiste wolkeperti’jen. En 
een plak waor aj’ gien verkeersgeluud heuren, 
behalve van een inkelde auto die in de buurt 
wezen moet of die inkelde keer van de trein 
as d’r een slim starke oostenwiend is. Ie rae-
ken d’r an wend, mar as ze nao die iene weke 
in et jaor dat ze mit vekaansie gaon weerom-
mekommen weten Gerard en Hieke et weer 
hiel zeker: dit is et plak dat oons wat dot. 
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An de westkaante van Oosterwoolde ligt 
de buurtschop Drie Tolhekken, waor ik 
opgruuid bin. De naeme Drie Tolhekken 

komt van et eerdere tolhuus dat daor jaoren 
herwerts staon het.
Doedertieden bin de wegen naor Donker-
broek en Makkinge anlegd en op de krusing 
is doe et tolhuus bouwd. Daor moj’ dus 
tol betaelen aj’ wieder reizen wollen. 
Priesverschil was d’r wel, aj’ lopende we-
ren betaelde ie minder as daj’ mit peerd 

en waegen kwammen. Mar de tied van et 
tolhuus was al jaoren en jaoren herwerts eer 
ik op ’e wereld kwam. 
An de weg naor Donkerbroek woonden wi’j  
op de boerkeri’je ‘Welgelegen’ en op ’e boer- 
keri’je naost oons woonde omke Lammert, 
een bruur van mien heit. 

Sjoukje Oosterloo

Mien herinnerings an de buurtschop 
Drie Tolhekken

Twie foto's van et vroegere tolhuus dat op et plak 
ston daor now nog en transfermaterhusien staot. 
(bron: Facebook-pagina van Oosterwolde-Toen)
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Op ’e veurgevel van heur huus ston de naeme 
‘Romsicht’. Romsicht staot d’r tot de dag van 
vandaege an toe nog krekkengeliek bi’j as 
eertieds. Mien oolderlik huus, daor is hiel wat 
an veraanderd. De grote sparrebomen die 
veur ’t huus stonnen bin d’r deur de laetere 
bewoners al rap ofzaegd. Een stokmennig 
jaoren leden is et veurhuus ofbreuken en 
hebben ze d’r weer een ni’j woongedielte 
veur bouwd. Eertieds leup de weg naor Don-
kerbroek veur oons huus langes, mar jaoren 
leden is d’r een ni’je weg anlegd en now 
rieden de auto’s aachter de beide boerkeri’jen 
daele.

Doe mien neve en ik naor de legere schoele 
mossen, kregen we een fiets, hi’j een grune 
en ik een rooie. Aovens as et wark daon was 
weren oonze heiten op straote drok in de 
weer om oons de fietskeunst bi’j te brengen. 
Vandaege is zoks d’r niet meer bi’j. As kleine 
ukken de bienen nog mar amper onder ’t gat 
kriegen kunnen, hebben ze al een loopfiet-

sien en een autoped, zo leren ze al vroeg heur 
evenwicht te beweren.
Aj’ in de vuuftiger jaoren veur oons huus 
daele reden kwaj’ even wieder as ‘Romsicht’ 
over de brogge bi’j de sluus die de Opster-
laanse Compagnonsvaort verbint mit De 
Kuunder. In et broggewaachtershuus bi’j die 
sluus woonde doedertied de femilie Zuide-
ma en laeter kwam daor een sluuswaachter 
Seinstra te wonen, zo goed mi’j nog heugt. 
Bi’j die sluus het in de tied dat de ni’je weg 
daor anlegd is tieden een woonwaegen 
staon. Daor woonde ien of ere uutvoerder mit 
zien huusholing. Zi’j hadden een dochtertien, 
krek zo oold as ik, en zi’j gong mit mi’j naor 
schoele en kwam geregeld bi’j oons over de 
vloer. 

Nog even wieder over de brogge, an de 
Donkerbroekster kaante van De Kuunder, was 
eertieds et zwembad. Ie mossen dan van de 
weg of naor links eerst over een smal pattien 
deur et laand om bi’j et zwembad te kom-

De boerderi'je 'Welgelegen'
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men. D’r weren grote kliedhokken, iene veur 
de jongen en iene veur de maegies. An et 
aende van die kliedhokken weren ok nog wat 
ienpersoons hokkies veur de volwassenen. 
De grond was daor slim veenderig en dus was 
et waeter wat an de brune kaante,  mar daor 
heurde ie gien meenske over klaegen. Et wae-
ter van De Kuunder ston ok in verbiening mit 
et zwembad, zo kon et gebeuren dat d’r wel 
es een verdweelde waeterrotte in et diepe 
bad zwom. Et was d’r altied een drokte van 
belang. Nao schoeletied kregen de kiender 
zwemles an een iezeren staonder mit daor 
een ketten an mit een riem die aj’om je mid-
del vaastemaekt kregen. Waj’ de zwemkeunst 
aorig machtig dan moch ie los zwemmen mit 
korken baanties om de aarms.

An de zuudkaante van de sluus langs De 
Kuunder was een hiele briede stroke bos. As 
kiender speulden we daor bi’jkaans daege-
liks. Et heugt me nog dat daor een hiele boel 
bosannemoonties bluuiden, en d’r ston ok 
een grote haezelneuteboom. Die neuties 
zochten we en legden we te dreugen op 
zoolder. Laeter as ze dreuge genoeg weren 
atten we ze op. Ok speulden we vaeke in et 
onderdukershol, een overbliefsel uut de oor-
log. As dat hol nog es praoten kon, dan koj’ 
veul spannende en ok aangstige verhaelen 
heuren, da’s wel wisse. Veur de onderdukers 
die daor verstopt zatten, weren et levensge-
veerlike tieden, krekkengeliek as veur oonze 
oolden die verantwoordelik weren veur disse 
meensken. Heit en zien bruur zatten beide in 
et verzet, zi’j mossen zorgen dat ze uut hanen 
bleven van de Duutsers en een veilig henne-
kommen vienen konnen. In et onderdukers-
hol wodden ok waopens verstopt. Dat gong 
lange tied goed, tot et een maond veur de 
bevri’jding misgong deur verraod. Nao lange 
zuken vunnen ze de waopens, mar de onder-
dukers die onraod vermoeden weren gelok-
kig op ’e tied vlocht. In feberwaori 1944 bin 
d’r zeuventien daegen lange ok een peer pi-
loten onderdeuken west bi’j omke Lammert. 
Op de bi’jgaonde foto staon ze verklieded as 

burgers. D’r schient bi’j naachte ok nog es een 
vliegtuug daelescheuten te wezen. Aachter 
op ’e maoden, kotbi’j et Kleindiep, is de piloot 
an de grond kommen. De man het doe eerst 
onderdak vunnen bi’j mien omke Lammert. 
Veerder weet ik daor niet vule van omreden 
ik nog mar een jaor of viere was. Doe ik al 
volwassen was is et mi’j es verteld, mar van 
mien oolden heb ik d’r nooit wat over heurd. 
Nao de oorlog wodde nargens meer over 
praot, die minne tied was over en d’r mos 
weer warkt wodden an een ni’je toekomst. 
Liekewel heb ik mien bedaenkings over dit 
zwiegen, alles wodde votdrokt en laeter het 
mennigiene daor weer last van kregen.  

Eertieds doe wi’j daor woonden an de vaort, 
was oons postadres Drie Tolhekken nommer 
239. Mit de komst van de postkode is et adres 
veraanderd in Nanningaweg. De ofslag naor 
Makkinge, daor is de straotnaeme Drie Tol-
hekken gelokkig nog wel bestaon bleven. 
Op de krusing waor as et tolhuus staon het, 
staot al sund jaoren een transformaterhusien.

De beide onderdeuken soldaoten as burgers 
verklieded
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De bushalte was daor ok en et transforma-
terhusien wodde mitien bruukt om de fiets 
te stallen veur et geval aj’ mit de bus reizen 
wollen. Ok weet ik nog dat d’r een boel 
fietsen bovenop de bus laeded wodden deur 
de sjefeur. Op ’e boerkeri’je bi’j de bushalte 
woonde doedertieden de femilie van der 
Horst. In mien tied hadden ze twie grote 
Sint Bernhardhonnen, laeter moe’n et d’r wel 
drieje west wezen. Et heugt me nog, awwe 
daor as kiender henne gongen mossen we 
altied bi’j de hekke waachten tot de honnen 
opsleuten weren. Et weren wissezekers gien 
lieverties.
Vanof de krusing richting Makkinge hiet de 
straote dus de hieltied nog Drie Tolhekken, 
die naeme lopt deur tot an et Kleindiep. As 
eerste haj’ daor de boerkeri’je van Jouke en 
Trientsje Schipper, die al lange leden ofbreu-
ken is. Daor weren wi’j as kiender vaeke te 
speulen. Zi’j hadden ok een Sint Bernhard-
hond, mar bi’j mien weten was die niet zo 
kwaod. Tot hi’j op een keer mien bruur naor 
de keel vleugen is, doe zat de schrik d’r wel 
even in. 

Even wiederop woonde een bruur van Jouke, 
dat was Bram Schipper. Die boerkeri’je is d’r 
now niet meer, d’r is een ni’j woonhuus op 
kommen. Dan kreej’ an diezelde kaante et 
plak waor de grösdreugeri’je bouwd is. Jao-
ren herwerts leup daor et spoor van de tram 
dwas over de straote en gong rechts naost de 
weg veerder richting Makkinge. As wi’j mit de 
tram naor Pake en Beppe in Appelsche gon-
gen mossen we daor instappen. An de ere 
ziede van de weg, waor as now et opslagter-
rein veur de waegens van de grösdreugeri’je 
is, ston de boerkeri’je van Jantinus van Rozen. 
Die staot d’r now ok al lange niet meer.
Wiederop an de linkerziede van de weg, 
naost de dreugeri’je, staot een burgerhuus. In 
de vuuftiger jaoren woonde daor femilie Job 
Mulder. De man was bussjefeur. Laeter bin ze 
verhuusd naor de Nanningesluus bi’j Oos-
terwoolde. Ien veurval over disse meensken 
wil ik hier wel even kwiet. Ze weren doe nog 

niet zo lange trouwd en kregen heur eerste 
kientien, ik miende dat et een joongien was. 
Now hadde mien heit een stok laand wieder-
op naor Donkerbroek, zowat tegenover et 
boerkeri’jgien van Sjoerd Kupers, dat aachter 
de vaort  ston. Op een morgen in alle vroegte, 
doe Heit en ik daor onder de koenen zatten 
te melken, ik mos veur schoeletied altied mel-
ken eers zol ik et verleren, zee Heit, kwam d’r 
een moter anrieden. En wie weren dat…? Job 
Mulder, mit zien vrouw aachterop. Mar tot 
mien grote alderaosie zag ik dat de vrouw mit 
heur iene haand een kienderwaegen vaaste 
hul. Ze zullen wel niet zo hadde reden heb-
ben, mar de schrik sleug mi’j om et hatte, wat 
geveerlik! Mar zoks kon doe nog en morgens 
vroeg was d’r netuurlik nog niet vule snelver-
keer op ’e weg, iederiene fietste doedertieden 
naor zien wark. 

Naost et husien waor as Job Mulder doe 
woonde ston een klein boerkeri’jgien. Daor 
het een onderhooldsmonteur van de dreuge-
ri’je woont, Joh. Bergsma. Laeter schient disse 
man mit zien huusholing emigreerd te we-
zen. D’r moet ok nog de melkrieder Hendrik 
Baron woond hebben, mar as dat now veur of 
nao Bergsma was, daor bin ’k niet wisse van.
Vandaege-de-dag is daor now de menege Sil-
ver Ranch, dat is dus Drie Tolhekken nommer 
vufe, et laeste huus veur et Kleindiep. Daor 
hoolt de buurtschop Drie Tolhekken dus op. 
Dit is wat me nog bi’jbleven is over de buurt-
schop Drie Tolhekken. 
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Ik hebbe al wiethoevaeke koniferen bekeken

Diel 1: Algemiene inleiding

W i’j kuieren wel gauw es deur bos en 
veld. Op stokken zaandgrond koj’ dan 
ok haost altied wel koniferen tegen. 

Hierbi’j is et mi’j opvalen dat d’r an die bomen 
een boel te beleven vaalt. Ik vun et ok aorig 
om mi’j d’r veerder in te verdiepen. Dat now 
he’k al wiethoevaeke koniferen bekeken en 
de literetuur d’r op naosleugen. 

Van de grootste exemplaoren he’k ok roeg-
weg de hoogte schat en mit een meetlint (op 
1½ m hoogte) de stamomtrek opmeten. Veer-
der he’k zocht naor de betekenis van konife-
ren veur wilde plaanten en dieren. Zodoende 
ontdekte ik alderhaande biezunderheden van 
en an koniferen... Van mien onderzuuk heb ik 

een vierdielige serie maekt dat jim de kom-
mende tied in De Ovend lezen kunnen. In 
dit eerste diel gaot et om een vri’j algemiene 
inleiding. 

Koniferen, Coniferen, Coniferae
In de volksmond beparkt de betekenis van 
koniferen him tot bepaolde hooltgewassen 
uut de cipressefemilie (o.e. cipressen en 
thuja’s), wiels de bomen uut de sparrefemi-
lie (o.e. sparren, dennen en lariksen) in de 
volkstael anduded wodden as naaldbomen of 
naaldhoolt. In de wetenschop wo’n liekewel 
beide femilies tot de koniferen rekend. 
Konifeer betekent kegeldreger. Uut de kegels 
komt et zaod. Haost alle koniferen hebben 
hooltachtige kegels. De sparreappel is hier 

Henk J. Jager

Koniferen in Stellingwarf en omkrieten

DeOvend_juni_binnenwerk.indd   16 23-05-17   10:01



  DE OVEND  17

een bekend veurbeeld van. De taxus en de 
jeneverbeie wieken hier liekewel van of. Daor 
kommen ja een soortement van beien an. 

Koniferezaoden bin meerstal veurzien van 
vleugelties. Op die meniere dwirrelen ze vot 
van de oolderboom... 

In koniferen zit has. Dat is taoi, slim pikkerig 
bomesap. Mit waeter kriej’ et niet van de 
hanen of. Wel mit spiritus of alkohol. Has is ok 
slim braandber. Daordeur kun koniferen ok in 
levende toestaand vuurgeveerlik wezen... D’r 
staon bi’jglieks verscheidene ni’jsberichten 
over in de braand vleugen konifereheden op 
et internet. Mar ok braom, Ned. ‘brem’ (Cytisus 
scoparius), kan makkelik vlam vatten. Aandere 
plaanten bin liekewel pas braandber naodat 
ze ofsturven en uutdreugd binnen... Veerder 
is koniferegruun (vri’jwel) oneetber vanwe-
gens de has. Et is dus ok een verdedigings-
middeltien tegen vreteri’je. Taxus het liekewel 
gif in plak van has... 
Veerder kun koniferen ok wonties ofdichten 

mit has. Zodoende verminderen ze de kaans 
op schimmelinfekties. Aorig om ok nog even 
te numen is dat de tied barnstien maekt van 
has. 

De ni’je gruuischeuten van koniferen bin 
eerst lochtiggruun. Daornao wo’n ze staori-
gan donkerder. Zowat alle koniferesoorten 
blieven heur hiele leven gruun. Dat gelt 
liekewel niet veur de lariks. Disse naaldboom 
verkleurt in de haast en is winters kael. 

As koniferestammen dikke wodden, kommen 
d’r vaeke bassies in de baste. Betaast ie zoe’n 
stamme, dan vuult hi’j stroef, roeg en niet 
koold an. Aj’ d’r op kloppen, zuj’ geweerwod-
den dat koniferebaste meerstal niet stief en 
had is. Taxus is ok hier een uutzundering op. 
Taxusbaste vuult naemelik koold, stief en vri’j 
glad an. 

Waor koniferen tegen mekeer an gruuien, bin 
of wo’n ze kael, wiels disse hooltgewassen ok 
nao et ofzaegen d’r van niet opni’j uutlopen. 

Konifeer betekent kegeldreger
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Van dat hebben disse plaanten mar weinig 
herstelmeugelikheden...
Toch gruuien ze al slim lange op oonze eerde. 
D’r kwammen naemelik al koniferen veur in 
et Karboon (ongeveer 359-298 miljoen jaor 
leden)... Dus veer veur de dinosaurussen! 

Wat d’r veerder nog an de odder komt
Hierveur bin een tal algemiene kenmarken 
van koniferen nuumd.  De koniferesoorten 
die nog an de odder kommen staon in tebel 
1. Et gaot daorbi’j om redelik bekende koni-
feren die heur bi’j oons ok uutzi’jen kunnen. 
Daornaost zal d’r nog kot wat zegd wodden 
over een klein tal aandere soorten, die dus 
niet in tebel 1 staon. 
De beschrievings van de soorten volgen ieder 
keer nao de beschrieving van et konifere-
geslacht of de koniferefemilie daor et omme 
gaot.

In tebel 1 kuj’ ok zien dat de meerste konife-
renaemen in et Stellingwarfs aanders schre-
ven wodden as in et Nederlaans. Butendat 
wo’n ‘dennenbomen’ in et Stellingwarfs vaeke 
sparrebomen nuumd en ‘sparrenbomen’ 
dennebomen... Veerder is et aorig om nog 
even te numen dat d’r in et Stellingwarfs ok 
sparre zegd wodt tegen Ned. ‘spurrie’ (Sper-
gula arvensis) en dat dit kruud, temeensen 
veurdat et bluuit, ok een betien op een jong 
sparreboompien liekt. 

Van de in tebel 1 nuumde koniferesoorten 
is d’r mar iene mit zekerhied inhiems, dat is 
de jeneverbeie. De sparreboom en de taxus 
bin haost inhiems. De sparreboom het ooit 
inhiems west, mar sturf hier ieuwen leden al 
uut. Bi’j et turfgreven bi’j Noordwoolde vun-
nen ze bi’jglieks ‘onder het hoog veen nog 
gaaf greenen hout[sparrehoolt dus], waarvan 
aan sommige stukken brandteekenen te zien 
zijn...’ (Baerd van Sminia 1856). Sund et aende 
van de 19e ieuw is de sparreboom lieke-
wel  op hiel veul plakken anplaant. Hierbi’j 
verwilderde hi’j ok in zaandverstoevings en 
op heideterreinen. De taxus is inhiems in de 
Aachterhoeke en Twente. Dus vri’j dichtebi’j... 
Et netuurlike gruuigebied van de denne-
boom strekt him uut in Noord-, Midden- en 
Oost-Europa. 

De ere soorten bin inhiems in Azië of 
Noord-Amerike en stammen dus uut een aan-
der werelddiel. De meenske verspreidede ze 
slim vule veerder as de wiend, de voegels of 
dieren ooit doen kunnen zollen... Et gaot dus 
om echte exoten. Ze beheuren liekewel niet 
tot de zonuumde invaosieve exoten... Want 
as ze heur al uutzi’jen, is dat op, of vri’j dichte 
bi’j, et plak van anplaant. Van die exoten 
gruuien bi’jglieks de doeglas, de sitkaspar en 
de reuzeden bi’j oons ok hadder as de sparre- 
en de denneboom. 
Disse exoten stammen uut klimaotgebieden 
mit een lang gruuiseizoen en een kotte win-
terrust. Oons gemaotigde, aorig natte klimaot 
bliekt hiel geschikt veur die bomen te wezen. 

Has

DeOvend_juni_binnenwerk.indd   18 23-05-17   10:01



An disse exoten verlengen de gruuischeuten 
heur wel twie tot drie keer per gruuiseizoen, 
wiels an sparre- en dennebomen mar ien keer 
in et jaor ni’je gruuischeuten verschienen 
(Stoffel 1934). Om nog even kot te gaon: alle 
in tebel 1 nuumde koniferesoorten stammen 
van et noordelik halfrond. 

Literetuur
Baerdt van Sminia, H (1856). Noordwolde 
in de gemeente West-Stellingwerf. In: Nieuwe 
Friesche Volks-Almanak. Vierde jaargang, 
43-51. Franeker: E. Ippius Fockens. 

Stoffel, B., 1934. Wat de exoten ons leren. 
De Levende Natuur, 39(2), 64-65.

Tebel 1. De nog te beschrieven koniferesoorten mit per soort et oorspronkelike gruuigebied plus de 
Stellingwarver, Nederlaanse en wetenschoppelike naeme.
*deur de auteur van dit artikel vertaelde naeme of diel van de naeme. 

Stellingwarver naeme Nederlaanse naeme Wetenschoppelike naeme Oorspronkelik gruuigebied

denneboom fijnspar Picea abies Noord-, Oost- en Midden-Europa

doeglas douglas Pseudotsuga menziesii westkust van Noord-Amerike

jeneverbeie, jeneverbes Juniperus communis Eurazië, Noord-Amerike

Japanse lariks goudlork Larix kaempferi et eiland Honshu in Jepan

Kalifornische cipres* Californisëche cipres Chamaecyparis lawsoniana Kalifornië, Oregon in Noord-Amerike

reuzeden* reuzenzilverspar Abies grandis westkust van Noord-Amerike

sitkaden* sitkaspar Picea sitchensis Alaska

sparreboom grove den Pinus sylvestris Eurazië

taxus taxus Taxus baccata Eurazië, Noord-Afrike

westerse hemlockden* westelijke hemlockspar Tsuga heterophylla westkust van Noord-Amerike
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Niet langer wit

Dit was de beste pleister ooit. Disse wonde 
dee niet zeer! Wat was et bertaol west om 
zomar bi’j iene de tuun in te lopen. Eerst 
veurzichtig kieken of et hekkien eupen kon 
en dan… deurstoeven!
Et volk keek in een gids en bevuulde doe et 
kezien van de veurdeure.  Eelco leup kwaod 
de gang in.

’t Was nao et bezuuk an Berlien dat Griet zee 
dat ze de witte kezienen niet mooi vun! Eelco
hadde heur verbaosd ankeken, elkeniene in 
de straote hadde witte. De huurbaos hadde 
daor eertieds opdracht veur geven. Om de 
zoveul tied kwam d’r een flinterdun laogien 
varve overhenne. 

Ze hadden d’r al een schoft over praot en de 
hieltied wodde et uutsteld. Al jaoren lag et 

stokkien stof van Mem tussen een stokmen-
nig buusdoeken. Et was een witte steern mit 
zo hier en daor een gattien. Daor hadden 
draoties deurzeten om et op ’e jasse te ni’jen. 
Een klein scheurtien hadde d’r veur zorgd dat 
de heufdletter J in twie stokken verdield was.
Griet wus dat Mem et krek veur heur anho-
ling van de jasse ofscheurd hadde. Te laete! 
De moedige vrouw leup naor de taofellae om 
d’r een mes uut te pakken. Vlak veurdat ze 
et haandvat greep klemde een Duutser zien 
voest om heur polse. ‘Verstop jim,’ hadde ze 
tegen Griet en heur zussien raosd.  Ze weren 
onder takkebossen aachter et kiepehokke 
kreupen.  Et laeste wat ze heurden was dat 
Mem reup: ‘Zeg tegen Heit dat…’ Doe hadden 
vier soldaoten heur bi’j et haor pakt en et 
heufd de ere kaant opdri’jd. 
Heit hadde nog perbeerd om te aachter-
haelen waor ze henne brocht was. Vught, 
Amersfoort, Westerbork? In et onderdukers-

Van de redaktie

Harmen Houtman wint twiede pries  
mit verhaelewedstried

Ok dit jaor orgeniseerde et Friesch Dagblad, et Skriuwersboun en Cedin opni’j een verhaele- 
wedstried. Et thema was dit keer ’Gien Stiel’ n.a.v. et feit dat et honderd jaor leden is dat de 
keunstbeweginge ’De Stijl’ opricht wodde. Bekende keunsteners binnen die beweginge weren 

Van Doesburg, Mondriaan, Rietveld en Van der Leck. 
De verhaelen die veur de wedstried instuurd wodden konnen, mochten uut niet meer as 775 woor-
den bestaon. Ienenvuuftig meensken stuurden wark in, van de inzunnen verhaelen was d’r iene 
bi’jdrege in et Stellingwarfs. Dat verhael wodde instuurd deur Harmen Houtman, en hi’j wun mit 
’Niet langer wit’ de twiede pries. De eerste pries was veur Jan Bijlsma en de dadde veur Tryntsje van 
der Veer. 
De jury beston uut Jetske Bilker, Paul van Dijk en Geart Tigchelaar. In et juryrepot wodt over et 
verhael ’Niet langer wir’ o.e. et volgende zegd: ‘Dit verhael, dat him in de Twiede Wereldoorlog 
ofspeult en in et now, moej’ even veur zitten gaon en op je inwarken laoten. Dan ziej’ hoe vernuftig 
et in mekeer zit. Mooi is et vervlechten van de witte blokkies van et Holocaustmonement in Berlien 
en de kleurde blokkies van Theo van Doesburg. Over him wodt in et verhael zegd: “Mar hi’j hadde de 
vlakkies kleur geven. Hi’j hadde d’r wat aorigs van maekt”. Mooi is ok de hoop, die de heufdpersoon 
op et aende van et verhael krigt, deur dat geven van kleur.’

DeOvend_juni_binnenwerk.indd   20 23-05-17   10:01



  DE OVEND  21

plak op ’e zoolder van de oolde bakkeri’je 
kon hi’j weinig  doen. Misschien hadden ze 
heur nog ienkeer zien op die waezige foto in 
Birkenau…
Oflopen zoemer hadden ze deurzet. Griet 
hadde de lelkens overwunnen. Een rappe 
trein hadde heur naor de heufdstad brocht. 
De Duutsers weren nóg tot alles in staot! Et 
Haubtbahnhof was een wonder van bouw-
keunst!  Zes verdiepings treinen en metro’s 
raosden over mekeer henne. Uut soldaoten 
mit ofgrieslik ogende staolen helms weren, 
nao drie generaosies, jongknaopen mit rooie 
petties gruuid.

Griet hadde die naacht niet best slaopen. Ze 
droomde over de drie kertier die ze aachter 
de takkebossen zatten. Janna en zi’j hadden 
de steern ok mit muuite van heur jassies 
trokken.
In de veerte was de stemme van Mem te 
heuren, die de hieltied opstaandiger klonk. 
Opiens zag ze heur mem in de onderjurk 
weerommevliegen. Ze hadde heur los trok-
ken! ‘Lopen, lopen…,’ reup Griet.  ‘Waor bi’j’ 
mit doende?’ vreug Eelco, die heur wakker 
schudde. Ze veegde een keer deur heur natte 
ogen en gaf gien bescheid.

‘Wat is dit groot!’ fluusterde Eelco bi’j et 
Holocaust monement, dat schitterde in et 
felle locht van de zunne. ‘Van bovenof bin 
et allegeer witte vierkaanties,’ verwonderde 
Griet heur. ‘Dat komt deur et helle schiensel,’ 
antwoordde heur man, ‘ze bin zo gries as de 
oorlog  zels.’ In gedaachten heurde ze zien 
woorden niet. Die blokken leken wat op ’e 
schilderi’jen van die keunstener, waor ze de 
naeme van vergeten was. Mar hi’j hadde de 
vlakkies kleur geven. Hadde d’r wat aorigs 
van maekt. Krek as Heit de bezetting veur 
heur dreeglik maekte deur de stiekeme bezu-
kies an de bos.
Mit de aarms stevig deur mekeer waren ze et 
monement indeuken. Et golfde op-en-daele 
krek as de hope op de weerommekomst van 
heur mem. De blokken leken een woold waoj’ 

in verdwaelen konnen, mar toch de hieltied 
een uutweg zaggen. Opiens heurde ze een 
vrouw goelen. Ze zat op heur hurken. Doe ze 
dichterbi’j kwammen snokte ze nog allie-
nig. Ze kwam overaende en keek Griet in de 
ogen. Zonder ien woord vullen ze mekeer in 
de aarms. Ze kwam uut Hongari’je en hadde 
heur hiele femilie in vierenveertig verleuren. 
Ze pakte een deusien uut heur maantel en 
eupende et. D’r zat een lokkien zwat haor in. 
‘Van Mem,’ zee ze, ‘ik hadde heur zó stief bi’j et 
haor beet tiedens de razzia!’ 

‘De kezienen moe’n een ere kleur hebben,’ was 
Griet heur gebod. ‘Maekt me niet uut welke.’
Eelco hadde et begrepen en binnen twie we-
ken hadde hi’j vuuf  blikken varve leeg.

Doe de deure eupengong  schrokken de 
indringers. ‘Bin dit Doesburg kezienen?’ vreug 
de vrouw in ’t Duuts.  Eelco haelde de school-
ders op. Vanuut de keuken heurde Griet de 
vraoge. Ze steuf naor buten en trok de vrouw 
inienen an heur lange brune haor. Vervolgens 
kreeg ze zéls een klap tegen de slaop. Wiels 
ze vlochten lachte Griet hadde en deupte de 
vinger in heur eigen bloed.

Harmen Houtman
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Ok al wussen we dat et mit zien gezond-
hied al een hiele poze niet goed gong, 
et bericht van et uut de tied raeken van 

oons vroegere bestuurslid Joop Oosterhof 
uut Wolvege kwam toch nog onverwaachs.

Joop was een echte Schrieversronteman. Tot 
op et laest toe bleef hi’j interesseerd in zien 
klub en wat die allemaole veur et Stelling-
warfs en de streekkultuur uut de wege zet. 
Van september 2000 of tot an de jaorvergeer-
dering van meie 2006 was Joop ponghoolder 
van de Stellingwarver Schrieversronte en 
voerde zien taeke tot in de punties uut. Mar 
ok veur alle ere zaeken die op et bestuur van 
doe ofkwammen gaf Joop bliek van zien 
grote betrokkenhied. Veur veul onderwarpen 
daor oonze stichting him veur inzet toonde 
Joop veul belangstelling. Zo docht hi’j o.e. 
graeg en goed mit over de uutgiften van 
oons Boekefoons en kwam ok mit ni’je ide-
gies of idenen daorveur. Niet alliend de eigen 
tael gaf hi’j veul omme, datzelde gul ok veur 
de geschiedenis van de eigen streek en veur 
genealogie. 
Joop bleef dan ok nao zien ponghoolder-
schop aktief veur de stichting en gong 
bi’jglieks altied mit te sutelen. Aenlik krek 
zolange totdat et om zien gezondhied niet 
meer gong. 

De Stellingwarver Schrieversronte het mit et 
uut de tied raeken van Joop Oosterhof een 
waore kammeraod verleuren. Bestuur en 
passeniel blieven him veur zien vrundschop 
en veur zien grote inzet altied daankber. Mit 
mekeer weensken we Gooitske, kiender en 
kleinkieder veul starkte veur de toekomst.

Uut naeme van et bestuur en passeniel: 
Sietske Bloemhoff 

In Memoriam:

Joop Oosterhof (1936 – 2017)

Joop Oosterhof (1936-2017)
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B i’j veul meensken is de daotum van de 
dadde Stellingwarver Dag al een schof-
fien bekend.  Et doel is dat die dag holen 

wodt op zaoterdag 1 juli in de dörpen Oolde- 
en Ni’jlaemer. Een peer jaor leden gong de 
Stellingwarver Schrieversronte uut aende mit 
et orgeniseren van zoe’n dag in et kader van 
heur meerjaoreplan Mit et Stellingwarfs naor 
de dörpen. Ien van de idenen daoraachter was 
om es meer Stellingwarver aktiviteiten te or-
geniseren in de dörpen zels en om meensken 
uut die dörpen daor ok bi’j te betrekken.

De eerste Stellingwarver Dag op die wieze 
was in Buil en dat wodde mitien een prachtig 
gebeuren. Overdag weren d’r talloze aktivi-
teiten in et dörp zoas een voetbalwedstried 
tussen de voetbalklub Trinitas en een spe-
ciaole voetbalploeg van de SSR. Laestnuum-
de ploeg wun, al moet eerlikhiedshalve wel 
melded wodden dat et mar goed was doe et 
laeste fluitien klonk… De dag wodde ofsleu-
ten mit een kulturele aovend daor o.e. de Bui-
liger tenielploeg een vermaekelike ienakter 
opvoerde. 
Twie jaor laeter was d’r opni’j een Stelling-
warver Dag. Die keer was et dörp De Hoeve 
an de beurt, en daor ging et allemaole al krek 
lieke mooi as in Buil. Overdag veul aktivitei-
ten, zoas o.e. een gaanzebodspul veur de 
jongsten en een geoschatspeurtocht. Ok op 
’e Hoeve wodde de dag ofsleuten mit een kul-
turele aovend, waor de Hoeviger tenielklub 
een kolderieke ienakter opvoerde. Mar ok 
daor was aovens, krek as in Buil, ok tied veur 
verhaelen en meziek.

Basisschoele De Lamer
Et kan haost niet aanders of in Oolde- en 

Ni’jlaemer wodt de dadde Stellingwarver 
Dag ok een onvergetelik gebeuren. Mit de 
beide verienings van Plaetselik Belang en 
leerkrachten van basisschoele De Lamer is 
de Schrieversronte al een schoffien mit de 
veurbereidings an de gang. Mar aenlik gaot 
et in de beide dörpen in Westaende niet iens 
om iene dag, mar alderdeegst om een hiele 
weke! Want die hiele weke veurofgaonde 
an zaoterdag 1 juli is d’r op basisschoele De 
Lamer ommedaenken veur et Stellingwarfs 
en de eigen streekkultuur. Tiedens de weke 
kommen d’r alderhaande lessen an bod die 
mit et thema Waeter te maeken hebben. Zo 
hoolt bi’jglieks Fryske Gea-mitwarker Henk 
Jager van Berkoop een exkursie die in et 
teken van ‘waeterbesies’ staot. Daornaost 
ondernemt Piepmoes mit zien honnekamme-
raoden een speciaole reize naor de omge-
ving van de Braandemeer en beleeft daor 
spannende aeventuren. Tegere mit daans- en 
expressiedocente Lianne Jacobs ontwikkelde 
Sietske Bloemhoff een muzikaol taelprojekt 
rond de bekendste Stellingwarver moes. Dat 
projekt, dat uut verhaelen, meziek, daans en 
expressie bestaot, wodt alle keren per dörp 
anpast. Gedurende de weke is d’r liekewel ok 
andacht veur et schrieven van gedichies. Op 
vri’jdagmorgen is et risseltaot van de jongste 
groepen in een speciaole veurstelling te zien. 
Die veurstelling begint om elf ure, de inloop 
is vanof half elven. Iederiene is welkom om 
dit mit te maeken!. De ooldste groepen zor-
gen veur een veurstelling an et begin van de 
kulturele aovend op 1 juli.      

Biezundere fietstocht
Veur de Stellingwarver Dag wodt d’r veur 
een biezundere smartphoneroute zorgd. 

Van de redaktie

Zaoterdag 1 juli: Stellingwarver Dag 
in Oolde- en Ni’jlaemer!
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Tiedens die fietstocht kommen de dielnemers 
mit tal van biezunderheden in et gebied in 
de kunde. Zo wodt d’r verteld bi’j en over 
de Braandemeer (mit de meugelikhied van 
een exkursie naor et monement daor), d’r 
is uutleg bi’j de klokkestoel, de theetuun, 
de fruitkwekeri’je, de entekooi én d’r is een 
biezundere aktiviteit bi’j de Brogge van Jikke. 
De tocht kan vanuut de beide dörpshuzen 
begonnen wodden, daor bin meensken van 
de orgenisaosie vanof half tiene en daor bin 
ok de speciaole routekaorten te kriegen. Veur 
alle dielnemers an de tocht is d’r nao ofloop 
een aorig andaenken. 

Feestelike kulturele aovend
De kulturele aovend wodt een feestelike  
aovend. Dat begint mitien al mit de prissen- 
taosie van de ooldste leerlingen van De  
Lamer. Zi’j laoten in een speciaole veurstel-
ling zien wat ze die weke tiedens et Stelling-
warver projekt allemaole daon hebben. Daor-
nao is d’r een optreden van et smatlappekoor 

‘Kommer en Geklach’, dat veur een optreden 
zorgen zal waor de zael vast ok bi’j betrokken 
wodt. Nao et schoft speult de tenielklub van 
de dörpen de hilarische ienakter 'Boer, jow 
varken het mien hond beten'. Die ienakter is 
slim de muuite weerd, dat kan now al wel 
verklapt wodden!! Vervolgens kan d’r luusterd 
en geneuten wodden van een peer prachtige 
verhaelen van Freddie de Vries. In die zien 
verhaelen zit de wereld an, vaeks dreuge, hu-
mor en de verhaelen zullen veur veul meens-
ken slim herkenber wezen. De aovend wodt 
ofsleuten mit gezellige meziek, zodat ok nao 
et officiële pergramme d’r nog alle tied is om 
daor mit mekeer van te genieten en om nog 
even nao te praoten.
De toegang van alle aktiviteiten is ommen-
ocht, de verienings van Plaetselik Belang van 
Ooldelaemer en van Ni’jlaemer, basisschoele 
De Lamer en de Stellingwarver Schrievers-
ronte hopen veul van jim te zien op zaoter-
dag 1 juli!!

in de tuun
in et schaad van de meidoorn
staot een droktemeter
et is een echte oolde, iene van Bourdon Sedeme
hi’j gaot van min iene tot plus aanderhalve bar
made in France

gao d’r naost staon
zitten of liggen en kiek, luuster
heur wat om je henne
wat geroes, tsjilp en nog zowat
vuul de stilte van een risselend blattien
in de veerte

hael aosem en drink de geluden
staodigan hej’  je anpast
an de drokte van de meter
die staot op nul
in de tuun
in et schaad van de meidoorn

JW TEIJEMA
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Woensdagmiddag de 10e meie was d’r 
op ’e Boerestreek in Appelsche een 
feestelike bi’jienkomst bi’j de meziek- 

koepel. Die koepel is now veurzien van acht  
doeken. Op ’e doeken is een Stellingwarfs- 
taelig gedicht te lezen van Attie Nijboer van 
Oosterwoolde. In et gedicht beschrift Attie 
heur herinnerings an Appelsche, mar ok hoe 
ze de tied van now erveert.
Zoe’n negen jaor leden schreef ze een 
gedicht over Appelsche veur et boek ‘Gien 
plak dat mi’j zo trekt’, van Henk Bloemhoff. 
In dat boek kommen biezunderheden an de 
odder over alle dattien dörpen van 
Stellingwarf-Oostaende. In eerste instaansie 
zol dat gedicht plaetst wodden, mar aenlik 
was d’r wel ruumte veur meer, zo gaf de 
zeilmaekeri’je an die veur de ni’je doeken 
zorgde. Attie schreef daoromme nog een 
tal koepletten extra, en in dat diel komt mit 
naeme et Appelsche van now an bod:

Van de redaktie

Stellingwarfs  
gedicht op doeken  
meziekkoepel  
Appelsche

Attie Nijboer: Stellingwarfs gedicht op meziekkoepel 
in Appelsche

Appelsche doe en now

Ik greef diepe in mien onthoold
we fietsen zonder jasse
de flesse riedel in de tasse
smaekt doukies lekker koold

We wanen oons in de grote dunen
en bin op ’e zaandvlakte anbelaand
daor gaon we speulen in et gele zaand
wowwe muui van et ommestrunen

We spattelen in de poele
et waeter is lekker koel
doukies biwwe van doel
en greef een grote koele

Hewwe dan nog genog kracht speerd
dan op ’e weerommereize naor de Bosbarg!
dat vienen we hielemaol niet arg
et uutzicht is et klauteren weerd

Tot besluut nemen wi’j altemet
bi’j de kiosk over de straote
een hiele grote maote
zak petat mèt

Appelsche now,  jaoren laeter
ie kregen een mederner gezicht
hier en daor bin ie wat eers inricht
de zaandvlakte mist et spattelende waeter

Toch vulen wi’j oons bi’j  jow op oons gemak
ie blieven pattie meensken behaegen
alderdeegst tot in lengte van daegen
jong en oold geniet, komt grif an zien gerak

Appelsche, hatte in et Drents-Friese Woold
verbint keunst, rekreaosie en kultuur
in de midden van de netuur
veur een lang en leefber behoold
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T iedens de jaorvergeerdering van de Stel-
lingwarver Schrieversronte op 18 meie 
wodde ofscheid neumen van de be-

stuursleden Peter Riksma (Zaandpol) en Jan 
Baas (De Oosterstreek). Beide bestuursleden 
weren neffens et huushooldelik riegelment 
nao zes jaor oftredend en niet herkiesber. 
Et laeste jaor was Jan Baas plaetsvervangend 
veurzitter omreden nao et ofscheid van Ype 
Dijkstra in 2016 - Dijkstra was doe negen jaor 
veurzitter west – een vakketure ontstaon was. 
De ni’je bestuursleden bin Geertje Otten uut 
Uffelte (van vroeger van De Hoeve), Akkie 
Zeilstra uut Raevenswoold en Klaas van We-
peren uut Oosterwoolde. Van Weperen wod-
de benuumd as veurzitter van de stichting.
De agenda wodde vlot deurwarkt; angaon-
de de jaorverslaegen weren d’r gien op- of 

anmarkings en ok bi’j de rondvraoge kwam 
d’r niks op ’e bodden.
Nao et schoft vertelde Henk Bloemhoff as 
bestuurslid van SONT (Streektaelorgenisaosie 
Nedersaksisch Taelgebied) over de staand van 
zaeken angaonde de veerdere erkenning van 
et Nedersaksisch en dus ok et Stellingwarfs. 
Op et mement wodt warkt an een veerdere 
Nederlaanse erkenning van et Nedersaksisch; 
de verwaachting is dat ien en aander nao de 
zommer veur mekaander wezen zal. 
Sund 1995 is et Stellingwarfs al erkend 
onder diel 2 van et Europees Haandvest veur 
minderhiedstaelen.

In De Ovend van augustus, oktober en 
december kun jim veerder in de kunde kom-
men mit Akkie, Geertje en Klaas. 

Van de redaktie

Drie ni’je bestuursleden Stellingwarver 
Schrieversronte

Van links naor rechts: Geertje Otten, Klaas van Weperen en Akkie Zeilstra
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Zoe’n 75 personen maekten vri’jdagmid-
dag 19 meie in et MFA van Berkoop et 
biezundere Symposium 1517-2017 mit. 

Dit symposium was op de eerste officiële dag 
van de viering van 500 jaor Oost-Stellingwarf. 
Ongeveer toegeliekertied gong in Ooster-
woolde een tocht mit Oldtimers uut aende 
mit o.e. burgemeester Oosterman as iene van 
de dielnemers. 

Rond drie ure kwam die tocht deur Berkoop, 
en nam de burgemeester van Oostaende et 
eerste exemplaor in ontvangst van et ni’je 
boek Rentmeestersrekens van 

Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-
Westdaende dat schreven wodde deur Jerem 
van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff. 
De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin 
belangrieke geschriften uut de eerste tied 
van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, 
die eerder as grieteni’jen anduded wodden. 
In zien reaktie gaf Harry Oosterman an niet 

Van de redaktie

Veul belangstelling veur Symposium 
1517 – 2017 
(500 jaor Oost- en West-Stellingwarf ) 

Burgemeester Harry Oosterman van 
Oost-Stellingwarf kreeg et eerste exemplaor van et 
ni’je boek ’Rentmeesters van Stellingwarf-Oostaende 
en Stellingwarf-Westaende’ anbeuden deur Henk 
Bloemhoff
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alliend as burgemeester, mar ok as histo-
rikus, slim inneumen te wezen mit dit ni’je 
boek. Hi’j keek d’r naor uut om et boek zo 
gauw meugelik te lezen, leut hi’j weten. 
Veur de prissentaosie hadde Henk 
Bloemhoff in zien inleiding al 
verteld over dit biezundere 
onderwarp; de geschriften bin 
now veur et eerst veur iederie-
ne toegaankelik.
Et symposium begon mit een 
lezing van Meindert Schroor 
over de periode van et Stel-
lingwarver gebied vanof 1309 
t/m 2017. Was et gebied eerder 
een redelik zelsstaandig gebied, 
rond 1500 kwam daor een aende 
an. In 1517 wodde et opdield in Stelling-
warf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende. 

Nao een optreden van Marita Kruijswijk en 
Marian Nesse (et duo Marianta) die veur 
prachtige Middelieuwse meziek zorgden was 
et toe an de dadde lezing. 
Die wodde verzorgd deur Jelle Terluin, 
deskundige op et gebied van de heraldiek, 
mar ok kenner van de femilie Lyclama à 
Nijeholt. Van die femilie weren in vroeger 
tieden nogal wat leden grietman in de Stel-
lingwarven. 

Oost-Stellingwarf: nommer iene van 
netuurgemienten in Frieslaand
In de vierde lezing vertelde Michiel Herweijer 
– hi’j is in et daegeliks leven o.e. direkteur-sik-
taoris van de Noordelike Rekenkaemer – over 
wat de Stellingwarven deur de jaoren henne 
as gebied typeert. Herwijer gaf an dat zien 
onderzuuk lange niet volledig west was en 
dat hi’j hoopte dat hi’j mit zien verhael eren 
enthousiast maeken zol veur veerder onder-
zuuk. Opvalend nuumde Herweijer de toch 
wel redelik konstante keuze angaonde de 
poletieke richting van de Stellingwarvers tot 
rond 2000. Tot die periode hadde toch mit 
naeme de PvdA de grootste anhang en dus 
ok bestuurders. Opmarkelik nuumde hi’j dat 

in oonze regio nao de Twiede Wereldoor-
log hiel vlot alle krotten die d’r nog weren 
opruumd wodden. Biezunder is butendat 

dat Oost-Stellingwarf de grootste 
netuurgemiente van Frieslaand 
is, de eilanen daorbi’j niet mitre-
kende. Deur et Fochtelervene en 
et Drents-Friese Woold bestaot 
zoe’n 20% van et gebied uut 
netuur. West-Stellingwarf is nao 
Kollumerlaand en Opsterlaand 
de vierde, mit 10%. 

Bundel mit vier lezings
Dagveurzitter was oold-veur-

zitter van de SSR Ype Dijkstra; 
et symposium wodde orgeniseerd deur 

de Historische Vereniging Appelsche e.o., de 
Historische Vereniging Oosterwolde e.o., de 
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. en 
de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. 
De vier lezings verschienen mit een schof-
fien in een bundel, die krek as et symposium 
financieel meugelik maekt wodt deur de 
gemiente Oost-Stellingwarf. 

Michiel Herweijer: Oost-Stellingwarf is in Frieslaand 
de gemiente mit et meerste an netuur
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Op zundag 16 juli kan iederiene mitdoen 
an een kultuurhistorische fietstocht naor 
Waoteren en omgeving. Tiedens de  

fietstocht kommen de dielnemers in de kun- 
de mit de biezundere geschiedenis van dat 
plak. Mar de tocht gaot ok langs Klonie 7 in 
Bosschoord, de legere schoele bi’j Oost- 
vierdepatten en d’r is ommedaenken veur 
een peer jodekaampen en schijnvliegvelden. 
In Zorgvlied wodt o.e. verteld over bepaolde 
femilies zoas de bekende femilie Verwer.  

De reden veur disse biezundere fietstocht is 
et boek ‘Wateren, een oase van weldaad’ dat 
in 2018 verschienen zal. In dat boek kommen 
o.m. de volgende onderwarpen in an bod:
- et verdwenen esgehucht Waoteren, dat 700 
jaor leden al beston en dat in et laandschop 
zien sporen naolaoten het;
- de historie van de opleidingsschoele veur et 
middenkader van de Maotschoppi’je van
Weldaodighied. Dat was et Laandbouwkun-
dig Instituut in Waoteren, dat van 1824 tot 
1860 zoe’n 500 leerlingen opleidde. Ok de 
gevolgen die de Maotschoppi’je had het 
veur et laandschop en de gebouwen wo’n 
beschreven;
– de prehistorie en de sporen d’r van in et 

laandschop;
– et boerebedrief mit et gebruuk van heide-

velden en hujlanen én de experimenten 
van de Maotschoppi’je van Weldaodighied 
mit bemesting.

– et verhael van Oolde Willem, de buurt-
schop die him indertied ontwikkelde van 
een heidegebied, waor de schaophuder 
‘oolde Willem’ ommezwurven hebben 
moet, tot een laandbouwontginnings-
projekt begin 1900. Vandaege-de-dag 

wodt et gebied weer weerommegeven an 
de netuur.

Et boek wodt een butengewoon interessaan-
te uutgifte, daor aj’ dus now al even tiedens 
de fietstocht mit in de kunde kommen kun-
nen. Twie van de drie auteurs en saemenstel-
lers van et boek (Paul Gols en Hans Salverda) 
zorgen veur disse prachtige fietstocht en 
vertellen op een peer punten onderwegens 
o.e. over et plak Waoteren en over de Maot-
schoppi’je van Weldaodighied.

Zoas zegd, et boek ‘Wateren. Een oase van 
weldaad’ verschient in 2018. In dat jaor is et 
200 jaor leden dat de Maotschoppi’je opricht 
wodde. De auteurs en saemenstellers bin 
Paul Gols, Carol Klok en Hans Salverda. Et 
boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver 
Schrieversronte. 

Vertrek fietstocht op 16 juli: tussen 9.30 en 
11.30 ure
Lengte van de tocht: omdebi’j 40 km
Plak van vertrek: kefé ’t Anker in Else
Kosten: € 5,00 p.p. (inkl. routebeschrieving en 
koppien koffie of thee bi’j weerommekomst)

N.a.v. ni’j boek over historie Waoteren en omgeving

Fietstocht naor Waoteren: 
‘Een oase van weldaod’
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De Rentmeestersrekens van 1524-1531 
bin belangrieke geschriften uut de 
eerste tied van de gemienten Oost- en 

West-Stellingwarf, die tot 1851 elk as griete-
ni’je anduded wodden. Die veraandering is 
kommen omdat in dat jaor de 'gemientewet' 
invoerd wodde, en zo woonden we ok hiere 
van doe of in gemienten. Zodoende hewwe 
sund die tied ok burgemeesters en niet lan-
ger grietmannen.

De grietmannen daor we et in de tied van 
1524-1531 over hebben bestuurden heur 
grieteni'jen in omstaandigheden die bepaold 
roerig weren. Ze weren ansteld onder et 
oppergezag van keizer Karel V, en die zien 
stadhoolder Georg Schenck van Toutenburg 
hadde de leiding over Frieslaand as gehiel. 
De grietmannen wodden, zollen we vandae-
ge-de-dag zeggen, deur de stadhoolder, as 
hoogste in et gewest Frieslaand, anstuurd. 

Een biezundere taeke van de grietmannen 
betreft de zonuumde Rentmeestersrekens. 
De grietmannen hadden, krek as de aande-
re grietmannen in Frieslaand, verschillende 
soorten inkomsten en uutgiften sekuur te 
prissenteren en ze mossen elk jaor mit heur 
jaorreken naor de Rentmeester-Generaol in 
Liwwadden - om ien en aander op te leveren 
en te bespreken. Behalven waor ze geld veur 
inbeurden en waor ze geld an uutgavven, 
lees ie in de rekens ok over alderhaande be-
langrieke taeken in de praktiek en over alder-
haande gebeurtenissen, vaeke in verbaand 
mit de gewone bevolking. Zoas over de 
opdracht om de dörpen tue inspekteren of de 
bewaopening wel voldoende was, meensken 
beboeten die een overtreding of misdrief be-

gaon hadden, zorgen veur goed onderhoold 
van wegen, en al zo wat henne. Riegelmaotig 
ok mossen ze goenend oppakken en vaaste-
zetten, en eventueel overleveren an et gezag 
in Liwwadden. 

De rekens bestonnen an now toe allienig in 
heur oorspronkelike vorm. Ze bin op Tresoar, 
in origineel haandschrift dus. Zodoende was 
et meerste van de teksten veur sneupers en 
specialisten lastig te lezen, om niet te zeggen 
arg lastig. Mar op 19 meie 2017 bin traans-
kripties van de rekens van beide grieteni’jen 
uut de tied van 1524 tot in 1531 in drok ver-
schenen, en daorbi‘j in 'gewone letters'. Uut-

Henk Bloemhoff

Stellingwarver Rentmeestersrekens 
1524-1531: in drok verschenen
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gever Stellingwarver Schrieversronte maekte 
zodoende een belangrieke bron op et gebied 
van oonze vroege 16de-ieuwse geschiedenis 
vule beter beschikber en toegaankelik, veur 
sneupers en liekegoed veur specialisten. 

De Schrieversronte vreug en kreeg daor in 
2014 en 2015 de hulpe veur van inkelde 
specialisten die betoefd weren wat et mae-
ken van traanskripties anbelangt. Dat was 
in et eerste plak de heer Jerem van Duijl, 
die tegenwoordig as promovendus onder 
de vleugels van de universiteit van Leiden 
doende is mit onderzuuk naor de eventaoris 
van et Huus van de Duutse Odder. Van Duijl 
zorgde veur de traanskriptie van Stelling-
warf-Oostaende. In ansluting wodde deur 
Sjoerd Galema et stokkien overneumen veur 
Stellingwarf-Westaende. De heer Galema is 
specialist (vri’jwilliger) an et Regionaal Archief 
Zutphen en hadde al aorig wat belangrieke 
traanskripties op zien naeme staon. Et wark 
van Van Duijl en Galema was al een posien 
klaor eerdat et echt verschienen kon. En dat 
is now dan gebeurd, in een boekwark van 
127 blz. A4-fermaot. Van mien eigen haand is 
een kotte inleiding om rekens en taelgebruuk 
een betien in de tied te plaetsen, mar et diel 
mit traanskripties beslat uteraord veeruut et 
grootste pat: krek over de 100 bladzieden.

De lezer zal al anvulen dat d'r alderhaan-
de financiële posten in disse 'boekholing' 
veurkommen – allienig al de rekenienheden 
en wieze van berekenen bin de muuite van 
veerder uutpluzen weerd. Mar hiel veul 
weerde veur de regio zit him in de histori-
sche gebeurtenissen daor over verteld wodt. 
Soms kot, mar vaeke uutgebreid, vertellen de 
grietmannen over de dingen die binnen of 
buten heur grieteni’je gebeurd binnen, wat 
de kosten weren en wat ze deklereren, of wat 

Uut Stellingwarf-Oostaende: 

Van Ian willems zoon stellinck tappelsche
die heer Luyken eene wonde opt
hooft een vinger lanck gheslaghen 
heeft daer of hij mitten grietman
ghecomponeert heeft (…) 
[d.i. schikt het, tot een ofspraoke kommen 
is, d.w.z. veur een bep. bedrag]

Van eyse toe venekoeten die heyne
tiaerdinghen mit een thinnekanne voor
dat hooft ende noose ghequest 
heeft daer off hij mitten grietman
ouerdraghen is om

Uut Stellingwarf-Westaende, in et biezunder 
Peperge:

Van Ian van gelre die sittende was Jn een
herberge drinckende en kanne biers
was hy seggende tot die gene
die by him saten ende droncken
hier sal vlus een vrouwe In huys
commen Ick wedde dattet een toeueresse
Js ende Ick wil mynen voet bijden
hueren setten dattet zoe Is nyet
lange daer naer zoe Is daer een
vrouwe persoen In huys gecommen
genoempt aue van peperga welcke

Jan huer daer an zeyde dat zy een
toeueresse was dit gecommen wesende
tot kennisse vanden voornoemde grietman
heeft se beyde geapprehendeert gehadt 
[vaastezet, gevangen]
omme die te voeren te leeuwerden
vp ten wagen sittende omme tevaeren
nae leeuwerden zoe heeft de zelue
aue totten grietman geseyt ende
him gebeden dat hy se te leeuwerden 
nyet bringen en woude zy soude
him vyftich gouden gulden geuen ende
een paert De voornoemde grietman des
nyet achtende heeftse beyde te
leeuwerden gebrocht aldaer zy
corts daer naer beyde ontslagen 
zyn geweest maer hoe oft wat 
en weet de grietman nyet maer
Indien daer yet afgecommen waere (…)
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d’r an inkomsten over beurd is of nog beurd 
wodden kan. 

Ik bepark me hier veerder tot et geven van 
een peer veurbeelden van 'gevallen'. Dat is, 
zeg mar, om even te pruven. Ie kun je daorbi'j 
mitien veurstellen hoe et ni’je boek dus 100 
bladzieden A4 vol zo van gebeurtenissen 
getuugt, en soms ok van uutleg deur de griet-
man en van kommentaor van aanderen.

Grietman Lyckele Ebelens greep hier in een 
wonderlik geval in, kuj' zeggen. Rond tover-
deri’je op disse meniere vien ie veerder am-
per wat in de rekens. Mar disse grietman en 
ok die van et oostaende lieken meerstal kot 
van beraod west te hebben en grepen stevig 
in. Hoewel, dat beeld kan ok deur de wieze 
van prissenteren ontstaon wezen, netuurlik. 

Et boek mit de rentmeestersrekens is te koop 
bi’j de Stellingwarver Schrieversronte en is 
ok via de boekwinkel te kriegen. De pries is 

€ 15,-; dat is niet vule, allienig al aj’ rekenen 
zollen wat et je an tied  kosten zol aj‘ zels de 
traanskripties maeken mossen. 

Bibliografische gegevens: Jerem van Duijl, 
Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff, Rentmees-
tersrekens van Stellingwarf-Oostaende en 
Stellingwarf-Westaende / Rentmeestersreke-
ningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stelling-
werf-Westeinde (1524-1531). Tekstuutgifte mit 
toelochting. Traanskripties: Jerem van Duijl en 
Sjoerd Galema. Inleidings, taelbeschouwing en 
woordelieste: Henk Bloemhoff. 
Een uutgifte van de Stellingwarver 
Schrieversronte. Berkoop / Oldeberkoop, 
2017. SSR-175, ISBN 978-90-6566-190-7.

Jerem van Duijl traanskribeerde de rekens van 
Stellingwarf-Oostaende. Bron foto: webstee van de 
universiteit Leiden

Sjoerd Galema traanskribeerde de rekens van Stel-
lingwarf-Westaende. Hier pakte hi’j et 'twiede eerste 
exemplaor‘ uut bi’j de prissentaosie op 19 meie 2017, 
in de loop van het historisch symposium in Berkoop
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Dat betekent dat bi'j een gift an oonze stichting et bedrag verhoogd wodt mit 25%, 
tot een maximum van € 1250,00 in et jaor. Giften bin oftrekber, as die meer as 1% van jow 
inkommen binnen.

SSR
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de ovend
Stellingwarfs tiedschrift

45e jaorgaank no. 3
juni 2017

"die liquiditeitsprognose is wel arg zunnig,
een second opinion kan daenk ik gien kwaod"

Accountants

 DE GEDIEK  SNEEK  WOLVEGE
T 0513 - 46 91 30 T 0515 - 42 98 00 T 0561 - 61 67 15
F 0513 - 46 21 24 F 0515 - 41 78 11 F 0561 - 61 39 76

www.mrw.nl     -     info@mrw.nl

... as jow MRW Accountants inschaekelen...

...staon jow d'r nooit alliend veur!
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