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E T  V E U R O F F I E N  Kjest Herder

Gien herinnerings
Et gebeurt wel es da’k, a’k argens naor toe lope, iniens even stillestaon blief en daenke: Wat zo’k hier 
now ok al weer doen? Dan lope ik even weeromme en dan schöt et mi’j vaeke ok mitien wel weer in 
’t zin: Och ja, ik zol ommes even kieken of d’r nog… 
Herkennen jim dat? ‘k Hadde et d’r een weke of wat leden nog even over mit Piet Tjassing. Et kwam 
him ok hiel bekend veur. Hi’j zee: ‘’k Bin bliede daj’ dat ok hebben. ‘k Begon mi’j al ongerust te mae-
ken. Want ja, wi’j gaon onderhaand al aorig op ‘e zeuventig an, ommes?!’
Et dee mi’j d’r wel weer even bi’j stillestaon, leut et wat in mi’j ommegaon en docht: Zol et kommen 
omdat et leven zoas doe, mit betaeld wark, d’r niet meer is? Mit een agenda die daegeliks drift? 
Want doe leup ik altied mit een Hoeve Boschoord agenda in mien heufd! miemer ik. Wat kan ’k 
ofvinken en wat moe’k nog doen vandaege? Da’s toch hassengimmestiek? En al hebbe ik nog altied 
een protte om hanen; d’r zit vule minder drok op, vanzels. Zol dat invloed hebben op et brein? Erik 
Scherder zegt altied daj’ lichem en geest aktief holen moeten. Doe ’k wel genoeg op dat vlak, vraog 
ik mi’j dan of. Ik perbeer elke morgen een aende te lopen. Temeensen a’k niet an de slag bin bi’j iene 
van de kiender in de tuun of klussies bi’j oons thuus. Dat is toch goed veur et lichem? En stokkies 
schieven doe ’k ok nog wel riegelmaotig. En ik bin ok wel een lezer en bin interesseerd is van alles 
en nog wat. Wat moe’k nog meer an et brein doen dan? Mitdoen an de MAX geheugentrener?
Et lange termiengeheugen is zeker nog goed. Ik wete nog een hieleboel van langer leden. Dan zeg-
gen vrunden wel es tegen mi’j: ‘Daj’ dat nog weten! Dat wa’k al lange kwiet!’ ‘Oh ja, zeker wel! ‘k Wete 
alles nog van doe!’ poch ik dan stoer as een hond mit zeuven lullen. En dan gao ik nog even veerder 
over zaeken waor de eren al niet zovule meer van ofweten. Mar ok wel van wat vule kotter leden is. 
Zo he’k ok nog wel herinnerings an de dag, now een weke of vufe leden, da’k naor Klaas Dijkstra in 
Langedieke fietst bin om een praotien mit him te hebben over wat him vandaege-de-dag van de 
straote hoolt. Dat kun jim veerderop in disse ‘Ovend’ lezen. Et was hiel mooi weer, wel wat koold. 
D’r weren wegwarkers an de gang bi’j de krusing van Legeduurswoolde mit de N351, waor et nogal 
drok was. ‘k Wete et allemaole nog goed. Ok da’k nog een mooi vrommesien integen kwam dat 
naor mi’j lachte. Dus dan hoe’k mi’j niet ongerust te maeken zoj’ haost daenken. Toch? 
Nee, dan Mark Rutte. Toch een stokmennig jaoren jonger as mi’j. Die man is zo ongeleuflik vergeet-
achtig wodden de laeste tied; gewoon niet best. Ok sneu vanzels dat hi’j zovule herinnerings mist. 
Wiels de man zo zien best dot om oons d’r van te overtugen dat wi’j in et aldermooiste laand van de 
wereld wonen. Gien meenske komt hier, neffens him, tekot. Of zoj’ daor wat op ofdingen kunnen? 
Het hi’j aandere herinnerings? Now ja, as ’t klopt of niet, de man het et d’r in elk geval slimme drok 
mit! Niet iens tied veur een relaosie! Dat het hi’j allemaole veur oons over! Al wodt d’r wel es fluus-
terd dat hi’j wat hebben zol mit Heleen Mees; ekenome uut et P.v.d.A-huus die in New York woont. 
Mar laot him mar uutkieken mit disse ‘femme fatale’, want daor kan Willem Buiter over mitpraoten. 
Doe hi’j d’r spiet van kreeg dat hi’j onder et stek an ’t deurvreten was, wol hi’j Heleen bi’j de diek 
zetten. Now dat het hi’j weten! Heleen stalkte him tot in alle uuthoeken, vul zien vrommesien lastig, 
stuurde driegbrieven en kompromitterende foto’s. Neffens mi’j speult Mark dus wel mit vuur.
Al moej’ d’r ok niet van opkieken dat Heleen deur de P.v.d.A. inzet is om Mark te sensibiliseren, zoas 
Wobke Hoekstra en Hugo de Jonge dat ok van Mark doen mossen bi’j Pieter Omtzigt. Dat was bi’j 
een menisterraod waorvan Sigrid Kaag niet meer wus of zi’j daor fysiek bi’j west was. Ok nog zoe’n 
jong vrommesien en dan al zoe’n gebrekkig geheugen! Hè man, da’s toch kloten veur heur? Niet 
best!
Now ja, dan vaalt et bi’j mi’j nog wel wat mit, vanzels! Daor kan ik Piet ok wel mit geruststellen, 
donkt mi’j.
Een mooie zoemer alvast!
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Pieter Jonker

Klaas van Weperen (1936-2021)  
uut de tied raekt

I n et zicht van et jaor dat 
de Stichting Stellingwar-
ver Schrieversronte heur 

vieftigjaorig bestaon vieren 
zal, is oold-veurzitter Klaas 
van Weperen van Wolvege 
op 85-jaorige leeftied uut 
de tied raekt. Spietig dat 
hi’j dat niet meer mitmae-
ken mag.
In Stellingwarf-Oostaen-
de woonden en wonen 
een protte meensken 
mit de femilienaeme Van 
Weperen, mar ze bin lang 
niet allemaole femilie van 
mekaander. Ze hebben 
wel wat gemienschoppe-
liks, donkt me. De Van Weperens boerkten 
graeg en goed en ze weren ondernemend in 
et besturen. Trouw in et onderholen van de 
femiliebaand en de vrundekring. Trouw ok an 
geboortestreek of –dörp. Temeensen de Van 
Weperens die ik allegere kenne.
Oold-veurzitter Klaas van Weperen voldot 
riekelik as disse kriteria. Zien heit, die ik as 
schoelejonge kende as J.J.L. van Weperen 
was boer bi’j oons op ’e Haule. Klaas mos 
mit zien bruurs thuus helpen. Jong trok hi’j 
naor Frankriek veur een stage en hi’j zol 
zien leven lange kenner en promotor wezen 
van et Fraanse koeieras Blonde d’Aquitaine. 
Laeter, doe hi’j mit Anneke ten Hoor trouwd 
was, warkte hi’j in et laandbouwonderwies 
en woonden ze onder eren in Ruurlo in de 
Aachterhoeke. De laeste peer jaor scharrel 
ik van Zutphen uut al kuierende en fietsen-
de vaeke in de Aachterhoeke omme. Wat 
een prachtige wereld. Ik begriepe now hiel 

goed dat Klaas en Anneke 
daor een mooie tied had 
hebben. Weeromme in 
Stellingwarf wodde Klaas 
lerer en laeter direkteur van 
de Laandbouwschoele in 
Wolvege en dat dee hi’j mit 
grote inzet. Doe Klaas deur 
een fusie van schoelen as 
jonge vieftiger mit een re-
geling vertrekken kon, doe 
gong hi’j niet stille aachter 
de geraniums zitten. Hi’j 
vun dat tegenover zoe’n 
regeling maotschoppelike 
inzet pleegd wodden mos. 
Awwe hier in De Ovend alle 
bestuursfunkties en alle 

vri’jwilligerswark van Klaas bi’j langes moe-
ten, dan hadden Sietske en de redaktie beter 
een dubbeldik nommer uutgeven kund. Stel-
lingwarf en de Ni’je Ooststellingwarver spen-
deerden d’r nao et wegraeken van Klaas een 
hiele bladziede an. Dat is uutzunderlik dat d’r 
in oonze ni’jsblaeden bi’j zoe’n gelegenhied 
een hiel groot artikel verschient. In de Neder-
laanse körfbalwereld was Klaas van Weperen 
een bekende naeme. Tekenend veur him en 
Anneke is dat ze krapan 25 jaor wekeliks op 
maendag thuus veur alle aktieve SIOS-leden 
de Wedstriedwiezer in mekeer zetten mar 
ok drokten. Maendags was de körfbaldag an 
de Van Nijmegen Schonegevelstraote 23 in 
Wolvege. 
In feberwaori 2008 verscheen in De Ovend 
(36e jr. no. 1, pag. 16-19) een veurtreffelik ver-
hael van Jannes Westerhof over Klaas van We-
peren in de rebriek Dit plak dot me wat. Daor 
verwies ik graeg even naor aj’ zien levensloop 
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even volgen willen. Ik miste daor trouwes 
wel et verhael in dat Klaas mit een koppeltien 
aandere kwaojongen een keer op Oolde-
jaorsaovend een toom biggen opsleuten het 
in de preekstoel van de karke op ’e Haule. 
Klaas bekende mi’j dat ze vroeger ok wel es 
bi’j oons thuus stiekem bi’j de appels zatten 
en dat ze dat veural deden om mien heit lelk 
aachter heur an te kriegen. En dat lokte heur 
altied! De baand mit De Haule bleef: as d’r 
wat te redden was op et dörp, dan kwammen 
Klaas en Anneke ok altied.  
Klaas moch graeg veurzitter wezen van van 
alles en nog wat, mar hi’j dee dat niet om 
ere-baenties nao te jaegen, mar om een klub 
te helpen om zaeken goed op ’e riegel te krie-
gen, mar evenzogoed verzette hi’j ok nog een 
hiele protte wark an de basis van zoe’n klub 
en dat allemaole zonder dat hi’j him daor op 
veurston. En Anneke pakte dan ok drekt flink 
mit an as Klaas argens in een bestuur veurzit-
ter wodden was. 

Schrieversronte-veurzitter wezen was in 
Stellingwarf nog wel een bestuurlike funktie 
mit anzien. Daor wodde in et bestuur ok twie 
laank twie bried over deurtweernd wie as ze 
graeg as veurman of –vrouw hebben wol. Dat 
het netuurlik alles te maeken mit hoe as de 
eerste veurzitter Henk Bloemhoff die funktie 
op veurtreffelike wieze invuld het. Een man 
mit visie die as et Stellingwarfs veerder bren-
gen wol en zol. Een man mit de gaove van et 
woord. Doe hi’j nao zien promosie in 1991 
staorigan veurbereidings trof om leiding te 
geven an et projekt Et Stellingwarfs Woorde-
boek wodde hi’j opvolgd deur Saakje Berken-
bosch-Hamstra. In 1995 kreeg Klaas van We-
peren de leide in hanen. Et was doe de tied 
van de gloriejaoren veur et Stellingwarfs en 
veur de Schrieversronte. Naost et taelkundig 
onderzuuk kwam d’r meer geld veur Stelling-
warfs binnen hiemkunde. Et ledetal gruuide 
as kool naor krapan 1.200. Oons ledetal was 
groter as dat van alle leden van alle poletieke 
perti’jen in Oost- en West-Stellingwarf bi’j 
mekaander. De sutelaktie verbrak jaor op jaor 

rekords. Jaors een stroom ni’je boeken, de 
jaorlikse Stellingwarver kelender en de gratis 
huus-an-huus kraante. Ienkeer in de drie jaor 
kwam de Schrieversronte bi’j alle inwoners an 
de deure deur de sutelaktie.
Klaas van Weperen hul de vaort d’r in. Twie 
hoogtepunten wil ik numen, daor as hi’j zels 
een protte genoegen an beleefd het. D’r mos 
in 1996 in een half jaor tied krapan 500.000 
gulden bi’j mekaander scharreld wodden 
veur et kopen van et gebouw van de Veur-
schotbaank in Berkoop, veur et aachterstallig 
onderhoold en veur een reservepottien as 
d’r wat stokkend gong. Meer tied kregen we 
niet van de baank. Et gong niet om stienen 
mar om de goodwill die de Schrieversronte 
hadde. Klaas en et bestuur mossen mit hulpe 
van tal van meensken 150.000 gulden bi’j 
mekaander zien te kriegen. Et aandere pat 
kwam van de gemienten Oost- en West-Stel-
lingwarf en de perveensie Frieslaand. Ik raeke 
d’r nog de hieltied van andaon a’k an die tied 
daenke. Ponghoolster Fettje Alten was een 
soortement van Mies Bouman op een grote 
aovend in de zael bi’j Appie Tjalma in Ber-
koop, waor as de Rabobaank et laeste gat van 
roem 30.000 gulden dichtte. Notaris Ter Heide 
betaelde alle konsumpties van een volle zael. 
Heerken, heerken, wat een tieden!
Een aander hoogtepunt wil ik numen en 
dat was de toekenning van de Friese Anjer 
van et Preens Bernhard Cultuurfoons veur 
et vri’jwilligerswark van de Schrieversronte. 
Et wodde een prachtige middag daor op et 
perveensiehuus in Liwwadden. Klaas was uut 
de schroeven. Hi’j wus as gien aander altied 
meensken an te vieteren om mit te doen 
mit vri’jwilligerswark veur de Stellingwarver 
Schrieversronte. In 2001 nam hi’j ofscheid as 
veurzitter. Ok nao zien veurzitterschop bleef 
hi’j nog een tal jaoren veurman van de sute-
laktie en van de warkgroep die mithulp mit et 
dokementaosiecentrum. Hi’j het zien pattien 
goed schoneveegd.
Ankem jaor vieftig jaor Stellingwarver Schrie-
versronte en Klaas is d’r niet bi’j. Toch zol hi’j 
willen dat we et jubileumjaor benutten om 
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Wim de Boer

Dörp
Onder bomen huukt
Zunne op oolde stiender
Toeholen veur elk
Weerkennende dagzeggen
Weer thuus wezen

Wim de Boer

Veurjaor
Gruun en bluui,
voegelgeluden,
alles lopt uut.
Van vochtige grond 
de lochten,
de bloemen
in heldere kleuren.
Andrang om buten te gaon,
in een blussien waarme wiend te staon.

zien te laoten an de goegemiente dat de 
Schrieversronte bestaonsrecht het. Oonze 
oolde striedkreet was en is: ’Hool mit mekere 
et Stellingwarfs in ere’. Et Stellingwarfs en et 
Stellingwarver kultuurgoed is van oons alle-
maole, mar de Stellingwarver Schrieversronte 
gong mit vaosie en visie veurop. Daor zollen 
ok de overheden van vandaege-de-dag 

wardering veur hebben kunnen. We bin et an 
meensken as Klaas van Weperen mar ok an al 
die aandere vri’jwilligers tot en mit de roem 
honderd woordeboekmitwarkers verplicht 
om de huud d’r op te zetten. Klaas zol et niet 
goed vienen awwe oons aentien sloepen 
leuten.
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Jelle Roorda

Schoterziel: een buurtschop  
op ’e greens van laand en waeter 

I n de uterste zuidwestpunte van de West-
hoek van West-Stellingwarf ligt an de 
revier De Kuunder de buurtschop Schoter-

ziel. Tot omtrint negentig jaor leden leefden 
de inwoners hier nog op ’e greens van et 
vaaste laand en et waeter van et Iesselmeer. 
Now kiek ie vanof de Zeediek in oostelike 
richting uut op et veenweidegebied van de 
Westhoek en in zuudwestelike richting op et 
ni’je, wiedse laand van de Noordoostpoolder. 

Disse kleine buurtschop is al roem 900 jaor 
oold, want al uut et jaor 1073 is d’r een andu-
ding van visrechten bekend. Veul generaosies 
viskers hebben hier woond, die mit goeie 
vangsten op veural de Zuderzee, mar ok op 
vaorten en poelen in de buurt van Scho-
terziel, heur broggien verdienden. Al 
ieuwenlaank is d’r spraoke van een diek, 
een sluus en een harbarge (1580) waor 
schippen anlegden in ofwaachting van 
betere weersomstaandigheden om de 
Zuderzee op te kunnen. Mit van onge-
veer 1660 of een jaegpad, de veurloper 
van de laetere weg langs De Kuunder 
van De Langelille via Schoterziel naor 
Sliekenborg en et plak De Kuunder. Pas 
op et aende van de 18e ieuw kwam de 
Ni’jeweg, de verbiening mit Scharpen-
zeel en Spange tot staand. De harbarge 
hadde deurgaons an klaanten gien 
gebrek, de gaasten atten d’r vasse, vette 

bakte aol of ere vissoorten, zo is uut overleve-
ringsverhaelen bekend. Schoterziel beschikt 
now vuufhonderd jaor laeter nog altied over 
een pleisterplak. Dat is kefé Bos dat ‘’t Sluisje’ 
nuumd wodt, en waor ok visgerechten be-
steld wodden kund.  

Veldslag bi’j Schoterziel 1396
Kroniekschriever Worp van Thabor tekende 
op dat d’r op 29 augustus 1396 een bloedi-
ge slag bi’j Schoterziel tussen de Friezen en 
Hollaanders west het, die deur de Friezen 
verleuren wodde. Zoe’n duzend manluden 
kwammen doe omme, zoas ok Juw Juwinga, 
de elfde Potestaat van Frieslaand. De troepen 
van hertog Albrecht van Beieren nammen 
de verstarking in, mar trokken heur al gauw 
weeromme, omdat et weer minder wodde. 
Et weren doe langs De Kuunder en De Lende 
beslist gien vredige tieden, mar de grootste 
vi’jaand veur de bewoners was ieuwenlaank 
toch et waeter. Hier daolik meer over.

Schotanuskaorte van 1718
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Oorsprong en betekenis naeme 
van de buurtschop
De buurtschop Schoterziel is vernuumd naor 
et plak daor een vroegere 'uutwaeterings-
sluus' in De Kuunder lag. Al ‘in den jaare 1433’ 
wodde de bouw van een sluus bi’j ‘d’ Oude 
Scoter Zyl’ nuumd. Et bi’jvoeglike naemwoord 
Scoter, Schoter-, het betrekking op ’e vroege-
re grieteni’je Schoterlaand (now gemiente 
Et Vene). 'Schoot' betekent hier een veuruut 
stikkend stok laand. Ie zien ‘schoot’ ok in de 
plaknaemen Ooldeschoot en Ni’jeschoot, nef-
fens Gildemacher (2007). ‘Zijl’ betekent sluus. 
In de laete middelieuwen weren d’r in Fries-
laand veul kloosters die et onderhoold van 
broggen en ere waeterstaotswarken veur 
heur rekening nammen. Vermoedelik her-
innert de naeme Schoterziel an et klooster 
van et Convent van Scoten an de revier De 
Kuunder bi’j Et Vene. Dit klooster hadde in de 
omgeving van Schoterziel veul bezittings. In 
de twiede helte van de 16e ieuw koj’ de nae-
me Scoter zijel tegen. De Schotanuskaorten 
van 1664 en 1718 vermelden de benaeming 
Oude Schooterzyl. In 1853 vermeldt Eekhoff 
`De Schoterziel`. 
In de Volkstelling van 1840 staot Schoterziel 
nog niet as buurtschop vermeld. Wel de 
buurtschop ’Schoter Uiterdijken’ (mit acht 
huzen en dattig inwoners); et Schoterziel 
van doe lag in et uterste zuden daorvan. Die 
bebouwing van Schoterziel zal in dat jaor grif 

bi’j die van Schoter Uiterdijken heurd heb-
ben. 

Waeterstaotsgeschiedenis
Uut de geschiedenis dot blieken dat Schoter-
ziel en Sliekenborg - dat dörp ligt vlak in de 
buurt - al ieuwenlaank nauw mit mekeer ver-
bunnen binnen deur heur ligging an de revie-
ren De Kuunder, De Lende en an de Zuderzee. 
Om de woonsteden en de laandbouwgron-
den tegen et waeter te bescharmen, wodden 
al in de 14e ieuw an weerskaanten van De 
Lende ienvooldige dieken anlegd; iene an de 
zunnekaante op Overiessels grondgebied en 
iene langs de noordkaante op West-Stelling-
warver grond. In tegenstelling tot De Lende 
laggen d’r langs De Kuunder gien zeedieken. 
Over de dieken leupen doedertieden vaeks 
(karre)paeden.
In de 15e ieuw wodde d’r deur grotere 
boeren die zels laand hadden en ere grondei-
geners uut tien dörpen (uut de Westhoek en 
uut et gebied ten noordwesten van De Kuun-
der) een pattekelier waeterschop ’Schoter- of 
Sliekenborgerziel’ (kotweg de ‘Ziel’ nuumd) 
opricht. Mit as taeke: et verbeteren van de be-
heersing van et waeter van de beide revieren 
en et keren van et zilte waeter uut de Zuder-
zee. Ieder dörp zorgde veur twie volmachten, 
en d’r wodde een daegeliks bestuur ansteld. 
De volmachten bedochten een plan veur et 
verbeteren van de waeterkering, et verstar-
ken van de dieken en de bouw van een sluus 
bi’j Schoterziel. Niet iederiene was hier bliede 
mit; zo is d’r een brief van de doe machtige 
Haanzestad Kaampen uut 1474 beweerd ble-
ven, waor et misnoegen in uterd wodt over et  
plan veur et waeterschop de Ziel angaonde 
et bouwen van de sluus. Kaampen was bange 
dat die een naodiel wodden zol veur de 
vri’je deurgang van heur vrachtschippen en 
daoromme een beparking veur heur rendao-
bele haandelsmeugelikheden. De volmach-
ten van de Ziel schrokken hier beheurlik van, 
en zi’j schikten in ‘wij willen u in geen geval 
hinderen’, zo schreven ze. Ze beloofden de 
Kaampeners ok om de sluus ‘zo wijd en hoog’ 

De sluus van Schoterziel 2020
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te maeken, zodat al heur schippen d’r deur 
konnen. De sluus en de waeterwarken bi’j 
Schoterziel kwammen d’r, en de tien dörpen, 
verienigd in de Ziel, betaelden de bouw. 
De schippen die d’r gebruuk van maeken 
gongen mossen liekewel in et vervolg wel 
sluusgeld en ok tolrecht an heur betaelen. 
In het jaor 1579 kreeg de kust van de West-
hoek van West-Stellingwarf te maeken mit 
een geweldige ‘tempeest’; een woeste storm, 

vergezeld gaonde van een hoge vloedgolf, 
waorbi’j de hoolten sluus en ok de brogge 
grote schae opleupen en niet meer bruukt 
wodden konnen. Men was et d’r mitien over 
iens dat de sluus weer opbouwd wodden 
mos, mar ok dat Schoterziel niet et meerst 
ideale plak hierveur was. De volmachten 
van de Ziel besleuten om op et plak waor de 
revieren De Kuunder en De Lende bi’j mekeer 
kwammen, dus bi’j Sliekenborg, een ni’je 

Situaosie rond 1580, mit een beeld  van de ligging van Oolde Schoterziel en Sliekenborg 
mit de Butenveldpoolder
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sluus te bouwen. De diek tussen Schoterziel 
en Sliekenborg zol in et vervolg as binnen-
diek fungeren kunnen, want de Kuunderbu-
tenpoolder (laeter de zoemerpoolder ‘Buten-
dieksveld’ nuumd) die veur de kust van de 
Westhoek lag was ommes al een netuurlike 
buffer bi’j storm en hoog waeter, zeker as de 
kwelderdiek ok nog wat verstarkt wodden 
zol, zo was de rissenaosie. Butendat scheel-
de disse oplossing flink in de kosten, en dat 
paste de heren goed. 

De Sliekenborgziel 1580-1702 
In 1580 was de ni’je sluus van Sliekenborg, de 
‘Sliekenborgziel’ nuumd, klaor veur gebruuk. 
Ondaanks dat de perveensie Frieslaand him 
hier mit bemuuide bleef de Ziel eigener 
en ok et zeggenschop over de sluus holen 
en mossen de passaanten ok hier sluus- en 
tolgeld betaelen. Behalven as waeterkering 
hadde de sluus een belangrieke funktie veur 
de schippen; zo koj’ hier vanuut Frieslaand de 
Zuderzee berieken en aandersomme. In die 
tied haj’ hier meerst tjalken en skûtsjes, die 
veural nuunders anvoerden veur de kalk-
ovens, en ok die veul turf uut Schoterlaand, 
Opsterlaand en West-Stellingwarf vervoer-
den, bestemd veur de grote steden in Hol-
laand, veural Amsterdam. De Sliekenborgziel 
zol honderdtwienentwintig jaor dienst doen.

De Nieuwe Schooterzyl 1702-1842
Et jaor 1702 was een belangriek jaor veur et 
waeterschop de Ziel en ok veur de buurt-
schop Schoterziel, want in dat jaor wodde 
et zwaortepunt in de verdediging van 
Zuudwest-Frieslaand tegen de opdringende 
Zuderzee weer weeromme naor Schoterziel 
verplaetst. 
Mit as heufdreden de zwakte van de diek 
rond de Kuunderbutenpoolder, die tussen 
1590 en 1643 zes keer verlegd wodden mos. 
De storm van 1643 zorgde ok veur aorig 
wat schae an de sluus. Et opknappen d’r van 
kostte 6450 Carolus gulden, een groot bedrag 
destieds.

Et leek zo mooi in 1580, een sluus bouwen 
bi’j Sliekenborg, sluusgeld en tolrecht innen 
en alliend zo now en dan wat subsidie geven 
veur et onderhoold van de kwelderdiek an 
De Kuunder. Et pakte liekewel aanders uut. 
Et dee blieken dat de saemenwarking mit 
De Kuunder en de perveensie Overiessel 
muuizem verleup, en vanwegens gien goeie 
anpak brokkelde de Butenpoolder de hieltied 
veerder of. Op 20 meert 1662 spoelde tiedens 
een zwaore zuudwesterstorm een groot diel 
van de poolder vot. En in 1701, bi’j opni’j een 
hevige storm, verdwenen ok de in de poolder 
liggende gehuchten Veenhuzen en Wiebenga 
veurgoed in de kolkende zee. 

Een kaorte uut 1816 van A. Boling mit de Staotendiek tussen Schoterziel en Sliekenborg
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Naor anleiding hiervan, en om niet langer 
ofhaankelik te wezen van Overiessel m.b.t. 
de waeterbeheersing, besleuten de Friese 
Staoten om een ni’je zeediek tussen Slieken-
borg en Schoterziel an te leggen, mit een 
ni’je sluus en (klap-)brogge bi’j Schoterziel. 
In de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’ uut 
1788 staot hier et volgende over vermeld: 
‘Ook behoort hier onder, de Schans en buurt 
Slykenburg, alwaar weleer de Sluus lag, om, ten 
tyde van storm, het Zeewaeter uit de Kuinder te 
keeren; doch na den storm van ’t jaar 1701, is 
hier eene ni’je Dyk binnen deur gelegd, die van 
Schooterland Zuidoostwaards loopende, by 
Slykenburg aan den Lindedyk sluit, en de Schut-
sluus, thans de Ni’je Schooterzyl genaamd, 
hooger op gelegd’. 
Veur de anleg van disse ni’je zeediek, die de 
‘Staotendiek’ hieten gaon zol, wodde o.e. 
vri’jkommende grond en klei van de schaans 
bi’j Sliekenborg bruukt die doe hielemaole 
vothaeld wodde. 

De Staotendiek, now de Zeediek, was in 1702 
klaor, mit een ansluting op ’e Lemsterdiek en 
ok de Lendediek bi’j Sliekenborg. As d’r hoog 
waeter driegde wodden de sluusdeuren bi’j 
Schoterziel sleuten. Dit verhoogde de veilig-
hied in de Westhoek en langs De Kuunder, 
mar et naodiel was dat d’r in dat geval an 
weerskanten van de sluus al gauw een riegel 
waachtende schippen ontston. Dat zorgde 
alle keren veur veul ongenoegen onder de 
schippers. Et kwam alderdeegst zoveer dat 
op een keer de lelke schippers heur moed 
indronken in de harbarge van keféhoolder 
Dubbelt Geerts, vervolgens de sluusdeuren 
eupenbrakken en mit man en macht heur 
schippen d’r deur henne trokken. Nao een 
klacht van et schippersgilde van De Jouwer 
begrepen ze bi’j de Staoten in Liwwadden 
dat et zo beslist niet langer kon en daorom-
me wodde d’r al in 1704 veur een twiede stel 
sluusdeuren besleuten, zodat de sluus van 
Schoterziel tot een volweerdige schutsluus 
ommebouwd wodde. De route hier langs 
bleef ondaanks de ni’je sluus bi’j Sliekenborg 

populair. Tot 1842 fungeerde de ‘Ni’je Sluus’ 
van Schoterziel in De Kuunder als de be-
langriekste uutwaeteringssluus veur de Friese 
grieteni’jen (nao 1850 gemienten) Schoter-
laand en West-Stellingwarf. 

De ommekeer van 1842 
De waetersnoodraamp van 4 op 5 feberwaori 
1825, veroorzaekt deur een zwaore storm en 
springvloed, hadde grote gevolgen. De zee 
gong mit geweld tekeer tegen de zwakke 
zeedieken. Tussen Schoterziel en De Lemmer 
brak de diek op mar liefst dattien plakken, en 
ok de Lendediek was op sommige plakken 
niet tegen et geweld bestaand, zoas bi’j Wol-
vege.  Binnen een peer uren raekten onder 
meer hiel Noordwest-Overiessel, Lemster-
laand en meer as de helte van West-Stelling-
werf overstroomd. Et zeewaeter beriekte een 
hoogte tussen de twienenhalf en vier meter 
boven NAP. Disse waetervloed veroorzaekte 
ommeraek veul ellende en schae. D’r raekten 
mit mekeer 380 inwoners uut de tied, waor-
van zeuventien in Frieslaand. Honderden 
bewoners raekten alles kwiet, een groot tal 
huzen en boerderi’jen gong verleuren of 
wodden onbewoonber, en veul vee verdronk. 
In Spange en Scharpenzeel gong et om mar 
liefst vierhonderd koenen en eer vee.

Waetersnood bi’j Hooltwoolde in 1825, 
een schilderi’j van Dirk Piebes Sjollema
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Dippeteerde Staoten van Overiessel stelden 
vaaste dat d’r zo gauw as kon verbeterings 
en verstarkings neudig weren, en gavven op-
dracht tot de anleg van een ni’je diek van de 
Blankenhammerdiek of in Overiessel tot an 
de Staotendiek in Frieslaand, et greven van 
een kenaol - langs de diek - naor De Kuunder 
(Ni’je Kenaol) en de bouw van een zonuumde 
wi’jersluus mit (storm-)vloeddeuren ok bi’j De 
Kuunder (1836-1842). Hier kon, as d’r geveer 
driegde, de Zuderzee – en ok De Lende - bu-
tensleuten wodden. De perveensie Frieslaand 
verhoogde de Staotendiek tussen Schoterziel  
en Sliekenborg opni’j. In 1842 was alles klaor 
en wodde de sluus bi’j De Kuunder in ge-
bruuk neumen.
De Lende maekt sund die tied tussen Slieken-
borg en De Kuunder gebruuk van de oolde 
stroom van De Kuunder, wiels De Kuunder 
gebruuk maekt van et oostelik liggende Ni’je 
Kenaol. De Kuunder hul middels de Ni’je 
Sluus bi’j Schoterziel ok daor verbiening via 
de brieder maekte Wostsloot mit de Zuder-
zee. 

Kenaolisaosie en ni’je sluzen
Laeter, in de 19e en begin 20e ieuw, wodden 
in et kader van de waeterbeheersing en ten 

behoeve van de schipveert, De Kuunder en 
De Lende rechttrokken, brieder maekt en 
uutdiept. In et geval van De Kuunder gebeur-
de dat in de jaoren 1886 tot 1888. Van die tied 
bin de Kuunderwallen die nog altied tussen 
Makkinge en Oosterwoolde liggen. In de 
jaoren 1923-1927 wodde De Lende recht-
trokken. Hierbi’j wodde ten behoeve van de 
waeterbeheersing De Lende in twienen knipt 
op et plak dat wi’j vandaege-de-dag kennen 
as de Driewegsluus. De ni’je Driewegsluus 
(1928) kwam in de plak van een oolde sluus 
en sas (Helomasluus en Helomasas) uut 
1775. Veerder wodde in 1927 bi’j Blesdieke 
de keersluus ’t Sas en onder Ni’jhooltpae 
nog een schutsluus bouwd. Behalven de 
betekenis as schipveertverbiening, hadden 
disse sluzen die meer et laand in laggen toch 
ok een zeewerende funktie om et bi’j storm 
en hoogwaeter opstouwende waeter uut de 
Zuderzee te keren.

Ofsluutdiek en Noordoostpoolder
De waeterstaotkundige situaosie veur de 
kust van de Westhoek, West-Stellingwarf en 
Noordwest-Overiessel veraanderde ingrie-
pend deur de komst van de Ofsluutdiek in 

De klapbrogge en de sluuswaachterswoning bij’ de 
sluus in Schoterziel  Op ’e aachtergrond is een wae-
termeule van de Grote Veenpoolder  te zien

Een topografisch kaortien waor de situaosie van 
now mit de waeterwegen De Kuunder, Scheene en 
De Lende op angeven staon, krek as de Pieter Stoef- 
zaandweg (N351); de wegverbiening van Wolvege 
via De Kuunder en naor de Noordoostpoolder
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1932, en dat was ok et geval doe de Noord-
oostpoolder in 1942 klaor was. De diek om 
de Noordoostpoolder en de Ofsluutdiek, 
in kombinaosie mit inkelde ni’je gemaelen, 
zorgen sund die tied veur de veilighied van 
et aachterliggende laand. Deur de anleg van 
de Noordoostpoolder raekten de mondings 
van De Kuunder en De Lende blokkeerd. Et 
waeter van de Friese boezem stroomt sund 
die tied via et Ir. Woudagemael (1920) in De 
Lemmer, de Tsjerk Hiddessluzen (1951) bi’j 
Harlingen en et J.L. Hooglandgemael bi’j 
Staveren (1967).
De sluus bi’j De Kuunder verleur zien funktie 
en wodde daoromme in 1958 dempt. In 1991 
is de sluus liekewel weer opgreven, opknapt 
en geschikt maekt veur plezierboten. 
De schutsluus en ophaelbrogge van Schoter-
ziel bin in 1844 en 1901 verni’jd, en kwam-
men in 1876 in beheer bi’j et Riek, mar sund 
1928 doen ze gien dienst meer. Alliend in 
et geval van een driegende deurbraoke van 
de Ofsluutdiek en de dieken van de Noord-
oostpoolder, kun d’r deur Wetterskip Fryslân 
noodschotten in plaetst wodden om te per-
beren om de Westhoek van West-Stellingwarf 
dreuge te holen. 

De buurtschop Schoterziel in 2021
De buurtschop het vandaege-de-dag haost 
gien huzen meer. D’r bin nog twie diekhu-
zen, waorvan kefé ’Het Sluisje’ d’r iene van is, 
en tegenover de sluus staot nog een kleine 

boerderi’je. Tot in de zeuventiger jaoren van 
de 20e ieuw hebben d’r nog twie kerakte-
ristieke vissershusies tegen de diek staon, 
mit witkalkte muren en rieten daeken, en ok 
een sluuswaachterswoning, mar die bin doe 
sloopt. Ok de waetermeule, iene van de zesse 
die de Grote Veenpoolder eertieds dreuge 
hul, is al lange leden verdwenen. 
De buurtschop telt mar zes permanente 
inwoners, mar in de zoemer kommen d’r 
ongeveer honderd tiedelike bewoners (cam-
pinggaasten) bi’j. Zi’j zitten dan an de ere 
kaante van de Zeediek op camping ‘t Sluisje, 
die vuvenveertig plakken veur caravans het.
Schoterziel het een plaknaemebod, mit de 
naeme in et Fries en Nederlaans. Et is topo-
grafisch zien een hiel biezunder punt, want 
bi’j Schoterziel kommen drie gemienten bi’j 
mekeer: West-Stellingwarf, Stienwiekerlaand 
en Fryske Marren. Een peer kilemeter naor et 
zuudwesten toe gelt dat ok veur de drie per-
veencies Overiessel, Flevolaand en Frieslaand. 
De kern van de buurtschop mit et kefé en de 
camping vaalt wat et post- en tillefoonadres 
angaot onder Bantege, en ligt in de gemiente 
Fryske Marren. Een diel van de camping ligt 
liekewel in de gemiente Stienwiekerlaand. De 
kleine boerderi’je, mit de haven veur plezier-
boten en de camperplakken an de oostkaan-
te van De Kuunder, heuren bi’j De Langelille 
in West-Stellingwarf. 
Lyda Bos (36), zi’j is vandaege-de-dag de 
keféhooldster van ‘Het Sluisje’, is ok beheer-
der van de camping, de jachthaven en de 
ere rekreatieve veurzienings. Et kefé het een 
kleine mar sfeervolle gelagkaemer en is van 
ooldsher niet alliend et centraole ontmoe-
tingspunt veur de bewoners, mar ok veur de 
gaasten. Lyda is intied de dadde generaosie 
Bos, heur heit Willem en beppe Klaasje gon-
gen heur veur. In et verleden - in de tied van 
heur grootoolden, zoe’n vuuftig jaor leden 
- wodde d’r jaorliks nog een gezellig dörps/
buurtfeest orgeniseerd, mar die tied is al 
lange veurbi’j. De bewoners weten mekeer as 
et neudig is liekewel as goeie buurtgenoten 
vlot te berieken.

Kefé ‘Het Sluisje’ in 2020
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De bewoners van vandaege-de-dag weten 
dat ze bestuurlik op een biezunder topo-
grafisch punt wonen, mar ze vienen dat niet 
belangriek. Zi’j beschouwen heurzels - veural 
vanwegens de lange en biezundere geschie-
denis van Schoterziel - as ‘de trotse’ bewoners 
van de kleine buurtschop, neffens Lyda.

De vroegere ophaelbrogge over De Kuun-
der in Schoterziel is zoe’n vuuftig jaor leden 
vervongen deur een vaaste brogge, mit een 
deurveerhoogte van 2.80 meter. De oolde 
zeesluus van 5.30 meter bried staot tegen-
woordig altied eupen, zodat de plezierveer-
ders d’r zonder oponthoold langs kunnen. D’r 
wodt rond Schoterziel veul viskt, op et waeter 
krek lieke goed as vanof de wal. Rekreaanten 
die heur op een ere wieze vermaeken willen, 

kun bi’jglieks fietsen of kuieren gaon in de 
Kuunderbos in de Noordoostpoolder die mar 
een peer kilemeter veerderop ligt. 
Van et parkeerterrein of op ’e Zeediek, 
tegenover kefé-resteraant Het Sluisje kuj’ 
niet alliend genieten van een prachtig wieds 
uutzicht, mar et is mit behulp van dit artikel 
hopelik ok meugelik om je een beeld veur de 
geest te haelen van hoe et d’r hier indertied 
uutzien moeten het.

Bronnen
n Binnendiken en Slieperdiken, K.A. Rienks en 

G.L. Walther, Bolsward(1954,1984); 
n Friesche kolonisatie te Kuinre in de 12e eeuw, 

W.J. Formsma, (1903-1999 ) in: Saxo-Frisia 
2/6 (1940); 

n Na driemaal klokkleppinge: de Westhoek, 
Fokke Middendörp, Oosterwolde (1985); 

n Over molens, waeterschappen en veenpol-
ders in de Stellingwerven, J. Klaver, Ooster-
wolde (1990);

n Geschiedenis Stellingwerven, site Piet van 
der Lende;

n Tresoar: de Tegenwoordige Staat van Fries-
land uit 1788.

De haven van Schoterziel

Platform Nedersaksisch aktief op internet
Sund 30 meert 2021 is et ‘Platform Nedersaksisch’ aktief op internet. Et adres van de webstee 
van et platform is www.nedersaksisch.com. Behalven over et Nedersaksisch zels (Grunnings, 
Drents, Stellingwarfs, Sallaans, Twents, Aachterhoeks, Veluws) gaot de webstee ok over de 
kultuur van de Nedersaksische regio en de geschiedenis d’r van. Uteraord is ok de Stelling-
warver Schrieversronte van begin of an betrokken bi’j de orgenisaosie.
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Harmen Houtman

De Zee

De vloed schrift twie keer op een dag
 mit zien golfslag een stil en kot verhael.

De zee lopt hoge over 't straand,
 zien kracht trekt ribbelige strepen.

Et zooltene waeter broest en buldert
 mit schoem dat verwi'jt deur de westenwiend.

Poseidon legt zien krabbegies
 en kwallen op ’e zaandbaank daele.

  Ik raeke de locht, ik til et zaand op
   en strele de wiend boven et duun;
    mien blik gruuit van bewondering.

Neptunus douwt zien nuunders,
 van roeg posselein, tussen 't grune wier.

Woest smit een hadde storm
 touw en hoolt en plestiek daele...

De wakkere braanding slat tierig
 op et basalt van dammen mit kobben.

As 't eb wodt komt de rust weeromme,
 de zunne zocht zien stee in troostende golven...

  Ik vule me zee en ok weer laand,
   ik bin die korrel en die druppe
    en wor kleinder deur verwondering.
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 zien kracht trekt ribbelige strepen.
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 en kwallen op ’e zaandbaank daele.

  Ik raeke de locht, ik til et zaand op
   en strele de wiend boven et duun;
    mien blik gruuit van bewondering.

Neptunus douwt zien nuunders,
 van roeg posselein, tussen 't grune wier.

Woest smit een hadde storm
 touw en hoolt en plestiek daele...

De wakkere braanding slat tierig
 op et basalt van dammen mit kobben.

As 't eb wodt komt de rust weeromme,
 de zunne zocht zien stee in troostende golven...

  Ik vule me zee en ok weer laand,
   ik bin die korrel en die druppe
    en wor kleinder deur verwondering.

W iels ik mit een grote kop koffie veur 
me drok zit te hassenschrabben 
om een kryptogram op te lossen, 

schrik ik van de tillefoon as hi’j rammelt. Op 
et schaarm zie ik dat et mien vrundinne is en 
melde mi’j: ‘Goeiemorgen Geesje. Zit ie ok al 
an de koffie?’
‘Daor schiet ie midden in de roze, mar da’s ok 
niet zo muuilik omreden et omdebi’j tien ure 
is,  en dan is et koffietied, hen. Ik wol es even 
heuren hoe as et mit je gaot,’ vragt ze.
‘Wel goed heur, ik vervele me nog niet. Mar 
Geesje, moej’ es heuren, ik hebbe lessen-
daegs op een morgen onverwaachs vesite 
had en now meug ie es raoden wie as dat 
west is.’ 
‘Ja, hoe zal ik dat now weten, vertel et mar,’ is 
heur bescheid.
‘Weej nog wel da’k je oflopen zoemer ver-
telde da’k een ni’je aachterbuurman kregen 
hebbe?
Op een aovend doe ik thuuskwam van een 
fesien, trof ik him wiels hi’j aachter mien huus 
op et dak van zien hokke zat, dat op oonze 
arfscheiding staot. De eerdere buurman 
hadde dat hokke daor daelezet, waor ik doe 
niet zo bliede mit was omreden et mien hiele 
uutzicht bedurf. Deur de jaoren henne is et 
bouwsel an de aachterkaante aorig begruuid 
mit klimop en kan ik d’r wel vrede mit heb-
ben. Ik vreug him wie as hi’j was en zo kwam 
ik mit him in de kunde. Hi’j zee dat hi’j de 
begruuiing op et hokke wel wat bekubben 
wol as ik et goed vun. 
"Jow gaon je gang mar, die klimop heurt bi’j 
jow gerechtighied," maekte ik him wegwies. 
"Om mi’j haelen jow an de boverkaante et 
roegste d’r of, mar de grune aachterkaante 
meuj’ om mi’j wel zo laoten. Gruun blad zie 
ik liever as die hoolten plaanken," vun ik. Et 
was een hiele vrundelike man van omdebi’j 

veertig jaor, schatte ik. "Knippen jow die hoge 
heden om je tuun zels nog?" wol hi’j weten. 
Op mien bescheid da’k et zels de hieltied 
nog veurenneer bokselde, beud hi’j an om 
mi’j es te helpen as ik et niet redden kon. Dat 
vun ik hiel aorig van him, mar eigenwies as 
ik bin, he’k him doe et zo wied was, netuurlik 
niet vraogd. Hi’j zol es om een bakkien koffie 
kommen om wat bi’j te praoten, beloofde hi’j. 
De hiele zoemer was hi’j an ’t klussen in zien 
huus zag ik wel, en zodoende wodde et kof-
fiedrinken niks. Buten een inkelde keer een 
haand opstikken as groet hewwe veerder ok 
gien kontakt meer had, omreden de buurman 
netuurlik daegs niet de hieltied op et hokke 
zat. Doe wodde et december en docht ik 
bi’j mezels, weej’ wat, ik stuur mien aachter-
buurman mar een kastkaorte. An zien naoste 
buren het hi’j neffens mi’j ok niet vule, et bin 
allemaole ooldere meensken en ze bemuuien 
heur mit gieniene.’ 
An de ere kaante heur ik Geesje lachen: ‘Heur 
ie wel waj’ daor zeggen? Ie hebben et over 
ooldere meensken, wat daenk ie daj’ zels 
binnen?’ 
‘Hen??’ Inienen dringt et tot me deur wat ze 
bedoelt. ‘Ik daenke dat de ambtener van de 
burgerlike staand en schrieffout maekt het 
mit et jaortal, doe mien heit me angeven het 
op et gemientehuus. Et moet bi’jkaans beslist 
wel zo wezen, omreden ik me hielendal nog 
niet oold vule,’ gnies ik. ‘Mar om kot te wezen, 
ik kreeg een kaorte weeromme mit et bericht 
dat hi’j et hiel mooi vun om een kastkaorte 
van mi’j te kriegen, en bi’jkotten zol hi’j es 
een bakkien leut haelen. En verempeld, daor 
ston hi’j op een zundagmorgen bi’j mi’j veur 
de deure, ok nog wel mit een bloemegien. We 
konnen et tegere wel praotende holen en de 
uren vleugen omme. Moch ik es perblemen 
hebben mit mien printer of de laptop dan 

Sjoukje Oosterloo

Ommekieken
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kon ik wel een beroep op him doen, beud 
hi’j an. Dag en naacht verschil mit de veurige 
buurman, die was altied lieke notsk en d’r kon 
gien goeiemorgen of. Oflopen weke hadde 
ik iniens perblemen mit mien laptop. Mit de 
buurman zien anbod nog in mien onthoold 
hebbe ik him doe rap een appien stuurd. 
Votdaolik appte hi’j dat hi’j kommen zol en 
een uurtien laeter was hi’j d’r al. Hi’j het alles 
even netties veur me oplost. "Wat bin ’k je 
schuldig?" vreug ik him. 
"Niks heur, ik kom wel es weer om een bak-
kien koffie," was zien bescheid.
Et duurde een stokmennig weken, doe kre-
gen we aende feberwaori inienen nog een 
sni’jstorm. De sni’j lag wiethoehoge in dunen 
veur mien geragedeure. Et was zundagmor-
gen en ik zat wat te puzelen, doe d’r inienen 
een gedaonte veur mien ruten daeleleup. De 
belle gong en wie ston daor op ’e stoepe? De 
buurman, dik inpakt, waopend mit een grote 
sni’jschoppe. 
"Goeiemorgen, zal ik die sni’jdunen even veur 
je votschoeven?" vreug hi’j. 
Kuj’ begriepen, zoks was niet tegen dove-
maansoren zegd. Hi’j het alles mooi sni’jvri’j 
maekt en doe hi’j klaor was heb ik him in 
huus nuugd. As daank heb ik him riekelik van 
koffie veurzien mit een waarme appelflappe. 
Zoe’n redder in nood moe’k wel in ere holen 
netuurlik.
Kiek Geesje, op ’e tillevisie wodt de hieltied 
zegd dawwe ommekieken moeten naor 
mekaander.’ 
‘Ja,’ onderbrekt Geesje me, ‘daoromme belle ik 
jow ok even,’ zegt ze. 
‘Dat vien ik hiel aorig van je. Ieje en mien 
buurman hebben et goed begrepen, jim 
brengen et ommekieken naor mekeer in 
praktiek.’ 
‘Graeg daon,’ heur ik nog en dan wodt de 
verbiening verbreuken. 

Attie Nijboer

Veur iewig  
en altied
 
 

Wanneer weet ie

Dit gaot nooit over

Dit gaot nooit veurbi’j

Wanneer vuul ie dit

Is veur iewig en altied

Disse baand tussen

Jow en mi’j?

 

Speulen zintugen

Een belangrieke rolle

Jow spraankelende ogen

Jow lieve lach

Jow waarme stemme

Overtugen die mit

Dat ik jow graeg mag?

Mar et begint mit die klik 

Ik vuul me bi’j jow thuus

Dan gruuit et vertrouwen 

Et verlaangst om 

Mekere trouw te blieven

Dan hej’ gien woorden meer neudig

Dan volstaot die iene blik!
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Kjest Herder

Klaas Dijkstra hoolt van et wilde leven!

M eensken die wat van doen hebben 
mit de Stellingwarver Schrieversronte 
weten dat Klaas Dijkstra wel vaeke 

bi’jdreegt an aktiviteiten die van daoruut 
orgeniseerd wodden. Daor ken ik Klaas van, 
mar netuurlik ok van de CD Op ‘e luuster  
staon. Daor lest hi’j verhaelen op veur van 
Klaas van der Weg. En veur et radiopergram-
ma In Twielochten kwam Klaas riegelmaotig 
op ‘e fiets naor Berkoop om verhaelen van W. 
de Jong of J.W. Nijholt veur te lezen. En dat 
kan hi’j meraokels goed: rustig, dudelik en 
mit et juuste tembre.

As ik van Legeduurswoold of de N351 over-
stikke – et is daor nog wel even uutkieken 
want ze rieden je daor zowat de plooien uut 
de broek – en recht op ‘e Klokhuusdiek anfiet-
se, is et weer om deur een rinkien te haelen. 
De zunne recht in de snoeverd. Gien wolkien 
an et firmement. Oflopen naacht vreur et 
nog een graod of viere, dus is ’t wel wat fris. 
Mar toch, een betere dag om mit Klaas of te 
praoten koj’ haost niet weensken. 
Bi’j de Schrieversronte – zoa’k al schreef – 
ha’k Klaas al es troffen en doe hadde ik van 
Sietske mitkregen dat hi’j een hiele mooie 
tuun hebben mos. Doe maekten wi’j al es een 
principeofspraoke. Konkreet wodde et in ’t 
begin van dit jaor. Eerst al een maond eerder 
as disse dag. Mar omreden de tuun doe nog 
in et winterklied zat, hebben wi’j et op halver-
wege april zet. 
Mar buten de zunne, is et veurjaor ok op 
disse dag now nog niet vot-en-daolik zoas 
wi’j dat de laeste jaoren wend weren. Want 
de meensken gaon d’r onderhaand al haost 
van uut dat et alderdeegst in feberwaori al 
een graod of veertien, vuuftien wezen kan; 
de laeste jaoren gien uutzundering. Now, en 
dat is dit jaor (gelokkig?) wel aanders. Zol die 

halvegere Trump dan toch geliek had hebben 
doe hi’j zee dat et vanzels wel weer koolder 
wodden gaon zol, miemer ik.

An de keukentaofel kriegen wi’j et eerst over 
et warkzeme leven van Klaas. 
Hi’j is opgruuid op ’e Gediek; zien vrouw 
Marianne komt van Donkerbroek. En laot hi’j 
now daore, an de legere schoele, zien karrière 
beginnen; Klaas is dus onderwiesman west. 
Nao aanderhalf jaor Donkerbroek, drie jaor in 
Else, roem twintig jaor in Langedieke en nog 
een peer jaor op ‘e schoele van Appelsche-Bo-
ven, wodt Klaas i.c.t.-koördinater. Daor hadde 
hi’j op daon omdat hi’j et veur de klasse staon 
op et laest niet meer zo noflik vun. Al die 
regels, verslaegen schrieven, van alles en nog 
wat bi’jholen; niet zien ding. Hi’j wodde doe 
i.c.t.-koördinater binnen et baosisonderwies.
Dat zollen uutaendelik ok zien laeste jaoren 
in et onderwies wodden. Want doe nao een 
bezunigingsronde et veur him alliend nog 
meugelik was om weer veur de klasse te 

Klaas an de keukentaofel
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staon, lokte et alternetief om vervroegd mit 
pensioen te gaon wel hiel naodrokkelik. En 
daor het Klaas dan ok veur keuzen. Hi’j is dan 
roem 59 jaor; onderhaand al weer zoe’n acht 
jaor leden.
Van de tied of dat Klaas in et onderwies 
begon, tot an vandaege-de-dag, is d’r een 
protte veraanderd, vertelt Klaas mit wee-
moed. In een dörp was et doe nog zo dat ‘de 
meester’ naodrokkelik betrokken wodde bi’j 
van alles en nog wat. ‘De meester’ woonde 
nog prominent in et dörp en was de spille bi’j 
hiel veul zaeken, zoas verienings. Mar ok as 
et thuus mit iene van de kiender niet zo goed 
gong. Wat ‘de meester’ d’r van vun, wodde 
belangriek vunnen. Want ‘de meester’ wus 
hoe as et zat; zo zol et gaon!  
Vandaege-de-dag het een onderwiezer 
haost gien biening meer mit et dörp en de 
meensken; hi’j woont daor ok hiel vaeke niet 
iens meer. Onderwiezers wo’n ok hiel vaeke 
vanuut et centraole gezag (over)plaetst. Dat 
de onderwiezer niet meer zoe’n centraole 
rolle in et dörp het as een notaobele, dat mist 
Klaas niet. Mar dat d’r zo mit onderwiezers 
‘henne-weerd’ wodt, vint Klaas niet goed. ‘Op 
disse meniere bouw ie niks op mit et dörp!’ 
mient hi’j. ‘Want juust die (ver)biening is zo 
belangriek! Mar dan zonder de drok en ver-
plichtings zoas vroeger!’ 
Et dörp Langedieke het nog altied een riek 
verieningsleven. En veur Klaas en Marianne 
is et vanzelssprekend dat ze daor ok zo vule 
meugelik an mitdoen. Zo hebben ze jaoren 
tenielspeuld. Totdat Klaas vun dat hi’j genoeg 
dronkemannegies speuld hadde. Saemen 
zitten ze nog wel in de plaetselike zanggroep. 
Dat naodrokkelik niet een koor nuumd mag 
wodden, legt Klaas uut. En dat is omdat ze ok 
sketsies doen.

Naost et wark as onderwiezer het Klaas altied 
een passie veur de netuur had. Hi’j zegt et mit 
de bri’jlepel ingeuten kregen te hebben; zien 
heit was een echte voegelman. In zien jonge 
jaoren, doe hi’j nog thuus woonde, gong hi’j 
vaeke mit heit op pad.

Doe hi’j veur de klasse ston, kregen de kien-
der van him een protte mit over zien passie. 
Kiender holen zoks vaaste. Zo kreeg mien 
dochter op basisschoele ‘de Riemsloot’ les 
van meester Bij de Ley; dat is ok een netuur-
man. Die het heur een protte verteld over de 
netuur. Hi’j gong ok mit de kiender et veld 
in. Zoe’n meester moet Klaas neffens mi’j ok 
west wezen. En daor moe’n kiender wel haost 
mooie herinnerings an hebben, daenke ik 
dan. 

Klaas en Marianne kwammen in 1984 in 
Langedieke wonen; doe is hi’j ok mitien an 
de gang gaon mit de tuun om et huus henne. 
Dat was een beste putte wark zoas ik zels 
wel zien kan as wi’j daor even laeter deur-
henne lopen. Mit de scheppe en de kroje het 
Klaas d’r hoogteverschillen in brocht. Ok mit 
verschillen in grondsoorten; wat rieke grond 
en wat aarmere grond. Et zol et begin wod-
den van waj’ Klaas zien levenswark numen 
kunnen zollen. De plaanten die hi’j bruukt het 
bin die, die ok in et wild veurkommen; of die 

De kiewietsbloeme komt in Nederlaand in et wild 
nog mar op een peer plakken veur  
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naoderhaand ‘inburgerd’ binnen. Dat laeste is 
as plaanten hier al minstens tien jaor veur-
kommen en die heurzels uutbreiden. Dus die 
zelsstaandig bestaon kunnen. 
Om et huus zels henne is wat Klaas de 
‘wildeplaantetuun’ nuumt. Dat is et stok dat 
hi’j onderhoolt as een tuun zoas de meerste 
meensken een tuun onderholen. Now ja, ok 
weer niet al te naodrokkelik, begriep ik wel. 
Zo dot Klaas niet an zaeken as ‘et winterklaor  
maeken’ van de tuun. Want neffens Klaas 
‘regelt’ de netuur dat zels et beste. Freddie 
de Vries vertelde mi’j al es: ‘Veur de mooiste 
tuun moej’ aenlik een luie tuunman wezen!’ 
Dus niks ofknippen of mit zoe’n bladblaozer 
in de weer. Bi’j dat laeste vint Klaas in mi’j een 
zielsverwaant. Krek as ik het hi’j an allienig et 
geluud al genoeg. 
Et aachterste stok, een stokkien bos en grös-
laand is netuurbeheerd; al wodt et niet hiele- 
maole op zien beloop laoten. Et grös mi’jt 
Klaas ieder naojaor en et mi’jde grös dot hi’j 
vot om zo de bojem voedselaarm te holen. 
‘Op ‘e voedselaarmere bojem hej’ een riekere 
flora mit veul meer soorten; mit naeme min-
der algemien veurkommende plaanten. Op ’e 
overgaank van een riekere naor een aarme-
re grondsoort, van kalkriek naor kalkaarm, 

gruuien de meerste plaanten!’ legt Klaas uut. 
Hi’j bruukte daorveur ok nuunders (kalk) en 
turfmolm (zoer) om zo de grondsoort te krie-
gen die hi’j neudig hadde.
Klaas kuj’, wat de tuun angaot, gerust auto-
didakt numen. Want a’k him vraoge of hi’j 
de grond eerst onderzuken laoten het, zegt 
Klaas dat hi’j alles zels uutzocht het. Daordeur 
meuj’ best vaastestellen dat ik mit Klaas in 
een uniek stokkien tuun lope. De gebieden 
lopen hiel geliekmaotig in mekeer over. En et 
gehiel harmonieert weer mit de omliggende 
laanderi’jen. Et is dan ok gien zeldzemhied 
dat Klaas en Marianne een ree op vesite 
kriegen. En een protte voegels vanzels; ok wel 
spechten.
An de keukentaofel hadde Klaas, veurdat wi’j 
et ommegien maeken gongen, al zegd dat 
hi’j een eigen webstee maekt het over de 
wilde plaanten zoas die bi’j him in de tuun 
veurkommen. Dat is zo kommen. In zien 
zuuktocht op Internet naor informaosie over 
in et wild veurkommende plaanten, kon hi’j 
haost niks vienen. En doe docht Klaas: Laot 
ik dat dan zels mar doen gaon! Onderhaand 
het Klaas zo een webstee opbouwd mit wel 
zoe’n 1900 plaantesoorten en ondersoorten 
zoas die in Nederlaand en België gruuien. In 

Klaas Dijkstra in zien tuun in Langedieke 
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de jaoren dat hi’j dit om hanen het, het hi’j 
al hiel wat reakties kregen: kompelmenten, 
korrekties, feedback. Een flink pat van de 
foto’s bin van himzels. Mar hi’j bruukt ok foto’s 
van eren; zo ok teksten, waor hi’j vanzels de 
bronnen van angeft. 
Gao mar es kieken zo’k zeggen: 
www.wilde-planten.nl  

Now wee’k niet of ik die meensken alliend 
mar tegenkomme, mar een stokmennig 
Stellingwarvers die ik ken, gaon niet vaeke 
naor ere omkrieten. ‘Waorom zuwwe?’ heur 
ik dan gauw. Verknocht an de Stellingwarver 
omgeving. Aj’ de Stellingwarven van de Kaele 
Dunen van Appelsche tot an de Weerribben 
bi’j Ni’jtriene es goed beschouwen. En daj’ 
daorbinnen ok nog et stroombebied van De 
Kuunder en De Lende bedaenken! Ja, dat is 
wel hiel wat variaosie op een niet al te groot 
stok laand. Waoromme zoj’ et dan veerder 
zuken gaon? En aj’ zo wonen as Klaas en 
Marianne zoj’ daenken kunnen dat ze niet zo 
neudig vot hoeven. 
Mar zo blieken Klaas en Marianne dus niet 

wezen! Want ik hadde mien fiets even eerder 
aachter een mooie camper parkeerd. En 
zoe’n ding hebben meensken deurgaons niet 
alliend om bosschoppen mit te doen. Et wodt 
mi’j al rap dudelik dat ze een camper hebben 
omdat ze et niet allienig hier in de Stelling-
warven mooi vienen. Zo hebben ze de laeste 
jaoren al hiel wat lanen ofreisd. Frankriek, 
Spanje, Italië, Duutslaand, Denemarken en 
vanzels weren ze ok wel in Nederlaand. Noor-
wegen staot nog op ‘e verlanglieste.
Waor ze niet zo makkelik mit de camper naor 
toe konnen, een peer jaor leden, was Ies-
laand. Daoromme mit et vliegtuug vanzels. 
Mit vrunden hebben ze Ieslaand hielemaole 
rondreden mit een huurauto. Een uutgebreid 
fotoalbum bewiest et allemaole.

Zo stel ik vaaste - a’k een posien laeter weer 
op Oosterwoolde an peddel - dat Klaas en 
Marianne dan wel in een deur heurzels kre-
eerde biezundere biotoop wonen, waor as et 
noflik is om te wezen, mar dat et neffens ei-
gen zeggen goed is om ni’jsgierig te blieven 
naor ere oorden. 

Van de buroredaktie

Jaorvergeerdering Schrieversronte
Vanwegens corona mos de jaorvergeerdering van 2020 veurig jaor al een stokmennig 
keren uutsteld wodden. Et bestuur wol graeg de jaorvergeerdering dit veurjaor holen, 
mar ok now zitten wi’j nog in een ‘lockdown’.
Et bestuur stelt daoromme veur om de jaorvergeerdering te holen op zaoterdagmiddag 
25 september 2021 van 14.00 ure tot 17.00 ure in et MFA in Berkoop. Al van 13.30 ure of 
kuj’m een koppien koffie of thee kriegen. Wi’j gaon d’r veurlopig vanuut dat elkeniene 
tegen die tied wel inent wezen zal en dawwe de diek weer uut kunnen.
De jaorverslaogen van 2019 en 2020 zullen die vergeerdering vaastesteld wodden, mar 
vanzels maekt de SSR d’r ok een gezellige middag van mit veurdrachten. De ni’je direk-
teur Abel Darwinkel zal him an de leden van de Schrieversronte veurstellen.
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Van de redaktie

De ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte, Abel Darwinkel, woont al veertien jaor in 
Appelsche, mar hi’j is een geboren Drent die grootbrocht is mit de tael van Norg.
Dik vuuftien jaor het hi’j warkt veur et Drentse taelinstituut Huus van de Taol. Mar an et begin van 
dit jaor is hi’j mit ommeraek veul plezier uut aende gaon mit et Stellingwarfs. Veur De Ovend schrift 
hi’j over opvalende verschillen tussen et Stellingwarfs en zien eigen Noord-Drents.   

Vufe

I n ien van mien eerste weken bi’j de Schrie-
versronte kreeg ik tillefoon. Et was iene die 
op zuke was naor een tillefoonnommer. En 

aj’ een tillefoonnommer deurgeven, konter-
leer ie mit ’n beidend altied even of de aander 
et goeie nommer opschreven het. En et is dan 
de vraoge aj’ de nommers in et Stellingwarfs 
opzeggen of in et Hollaans.
In dit geval zee ik de nommers nog in mien 
eigen Noord-Drents en dat klinkt zo: ‘eein’, 
‘tweei’, ‘dreei’, ‘veer’, ‘vief’, ‘zèes’, ‘zeuven’, ‘aacht’, 
‘negen’, ‘tien’. 
De beller zee vot-en-daolik dat ik mar gauw 
leren mos om in et Stellingwarfs te tellen 
en daor hadde de goeie man vanzels groot 
geliek an. Een jaor of viere leden he’k es een 
boekien saemensteld over de verschillende 
Drentse telwoorden in dik veertig Drentse 

plakken. Tussen et noorden en zuden en tus-
sen zaand en vene in Drenthe zit nogal wat 
verschil en et is wel aorig en zet dat es naost 
mekeer.
Mar doe ik nao et tillefoongesprek mien 
telwoorden vergelieken gong mit de Stelling-
warver telwoorden in et Stellingwarfs Woor-
deboek kwam ik d’r aachter dat mar twie 
van mien telwoorden etzelde binnen as in et 
Stellingwarfs: zeuven en negen. Mar as ik de 
Stellingwarver telwoorden vergelieke mit de 
telwoorden van De Smilde, is d’r mar iene die 
aanders is en dat is vanzels vufe.
As ik wieder leze, zie ik in et Stellingwarfs 
Woordeboek dat et ok ‘vieve’ en ‘vijve’ wezen 
kan. Dat, ik moet nog even flink oefenen op 
vijf, … euh vief, … euh vufe.

Jan Koops

Et verhael van  
Jikke Oord

‘Daor zoj’ wel een boek over schrieven kun-
nen!’
Zo begint et boekien ‘Et verhael van Jikke 
Oord’. Jikke (1928) was een dochter van Sie-
men en Alie Oord-Butter (van de boekewin-
kel) uut Oosterwoolde.
Twie van heur zusters brochten, an et aende 

van 2020, een tal biezundere en vermaeke-
like veurvallen die Jikke deur de tied henne 
mitmaekte, bi’j mekeer in een boekien van 
krapan tachtig bladzieden op A5-fermaot. 
Et is een eigen uutgifte en verscheen in een 
oplaoge van honderd exemplaoren. 
De deur Inie Griffioen-Oord en Cootje Boek-
schooten-Oord bi’jmekeer gadderde ver-
haelen bin in et Stellingwarfs overzet deur 
Sjoukje Oosterloo en beslaon et hiele leven 
van Jikke, van heur geboorte of tot op ‘de dag 
van vandaege’ en bin in tien heufdstokken 
opdield.
Een volgende keer plaetsen wi’j et verhael 
over de Winter van 1978-1979.
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L aoten we mit mekeer 
hopen dat 2022 een 
hiel arg mooi, goed 

en veural ok Stellingwarfs 
jaor wodden zal! In elk 
geval zorgt disse ni’je 
kelender deur et hiele 
jaor henne veur een mooi 
stokkien verdievedaosie. 
Alle mitwarkers hebben 
daor ommeraek heur best 
veur daon en weensken 
jim d’r hiel veul plezier 
mit! De mitwarkers bin 
dit keer: Roely Bakker 
(verhaelen en gedich-
ten), Harmen Houtman 
(gedichten), Koosje 
Hornstra (verhaelen en 
gedichten), Henk Jager (netuur), Attie Nijboer 
(gedichten), Sjoukje Oosterloo (verhaelen), 
Jan Schonewille (verhaelen) en Jaap Sikkema 
(verhaelen).’ 

Et bovenstaonde is te lezen op et eerste 
blattien van de Stellingwarver Spreukekelen-
der veur 2022. De ni’je kelender is kotleden 
verschenen en is dus al weer te koop. Behal-
ven de prachtige bi’jdregen van de acht mit-
warkers bin d’r ok dit keer weer veul stokkies 
mit uutdrokkings, gezegden en biezundere 
woorden in et Stellingwarfs op ’e blatties 
van de kelender te lezen. Daornaost bin d’r 
verhaelen en gedichten van vroegere schrie-
vers opneumen, en d’r kun weer een twaelf-
tal puzelties oplost wodden. De oplossings 
daorvan bin laeter lezen op ’e webstee www.
stellingplus.nl. 
 

Dit jaor is d’r in de kelen-
der opni’j een fotopuzel 
opneumen. Elke maond 
zien jim een blattien daor 
een foto op staot mit een 
bi’jheurende vraoge. Aj’ 
alle antwoorden op die 
vraogen toesturen an de 
Stellingwarver Schrievers- 
ronte, koj’ in anmarking 
veur een mooie pries. De 
antwoorden op alle twaelf 
vraogen moe’n veur 15 
jannewaori 2023 binnen 
wezen, daornao wo’n uut 
de goeie inzendings drie 
winners lot. Die winners 
kriegen dan z.g.m. thuus 
bericht, ie moe’n daorom-

me niet vergeten om je naeme, adres en til-
lefoonnommer bi’j je inzending te vermellen! 
De antwoorden op ’e fotovraogen kun stuurd 
wodden naor:
Stellingwarver Schrieversronte,
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Oldeberkoop/Berkoop
De antwoorden mailen kan ok, dat kan naor 
info@stellingwarfs.nl.

De Stellingwarver Spreukekelender ver-
schient sund jaor en dag bi’j uutgeveri’je Van 
de Berg in Almere. De koördinaosie en sae-
menstelling was krek as veurgaonde jaoren in 
hanen van Sietske Bloemhoff. 
De kelender is te koop bi’j de boekwinkels 
in Wolvege en Oosterwoolde, en bi’j de
 Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop
(info@stellingwarfs.nl)

Van de redaktie

Wat veur weer wodt et vandaege…?
Dat kuj’ lezen in de ni’je spreukekelender veur 2022!
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Uut de ni’je kelender: 

Wat veur weer wodt et vandaege…

Over et weer hebben we et haost alle daegen 
wel even. Mooie spreukies en gezegden over 
et weer bin d’r dan ok genoeg, mit naeme 
over regen… Lees mar:
n Noordenwiend en regen, duurt drie, zes 

of negen, zeggen ze wel in Ni’jhooltpae 
neffens et Stellingwarfs Woordeboek, en 
Noordwoolde zegt in datzelde woorde-
boek: Regen uut et oosten duurt drie ure of 
drie daegen. 

n De koekoek ropt om negen ure (Spange)
n As de slakken kroepen, komt d’r regen (Ber-

koop)
n As de liester fluit, kan d’r wel es regen kom-

men (Steggerde)
n As de kiepen mit de regen buten blieven, dan 

blift et regenen (Steggerde)
n Et regent dat et schit (wodt zegd in Der Iz-

zerd, Donkerbroek, Makkinge, Ni’jberkoop, 
Scharpenzeel), … dat et zowat dee (Makkin-
ge). 

n Et regent as de zee (geft Ni’jberkoop op), … 
honnen en katten (Scharpenzeel), … kwat-
ties (grote druppen, Buil), … peerde-ogen 
(dikke druppen, Wolvege), … as de ziekte 
(Ni’jberkoop), … dat et migt (De Fochtel, 
Langedieke), … piepestaelen (verspreid).

n Regen in de gaaste, geld in de kaaste. Dat 
wodde in Berkoop zegd as d’r nao en bujje 
mooi weer kwam, dan koj’ de rogge goed 
binnenhaelen en was et goed dösken.   

n Awwe de klokke van Ni’jberkoop heuren, 
kriegen we vast regen (Buil)  

Uut de ni’je kelender:

De wereld schaopen

Vroeger heb ik op ’e eupenbaore legere 
schoele zeten.
   Ik weet nog goed dawwe ien ure in de weke 
godsdienstles kregen. Schoelekattegesaosie 
nuumden ze dat neffens mi’j. De domenee 
uut oons dörp kwam dan bi’j oons op schoele 
en de drie hoogste klassen kregen dan les 
van him. Now ja, echt les was et aenlik niet. 
Hi’j vertelde oons altied mooie verhaelen uut 
de biebel.
   Ik weet nog et verhael van Jona in de grote 
vis en netuurlijk et verhael van Adam en 
Eva…
De laeste keer veur de vekaansie kregen wi’j 
altied een kwis. En aj’ dan wunnen hadden 
dan kreej’ een reep sukelao.
   Now en dan perbeerde de domenee ok een 
betien Stellingwarfs te praoten.
   Wa’k  nooit vergeten zal is doe de domenee 
vreug: ‘En jongvolk, wie van jim kan mi’j et 
antwoord geven op ’e volgende vraoge: ‘Wie 
het de wereld schaopen?’
Henkie de Vries stak vot-en-daolik zien vinger 
omhogens. Dat de domenee zee: ‘Weej’ et 
antwoord, Henkie?’
   ‘Jazeker, domenee,’ zee Henkie. ‘Jan de Boer!’
   ‘Jan de Boer?’ vreug de domenee.
   ‘Ja,’ zee Henkie, ‘gistermiddag zatten wi’j 
bi’j de taofel te eten en doe zee mien heit 
tegen mien mem: ‘Die Jan de Boer, die het de 
wereld schaopen!!’

Jan Schonewille
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B egin meie krigt Femke een persoonlike 
brief van Françoire Dubois. Die begint 
mit: ‘Pensant à vous’ (Daenkende an 

jow). Dan een liefdesgedicht van de haand 
van Tonny Hollanders, mit as titel: ‘Entre les 
draps’ (Tussen de laekens). Hi’j slöt of mit:  
‘Jusqu’au 21 juin; à 15h!’ (Tot 21 juni; 15.00 
ure). ‘Amour Françoire’ (Liefs Françoire).

Et begon allemaole mit de vekaansie van 
Femke in Zuud-Frankriek.
Vrundinne Debbie is beni’jd hoe die verlopen 
is. Daoromme hadde zi’j heur beld. Ze kennen 
mekeer al van de legere schoele of. Femke is 
alliendstaond. Mit een hiel aander leven as 
Debbie; trouwd en drie kiender. Vekaansies 
op een femiliecamping mit animaosieteams 
om de kiender tevreden te holen.
Femke hoolt van ’glam vekaansies’; dit jaor 
naor Saint Tropez. Twie weken in een luxe 
hotel, stief an de Middellaanse Zee. 
‘Now, hoe was jow vekaansie?’ vragt Debbie.
‘Meid, lao’n wi’j mitien mar een terrassien 
pikken gaon!’ ropt Femke uutgelaoten. 
Nog gien ure laeter zitten ze op een terras-
sien. Et is zunnig; an de waarme kaante veur 
meie. Zoas Martin Bril dat zee: ’rokjesdag’. 
Debbie zit krek, as zi’j Femke anlopen kom-
men zicht in een nogal bloot jurkien. Een 
man zit zowat aachtersteveuren op zien fiets. 
Hi’j stuurt tegen de stoepraande en kwakt op 
’e straote; een auto toetert. Verstoord dri’jt 
Femke heur omme, lacht even lief tegen him 
en lopt deur.  
‘Ie brengen wel wat tewege mit jow lange 
bienen!’ plaogt Debbie. 
‘Meid, ik bin onweerstaonber!’ ropt Femke 
uut. Mit de haand zwiept zi’j et lange haor 
over heur schoolder. Dan gaot zi’j zitten, 
zwaait heur lange bienen over mekeer, 
onderwiels heur jurkien nog even diskreet in 

odder brengende. ‘Ik bin helemaol ‘in love’,’ 
eupent zi’j et praotien. Zi’j straolt van oor tot 
oor. 
‘Laot mi’j niet langer in spanning!’ zegt Deb-
bie ni’jsgierig.
‘Ie weten da’k et niet zo gauw te pakken heb-
be. Ik hole van manluden, mar ik moet d’r niet 
an daenken da’k mien vri’jheden kwietraeken 
zol.’
‘Kom op, vertel!’ ropt Debbie mit speuld 
ongeduld.
‘Bestel eerst mar es een lekker draankien. Is 
d’r nog niet iene west?’ 
‘Jawisse wel, mar ik hebbe zegd da’k op iene 
waachtte.’ 
‘Now die is d’r, laot mar kommen die wien!’ 
Niet veul laeter zitten ze an een chardonnay.
‘Ik zat in een hiel mooi hotel mit zwembad. 
Uutkiek op ’e Middellaanse Zee. Now, et was 
de twiede dag da’k daor mien turquoise biki-
ni es showen wol. Grote zunnebrille op; klaor 
veur aktie!’ begint Femke.
Debbie moet even gniezen.
‘An de overkaante van et zwembad zag ik him 
mitien. Krullend donker haor. Wow, docht 
ik. Hi’j hadde ok een zunnebrille op. Ik gong 
wat verzitten. Wat zunnebraandeulie op ’e 
bienen strieken. Kussen wat opschudden. 
Wat opzichtig om mi’j henne kieken mit de 
zunnebrille op et puntien van mien neuze. 
Bovenstokkien even schikken. Dat wark. Ie 
kennen dat wel!’ 
Debbie lacht zonder wat te zeggen. 
‘Mar hi’j reageerde niet. Op een goed me-
ment lope ik even naor binnen om mi’j wat 
op te frissen en make-up bi’j te warken. Doe 
’k weeromme kwam was hi’j vot. Shit, docht 
ik. Disse versier ik niet zo makkelik! Een betien 
teleursteld gong ik weer zitten. Mar dan 
staot hi’j iniens naost mi’j en vragt: ‘Je pense 
que cette belle dame aimerait boire un verre 

Kjest Herder

Koekien van eigen deeg
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avec moi!’ (Ik daenke dat disse mooie dame 
wel een draankien mit mi’j drinken wil!) Hi’j 
kikt mi’j mit een spottend trekkien om zien 
mond an. Wat een man! daenke ik mitien. Ik 
bin niet gauw van mien a-propos. Mar disse 
man betoverde mi’j mitien. Wol ik kaans 
maeken, mos ik ’hard to get’ speulen blieven. 
Dus ik zee vlot: ‘Pourquoi l'homme en face de 
moi pense-t-il que j'aimerais ça?’ (Waoromme 
daenkt de man hier tegenover mi’j zomar da’k 
dat willen zol?) Mar hi’j reageert haost niet op 
mien vraoge. Hi’j knipt mit de vingers en een 
kelner verschient vanuut et niks. ‘Que puis-je 
faire pour vous, monsieur Dubois?’ (Wat kan ik 
veur jow betekenen, meneer Dubois?)
Hi’j bestelt veur oons beidend dezelde 
cocktail: Cosmopolitan. Ik docht even: Now ja 
zeg! Wat een zelsinneumen patser! Hi’j walst 
gewoon over mi’j henne!’ 
Mit een kniepoge naor Debbie: ‘An de aande-
re kaante het zoe’n dominaante man ok wat 
opwienends. Mar ik bin toch dat feministische 
vrommesien dat altied zels et heft in hanen 
nemt, docht ik.’ 
Debbie nemt een slokkien en nikt zwiegende. 
‘Hi’j proost op mien en zien gezondhied. Hi’j 
vertelt dat hi’j warkt veur de VN en dat hi’j 
even een wekien an et bi’jtanken is. Dan zegt 
hi’j onverwaachs: ‘J'ai réservé une table avant 
20 heures Assurez-vous que vous êtes à l'heure 
; robe de cocktail noire.’ (Ik hebbe veur 20.00 
ure een taofel risserveerd. Zorg daj’ op tied 
binnen; zwatte cocktailjurk). Dan zet hi’j zien 
draankien op et taofeltien en lopt et hotel in.’ 
‘Mien ie niet!’ wet Debbie uut te brengen. 
‘Wat een macho!’ 
‘Dat docht ik ok, mar ik besleut da’k et spul-
legien gewoon mitspeulen wol. Kieken hoe 
lange et mi’j lokken zol mien kerakter geweld 
an te doen. Aenlik wus ik al dat ik onderwe-
gens was naor een ’happy ending’. Now, en 
daor was et mi’j ok om te doen, netuurlik!’ 
‘En?’ vragt Debbie mit ’n rooie kleur van 
opwiening.
‘Wow! Hi’j het mi’j tot in et uutaende van 
mien ti’jen bevredigd. De zunne kwam al 
weer op doe wi’j nao de zoveulste keer uut 

te daampen laggen. Hi’j zee mi’j doe dat hi’j 
mi’j graeg weer zien wol. Hi’j nuugde mi’j 
uut op zien laandgoed in België veur een 
rendez-vous op 21 juni. Hi’j leut mi’j foto’s op 
zien laptop zien. Hi’j woont in niks minder 
as een kesteel, Debbie. Doe zee hi’j dat hi’j 
over een peer uur al weer vot mos. Et wodde 
mi’j koold om de rogge. Ik weet niet wat mi’j 
overkommen is, Debbie! Mar ik bin in iene 
naacht verslaafd raekt an die man. Hi’j moch 
niet votgaon! Ik hadde een shot neudig!’ 

‘Tegere doesen was et laeste wat wi’j doe 
nog daon hebben. Van mien balkon of zag ik 
him in de taxi instappen; mi’j as een hunke-
rende puber aachterlaotende. Debbie, ik bin 
gewoon verliefd. Ik kan haost niet waachten. 
As ik an him daenke, wo’k opni’j hiete.’ 
‘Neffens mi’j zit ie gewoon te soppen! Za’k 
even een dweil haelen?’ plaogt Debbie. 
‘Schei uut!’ lacht Femke. ‘Zo ken ik mi’jzels 
niet! Zoe’n passie he’k nog nooit vuuld!’ 
‘En now? Wat gaot d’r veerder gebeuren dan?’ 
wil Debbie weten. 
‘Hi’j het mi’j een brief schreven! Mar wat zoj’ 
zeggen van eerst nog een wientien?’  
Zo gauw as de draankies brocht binnen, lat 
zi’j Debbie de brief lezen. Die is bliede veur 
Femke. Omdat zi’j heur dit gelok op heur 
veertigste zo gunt. 
Mar toch krigt zi’j een eigenaorig gevuul bi’j 
et aeventuur van Femke. Zi’j kan et niet goed 
duden. Mar argens daenkt zi’j ok dat dit een 
sof wodden kunnen zol veur Femke. Omdat 
et allienig mar een gevuul is, praot zi’j d’r 
veerder niet over. 

Laeter wodt vule dudelik. Et is roem een weke 
nao de 21e juni. Debbie hadde al es perbeerd 
te bellen, mar Femke nemt niet op. Die belt 
uuteindelik zels. Ze praoten bi’j heur thuus of. 
Debbie treft daor een woeste Femke. ‘Godver-
domme!’ is et eerste wat as Debbie te heuren 
krigt. 
‘Wat bin ie anbraand! Wat is d’r gebeurd? Wat 
het hi’j mit jow daon?’ vragt Debbie.
‘Mit mi’j daon? Hi’j het hielemaole niks mit 
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mi’j daon!’ raost Femke. 
‘Ik kom daor om vier ure anrieden. En ik zie 
mitien dat et niet wodden zol waor as ik mi’j 
op verlekkerd hadde. Allemaole dure auto’s. 
An de ziedkaante van et kasteel staon alle-
maole luxe partytenten. Allemaole passeniel 
dat as een knipmes veur mi’j en de aandere 
gaasten buugt. Mitien wodt mi’j een glassien 
bubbels in de hanen drokt. Ik daenke: Wat 
he’k now an mien fiets hangen? Wat is dit? 
Een aander knipmes vragt wie ik bin en wat 
mien relaosie tot meneer Dubois is. Relaosie? 
Dat hi’j mi’j in iene naacht vuuf orgasmes 
bezorgde? Dat zal et wel niet wezen, docht ik! 
Dus ik nuum mien naeme. Hi’j pakt een kaor-
tien uut een fluwielen deusien. Ik leze mien 
naeme, mit daor onder: consultant. 
Konsultaant? Hoe bedoel ie? Wees dan eerlik 
en nuum mi’j wat ik veur jow bin: jow hoer! 
Hi’j het mi’j dan intied zien. Hi’j sprekt mi’j 
now gewoon in et Vlaams an. Naost him staot 
een prachtige, zo te zien, Indiase vrouw. Die 
stelt hi’j an mi’j veur as ‘Mijn liefhebbende 
vrouw, waarmee ik al twintig jaar samen ben en 
met wie ik drie prachtige dochters heb mogen 
krijgen.’ Hi’j stelt mi’j an heur veur as ‘Een uit-
stekend adviseur in lastige juridische kwesties. 
Maar daarmee zal ik je verder niet vermoeien, 
popje!’ treedt hi’j as de zorgzeme echtgenoot 
op. Zien vrommesien gaot dan op aandere 
gaasten of. 
Buten geheurofstaand van de ere gaasten 
vraog ik him kwaod wat hier de bedoeling 
van is. ‘Wat is hier gaonde? Wat veur cirkus is 
dit, Françoire,’ sis ik. ‘Ik kom hier verdomme 
naor toe jow om mit jow te neuken! Wat moet 
ik hier mit?’ 
‘Liefje!’ zegt hi’j dan. 
‘Nuum mi’j gien liefje,’ zeg ik woest. ‘Want ik 
docht dat ik dat was. Mar ik was gewoon jow 
neukertien an de mediterrane.’ 
‘Vond gij het niet plezand?’ vragt hi’j dan.
‘Ik vun et goddelik!’ zeg ik. ‘Et betekent hiel 
vule veur mi’j. Van mien levensdaegen nog 
nooit zoks beleefd. Mar veur jow niks meer 
as een goedkope hoer!’ gao ik veerder mit 
traonen in de ogen. 

‘Femke, het spijt me zeer. Voor mij bent gij een 
lieve vriendin waarmee ik gaarne contact wil 
blijven houden. Mijn lieftallige vrouw weet hier 
van; voor haar heb ik geen geheimen. We heb-
ben een open relatie. Weest u alstublieft onze 
gast en blijf hier vannacht slapen. We hebben 
een kamer voor u in orde gemaakt.’
‘Wat hej’ daon?’ vragt Debbie. 
‘Ik hebbe et even in overweging neumen. 
Veerder he’k mi’j wel vermaekt mit die 
hotemetoten heur. Mar op een onbewaekt 
mement bin ’k him toch smeerd.’ 
‘Vuul ie jow niet bekocht?’ vragt Debbie. 
‘Ach, ik hebbe d’r nog et meerste hinder van 
dat hi’j mit mi’j ommegaon is, zoas ik zels ok 
vaeke mit mien veroverings doe. Dus dit was 
nogal een konfrontaosie.’ 
‘Gao ie jow leven now ’beteren’ dan?’ vragt 
Debbie mit een schalks lachien. 
‘Bin ie wies! Nee, dat zo’k niet kunnen. Et is 
belangriek veur mi’j om kontrole te holen. 
En van rammelende eierstokken he’k gien 
hinder! Nooit had ok! Een lange relaosie, zoas 
ie hebben, gaot bi’j mi’j dan ok nooit pas-
sen. Uuteindelik zo’k et mit Françoire ok niet 
uutholen hebben. Ja, ik hebbe een ’koekien 
van eigen deeg’ kregen! Mar die iene naacht 
pakt gien iene mi’j meer of, Debbie!’ zegt 
Femke mit een ondeugend lachien. 
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W aor now et autoverkeer over de vier-
baensweg A32 henne raost, ston niet 
veer van et tegenwoordige Hoolt-

woolde de vroegere harbarge De Ooijevaar. 
Een in disse weg legen viadukt mit die naeme 
en een infermaosiebod herinneren nog an et 
plak waor as dat was. Et logement mit kefé en 
boerderi’je was ieuwenlaank een belangriek 
pleisterplak veur reizigers over de Oolde 
Heirweg van Zwolle naor Liwwadden. In 1831 
wodde De Ooijevaar laandelik bekend doe in 
een voerbak veur de peerden een twieling te 
vondeling legd wodde. Hieronder wat meer 
over de geschiedenis van de harbarge en die 
twieling.
Et oolde Hooltwoolde, dat al in een oorkonde 
van 1320 veur et eerst nuumd wodde, lag 
vroeger wat wiederop naor et westen as waor 
et now ligt. Harbarge De Ooijevaar ston daor 
op ’e hoeke van de vroegere waeterkering De 
Weerdiek en de tussen 1827 en 1830 bestrao-
te ‘Rijks Straatweg tusschen Leeuwarden en 
Grensscheiding met de Provincie Overijssel’. 
Tot de trein van Zwolle naor Liwwadden d’r 

kwam, ree over disse weg een peer keer in de 
weke de postkoetse van Van Gend en Loos.

Gezellige bedoening
In de buurt van de Ooijevaar stonnen vroe-
ger ok nog de kroegen De Wiendhond (laeter 
ofbreuken), ’t Roode Hart (ommebouwd tot 
boerderi’je), de Witte Zwaan (laeter bakkeri’je) 
en Et Haesien (ok ofbreuken). Et zal d’r jaoren-
laank wel een ommeraek drokke en gezellige 
bedoeninge west hebben op die tippe grond. 
Van de vuuf horekagelegenheden beston De 
Ooijevaar et langste, naemelik van et aende 
van de zeuventiende ieuw of tot zowat vuuf-
tig jaor leden. 
Mitien tegenover De Ooijevaar ston vroeger 
de karke van et oolde Hooltwoolde. Disse was  
bouwd in de Middelieuwen (1543) en wi’jd an 
Sunte-Mauritius, de kristelike schutspetroon 
die bescharmde tegen geveer. Om de karke 
henne lag een karkhof waor ok de klok-
kestoel ston. Wat noordeliker was d’r dan nog 
een tolhuus mit een tolhekke an de Rieks- 
straotweg in de richting van Ooldeschoot en 
’t Vene. 
Mauritius kon niet veurkommen dat de oolde 
karke in ’t jaor 1700 ondersteboven blaozen 
wodde deur een zwaore noordwesterstorm. 
Tiedens de waetersnood van begin feberwao-
ri 1825 raekte hiel Hooltwoolde overspoeld, 
haost alle vee verdronk en vuuf bewoners 
raekten uut de tied. Pas vuuftig jaor laeter, 
in 1875, kwam d’r een ni’je Hervormde karke 
weeromme op et plak waor die now nog 
altied staot, an de Karkeweg in et Hooltwool-
de van vandaege-de-dag. De bouw daorvan 
was neudig omdat d’r een protte geleuvig 
warkvolk in de buurt kommen was te wonen 
in verbaand mit de plaetselike vervenings.

Carol Klok

Oolde harbarge De Ooijevaar  
van Hooltwoolde

Harbarge De Ooijevaar an de Weerdiek in 
Hooltwoolde, 1949
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Zoas hierboven al zegd, De Ooijevaar hadde 
een lang leven. Hi’j wodde in 1697 al in de 
boeken nuumd en gong pas in 1972 tegen de 
vlakte, nao jaoren eerder al as onbewoonber 
verklaord te wezen. De witpleisterde harbar-
ge, verschoeld onder een tal machtige liende- 
en ieperenbomen, ston op een drie meter dik 
stok veengrond mit een soorte van welle d’r 
onder. Die laeste wodde ok wel De Buldog (De 
Bulhûn) nuumd, waoromme is niet dudelik. 
Lichtkaans dat veur de noodzaekelike wae-
terveurziening de harbarge juust daor ooit 
bouwd wodde.
Naost de harbarge ston een hoolten deurreed 
en stalling veur de peerdekoetsen, tilberies 
en tentewaegens van de reizigers die in De 
Ooijevaar slaopen bleven. Op et dak van de 
deurreed was een wiendhaene in de vorm 
van een iezeren sturk. Die wodde in de ool-
dejaorsnaacht van 1958 deur struners van et 
dak haeld en laeter weerommebrocht, mar is 
daornao votraekt. 

Petrus en Paulus
Harbarge De Ooijevaar hadde in de loop van 
de tied nogal wat eigeners. In 1788 weren 
dat de kastelein Dirk Dirks en die zien vrouw 
Grietjen Jans, beide kwammen van Ni’jhoolt-
woolde. Van 1812 tot 1853 was Jan Berends 
Hoeksma, trouwd mit Ytje Geerts de Roos, de 
logementhoolder. Aorig om te vertellen is dat 

vroeg op ’e morgen (ongeveer half zesse) van 
7 september 1831 Hoeksma in iene van de 
tien voerkribben bi’j de harbarge twie jongies 
van een dag oold vun, ze laggen netties naost 
mekeer in een maantien. Zi’j weren wikkeld in 
een wollen dekentien en de poppies had-
den allebeide een witlinnen hempien an mit 
daorover henne een breided bostrokkien. 
Ok hadden zi’j beidend een wit mussien op 
’t heufd en dreugen zi’j ieder een touwgien 
om de nekke mit daor een kaortien an mit de 
naemen Petrus en Paulus. De poppen weren 
kennelik van goeie ofkomst want in et maan-
tien lag ok nog een poede mit een protte 
centeraosie, genoeg om de kiender groot van 
te brengen. 
Hoeksma brocht de poppies  naor ’t griete-
ni’jehuus in Wolvege. Daor wodde de geboor-
teakte opmaekt deur de baentiesman van 
de burgerlike staand. De grietman (burge-
meester) Nicolaas van Heloma zels was d’r 
even niet. De ambtener stelde nao onderzuuk 
vaaste dat et om een jongiestwieling gong en 
gaf ze de naemen Petrus en Paulus Stelling-
werf. As getugen van de angifte wodden de 
boden Jongschaap en Koelma van et griete- 
ni’jehuus optrommeld. De kiender zollen 
overdreugen wodden an de grietman as die 
weer thuuskwam. 
Bliekber lokte et Van Heloma niet de twieling 
argens onder te brengen. Zoas bi’jglieks bi’j 
de kienderklonie van de Maotschoppi’je van 
Weldaodighied in Veenhuzen. Daor wodden 
van 1824 of vondelingen en wezen tegen 
vergoeding nao toe brocht. Nee, Hoeksma 
gong mit de kiender weeromme naor De 
Ooijevaar. Op 4 oktober 1831 kwam hi’j, te-
gere mit de schoemaeker Jan Wolters Dijkstra 
van Hooltwoolde, weer op et grieteni’jehuus 
an om angifte te doen van de dood van et 
een maond oolde jongien Petrus. En jim 
zullen et niet geleuven, mar op 12 november 
kwammen beide manluden daor nog een 
keer om ok et uut de tied raeken van de tien 
weken oolde Paulus an te melden. Wat een 
drama toch! Ie zollen daenken kunnen dat de 
naeme De Ooijevaar in de tied van de twie-

Situaosietekening harbarge De Ooijevaar en 
omgeving
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ling an de harbarge geven is, mar dat is niet 
zo. De naeme beston al veul langer. Meugelik 
kwammen vroeger in de omkrieten nogal wat 
sturken veur. 

Harbargeverhaelen
Van 1854 tot 1860 was Klaas Roelofs Spijker 
van Ooldemark de eigener van de harbar-
ge. Daornao kwam, tot 1889, Hendrik Fop-
pes de Hoop, die trouwd was mit Froukjen 
Woudstra van Katliek. Tot 1921 was Marten 
Alberts Groen de baos van De Ooijevaar, de 
laeste acht jaor hulpen deur zien schoon-
zeune Hessel Nijenhuis. Marten adverteerde 
in de kraante mit zien Friese hingsten, zoas 
de ’overal beroemde’ David (laeter dood 
weerommevunnen in iene van de petgatten 
in de buurt van de harbarge) en Nema, die 
beide veur tien gulden ter dekking stonnen. 
Bi’j gien risseltaot koj’ laeter nog es veur de 
halve pries weerommekommen mit et niet 
drachtige merriepeerd. Op 6 juli 1886 kreeg 
Groen van keuning Willem III permissie om de 
nog altied an de Kooiweg in Ni’jhooltwoolde 
staonde entekouwe ’Op ’t Ein’ te bouwen. 
De laeste jaoren wo’n daor gien enten meer 
vongen.
Van 1921 tot 1959 was Franke van der Weg de 
laeste eigener van De Ooijevaar. Franke kon 
mooie verhaelen vertellen over de harbarge. 
Op een drokke dag, zoas tiedens de Scho-
termark van Ooldeschoot, mit Pinkster en in 
et naojaor, konnen d’r op een dag wel zoe’n 
twiehonderdvuuftig rietugen anstikken bi’j 
de harbarge. D’r hulpen dan meer as vuven-
twintig man passeniel in de bediening waor-
van tiene veur de verzorging van de peerden. 
De harbargier begon dan in de morgen al 

vroeg mit et mi’jen van grös veur de peerden. 
Doe in een stormnaacht es vier baordmannen 
hadde op ’e deure van de harbarge boons-
den, ston Franke - bange veur een overval -  
klaor mit zien Duutse hedders en een revol- 
ver. Et weren gelokkig mar hongerige en 
aarme sloebers van Zooltkaamp die lopende 
op weg weren naor Hollaand om daor eerpels 
te rooien. 
Van der Weg vertelde ok nog dat schoelerei-
sies vaeke langs De Ooijevaar gongen om 
daor een glassien ranje te drinken. De omge-
ving van de harbarge, legen an de poort van 
de Westhoek, was jaorenlaank een eldorado 
voor netuurliefhebbers, eierzukers, viskers, 
beroepsviskers, jaegers en (ente)kooikers. 
Nao gedaone zaeken was de harbarge altied 
goed veur een nattien en dreugien. D’r wod-
den ok riegelmaotig eupenbaore verkopings 
holen. Nao de ofbraoke van de harbarge 
in 1972 kwam de grond in hanen van N.V. 
Purfina Nederland in Den Haag die d’r een 
bezinepompe en wegresteraant daelezetten 
wol. Mar dat is d’r nooit van kommen.

Bronnen:
n oolde kraanteberichten op: www.delpher.nl
n www.allemaaloppapier.nl, kiek bi’j Fries-

laand.
n Philomène Bloemhoff-de Bruijn en Ybe 

Duursma, Veldnaemen van Stellingwarf, diel 
III,  Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni’jehoolt-
woolde, Oosterwoolde, 1988.

n Meindert Schoor e.a., Nieuwe Encyclopedie 
van Fryslân, 2016, Gorrediek.

n mailkontakt Jelle Roorda.

Geboorteakte van de twieling Petrus en Paulus Stellingwerf
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Sietske Bloemhoff

Tomke wodt 25!

V an ‘t jaor verschient veur de 25e keer et boekien Tomke veur ukken. Et van oorsprong Fries- 
taelige boekien kwam in 2007 veur et eerst uut in et Stellingwarfs, en vanof dat jaor dee de 
Schrieversronte mitien ok mit an de jaorlikse Tomke-veurleesweke in juni.

Spietig genoeg kon de veurleesweke oflopen jaor niet deurgaon vanwegens corona, en wodde 
die uutsteld nao et naojaor. Mar ok doe konnen al oonze vri’jwillige veurlezers niet terechte in de 
ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang, zodat – op initiatief van de Schrieversronte – 
perveensiaol zorgd wodde veur een digitaol anbod van de verhaelties. 
Ok now kan de veurleesweke, mit vanzels extra ommedaenken veur de jaorige, in juni niet deur- 
gaon, en is de weke opni’j uutsteld naor et naojaor. Wel is et ni’je boekien zowat klaor, de verhaelen 
daorveur wodden krek as eerder vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. In et naojaor hebben we daor, mar 
ok veur de veurleesaktie, ommedaenken.
Et Friese Tomke-boekien is een initiatief van de Afûk in Liwwadden. De perveensiaole orgenisaosie 
van de veurleesweke is in hanen van ‘It Selskip foar Schriftekennisse’, in Stellingwarf zorgt de Stel-
lingwarver Schrieversronte daorveur. 
Verleden jaor schreef Riemkje Pitstra et speciaole coronaverhaeltien ‘Aachter et glas’, dat jim hier- 
onder lezen kunnen. Sjoukje Oosterloo zorgde veur de vertaeling. De illestraosie is van Luuk Klazen-
ga.

Aachter et glas 

‘Ik wil naor juf Klaske,’  zegt Tomke.
‘Ik bin al zo lange thuus.’
‘Dat kan niet, Tomke,’ zegt Kornelia.
‘D’r bin nog hiel vule meensken ziek.
Wi’j moe’n ok niet ziek wodden.’
Inienen gaot et mobieltien van Kornelia.
Et heufd van buurman Pieter verschient op et 
schaarm.
Buurman Pieter woont in een groot huus bi’j 
oolde paken en beppen.

‘Hoj buurman Pieter!’ ropt Tomke bliede.
‘Zuwwe doukies even op vesite kommen?’
‘We meugen gien vesite hebben,’ zocht buur-
man.
‘Hier wonen allegere oolde meensken,
Die meugen niet ziek wodden. Dat is geveer-
lik.’

‘Gelokkig hewwe de mobiel en de iPad,’  zegt 
Kornelia.

Tomke kliert wat mit Romke.
‘Ik heb een pakkien veur je,’  zegt Kornelia
‘Dan hoej’ je niet te vervelen.’
In et pakkien zit lego om een auto te bouwen.
‘Oe, wat mooi!’ ropt Tomke bliede.

Hi’j kikt naor de deuze
Hi’j daenkt an buurman Pieter.
Zol buurman Pieter him now ok vervelen?
Hi’j kan gien spullegies doen mit Tomke.
Of naor et park gaon in de rolstoel.
Tomke pakt zien deuze lego.
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D e oolden van Loek en Lieneke bin toch 
weer naor Appelsche op vekaansie 
gaon. En daor doen ze heur kiender een 

protte plezier mit. Krek zoas aandere jaoren 
gaon Loek en Lieneke weer mit heur beidend 
op pad. Vandaege willen ze wel es naor de 
uutkiektoren op ’e Bosbarg. Et is een hiele 
mooie heldere dag, dat ze kun vast en zeker 
een hiel aende votkieken.
Onderan de trappe van de toren kieken ze 
mekeer an en zeggen toegelieke: ‘Wedden 
da’k as eerste boven bin.’ Ze stoeven de 
trappe op en vliegen naost mekeer mit een 
rotgang omhogens.
Nao een kertier moe’n ze even uuthiemen en 
kieken omhogens. Ze bin nog mar krek half-
weg. De toren is een stok hoger as ze doch-
ten, mar ze zetten deur om et eerste boven 

te wezen. As ze dan uuteindelik nao een half 
ure boven kommen, zien ze de boomkrunen 
veer onder heur. Mit dit heldere weer kuj’ nog 
veerder as Oosterwoolde kieken.
Mit et zwiet dikke op ’e kop ploffen ze op een 
baank daele.
‘Now, dat vul niet mit, zie ’k wel.’ Een stem-
me aachter heur laot heur schrikken. As ze 
ommekieken zien ze recht in een peer grote 
deurdringende ogen en een aangstanjaegen-
de scharpe snaevel.
‘Ik bin Condor,’ heuren ze de grote voegel 
zeggen. ‘Ik wone hier sund kotten. Een 
maond leden bin ik en mien vrundinne hier 
daelestreken. We kommen uut Amerike en 
bin aachter een groot vliegtuug anvleugen. 
Mit de straolstroom in de rogge naor Europa. 
We wollen wel es wat aanders.’ 

Oflopen jaor besleut Jaap Sikkema mit zien serie Faobelachtige verhaelen te stoppen. 
Mar Jaap kreeg toch de inspiraosie en schrief nog twie zommerse aeventuren van de kiender 
Loek en Lieneke. Et eerste kun jim now mitien lezen! (Red.)

Jaap Sikkema

Condor

Stiekem sloept hi’j mit Romke naor buten toe.

Evenpies laeter staon ze veur de glaezen 
deure van et grote huus.
Mar... de deure gaot niet eupen.
‘Wat doen jim hier?’ vragt een maegien.
‘Wi’j hebben een kedogien veur buurman 
Pieter.
Mar de deure is dichte,’ zegt Tomke.
‘Waacht mar eventies,’ lacht et maegien.
Vot is ze al.
Daor ridt een rolstoel naor de deure.
De deure gaot staorig eupen.
Aachter de rolstoel lopt een maegien.
‘Buurman Pieter!’ ropt Tomke bliede.
Hi’j zwaait en zwaait.

‘We hebben een kedogien,’ ropt hi’j.
‘Dan hoeft buurman him niet te vervelen.’
‘Dat is geweldig,’ ropt buurman weeromme.
‘Kom mar niet dichterbi’j. Dat mag niet.’
Et maegien stapt naor buten. Ze zegt:
‘Zal ik et kedogien an buurman geven?
Ik wark hier.’
Buurman is slim bliede mit de lego.
Hi’j stikt twie doemen omhogens.

Aandere daegs staon Kornelia, Romke en 
Tomke veur de glaezen deure.
En wie zit daor aachter et glas? Buurman 
Pieter.
En wat lat hi’j heur trots zien? En hiele mooie 
auto van lego.
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‘Da’s een aende,’ zegt Lieneke, as ze een 
betien bekommen is van de schrik en in ge-
daachten de wereldkaorte veur heur zicht.
‘We bin al bi’j de gemiente west veur een ver-
bliefsvergunning, en die is al toezegd,’ gaot 
Condor veerder. ‘Ze wollen oons eerst weer 
votsturen, mar we hadden een bedriefsplan 
bi’j oons. We willen hier graeg een taxibedrief 
beginnen. Veur vervoer van toeristen.’
‘Own ja, een taxibedrief, ziej’ dat al veur jow, 
hier boven op ’e uutkiektoren,’ schampert 
Lieneke.
‘Dat za’k jow zeggen,’ gaot Condor onver-
steurber veerder. ‘As de toeristen,  krek as jim, 
hier boven kommen, bin ze te mu om weer 
hielemaole naor beneden te lopen. Dan bie-
den wi’j, mien vrundinne en ik, heur an om ze 
naor beneden te brengen. Vanzels tegen een 
kleine vergoeding. Hoeven ze niet op eigen 
kracht naor beneden te lopen. Dit liekt oons 
wel een geschikt plak veur oons bedrief. Ok 
kun we dan rondvlochten orgeniseren naor 
et Drents-Friesche Woold of naor et Fochte-
lervene.’
‘Jim bin een peer vremde voegels,’ is et ienig-
ste wat as Loek te binnen schöt. 
‘We nemen de klaanten dan op ’e rogge mit. 
We hebben al fesoenlike zaedels mit een drie-
puntsgoddel kocht. Zitten de meensken goed 
vaaste en donderen ze niet naor beneden 
as we onverwaachs een vremde beweging 
maeken moeten.’
Loek en Lieneke zitten veraldereerd naor de 
grote koppen van de voegels te kieken. Ze 
hebben zo’n schrikanjaegende kaele kop mit 
die grote deurdringende ogen en die scharpe 
gebeugen snaevel. Toch bin die beide Con-
dors best wel aorig, vienen ze.
Naodat de beide voegels over heur vere reize 
naor Europa verteld hebben en hoe ze uut-
eindelik in Appelsche belaand binnen, stellen 
ze veur om Loek en Lieneke naor beneden te 
brengen. De beide voegels wo’n opzaedeld 
en Loek en Lieneke stappen op. De drie-
puntsgoddel wodt konterleerd en toegelieke 
roepen ze: ‘Now, daor gaon we dan!’  
Loek en Lieneke zien heur de ogen uut. Ze 

vliegen een rontien boven Appelsche, heb-
ben een prachtig uutzicht en vulen de wiend 
deur heur haor.
‘Bevaalt et jim?’ wodt d’r vraogd as Condor 
even aachterommekikt.
‘Fantastisch,’ is et bescheid, ‘dat taxibedrief 
van jim moet wel een groot sukses wodden.’
Een schoffien laeter wo’n Loek en Lieneke 
ofzet op et parkeerterrein veur et theehuus.
‘Waor hebben jim  toch zo lange zeten, we 
weren al weer een betien ongerust,’ vragt de 
heit van Lieneke bi’j thuuskomst.
‘Wi’j hebben een privé rondvlocht boven 
Appelsche anbeuden kregen,’ zegt Lieneke 
uut de hoogte.
‘Op grote hoogte, stevig in ’t zaedel en de 
wiend deur et haor,’ vult Loek an.
‘As die twieje bi’j mekeer binnen, wo’n et 
vremde voegels,’ zocht de heit van Lieneke.

Van de redaktie

’Et liek in de Lende’  
van Johan Veenstra 
verschient op 7 juli

De aldereerste thriller in et Stellingwarfs, 
schreven deur Johan Veenstra, verschient op 
7 juli kommenwegen. De feestelike prissen-
taosie zal, krek as dat et geval was as mit 
eerdere prissentaosies van boeken van Johan, 
holen wodden in MFC ‘De ni’je stienze’ in zien 
woonplak Ni’jhooltpae. Biezunderheden veur 
dit gebeuren bin op dit mement nog niet 
bekend, mar bin eerdaegs wel in de media en 
op oonze websteden en facebook te lezen.
‘Et liek in de Lende’ is een spannend boek, dat 
de lezer tot en mit de laeste bladziede slim 
anspreken zal. Veur et omslag zorgt Stilet-
vormgeving uut Dwingel. 
In et augustusnommer kommen we vanzels 
nog wel even weer weeromme op ‘Et liek in 
de Lende’!
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