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

Roodkappien

Doe wi’j mit de kleinkiender kampeerden op ‘e ‘Utrechtse Heuvelrug’ - om percies te wezen bi’j 
Maarn op ‘e ‘Maarnse Berg’ - kreeg ik mit dat onverlaoten een gat in de omheining van ‘Natio-
naal Park Hoge Veluwe’, knipt hebben. En dat ‘Bor de Wolf’ daor haandig gebruuk van maekte 
en doe zien tanen zet het in ien of meerdere moeflons die as daor bescharmd leven. ‘Schaande’, 
heur ie dan roepen. ‘De wolf heurt hier!’ roepen weer aanderen. Daor gaon wi’j niet zo makkelik 
uutkommen, durf ik wel te zeggen.
Mar wat wel zo is, is dat de wolf - al is hi’j hier al zoe’n 150 jaor vot west - hier van neture 
thuusheurt. Et is een inhiemse soort, zeg mar. En dat kuj’ van de moeflon now weer niet 
zeggen, al is hi’j de stamvader van et tamme schaop. In de zeuventiende ieuw kwammen 
moeflons alliend veur op Corsica en Sardinië. En sund 1921 dus in et omheinde gebied van et 
‘Nationaal Park Hoge Veluwe’ en et ‘Wekeromse Zand’. Ok in de Belgische Ardennen en Sauer-
laand leven moeflons. De laeste netuurlike groepen wo’n bedreigd en bestaon nog mar uut 
inkelde honderden dieren.

De wolf het vanzels een niet al te beste naeme. Jim kennen allemaole wel de sprokies en ver-
haelen waor de wolf aenlik altied een minne rolle in speult: ‘De Grote Boze Wolf’, et lied ‘Doden-
rit’ van drs. P.  en vanzels et sprokien van Roodkappien. En zoks gaot een meenske onder de 
huud zitten. Daormit is de wolf gien ‘aaiber’ dier. En meensken hebben alles over veur aaibere 
dieren. D’r wo’n miljoenen investeerd om de panda van uutstarving te redden. Mit et lot van de 
bi’je hebben we al weer veul minder. Now ja, as uutlegd wodt dat oons eten daor ofhaankelik 
van is. Oons eigen haggien dus! Dan wo’n wi’j pas wakker.
En vanwegens et sentiment mit et moeflonschaop vienen wi’j et verschrikkelik as de wolf iene 
opkauwt. En now kuj’ zeggen dat de moeflon op uutstarven staot. Want alliend, dat he’k krek 
schreven, mit keunst en vliegwark kan et moeflonschaop redded wodden. Kiek, daor is de wolf 
niet schuldig an, want dat bin wi’j, de meensken.
In Frieslaand willen ze een hekke om de perveensie plaetsen. Op ’e maniere zoas Trump de 
Mexikanen buten de deure holen wol. 
Hoe hoge moet dat hekke dan wodden, vraog ik mi’j of. En hoe doej’ dat bi’j de snelwegen? 
Poorties? En een wolf kan hiel goed zwemmen. As die d’r bi’j de N.O.P. induukt, komt hi’j bi’j De 
Lemmer an wal. Netten in et waeter? Diekbewaeking? 
En wat doen wi’j in de Stellingwarven? Mitdoen? Of gaon wi’j krek doen as dat kleine stokkien 
in Frankriek in de tied van de Romeinen? Die onverzettelike Galliërs van Asterix en Obelix? Ik 
zol d’r veur wezen. Al zol et alliend mar wezen om de Friezen te dwasbomen.

En och ja, nog dit! De kleinkiender hebben nog rondkeken as ze Roodkappien ok zaggen. Mar 
nee dus. Dus ik daenke toch dat ‘Bor de Wolf’ op ‘e Maarnse Berg west is. Want wolven eten 
meensken ommes mit huud en haor op.

2 DE OVEND
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Carol Klok

De Stokersfemilie bi'j de brogge  
van Appelsche

Twie jaor leden wodde et Stokersverlaot 
van Appelsche knap opkallefaterd. Ok 
kwam d’r een ni’je ophaelbrogge. Per-

cies 200 jaor eerder was et verlaot tot staand 
kommen in de van De Gediek of greuven Op-
sterlaanse Kompejonsvaort. Disse hadde in 
1817 Ni’j-Appelsche berikt. De anlegde sluus 
wodde deur et volk al gauw nuumd naor de 
Stokersfemilie. Die woonde en warkte daor 
eerst as sluus- en broggewaachter mar laeter 
zollen veul van heur heur toeleggen gaon op 
et vak van bakker en mulder. Wie weren de 
vuuf generaosies Stoker daor bi’j de brogge 
van Appelsche? 

Et 7e - of Benedenverlaot
In de Opsterlaanse Kompejonsvaort wodden 
vanof ongeveer 1630 (sluus De Gediek) tot 
an 1894 (Damsluus, Appelsche-Boven) negen 
verlaoten (sluzen) bouwd. Dat om de wae-
ter- en turfofvoer meugelik te maeken van en 
over de uutaendelik 34 kilemeter lange vaort 
mit zoe’n twaelf meter verval tussen Appel-
sche en De Gediek. Et in Appelsche deur de 
beide timmerluden Sake Annes Bijlsma en 
Klaas Pieters Huizinga van Beetsterzwaog 
hielemaole van hoolt optrokken Benedenver-
laot was an ‘t aende van augustus 1819 klaor. 
De follementen van de sluus bestonnen uut 
400 dennehoolten heipaolen van ongeveer 
2.5 meter lange. Et was et 7e Verlaot dat in de 
Kompejonsvaort kwam.1 Al gauw nuumden 

de meensken de sluus naor de Stokersfemilie 
die bi’j et verlaot woonde en dat tegere mit 
de brogge meer as een halve ieuw bediende.

De anleg van et Stokersverlaot kostte 11.139,- 
gulden en et buterwark nog es 170 gulden. 
Da’s tegenwoordig zoe’n 94.500 euro. Pas een 
tal jaoren laeter - nog veur 1830 - kwam d’r 
ok een ‘flapbrogge’ bi’j de sluus.2 Die lag niet 
waor now de brogge ligt mar an de aandere, 
westelike kaante van de sluus, waor de oolde 
Fochtelerweg bi’j de vaort kwam.3

In 1890 wodde et hoolt van de sluuskolk-
waanden vervongen deur bakstienen, mar de 
hoolten follementen bleven staon. De sluus- 
en broggeheufden wodden maekt van stien 
uut een Duutse stiengroeve. Eerder was de 
flapbrogge al vervongen deur een ni’je dri’j-
brogge an de oostelike kaante van de sluus. 
In welk jaor dat percies was, is niet dudelik. 

Now twie jaor leden knapte et annemers-
bedrief Macadam B.V. van Bakkevene et 
Stokersverlaot grondig op. Ok de iezeren 
ophaelbrogge van 1937 wodde in zien gehiel 
vervongen deur een ni’jen iene. Daorbi’j 
wodden nog stokken van de 19e-ieuwse dri’j-
brogge weeromme vunnen. De centeraosie 
van disse verni’jing van de sluus en brogge (?) 
weren ongeveer twie miljoen euro, de veur-
bereidingskosten niet mitrekend.4

1 -  Et 6e- of Fochtelerverlaot was d’r in 1816 kommen. Et 8e - of Bovenstverlaot van Appelsche bi’j et vroegere Kompejons- 
hotel wodde in 1820 bouwd.

2 - Klap- of ophaelbrogge.
3 - Ongeveer op et plak waor twie jaor leden tiedelijk een noodbrogge lag.
4- Mail Folkert Pool van Macadan B.V., Bakkevene.
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Al jaoren is d’r gien haandelsvaort meer op 
’e Kompejonsvaort. Wel doen elk jaor zoe’n 
1500 plezierboten Appelsche an op ’e Turf- 
route.

Sluus- en broggewaachter 
Gerrit Jeens Stoker
De meerste gegevens hierboven kommen 
van Gerke P. Mulder.5 Hi’j dee tussen 1977 en 
1979 niet allienig archiefonderzuuk naor et 
7e Verlaot mar ok naor de veurgeschiedenis 
van de Stokersfemilie. Daor maeken we hier-
onder ok daankber gebruuk van, mit een tal 
eigen anvullings. 
As eerste van de Stokers kwam in 1827 of 
1828 de vervener Gerrit Jeens Stoker (1788-

1832) mit zien vrouw Antje Hanzes van 
der Wal en kiender van Kotzwaogen in de 
gemiente Opsterlaand naor Ni’j-Appelsche. 
Gerrit Jeens was iene van de eerste veen-
baozen in et dörp. Ok de verveners Van den 
Bosch, De Groot, Van der Sluis,Veenstra en 
Zwart kwammen laeter van dezelde omkrie-
ten naor Appelsche. Stoker wol mit et veen-
deri’jewark in zien ni’je woonplak deurgaon, 
mar wodde eerst sluus- en broggewaachter 
van et 7e Verlaot. Dat vanwegens de eerste 
Appelschester venen in 1827 bi’j een veiling 
in de harbarge van Wytze Alles van der Sluis 
in Wijnjeterp verkocht wodden. Pas een jaor 
laeter kon de turf per schip ofvoerd wodden. 
En d’r mos veur Stoker zien gezin veurlopig 

Et in 1890 verni’jde Stokersverlaot van Appelsche. De modderreed op ’e veurgrond is now de Industrieweg. 
Hielemaole links de bakkeri’je van Gerrit Jeens Stoker en rechts de boerkeri’je en et kefé van Klaas Annes Zwart

5 -  Gerke Pieters Mulder (1905-1980) gruuide op an de noordkaante van et Stokersverlaot van Appelsche. Zien heit hadde 
daor een zaod- en keunstmesthaandel en maelderi’je. Mulder leerde Engels an de Rieksuniversiteit van Grunningen 
en was van 1935 of lerer in die tael; eerst in Schiedam, laeter in Bussum. Nao zien pensioen dee hi’j uut liefhebberi’je 
historisch onderzuuk naor de veurgeschiedenis van Oost-Stellingwarf en Appelsche in et biezunder. Over dit laeste kwam 
in 1977 een speciaol nommer uut van It baeken, Tydskrift van de  Fryske Akademy. In 1981 verscheen bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte postuum et boek De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons 
der Opsterlandse en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten. Mulder zien archiefstokken wo’n beweerd bij de Schrievers-
ronte. Ie kun ze inzien op www.stellingia.nl –> Dokementaosiecentrum –> Categorie: Biezundere kollekties: Mulder G.P. 
Gegevens in dit artikel kommen van Document 67. Dissend wodden deur Mulder zels verwarkt in vuuf stokken die in 
1977 in de Ni’je Oostellingwarver stonnen. In 2013/’14 wodden zi’j nog es ofdrokt in De Zoolstede, et tiedschrift van de 
Historische Vereniging Appelscha e. o.
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wel brood op ‘e plaanke kommen.

Gerrit Jeens raekte al op 43-jaorige leeftied 
uut de tied. Hi’j leut Antje en heur vuuf nog 
jonge kiender (Jeen, Hans, Jan, Jelte en 
Fokeltje) aachter. Zien wark as vervener en 
sluus- en broggewaachter mit de taek om 
de tollen, schut- en broggewippersgelden en 
opslaggelden te beuren, wodde overneumen 
deur Antje. Ok zi’j hadde, krek as aandere 
verveners in et dörp, een winkel an huus. Et 
vervenersche en winkeliersche Antje Sto-
ker-van der Wal moet een kerdaote vrouw 
west hebben dat ze et wark van heur vroeg 
sturven man overnam en niet de haand 
ophul bi’j de aarmvoogd van Appelsche. Et 
6e- of Fochteler verlaot hadde in die tied 
trouwens ok een vrouwspersoon as sluus- en 
broggewaachter, dat was de wedevrouw van 
Klaas Jan Nijsink.

In 1836, vier jaor nao de dood van heur man, 
tekende Antje veur drie jaor een verlengd 
huurkontrakt mit de Heren Kompanjons
veur een huizinge, schuur, tuin en aangelegen 
weiland, staand en gelegen bij de brug.6 Dat 

gong om de oolde sluuswaachterswoning an 
de zuudkaante van et 7e Verlaot waor Antje al  
van begin of an mit Gerrit Jeens en de kien-
der woond hadde.

In 1837 kocht Antje veur ƒ 500,- van de 
vervener Klaas Jan Walda, ok afkomstig van 
Opsterlaand, een huus an de aandere kaante 
van de sluus. Dat was et paand dat ston waor 
laeter de Vaort N.Z. 17 was en waor nòg vier 
generaosies Stoker wonen en warken zollen. 

Nog vier generaosies Stoker
In 1882 wodde in de rekeningen van de 
opziener van de Kompejons as sluus- en 
broggewaachter van et Benedenverlaot H. 
Stoker nuumd. Dat zal Hans Gerrits Stoker 
(1817-1895) west hebben, de twiede zeune 
van Gerrit Jeens en Antje. In dat jaor kreeg 
Hans naemelik ƒ 450,- an inkomsten veur 
zien wark as sluus- en broggewaachter van 
et Benedenverlaot. Hi’j zal et wark van zien 
moeke overneumen hebben doe hi’j daor 
oold genoeg veur was.

Laeter nam Hans Gerrits Stoker zien omke-
zegger Gerrit Jeens Stoker (1849-1920) et 
sluus- en broggewark over. Hi’j was een zeu-
ne van Hans zien ooldere breur Jeen Gerrits 

De dri’jbrogge bi’j et Stokersverlaot, ongeveer 1890. 
Zicht vanof bakkeri’je Stoker in de richting van de 
Broggelaene. Op ’e aachtergrond et spul van Klaas 
Annes Zwart

De bakkeri’je van Ybele Stoker bi’j de brogge van 
Appelsche in de vuuftiger jaoren van de veurige ieuw

6 - Dat was bi’j de oolde flapbrogge westelik van de sluus.
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Stoker.7 Omdat de verveenderi’je en daordeur 
ok de sluus- en brogge-inkomsten vanof 
1880 stark weerommeleupen, was Gerrit 
warschienlijk al in 1875 mit et vak van bakker 
begonnen. 

Dat laeste zal ok te maeken had hebben mit 
et feit dat d’r aachter et Stokershuus, krapan 
an et begin van de oolde Fochterlerweg, ‘de 
meule van Jansen’ ston. Die zaodmeule dri’j-
de al eerder in de Venekoten bi’j Oosterwool-
de, mar wodde in 1852 ankocht deur de bak-
ker Jan Jansen van Twietel onder Makkinge 
en Jan Geerts van de Bult die eerder boer van 
Appelsche was. Disse beide mannen leuten 
de meule overbrengen naor Appelsche en in 
1853, zoas zegd, aachter et huus van Gerrit 
Jeens Stoker weer opbouwen. 

Pieter Jeens Stoker (1844-1923), een ooldere 

breur van Gerrit Jeens, was eigener en mulder 
van disse meule. Hi’j nam die nao 1871 over 
van de wedevrouw van bakker Jansen. Op 20 
jannewaori 1893 braande de meulen tot an 
de grond toe of omdat de wieken niet vaas-
tezet weren doe et iniens begon mit stormen 
en de as van de wieken waarm leup. Gelokkig 
hadden de veuroolden van de hierboven al 
nuumde Gerke P. Mulder in 1891 een meule 
an de Vaort N.Z. 13, vlakbi’j de Stokers. Die 
kon et mael veur de bakkeri’je van Stoker 
leveren zodat een protte volk van Appelsche 
niet zonder brood kwam te zitten. Rond 1900 
leut Klaas Hanzes Gorter op et plak van de 
braand een ni’je deur stoom andreven meule 
bouwen.8

Gerrit Jeens Stoker zien zeune Hendrik Gerrits 
Stoker (1881-1956) nam de bakkeri’je as vier-
de generaosie van de Stokersfemilie over. Die 
zien zeune Ybele Stoker (1915-1966) nam de 
zaek laeter over en verhuusde him an et aen-
de van zestiger jaoren van de veurige ieuw 
naor een ni’jbouwpaand an de Van Emstweg. 
Dat gebeurde omdat et oolde huus bi’j de 
brogge ofbreuken wodden mos veur de 
anleg van de ni’je weg naor De Fochtel. Ybele 
zien zeune Henk Stoker (1942-2006) gong 
nog deur mit et bakkersvak tot in de jaoren 
tachtig en begon ok ‘n lunchroom waor now 
nog et resteraant De Instap is.

Bronnen
n   www.allefriezen.nl/  

www.genealogieonline.nl/  
www.graftombe.nl/ 
www.molendatabase.org/

n  www.stellingia.nl

7 - Hans Gerrits Stoker had wel twie zeunen, mar kennelik wollen die heur heit niet opvolgen.
8 -  Rinze Lenstra, Appelscha door de eeuwen heen, 2020. Disse meule beston tot ongeveer 1913 en gong doe over op stoom-

kracht.

Kedasterkaorte van 1887 mit de meule die van 1852 
tot 1893 aachter et Stokershuus (569) ston. Et verlaot 
en de brogge wodden niet intekend
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Jan Brouwer

De zwatte specht

S omstieden beleef ie wel es wat daj’ toch even dielen willen.
Zitten wi’j op et kampeerplak heerlik veur oonze caravan te genie-
ten van de rust, wodt oonze buurman ok wakker. Ik heur de rits van 

zien veurtente eupengaon; eerst komt d’r een grote leens naor buten 
schoeven en daor bliekt een kamera an vaaste te zitten. De buurman komt 

ok te veurschien, hielendal in camouflage kleraosie en op zien heufd dreegt 
hi’j een grote pette mit een lange kleppe. Hi’j sloept mit de kamera in de 
anslag veur oonze veurtente langes, en wi’j vraogen him in alle onschuld 

as hi’j seins wat kwiet is.
‘Hier zit argens een zwatte specht, ik heurde him zokrek nog. En disse heb-
be ik nog niet trapperen kund,’ fluustert de man. 

‘Own,’ zegt Amelia, wiels ze perbeert de honties et zwiegen op te leggen zo-
dat et voegeltien beter te heuren wezen zal. Heur poging zet niet vule zoden 

an de diek, omreden zolange de man hier mit zien kamera rondstruunt, de honnen blaffen as 
willen ze him levendig villen.
‘Hi’j het een speciaole roep,’ zegt de man, ‘die herken ik votdaolik.’
Now ik toch ni’jsgierig wodden bin daenk ik, laot ik et es opzuken op google wat veur kiepe as 
dit wezen mag. Gewoonlik zie ik gien verschil tussen een zwatte specht of een roeke. Nao et in-
toetsen van ’zwatte specht’ zie ik al een stokmennig foto’s van et besien. Et is prachtig mit zien 
rooie kuifien en ik daenke: zo muuilik is et toch niet om disse voegel in de kiekerd te kriegen. 
Een meens is now ienkeer ni’jsgierig van aord en daor bin ik gien uutzundering op. Zodoende 
gao ik et geluud beluusteren op et filmpien en ik zette mien tillefoon wat luder om te heuren 
hoe disse specht klinken zal. En ja, die voegel het warkelik een speciaole roep en zodoende 
beluuster ik et nog een keertien en zette et geluud nog wat hadder. 
Eer ik et in de gaten hebbe komt de man in zien camouflagepak d’r andraeven, mit zien kamera 
in de anslag as was et een mitrailleur. Bovendat is de teleleens van de kamera ok nog ofplakt 
mit camouflagetape, dat van et gehiel ziej’ bi’jkaans niks tegen de aachtergrond van de bos. Ik 
moet eerlik toegeven dat Rambo, zo nuum ik de man, op disse meniere ok muuilik te ontdek-
ken is. 
‘Ik heurde him krek weer,’ zegt de voegelspotter, ‘et geluud kwam hier argens weg.’ 
Amelia en ik zitten beide mit een onschuldig gezichte, een betien overdonderd deur et onver-
waachse opduken van Rambo, en doen krek as hebben we niks heurd. ‘Wi’j bin ok gien kenners 
netuurlik,’ is oons bescheid en de man nemt oons dat niet kwaolik. 
‘Mar ik heur et votdaolik,’ zegt hi’j nog es naodrokkelik. Ja, dat is oons now wel dudelik. 
Staorigan verdwient hi’j sloependeweg de bos weer in mit de kamera in de anslag en et heufd 
aachterover, as bekikt hi’j et ni’je plefon in zien huus. Et liekt wel as is zien nekke op slot gaon 
wiels hi’j op zuke is naor de zwatte specht.
As de man uut et zicht is kan ik et niet laoten en zet de tillefoon weer op et alderluudst en 
speul et spechtegezang nog een keertien of. Et bliekt dat de man warkelikwaor beste oren het, 
mar in ieder geval gien haviksogen an de dikte van zien brilleglaezen te zien.  
In no time komt hi’j uut de bossies stoeven en ropt: ‘Hi’j moet hier toch argens zitten, ik heurde 
him weer, et geluud kwam van disse kaante.’ 
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Onderwiels het hi’j zien pette al ommedri’jd mit de kleppe in de nekke. Ik daenke dat hi’j et 
daon het in de hope dat de zwatte specht daenken zal dat hi’j de ere kaante uut lopt en vrolik 
deurzingen kan zonder dat iene et markt.
Ok wi’j kieken krekkengeliek as de man mit et heufd in de nekke naor de boomtoppen in de 
hope dawwe et wonderlike diertien zien kunnen, wel wetende dat et een mislokte missie is. 
Mar op disse meniere kuwwe oonze gezichten wat in de plooi holen om niet in schatterlachen 
uut te basten.
Zwiegende verdwient Rambo weer in de grote dierebos en ik laot him mar mit rust. Wiels ik 
dit een hottien laeter op zit te schrieven, komt de man d’r weer anlopen; kni’jen en elletakken 
zwat van de modder, lichtkaans het hi’j toch tevule omhogens keken. In zak en as komt hi’j d’r 
langes lopen mit de kamera in zien haand. Vol verwaachting vraog ik him: ‘Hej’ him nog vienen 
kund?’ 
‘Nee,’ zegt de man moedeloos, ‘’t is niet lokt, niks meer zien of heurd. Zo is de netuur,’ zegt hi’j 
nog en lopt naor zien tente. Aenlik hadde ik et wel een betien mit de man te doen. Mar seins 
blief ie een kwaojonge; een vos verlöst wel zien haor mar niet zien streken, wodt d’r vaeke 
zegd. Toch heur ik now een specht kloppen in de boom. Ik wete niet of et een zwatte, grune of 
een bonte specht is. En gao toch mar even kieken; stel je veur dat hi’j d’r now toch zit. Dan kan 
ik de man roepen om zien ’zwatte specht’ toch nog op ’e foto te zetten.

Z oe’n kwat van de 15-plussers bruukt 
thuus et meerst een ere tael as et 
Nederlaans. Dat kan gaon om een 

dialekt, een regionaole tael: zoas et Limburgs, 
Fries of Nedersaksisch, of om een ere tael, 
bi’jglieks Engels, Pools of Turks. Et bruken 
van regionaole taelen en dialekten verschilt 
naor gelang de regio, mar ok opleiding en 
leeftied bin van invloed. Dit dot blieken uut 
ni’je ciefers van et CBS-onderzuuk Sociaole 
saemenhang en welwezen, dat in 2019 onder 
roem 7.500 personen uutvoerd is.
De drie regionaole taelen mit mekeer tellen 
veur 10 percent. De verdieling is zo: Ne-
dersaksisch: 5 percent, Fries: 2 percent en 
Limburgs: roem 3 percent).

Et is de eerste keer sund 1998 dat over dit 

onderwarp een nationaol onderzuuk holen 
wodde dat baseerd is op een representatieve 
steekproef. De dielnemers gavven bescheid 
op ’e vraoge: ‘Welke tael of welk dialekt wodt 
bi’j jow thuus et meerst praot?’ Daorbi’j kon-
nen ze kiezen uut een lieste mit 111 taelen 
en dialekten. Butendat konnen ze een tael 
of dialekt zels angeven as die niet op ‘e lieste 
stonnen. Mit mekeer wodden 149 taelen en 
dialekten nuumd. Et hiele CBS-onderzuuk is 
nao te lezen op heur webstee, zie:
ww.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/28/kwart-15-
plussers-spreekt-thuis-dialect-of-andere-taal-
dan-nederlands
De uutgebreide risseltaoten bin publiceerd as 
artikel, dat ok op dat adres te vienen is: ‘Talen 
en dialect in Nederland – Wat spreken we 
thuis en wat schrijven we op sociale media?’

Van de redaktie

Nedersaksisch meerst spreuken  
officiële regionaole tael
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Jelle Roorda

Munnikezeel: de jongste buurtschop 
van West-Stellingwarf

D e buurtschop Munnikezeel ligt in de 
Westhoek van de gemiente West-Stel-
lingwarf in et butengebied tussen de 

dörpen Munnikeburen en Scharpenzeel in. 
De naeme van de buurtschop is saemensteld 
uut disse beide dörpsnaemen. Munnikezeel 
bestaot sund 2007, is dus nog mar veertien 
jaor oold, en is dan ok de jongste buurtschop 
van West-Stellingwarf. 
Et gebied d’r van lopt van et zudelike diel 
van de Grindweg, over een ofstaand van 
zoe’n twiehonderd meter mit de huusnom-
mers 150b t/m 174 en 115 t/m 117, tot an de 
bebouwde koeme van Scharpenzeel. Ok de 
woning mit as huusnommer nr. 60 en een 
vroegere boerderi’je (nr. 63), die beide an et 
Voetpad staon, heuren bi’j de buurtschop. Ok 
al erveren de bewoners mit mekeer al sund 
de twintiger jaoren van de veurige ieuw et 
hier as een eigen buurtien, et kreeg mar niet 
die erkenning en wodde deur sommigen  
– uut gekhied – wel es ‘et vergeten strekien’ 
van de Westhoek nuumd. De bewoners 
vunnen dat niet plezierig, mar maekten heur 
d’r ok niet echt drok omme, want vanuut et 
heufdplak Wolvege wodde de hiele Westhoek 
lange tied letterlik as een ‘uuthoeke waor de 
tied stillestaon hadde’ beschouwd en dan is 
‘gedeelde smart halve smart.’ De situaosie en 
de beleving van de bewoners is intied nogal 
veraanderd. Hierover doukies meer.

Beknopte schets ontwikkelings-
geschiedenis van de Westhoek
Et gebied de Westhoek is ongeveer 3.600 
bunder groot. Et heurde in de middelieuwen 
bi’j et klooster van Sint-Odulf in Staveren, nef-
fens een oorkonde uut 1245 van paus Inno-
centius IV. Et was ieuwenlaank een moerassig 

en amper toegaankelik gebied, omdat et in 
eupen verbiening ston mit de Zuderzee. Veur 
de ontwikkeling het et winnen van turf hier 
een belangrieke rolle speuld. De turf brocht 
deur de verkope d’r van een protte geld op. 
De eerste veenderi’jen hier bi’jomme bin 
warschienlik deur monniken op gang brocht. 
Et dörp Munnikeburen, dat vlakbi’j ligt,  is d’r 
naor vernuumd neffens een oorkonde van  
9 sept.1320 over de perochiekarken mit as 
naemsvermelding ‘Monckeburen’. We zien 
hier in de omkrieten nog meer veldnaemen 
die vermoedelik an et bezit van een klooster  
herinneren, zoas et Kloosterlaand en de Kloos-
terplaets. 
De eerste bewoners gongen langs De 
Padsloot wonen, die ok wel de Oolde Padsloot 
nuumd wodde. De Padsloot is een greven 
veenvaort langs de oostkaante van et Voet-
pad dat vanof Spange in een boge deur de 
westelike hoeke lopt om de laetere dörpen 
Scharpenzeel, Munnikeburen en een diel van 
Ooldelaemer te ontsluten. 
Et Voetpad langs De Padsloot – et Voetpad 
was ooit et eerste diekien in de Westhoek – is 
iene van de ooldste en langste (karke-)pae-
den in de gemiente West-Stellingwarf, en was 

Plaknaemebod 2021
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lange leden onderdiel van de haandelsroute 
tussen Spange en Oosterwoolde. Vroeger was 
De Padsloot brieder, ie konnen d’r mit punters 
en turfbokken op veren. Vandaege-de-dag is 
hi’j alliend nog te herkennen as een sloot. 
Op ’e grieteni’jekaorte in de atlas van Scho-
tanus uut 1716 is wel wat bebouwing bi’j De 
Padsloot te zien en ok langs de hier parallel 
an lopende De Scheene (ok een greven sloot). 
Vermoedelik woonden d’r doe alliend meens-
ken in et seizoen dat d’r turf wunnen wodden 
kon, en ok omdat grote dielen van de poolder 
winters altied overstroomden. Et gong bi’j 
de bewoning doe veural om hoolten tenten 
en keten veur de veenarbeiders. Pas laeter 
gongen d’r meensken blievend wonen. De 
’Tegenwoordige Staat van Friesland’ nuumde 
in 1788 dat an de Binnenweg al wat meer 
bebouwing ontstaon was: ‘zynde de huizen 
gebouwd aan den zelfden rydweg, waar aan 
ook de twee voorgaande Dorpen liggen, als 
mede aan de vaart De Padsloot genaamd’. 
Doe d’r meer behoefte kwam an meer en 
betere vervoersmeugelikheden, wodden ok 
‘Buitenwegen’ anlegd. Die weren brieder, en 
waegens mit peerden d’r veur konnen d’r ge-
bruuk van maeken. Zo ontston ok de Grind-
weg, now de heufdweg deur Munnikeburen, 
Munnikezeel  en Scharpenzeel. Disse weg 

wodde anlegd op een oolde zaandrogge die 
mitien ok as diek diende aachter de wallen 
langs de revier De Kuunder. In 1854 is disse 
weg bestraot mit een stienlaoge, waor puun 
op kwam mit daor weer een grindlaoge op. 
Om die reden het de weg de naeme Grind-
weg te kregen. 

In de 17e, 18e en 19e ieuw wodde d’r in et 
gebied veul baggelturf wunnen. Uut twie-
duzend bunder wodde et vene votbaggeld. 
Zo ontstonnen d’r her en der petgatten en 
zethaegen, mar een ni’je generaosie bewo-
ners ston klaor om daor, veur zoveer meu-
gelijk, bruukber laand van te maeken. Dit 
ontginningswark verleup muuizem mit de 
neudige tegenslaegen deur veul overstro-
mings die de hieltied mar arger wodden, 
totdat vanof 1847 de Grote Veenpoolder 
realiseerd wodde. In dat jaor verliende 
keuning Willem II vergunning tot: ‘het be-
polderen, verveenen en droogmaken’ van 
de stokken grond die tussen De Kuunder, De 
Helomavaort, De Lende en De Staotendiek 
laggen. D’r kwammen stevige dieken en een 
betere bemaeling mit zes grote windmeu-
len. Een groot diel van de petgatten wodde 
ontwaeterd en de kragge deurspit waorbi’j 
een diel van de grond van de legakkers in de 

petgatten stot wodde. Vervolgens 
wodden die slicht maekt en as 
gröslaand in kultuur brocht. Op 
ere plakken in de Grote Veen-
poolder gong de vervening nog 
jaorenlang deur. 
De meerste inwoners van et 
gebied en veul seizoenarbeiders 
van ere plakken, vunnen een 
bestaon in de turfwinning. Veural 
de ondernemende grondbezitters 
en boeren die et laand in eigen-
dom hadden waor veul vene zat, 
grepen heur kaans. As turf brocht 
et laand meer op as dat ze ooit 
mit et holen van vee verdienen 
konnen. Ze gruuiden uut tot veen-
baozen die et an niks ontbrak. De 

De Grindweg in 1925, mit op ’e aachtergrond de Hervormde Karke 
van Scharpenzeel
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arbeiders, de turfmaekers en de baggelders 
hadden et aorig minder. Et wark was zwaor, 
ongezond en de beloning lege.
Deur de opkomst van stienkool as braninge, 
zo om 1900 henne, wodde de vraoge naor 
turf de hieltied minder. Butendat was et 
meerste vene deur de turfwinning intied ver-
greven. Et aende van de turfgreveri’je kwam 
in zicht. Veul seizoenarbeiders gongen veur-
goed naor huus weeromme, mar eren bleven 
in de Westhoek. Zi’j huurden of bouwden een 
(kleine) turfmaekerswoning en begonnen 
mit et holen van vee. En zo ontston d’r op ’e 
zonuumde Grachtkavel, behalven et tal grote-
re boeren die daor heur bedrief al hadden, 
een ni’je boerestaand van zonuumde ‘keu-
terboerties’ (kleine boeren). Ze begonnen 
vaeks mit et holen van een peer geiten, die 
as et kon vervongen wodden deur een pinke 
of een koe, zodat staorigan de veestaepel de 
hieltied wat gruuide. In die tijd lokte et al om 
mit ien tot vier bunder laand en vier tot acht 
koenen een bestaon te hebben, mar de meer-
sten warkten d’r wel in loondienst bi’j om an 
de kost te kommen.   

Om 1920 henne belemmerde et overtollige 
waeter deur et inklinken van de grond et 
laandbouwgebruuk van de Grote Veenpool-
der opni’j, en daoromme wodden d’r ni’je 
plannen veur et veerdere dreugemaeken 
en de verbetering van de waeterbeheersing 
ontwikkeld. In et kader hiervan wodde in 
1929 op ’e Langelille, as vervanging van de 
wiendmeulen, een ni’j elektrisch gemael, et 
Jan Nijlandgemael, in gebruuk neumen. Ok 
de zonuumde Scheenekavel, waor ok turf 
wunnen was, wollen de grondeigeners dreu-
geleggen en anmaeken gaon, mar de inzich-
ten hierover veraanderden al rap. 
Rond 1950 was de Scheenekavel een ‘woest 
gebied van nat onlaand’ wodden, dat uut pet-
gatten, ribben en rietvelden en wilgebossies 
beston. Intied hadden meerdere inwoners 
uut de streek d’r heur wark vunnen; veural as 
visker of rietsnieder. De plannen om ok disse 
kavel dreuge te leggen en an te maeken veur 

laandbouw, kon onder invloed van de be-
zwaoren van riettelers - die bange weren veur 
verlös van inkommens – keerd wodden. 
De Scheenekavel wodde vervolgens de basis 
van et netuurrisservaot dat wi’j now kennen 
as de de ’Rottige Miente’.
Tot et midden van 20e eeuw was de West-
hoek lange tied een ofgelegen gebied mit 
slechte wegen naor et heufdplak Wolvege. De 
anleg, in 1955, van de perveensiaole Pieter 
Stoefsaantweg (N351), de twiebaensweg van 
Wolvege naor De Kuunder en de Noordoost-
poolder, het de beriekberhied van et gebied 
beheurlik verbeterd en zo ok et neudige an 
de ekenomische ontwikkeling bi’jdreugen. 
D’r brak een betere tied an veur de bewoners, 
en de grote aarmoede waor de vroegere 
gezinnen van de turfmaekers in de Westhoek 
lange in leefden was al gauwachtig verleden 
tied.   
Zie veur veerdere infermaosie over de ont-
wikkelingsgeschiedenis van de Westhoek o. 
m. et artikel De Gracht, een buurtschop mit 
mar liefst zestien broggen in De Ovend van 
feberwaori 2021.

Bebouwing mit kerakteristieke 
historische paanden 
Vandaege-de-dag telt de buurtschop 
Munnikezeel vuuftien paanden; dattien 
vri’jstaonde wonings en twie boerderi’jen 
waorvan iene an et Voetpad staot, allemaole 
mit - naor verholing - grote arven. De huzen 
van de buurtschop staon an weerskaanten 
langs de Grindweg. Over de sloden langs de 
weg weren eerder loopbroggies, mar die bin 
in de jaoren zeuventig mit de anleg van de 
riolering en et dempen van de sloden ofbreu-
ken. De verscheidenhied in de bebouwing 
is groot. Et grootste diel bestaot uit huzen 
mit iene bouwlaoge mit kappe uut de jaoren 
1900-1940 van de 20ste ieuw, de eren bin van 
nao de Twiede Wereldoorlog. Dat bin twie 
ni’je en mederene iengezinswonings, waor-
van d’r iene een peer jaor leden in de plak 
kommen is van een ofbreuken boere-arbei-
dershuus. 
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Vuuf oolde, mar ok kerakteristieke, paanden 
bin van et begin van de veurige ieuw, zoas de 
volgende drieje: 
Op et eerste plak is dat de fraaie en mone-
mentaole ‘boeren Huizinge’ Grindweg 170. 
Disse is van 1899 en destieds in opdracht van 
Simon Evert Schreur in Scharpenzeel bouwd. 
An de veurkaante is et woonhuus, mit an de 
rechterkaante de oorspronkelike melkkel-
der, waor vroeger botter kaarnd wodde. In 
de schure weren de koestallen en de huj-
vakken. Biezunder is dat disse boerderi’je al 
honderdtwintig jaor deur de femilie Schaop 
bewoond wodt. Intied bin dat al vier gene-
raosies deur de gezinnen van respektievelik: 
Machiel, Gerrit, Machiel en Jelmer Schaap. 
Jelmer en Cobie hebben d’r sund 2005 een 
melkveebedrief, mit een mederne ligboxestal: 
Maotschop M, J. en T. Schaap-de Jong, veur et 
fokken en holen van melkvee. 

Et paand d’r naost, Grindweg 174, is een in 
neoklassicistische stiel bouwde pasteri'jewo-
ning, die jaorenlaank as Grune Kruusgebouw 
(gruun as kleur van de hoop!) dienst dee. De 
Grune Kruusverieninge Grote Veenpoolder 
wodde in 1904 opricht, en op 1 jannewao-
ri 1905 telde de verieninge al hondertien 
leden. ‘De eerste steen van het gebouw werd 
gelegd door Albert W. Schaap, jr., den 21-11-
1911’, neffens de tekst op een in de gevel in-

metselde gedaenkstien. In de midden van de 
veurgevel zat de veurdeure (now een raem) 
mit an weerskaanten dubbele raemen. An de 
linkerkaante woonde de maggezienmeester 
en an de rechterkaante de wiekverpleegster. 
Et aachterste diel van et paand was veur et 
Grune Kruus, dat te berieken was via een 
zieddeure. E beston uut de ruumte veur et 
uut- en andoen van de kleren, de behaandel-
ruumte en et maggezien veur de verpleeg- 
artikels t.b.v. et uutlienen. In 1951 kwam d’r 
aachter de woning een bi’jgebouwgien veur 
et Grune Kruus bi’j. Jaorenlaank hadde de 
verieninge et Grune Kruus - van hieruut - een 
belangrieke funktie m.b.t. de volksgezond-
hied veur de bewoners van de hiele Grote 
Veenpoolder. Dit deur o.m. et geven van 
veurlochting over hygiëne, et bestrieden van 
volksziekten (veural t.b.c.), et verplegen van 
zieken thuus en de zorg veur mem en kiend 
(et konsultaosieburo). In 1997 is disse post 
van et Grune Kruus opheven en sund die tied 
is et paand in gebruuk as woning en be-
driefsruumte bi’j et bouw- en klusbedrief van 
Sjoerd en Coby van Veen. Et bi’jgebouw dee 
nog tot 1 jannewaori 2006 dienst as konsul- 
taosieburo.
Een aander kerakteristiek paand is de grote 
vroegere stölpboerderi’je mit rieten dak die 
an et Voetpad staot (huusnommer 63), zoe’n 
driehonderd meter ten zuudoosten van de 
Grindweg, mit as bouwjaor 1921. De femilie 
Tamminga het hier eertieds jaorenlaank boer 
west. Sund 1970 het disse boerderi’je lieke-
wel gien agrarische funktie meer. Et laand 
wodde verkocht en kreeg een netuurbe-
stemming. De boerderi’je wodde ok verkocht 
en verbouwd tot woning mit ruumte veur 
een veurziening veur groepsakkemedao-
sie. Tegenwoordig het die veurziening ok 
een zwembad mit as naeme ‘Buitenhuis 
Zonneroos’. Et het now veural een rekrea-
tieve funktie veur groepen en gezinnen, en 
wodt ok bruukt veur alderhaande trenings, 
vergeerderings en bi’jienkomsten, neffens 
eigeneresse Petra Kempkes.Et vroegere Grune Kruusgebouw, an de Grindweg 174,  

1991. Op ’e gevel bin nog twie kruusschilties te zien
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Twie verschillende laandschoppen
Munnikezeel ligt op een plak mit twie ver-
schillende laandschoppen, die toch alles 
mit mekeer te maeken hebben. An de iene 
kaante is et een leegveneweidegebied: de 
Grachtkavel mit gröslanen omgeven deur slo-
den, en an de aandere kaante een nat gebied 
mit petgatten en zethaegen, de zonuumde 
Scheenekavel: et netuurrisservaot de Rottige 
Miente (ongeveer elfhonderd bunder groot).  
De ruilverkaveling en herinrichting van et 
gebied in de jaoren 1993-2011 het et laand-
schoppelik beeld in de Westhoek - en ok 
om Munnikezeel henne – opni’j veraanderd, 
veural deur et verbeteren van de waeterhuus-
holing en om d’r mederne laandbouw meu-
gelik te maeken. Daornaost ok om percelen 
gröslaand vri’j te maeken veur uutbreiding 
van et netuurrisservaot. D’r is in Munnikezeel 
nog mar iene boerderi’je mit een agrarische 
funktie overbleven, dat is et al nuumde melk-
veebedrief van de femilie Schaap.

De Rottige Miente staot bekend as een ris-
servaot mit een rieke flora en fauna. Et trekt 
veural grote kloften waetervoegels an, mar 
d’r leven hier sund ongeveer 2005 ok weer 
otters. Dit gebied is in beheer bi’j Staotsbos-
beheer, is onderdiel van et Natura 2000-ge-
bied en ok onderdiel van de Ekelogische 
Heufdstruktuur. 
Bovendat is et een gebied waor meensken 
kuieren kunnen, fietsen, veren en kanonen. 
Niet alliend de eigen inwoners, mar veural ok 
de toeristen maeken hier mit naeme zoemers 
graeg gebruuk van. Vanuut et Live & Nature  
Centrum ‘de Rietnymf’ in Munnikeburen wo’n  
riegelmaotig netuurexkursies orgeniseerd. 
Op verschillende plakken bin rekreaosie- 
steunpunten ontstaon in de vorm van cam-
pings en jachthaevenveurzienings, zoas bi’j 
Ni’jtriene, De Langelille en Schoterziel. 

Buurtschop Munnikezeel as 
een ludieke aktie ontstaon
In augustus 2007 deden de bewoners van et 
zudelike diel van de Grindweg - dat buten 

de dörpskoemen van Munnikeburen en 
Scharpenzeel vaalt -, onder de teamnaeme 
Munnikezeel mit an de Zeskaamp en de 
Bonte Aovend van et Poolderfeest in de 
Westhoek. Dit team wus op de Bonte Aovend 
mit een optreden van ‘De Toppers’ mitien 
een eerste pries te winnen. Dit sukses zorgde 
veur veul enthousiasme bi’j de bewoners, et 
wodde feestelik vierd, en zo ontston spon- 
taon et idee om as buurtschop ‘Munnikezeel’ 
veerder te gaon, neffens Tryntsje Schaap en 
Wolter Hof, beide een peer van de initiatief-
nemers. Tryntsje Schaap: ‘Vroeger leup de 
(vaaste) buurt in een lang lint van zeuven-
honderd meter van Grindweg 132 tot en mit 
Grindweg 192, mar wat doej’ mit zoe’n grote 
buurt, as de iene helte van de bewoners 
ambitieuzer is as de ere en meer animo zien 
lat veur et mitdoen an aktiviteiten?!  Splis-
sen!’ Nog in datzelde weekaende wodden d’r 
zels schilderde bodden mit de benaeming 
‘Buurtschop Munnikezeel’ langs de Grindweg 
plaetst. Et begon in 2007 as een ludieke aktie, 
mar was aenlik ok een stil protest. De bewo-
ners hadden et idee niet alliend niet echt bi’j 
Scharpenzeel of Munnikeburen te heuren, 
mar ok in Wolvege bi’j et gemientebestuur 
aorig ‘onbekend en onbemind’ te wezen. 
‘Kotomme, een mooie kaans om je as buurt 
naor buten toe zien te laoten,’ zo geven de 
initiatiefnemers an.

In de jaoren die volgden stelden de bewoners 
van de buurtschop heur aktief en ambitieus 
op, o.e. deur et mitdoen an alderhaande 
streekaktiviteiten, zoas et bouwen van eigen 
versierde waegens t.b.v. van de optocht tie-
dens et Poolderfeest deur de dörpen van de 
Westhoek, al mos de orgenisaosie de eerste 
keer in 2010 wel even ofwegen of dit neffens 
de regels wel verantwoord was. Munnikezeel 
was/is ommes nog gien ‘dörp’, mar ‘mar’ een 
buurtschop. ‘Nao wat beraod besleut de orge-
nisaosie gelokkig positief,’ neffens Wolter Hof. 
In 2010 wodde mit  de ‘Teletiedmesiene’, 
een versierde waegen mit as thema een 
reize deur de tied van ‘Pieter Stoefsaant tot 
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Suske & Wiske’ an de Poolderfeest-optocht 
mitdaon. In 2015 volgd deur de ‘radio Vero-
nica-waegen’, en die was tiedens de optocht 
niet alliend te zien, mar ok dudelik te heuren. 
Butendat wodde de gaastvri’jhied van de 
buurtschop benaodrokt mit de slogan: ‘Kom 
naor Munnikezeel toe van ’t zoemer’. Mit de 
versierde waegens wodden liekewel gien 
priezen wunnen, mar et plezier van et mit 
mekeer bouwen was d’r niet minder omme! 

Al gauwachtig kwam ok et mitdaenken over 
de leefberhied van de hiele streek via de 
Verieninge van Plaetselik Belang Scharpen-
zeel-Munnikeburen-Spange- (PB-SMS) mit 
de gemiente op gang. Zo is o.m. over de 
dörpsvisie in een warkgroep van de PB-SMS 
mitdocht, wiels iene van de bewoners van 
Munnikezeel mitien ok bestuurslid van de 
PB-SMS wodde.
In 2010 bin de provisorische bodden deur 
echte plaknaemebodden vervongen. Al 
gauw volgde ok de naemsvermelding van de 
buurtschop op et grote blauwe ANWB-rich-
tingbod an de Pieter Stoefsaantweg (N351), 
de weg van Wolvege naor De Kuunder en de 
Noordoostpoolder. Laeter volgd deur vermel-
dings op: Google Maps, in de ’Plaatsengids’, 
Wikipedia en op ‘e webstee van de gemiente 
West-Stellingwarf. 
Om kot te gaon: de benaeming van de ni’je 
buurtschop raekte vlot inburgerd!

Een ondernemende gemienschop
De buurtschap beschikt zels niet over een 
schoele, sporthal, dörpshuus, karke en-
zo-henne, mar de inwoners kun daorveur 
terechte in Scharpenzeel of Munnikeburen. 
Veur de jongeren is d’r et jeugdhonk ’t Honk 
in Munnekeburen. Ok et verieningsleven van 
de buurtschop speult him veur et grootste 
pat of in die beide dörpen.
Nog tot in de zeuventiger jaoren van de veu-
rige ieuw telde de streek die wi’j now kennen 
as Munnikezeel nog vuuf kleine midden-
staanders, die heur bedrief an huus hadden: 
een gruunteboer, krudenier, gelanterienen, 

een drogist en een kapper. De bewoners kon-
nen dus jaorenlaank veur heur krudeniers-
weren in de buurtschop zels terechte. Alle 
winkeltjes en ok et postkantoor bin liekewel 
intied verdwenen. De kapper was de laeste, 
die is 2019 ’emigreerd' naor Scharpenzeel. 
Vandaege-de-dag moe’n de bewoners veur 
heur bosschoppen naor De Kuunder, Echte-
nerbrogge of Wolvege toe. 
Munnikezeel is nog altied een ondernemen-
de gemienschop, mit toch nog mar liefst 
zeuven bedrieven. Et gaot daorbi’j om een 
klussebedrief, een melkveehoolderi’je, een 
instelaosiebedrief, een standbouwer, een 
reklamebedrief, een rekreatieve groepsakke-
medaosie en een timmerbedrief/annemer. De 
ere bewoners warken in de omliggende plak-
ken zoas Wolvege, Emmeloord of De Lemmer.
De buurtschop gaot mit de tied mit, ok op 
et gebied van de kommenekaosie. Zo infer-
meren de bewoners mekeer tegenwoordig 
via een buurt-app over et dörpsni’js en ere 
wetensweerdigheden. Sund 2017 dot de 
buurtschap ok mit an et Buurtpreventie-
projekt van de pelisie en de gemiente m.b.t. 
de kriminaliteit, waorbi’j middels WhatsAp-
pgroepen biezunderheden en verdochte 
situaosies deurgeven wodden.

Tot slot mag et wark van de aktiviteitekem-
missie niet vergeten wodden. Die richt him 
op et een peer keer in et jaor orgeniseren 
van ontmoetings en gezellighiedsaktivitei-
ten veur jong en oold in de vorm van een 
ni’jjaors-brunch/borrel en zoemers een buurt-
barbecue of etentien. Ok et sociaole gebeu-
ren wodt niet vergeten en krigt ok et neudige 

Munnikezeel in 2021, zien vanuut et zuidwesten
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ommedaenken. Et tienjaorige bestaon van 
de buurtschop in 2017 is mit een groot feest 
vierd. De Grindweg was doe hielemaole oran-
je van kleur deur alderhaande versierings! 

Munnikezeel intied een bekend begrip
Wat adressering en postkodegebied angaot 
vaalt de buurtschop veur et grootste pat 
onder Munnikeburen en veur een klein diel 
onder Scharpenzeel. In 2021 telt Munnikezeel 
vuvendattig inwoners, negen daorvan bin 
kiender. Et wonen is d’r popelair, omdat de 
meensken d’r roem en laandelik wonen, mid-
den tussen de lanen en veul netuur. Huzen 
die vri’jkommen staon d’r dan ok niet lange 
te koop.  
De huzen staon veural langs de Grindweg, 
dat is de deurgaonde weg tussen Munnike-
buren en Scharpenzeel. De bewoners hebben 
uutzicht op twie verschillende laandschop-
pen, dat van et veenweidegebied en et ne-
tuurgebied de Rottige Miente. Beide bin on-
derdiel van de Grote Veenpoolder en geven 
een beeld van de ontginningsgeschiedenis 
van de streek van tiedens de periode dat d’r 
turf wunnen wodde en daornao. De sporen 
daorvan bin nog goed te zien in o.m. de 
perceelverkaveling en in de vorm van hoog-
teverschillen tussen de historische petronen 
(zoas wegen en arven) en et mi’jveld. Om de 
rekreaosie te bevodderen bin d’r meerdere 
kuier-, fiets-, veer- en kanoroutes ontwikkeld. 
Ok et langs de buurtschop lopende ieuwen- 
oolde, kultuurhistorische Voetpad, ooit on-
derdiel van de haandelsroute tussen Spange 
en Oosterwoolde, heurt daor bi’j.
Ok al bestaot de buurtschop Munnikezeel 
nog mar kot, de situaosie en de beleving van 
de bewoners in 2021 is, vergeleken mit de 
omstaandigheden in et jaor van ontstaon 
2007, zonder meer in positieve zin veraan-
derd. Munnikezeel is een ondernemende 
gemienschop, mit meerdere kleine bedrieven 
en d’r heerst een starke onderlinge verbun-
nenhied. Men is altied bereid om mekeer be-
hulpzem te wezen. De bewoners bin d’r trots 
op om ‘Munnikezeelster’ te wezen en hebben 

vertrouwen in de toekomst!
Bronnen
n   Over molens, waterschappen en veenpolders 

in de Stellingwerven, J. Klaver, Oosterwolde 
(1990);

n   Weststellingwerf doorkijk naar een boeiend 
verleden, Ike Naafs-Loman en Geert Lantin-
ga (2011); 

n   Verleden tijd voor het Consultatiebureau 
Scherpenzeel, Veenletters, Gert Jan Ooster-
hof; 

n   Buurtschap Munnikezeel bestaat 10 jaar, 
Veenletters, Tryntsje Schaap (2017); 

n   facebook Munnikezeel;
n   Geschiedenis van de Stellingwerven, webstee 

Piet van der Lende; inwoners Munnikezeel.

Van de redaktie

Pattiewegens
‘Kom op Grietje Bosma! Laot oons de volgen-
de Ovend genieten van jow erverings in de 
mooie netuur, dichte bi’j huus of wat veerder 
vot’.

M it disse oproep sleut Attie Nijboer 
heur stokkien of waor ze in ver-
telde over een mooie ni’je, deur 

heur bedochte, rebriek. Et doel is dat elke 
dichter, die him bi’j et schrieven van een 
gedicht veur disse rebriek inspireren laoten 
het deur de netuur, et stokkien daornao 
deurgeft an een ere dichter. 
Now, en dat is ommeraek goed lokt! Want 
Grietje schreef een prachtig gedicht, daor 
ze tiedens een kuier in de netuur niet veer 
van heur huus heur idenen veur kreeg. Ze 
zorgde mitien ok veur hiele mooie foto’s 
van die omgeving. Jim kun daor op ’e 
volgende twie bladzieden van genieten. En 
Grietje gaf et dichtersstokkien deur an… 
Roely Bakker!



een stille septembermorgen
gien voegel te zien
en te heuren
op et boswaachterspad
een ienzeme hadloper
is de ienige die oons veurbi'jgaot
wat een weldaodige rust
we genieten van et
meer dan meenshoge riet
de gooldenroede en de kattestat
staon nog mooi in bluui
oranjerooie beien an de sepiepen
en overal pispotties
rooie, zwatte en verdreugde brummels
an weerskaanten van pad en sloot
et waeter van de sloot 
is verdwenen onder entekroes

NAOZOEMER-
MORGEN
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vule verens en leverkruud
mit wrattebieters en atalanta's
de dauw in de spinnewebben
is sprokiesachtig
en dan die spinne
zoe'n joekel nog niet vaeke zien
dan doemt de Scheene veur oons op
mit zien kerakterestieke dri'jbrogge
de weerkaetsing in et waeter
de gleenstering van et locht
de husies, et nuunderpattien
hier moej' even stille staon..
dan toch weeromme
over hoolten batten
over et pad mit stroffelende boomwottels
en grote modderpoelen
mar ok zaacht mos en omwi'jde bomen
half in et waeter
en stoefzwammen naost et pad

  stillegies
  sloept de haast
  de netuur in
  staorigan
  zonder haost

  klakkeloos
  kleurt hi'j
  de blatties
  van birk en brummel

Grietje Bosma-Dijkstra
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D e haastzunne schient wat bliekies deur 
de bometakken. Een protte blatties 
wo’n al geel; beukeneuties kraeken on-

der zien schoenen op ‘e zaachte ondergrond. 
Et bochtige pad naor heur laeste rustplak 
waor hi’j now liever nog niet op lopen hadde. 
Et is d’r, los van de voegelgeluden, moesstille; 
heurt ok zo! Ie kommen hier niet om op ‘e 
krosfiets te scheuren of om zels mar hadde te 
lopen; niet passend! Onder aandere omstaan-
digheden zollen de fluitende voegels as wel-
daodig anvulen kunnen, mar now overvaalt 
him et gevuul van weemoed. Kotleden is et 
nog mar; een goeie weke. Hi’j wet now al dat 
et nooit wennen zal. Meensken zeggen wel 
es: ‘Et zal slieten moeten!’ Asof ie et ofschoeren 
kunnen! Kan toch niet! daenkt hi’j. ‘Een plak 
geven moeten’, is wat ok wel zegd wodt. ‘Mar 
hoe doe ’k dat dan?’ zocht hi’j.
Tuurlik hebben ze d’r over praot. ‘Ie moe’n wel 
veerder! Et leven gaot deur veur jow!’, zee zi’j 
doe. ‘Vergete dat niet! Gien meenske zal et jow 
kwaolik nemen!’ Hi’j schöt vol.  

*
Et is 1969; Adriaan is zestien jaor. Hi’j zit in 
et examenjaor van de ambachtschoele, mar 
hi’j is daor niet gelokkig. Et maekt dat hi’j de 
hieltied opstaandiger wodt. Thuus, mar ok op 
schoele. Daor botst hi’j de hieltied vaeker mit 
zien lerers. Mit wiesneuzerige opmarkings 
perbeert hi’j ‘et gezag’ onderuut te haelen. 
In de zestiger jaoren holen de lerers nog 
niet zo van weerwoorden van leerlingen. Al 
wo’n d’r op hogeschoelen en universiteiten 
protestakties veur meer inspraoke orgeni-
seerd. In dat jaor gaon studenten over tot 
de bezetting van et bestuurscentrum van de 
Universiteit van Amsterdam, et Maagdenhuis. 
Ze eisen demekraosie binnen et onderwies. 
Adriaan zicht en heurt dat ok. De meerste 

leerlingen op ’e ambachtsschoele holen heur 
daor niet mit doende; zal heur een wost we-
zen. Die willen mar ien ding: laeter timmer-
man, metaolbewarker of elektricien wodden! 
Mar Adriaan is d’r wél mit in de weer. Al 
vaeker wodt hi’j obstinaot en lopt riegelmao-
tig buten de kaders die op ‘e ambachtschoele 
heilig binnen. Mit allienig al hoe as hi’j d’r 
uutzicht, is hi’j een butenbientien. Hi’j lat 
zien haor de hieltied langer gruuien. Dreegt 
zuutkleurde batikte flowerpower hempies, 
bliekte spiekerbroeken mit gatten en een 
Afghaanse jasse die as et regent een ure in de 
wiend stinkt. Daor strikt hi’j de lerers op disse 
konservetieve schoele naodrokkelik mit te-
gen de haoren in. Ze spreken him an, mar alle 
kommetaor glidt van him of as waeter van 
een ente. Laot mar lullen! daenkt hi’j. Veur 
Adriaan bin hiele ere zaeken belangriek. Zoas 
speulen in et bantien, waor hi’j de drummer 
van is. 
Direkteur Hilstra lest de repotten van de 
lerers, en lat Adriaan op een goed mement 
weten dat hi’j mar es naor de kapper gaon 
moet en dat hi’j kleren dregen moet die meer 
passend binnen bi’j disse schoele. En niet zo- 
vule kommetaor hebben moet op van alles 
en nog wat. Hi’j zal him inbienen moeten en 
annemen wat as lerers zeggen. Hilstra, die de 
schoele leidet as een legerienhied, zegt tegen 
Adriaan: ‘Ie hoeven niet zo bi’jdehaand te 
doen! Daor holen wi’j hier niet van!’ 
Adriaan is de kadaverdiscipline meer as zat. 
Veurdat de lessen beginnen wodt iederie-
ne acht in de kantine an iene van de lange 
taofels zitten te gaon waor as de aanderen 
van die klasse ok zitten. En ok nog op een 
stoel waor op ‘e aachterkaante van de rogge-
leuning - mit een strokien uut een lettertange 
- de naeme plakt is. 
Hi’j vint et allemaole mar belachelik. Daorom-

Kjest Herder

Gele bikini (1)
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me gaot hi’j vaeke uutdaegende bi’j de taofel 
zitten bi’j kammeraoden uut een aandere 
klasse. As hi’j daor op anspreuken wodt, geft 
hi’j een grote mond en maekt de konciërge of 
zien klasselerer waor iederiene bi’j zit bela-
chelik. 
Butendat argert Adriaan him de hieltied meer 
an de direkteur die elke morgen as een keu-
terse haene henneweer lopt deur de kantine. 
Neffens Adriaan liekt Hilstra mit zien meneu-
vels - grote stappen, hanen op zien keersrech-
te rogge - op een ‘Obersturmbannführer’.
Op een morgen kan hi’j him niet meer inho-
len. Hi’j ropt: ‘Hee Himmler, was ’t een protte 
wark om die bessemstok in te slokken?’ De 
hiele kantine smoort van et lachen. 
Hilstra stapt vot-en-daolik op him toe en pakt 
him bi’j zien lange haor. ‘Wat zee ie daor? 
Herhael et es!’ 
Adriaan raost et uut; et dot him zeer. Hi’j be-
daenkt him niet en geft Hilstra een drokkerd, 
waormit veur die de maote wel vol is. Neffens 
de direkteur lat Adriaan blieken dat hi’j him 
niet holen wil an de regels en ofspraoken 
zoas die op ‘e ambachtschoele vaastelegd 
binnen. Adriaan wodt dudelik maekt dat hi’j 
van now of an niet meer welkom is op disse 
schoele. 

Et is krek negen ure as Adriaan zien fiets te-
gen de ziedmure kwakt. Hi’j lopt naor binnen 
en smit de schoeletasse onverschillig in een 
hoeke. Mem is an ‘t hemmelen. 
‘Moet ie niet op schoele wezen?’  
‘Nee, ik bin klaor mit die kloteschoele!’ 
‘Hoezo, ik bin klaor mit schoele?’ 
‘Now, wat ik zeg, ik ben klaor mit schoele!’ 
‘Ik begriepe jow niet!’ 
‘Ze hebben mi’j van schoele trapt.’ 
‘Mar, … en jow examen dan?’ 
‘Dat hoeft dus ok niet meer!’ 
‘Hoezo, dat hoeft now ok niet meer?’ 
‘Now, wa’k zegge!’ 
Mem lopt op him toe en gaot vlak veur him 
staan. ‘En now dan?’ 
‘Weet ik dat?’
‘Neffens mi’j gao ie d’r nogal makkelik mit 

omme. Wat is d’r gebeurd dan?’ 
‘Ach, ie maggen daore hielendal niks meer 
zeggen. Stellegien suffe gaasten.’ 
‘Dat kan wel wezen, mar ie weten daj’ de 
ambachtsschoele neudig hebben aj’ veerder 
kommen willen. Butendat kan ’k mi’j niet 
veurstellen dat ze jow zomar van schoele 
sturen, zo vlak veur et examen!’ 
‘Now, en toch doen ze dat. Mar et maekt mi’j 
niks uut!’ Hi’j pakt zien tasse en gaot naor 
boven. 

Et is al nao elf ure as Heit bi’j him in zien 
slaopkaemertien staot. ‘Kom!’ zegt die tegen 
Adriaan. ‘Hoezo, kom?’ vragt Adriaan. 
Mar zien altied zo kalme heit ontploft zowat. 
Hi’j bit Adriaan toe: ‘A’k jow zegge daj’ mit-
kommen moeten, dan doej’ dat! Begrepen?’
Adriaan beslöt om veerder mar gien spatsies 
meer te maeken. Hi’j lopt aachter zien heit 
an naor et kleine  bestelautogien mit ‘Inste-
laosiebedrief Rinsma’ d’r op. Gedwee stapt 
Adriaan in. Heit start de auto en ze stoeven 
vot. D’r wodt veerders niks zegd. Adriaan het 
wel deur dat et link is om now te vraogen 
wat as de bedoeling is. Gaot zien heit him 
weerommebrengen naor de ambachtschoe-
le? Nee, want die rieden ze veurbi’j et dörp 
uut. Bi’j een klein febriekspaand stoppen ze. 
Adriaan wet dat dit de metaolwerenfebriek 
van een kennis van zien heit is; Klaos van 
Breukhoven. Ze stappen uut en lopen mitien 
naor binnen. An de reaktie van Van Breukho-
ven kan Adriaan wel oflezen dat d’r veurover-
leg west wezen moet. 
‘Ah, Adriaan, daor bin ie al!’ is de opgewekte 
reaktie van de man. ‘Ik begriepe daj’ schoon 
genoeg hebben van de ambachtsschoele! 
Now jonge, dan gao ik van jow een vakman 
maeken. Kiek, hier is jow overal.’ 
Adriaan staot perpleks. De kniepoog die de 
mannen uutwisselen, ontgaot him. Mit een: 
‘Now ik hael him om half zesse wel weer op!’ 
lopt Heit naor de auto. Deur et groezelige 
raem zicht Adriaan him even laeter votscheu-
ren.
Een mement is Adriaan raodeloos; hi’j is in 
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een mallemeule belaand. Vanmorgen nog 
de vlotte bink uuthangen in de kantine van 
schoele. Mit hangende poties naor huus 
fietsen. Al hadde hi’j tegenover Mem nog 
een grote broek antrokken. Mar die hadde 
Heit him rap uuttrokken. En now staot hi’j 
hier tussen staepels plaetmateriaol, grote 
staansmesienen, de locht van lasapperaoten 
en eulie. D’r wodt van alle kaanten naor him 
keken. Van Breukhoven legt een haand op 
zien schoolder en nemt him mit langs de 
meensken die van now of an bliekber zien 
kollega's binnen. ‘Ie boffen!’ zegt hi’j, ‘wi’j bin 
krek an et schoft toe!’
Een peer kennen Adriaan van zien bantien. 
Ni’jsgierig as ze binnen, wo’n him allemaole 
vraogen steld, zoas: ‘Wat doej’ hier aenlik? Zol 
ie gien elektricien wodden? De zaek van jow 
heit, zoj’ die niet overnemen?’ 
Adriaan wil wel deur de grond. Bi’j elke vrao-
ge waor de verwondering uut bliekt, trekt 
him een koolde gloed langs de rogge. Hi’j 
vuult him al lange gien stoere vent meer; eer-
der een loser. Hi’j perbeert him veur zien ni’je 
kollega’s nog wel groot te holen. Mar de wat 
ooldere kollega’s geleuven niks van wat hi’j 
zegt en blieken lat. D’r is alderdeegst iene die 
zegt: ‘Ik daenke daj’ nog spiet kriegen, jonge!’

Adriaan hadde al vaeke es even naor heur 
gloept; Ragna, de dochter van de baos. As 
et mooi weer is, ligt zi’j wel gauw es in heur 
kleine gele bikini te zunnebaeden op et 
kleine grösveltien tussen et huus van de Van 
Breukhovens en de febriek. Bi’j de manluden 
in de febriek levert dit dan een waor hengste-
bal op. De manluden laoten heur fantesie 
de vri’je loop: ‘Now, die Ragna het mar een 
peer mooie stelten onder de pisbak of niet?!’ 
Ok Adriaan vint et haost misdaodig van die 
bloedmooie Ragna om - wiels zi’j in de hitte 
van de dag staon te lassen - de arbeiders 
de ogen uut te stikken deur heur wellustige 
lichem haost niks verhullend zo te prissen-
teren. Mar hi’j kan et niet hebben dat zien 
kollega’s zo over Ragna praoten. Hi’j het heur 
hoge zitten al maekt hi’j him gien illusies. 

Ragna is veur him onberiekber. Veul te mooi 
en te slim, mient hi’j; zi’j is ok nog een peer 
jaor oolder as him.

Thuus is et, nao alles wat d’r gebeurd is, niet 
zo noflik meer. Daoromme is Adriaan vaeke 
van huus. Ze zitten meerstal in een oold krak-
kemikkig husien. Dat is van de heit van de 
gitarist van zien band. Et husien staot aach-
terof an een zaandreed en wodt al tieden niet 
meer bewoond; et is finaol uutleefd. Daor rip-
peteren ze en in et weekaende kommen d’r 
een protte maegies en jongen slaopen; et is 
d’r een zute inval. Et goest al rap deur et dörp 
dat et daor ‘Sodom & Gomorra’ is. D’r wodt 
zegd dat d’r drugs bruukt wodden en dat ze 
daor poedelnaekt in de tuun ommelopen. 
Een raodslid van de A.R.P. stelt raodsvraogen. 
Die vragt him of as de pelisie daor niet es 
kieken moet.
Adriaan gnist d’r mar wat omme; maekt him 
niks uut. Laot ze mar praoten. Wat wi’j hier 
allemaole doen, gaot gieniene wat an. Et le-
ven is hier hatstikke plezierig. Lekker meziek 
maeken, een protte maegies die wel es wat 
willen. Wat woj’ nog meer?! Gien pottekiekers; 
doen waj’ willen. Een biertien drinken, een  
joint roken. Gien punt op ‘e horizon; leven bi’j 
de dag.
Mar somstieden, as hi’j naachs even wakker 
wodt en opzied kikt en prakkeseren moet 
wie as d’r ok al weer naost him ligt, … och ja, 
Wilma! … dan daenkt Adriaan an Ragna in 
heur kleine gele bikini.

(wodt vervolgd)
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D e haastige aovens kommen d’r weer an 
en as disse Ovend verschient hewwe d’r 
vast en zeker al een peer had. Ik mos 

nogal es weer an haastige aovens daenken 
en ik dochte ok vot an de Stellingwarver 
Schrieversronte, dat wil zeggen, doe die nog 
niet zo hiette deurdat die nog embryonaol 
was. Oftewel, in goed Stellingwarfs, onder de 
schölk. De SSR embryonaol – mar was die d’r 
dan altied al niet? Nee heur, al zoj’ dat mis-
schien daenken, omdat et al tientallen jaoren 
gewoon is dat d’r zoveul gebeurt veur en mit 
et Stellingwarfs. Dat is dan in heufdzaeke 
deur die SSR – en in de veurbi’je vuuftig jaor 
gebeurde dat ok al. 

Een haastige aovend - Ik daenke an inkelde 
aovens in de naozommer / haast van 1971, in 
mien studenteflat, Corpus Den Hoorn, stad 
Grunningen. Een jaor eerder ha’k De Oolde 
Pook, verhaelen en riempies in de Stelling-
warver tael van H.J. Bergveld verschienen 
laoten. Kostelike schrieveri’je van Bergveld 
mit ok nog een woordeliest d’r in ok, van 
mien eigen haand. Uutgeven mit steun 
van veul meensken, zoas de Kulturele Raod 
Oost-Stellingwarf. Dat is, om zo te zeggen, 
een hiele belangrieke veurloper van ‘Kunst-
werf’ van now. En niet te vergeten: mit alle 
mitwarking van de femilie Bergveld in de 
persoon van Ada Bergveld-Gorter, Hendrik 
Johannes Bergveld zien wedevrouw. We 
moe’n ze nog altied daankber wezen, die 
meensken. H.J. Bergveld - streekkenner en, 
om et in woordgebruuk van vandaege-de- 
dag te zeggen: in zien tied top-auteur in et 
Stellingwarfs.

Een aende veur de zommer van dat jaor 1971 
ha’k een uutneudiging van de Friese omroep 
kregen om veur et winterpergramme een 
riegeltien van negen pergrammes te verzor-
gen, zonuumde Stellingwarver kertierties. Die 
uutneudiging kwam nao inkelde eerdere op-
tredens die ik veur die omroep daon hadde. 
Dat beston uut et zingen van inkelde lieties in 
et Stellingwarfs. 

Veur et doel ‘radiopergramme’ ha’k uut oons 
hiele gebied Stellingwarf weg een groepien 
meensken bereid vunnen om te helpen. Uut 
et hiele gebied inderdaod, want et mos toch 
veural niet zo wezen dat et pergramme mar 
an ien of twie plakken bunnen leek te wezen. 
Dat groepien meensken kon ik kiezen uut de 
eigen kunde en in een inkeld geval uut die 
van een aander. Ok dit ploegien meensken 
pries ik nog graeg: zi’j stapten in et onbe-
kende en zetten heur van hatte in veur oons 
Stellingwarfs, veur een aktiviteit veur de 
streek Stellingwarf as gehiel. Et weren, van 
Oost naor West daenkende: Jannes Nijholt 
uut Wolvege - mit wottels in Ni’jhooltpae en 
Steggerde - Piet Oosterhof uut Ni’jhooltpae, 
Anne de Vries uut Buil, Gerda van der Veen 
van Appelsche, Pieter Jonker van De Haule 
en Jan Betten uut Oosterwoolde. Daenk je 
es even in, we praoten onderdehaand over 
ienenvuuftig jaor leden… Jan Betten, Jan-
nes Nijholt, Piet Oosterhof, Anne de Vries, ze 
leven al een schoft niet meer. Ik daenke mit 
daankberhied an heur weeromme – an elk 
die doe mitdee, an die aorige formule die op 
hiel wat luusterders én op hiel veul warde-
ring rekenen kon. Ik daenke zeker nog an de 

Henk Bloemhoff

Op ‘e Schostienmaantel: 
SSR ‘onder de schölk’,  ‘Waor de Lende’ 
zien begin en nog zo wat henne
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mooie saemenwarking, dat plezierige mit 
mekeer ommegaon en dingen veur mekeer 
brengen. Zoas dat feitelik altied al in oonze 
streek anwezig was: mit mekeer dingen doen, 
de koperaosiegedaachte, de gemienschop 
daor elk aenlik an mitdoen mos. Die gemien-
schop was hier al honderden jaoren op een 
hiele netuurlike wieze - veer veur de tied dus 
dat et woord ‘mienskip’ mit naeme van de 
perveensie uut wat keunstmaotig over oons 
henne galmen kommen zol.

Weeromme naor die haastige aovens – die 
leken soms wat in ienzemhied, ik gong 
tenslotte naor Grunningen om Nederlaans te 
studeren, mar ze weren nooit zonder mien 
trouwe kammeraod de gitaar. In elk van de 
Stellingwarver kertierties mos een Stelling-
warfs lietien kommen, een vassien, zoas men 
eerder vaeke zee. En zo is bi’j mi’j op een keer 
een ni’j lied ontstaon, dat deur de meensken 
laeter wel et twiede Stellingwarver volkslied 
nuumd wodden zol – Waor de Lende. Et was 
een tekst die al wel beston, die wodde lange 
leden schreven deur Martinus Bakker van 
Noordwoolde. En ik maekte daor doe, al op ‘e 
gitaar uutperberende, een wieze bi’j. Wat he’k 
dat nommer laeter vaeke speuld en zon-
gen… Trouwens, mit blievend respekt nog 
altied veur tekstschriever H.J. Bergveld en 
komponist Han Bokelman heur Stellingwarfs 
Volkslied, want dat beston al een stok eerder. 
Et was netuurlik niet et doel om dat mooie 
volkslied konkereensie an te doen. 

Et was gewoon mien opzet om een mooi 
Waor de Lende op meziek te zetten en om et 
zels ok zingen te gaon. Martinus Bakker, ok 
al zoe’n top-schriever van eerder. Van him 
ha’k in 1971 al verschillende teksten tot mien 
beschikking. Een kreatieve auteur, ok laeter. 
In goed overleg verscheen zien Een haandvol 
speulgoed. Veertig riempies en een stokmen-
nig verhaelen nog in et jaor 1972, as uutgifte 
van… de Stellingwarver Schrieversronte, die 
in april 1972 op ‘e wereld kommen was. 

Waor de Lende 

Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok,
In de vremd-wispelturigste bochten,
Daor jubelen de voegels van poere gelok,
An oneindige, straolende lochten!
Ja daor pronken de pettens, et bugende riet,
En van kleurenpracht tillen de tunen,
Ja daor roezen de dennen heur donkere lied,
En daor tooltert de jeugd deur de dunen!

Al die dörpies, ze liggen verspreid her en der,
Mit een karke – een koppeltien huzen,
En een botterfebriek of een schoele is d’r,
Soms wat groter mit wegen die kruzen.
Och ze bin mar zo klein
Mar ze bin zo vertrouwd,
Veur et volk dat d’r eigen mit raekte.
Want ze bin mit et zwiet van et veurgeslacht 
bouwd,
Dat van heideveld weilanen maekte.

Ja dat volk is een volk van et Saksische slag,
Dat zien eigen kerakter beweerde,
Dat zien tael onderhul tot vandaege-de-dag!
Dat zien eigen kultuur nooit verleerde!
Ja, dat volk is deur d’iewen vergruuid mit zien 
grond,
Mit zien dörpen en eigen bedrieven.
…En de Lende stroomt wieder! De stroom is 
gezond!
Zo zal StellingwarfsStellingwarfs blieven!

(tekst: Martinus Bakker; 
meziek: Henk Bloemhoff)

De eerste peblieke uutvoering van Waor de 
Lende zol in ien van de radiopergramme-
gies gebeuren, ‘Stellingwarver kertierties’, 
en ik zong et doe tegere mit Ineke Kastelein 
uut Else. Die hiel mooi zingen kon, dat was 
rondomtoe bekend. De versie die we veur 
de Friese omroep maekten is nog altied te 
heuren op Dag Stellingwarvers, cd van Henk 
Bloemhoff m.m.v. Sietske Bloemhoff. Nao de 
tied van de radiopergrammes verscheen et 
nommer Waor de Lende in een uutvoering 
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tegere mit Rennie Krediet van Noordwoolde. 
Dat was op de eerste LP van Henk én Sietske 
Bloemhoff. Singeliers - die et trouwens doe en 
daornao hiel goed dee. 

Mar hoe dat dan toch, embryonaol, en ‘onder 
de schölk’, en hoezo ‘Op ‘e Schostienmaantel’? 
Now, oons Mem vertelde nogal es van heur 
Moeke dat die wel vertelde van ‘Grietien die 
wat onder de schölk hadde’. Dat is een aorige 
meniere van zeggen dat iene in verwaachting 
is. Zoe’n iene het dus ‘wat onder de schölk’, 
en deur mien zukeri’je in wark van Bergveld 
wus ik dat die uutdrokking in kombinaosie 
mit de naeme Grietien veur et eerst lezen 
wezen mos in de Ni’je Oost-Stellingwarver, 
daor Bergveld indertied aorig wat van zien 
wark in publiceerd het. En daor trouwens hiel 

veul meensken altied van geneuten hebben, 
een belangriek gegeven. Want d’r was hier 
bi’j omme, en dat dee me laeter al mar vaeker 
blieken, een starke tredisie van schrievers 
of veurdregers en pebliek dat dat mooi vun. 
Zolange a’k mit et Stellingwarfs doende west 
hebbe heurde ik nogal es van meensken dat 
ze zels of dat heur femilie et wark van Berg-
veld, mit naeme dat in de Ni’je Oost-Stelling-
warver, altied mooi vunnen hadde.

Hoezo dan een SSR onder de schölk? Now, 
aorig wat idenen en weensken die laeter uut-
voering kriegen zollen deur de Stellingwarver 
Schrieversronte, leefden al in de tied van de 
riegel radiouutzendings in et winterseizoen 
van 1971-1972. En daorveur feitelik ok al. In 
mien heufd, en ok in dat van pattie aanderen. 

De prissentaosie van de lp Singeliers was indertied in kefé De Vries in Buil, waor ok vaeke rippeteerd wodde. 
In de midden mit twaelfsnaorige gitaar Henk Bloemhoff, links van him zien zuster Sietske Bloemhoff - mit 
dwasfluite -, rechts van him – veur de gelegenhied op et wasbod speulende – uutgever van beide plaeten 
Wobbe van Seijen. Hielemaole rechts Rennie Krediet, die op de lp tegere mit Henk Bloemhoff et nommer Waor 
de Lende zingt. Naost heur Tiny Koopman, die ok een tal lieties op de lp zong en schuin aachter heur gitarist 
Eric Westerhof. Links van Sietske basgitarist Roelof Oosterwijk en aachter de trommen gelegenhiedsdrummer 
Jaap Kastelein, de bruur van Ineke. Hi’j vervong die aovend Sjaak Marinus. Maeker van de foto is Martin van 
Nieuwenhoven, veur zien pensioen heufdredakteur / uutgever van de Ni’je Oost-Stellingwarver. En ok van 
Aanpakken, een eerder weekblad in de midden van Stellingwarf, veur Noordwoolde en omgeving.
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In de twiede helte van de jaoren zestig wa’k 
al doende mit woordverzaemelings anleggen 
en ik schreef over Stellingwarver woorden in 
De Dreijer, dörpsblad van Berkoop en Ni’jber-
koop. Pieter Jonker van De Haule korrespon-
deerde mit me en gaf an dat hi’j zels mate-
riaol beweerde, ‘archiveerde’. Om mar even 
een peer dingen an te stippen. Ik vun, d’r mos 
aenlik een klup kommen, en een tiedschrift 
zoas Oeze Volk in Drenthe en De Moespot in 
Overiessel / Gelderlaand. Ie begriepen et al, 
dat weren ok veurbeelden veur de laetere 
Ovend. In de tied van de radiopergrammes 
begonnen meer meensken zok soorte idenen 
te kriegen. We vunnen, d’r mos meer meziek 
kommen, en zeker ok meer schrieveri’je. Dat 
woord kwam dus niet zomar uut de locht 
valen in de naeme die doe nog niet beston 
omdat d’r nog niks geboren was: de Stelling-
warver Schrieversronte. De druppel die, in 
positieve zin uutaendelik, de emmer over-
lopen dee om tot een orgenisaosie te kom-
men was de onwil van de Friese Omroep om 
naoderhaand deur te gaon mit et pergramme 
en struktureel een pergramme in en veur et 
Stellingwarfs op te zetten. 

Hoezo ‘Op ‘e Schostienmaantel’? Dat wodde 
de naeme van et radiopergramme, een idee 
van Jannes Nijholt. Gien gek idee mar een 
hiel aorig idee. Want: op ‘e schostienmaantel 
zette men aorige dingen die mooi weren, 
die even of wat langer opvalen konnen, die 
niet vergeten wodden mossen. Dus: in ‘Op ‘e 
Schostienmaantel’ kwammen ni’jgies, verhae-
len, vraoggesprekken, lieties en meer, allege-
re dingen die veur de meensken de muuite 
weerd weren om naor te luusteren.

Now, dan zollen we oons dus, verdorie, wel 
hielemaole zels redden! In april 1972 zol de 
Stellingwarver Schrieversronte dan ok op ‘e 
wereld kommen. Mit een modewoord van 
vuuftig jaor laeter: ‘Hoppa!’

Woj’ meer lezen over wat hier zoal nuumd is? 
In et archief van de Stellingwarver Schrievers-

ronte is hiel veul beweerd an schrieveri’je, ok 
over ‘Op ‘e Schostienmaantel’, een naeme die 
naotied nog lange ston veur een taelrebriek 
in et streekblad Stellingwerf. Verzaemeld wark 
van H.J. Bergveld (1902-1966) mit ok info over 
zien persoon en aachtergrond vien in Berg-
veld lest veur uut eigen wark, boekpublikaosie 
uut 2013, uutgeven deur de Stellingwarver 
Schrieversronte. Daor is ok zien eerdere 
boekien De Stellingwervers en hun dialect in 
opneumen. Van Martinus Bakker (1926-1996; 
ps.: Jouk) zollen laeter nog verschillende  
boeken uutkommen bi’j de SSR, zoas et  
mooie Kienderboek van Jouk. HI’j schreef veur 
de SSR-tied vaeke in Stellingwerf en Friese 
Koerier. Meer over de ooldere Stellingwar-
ver schrievers kuj’ ok lezen in et Haandboek 
Nedersaksisch (https://dbnl.org/tekst/kooi-
001hand01_01/). De jonge boekpublikaosie 
Nedersaksisch in een notendop geft een kot 
overzicht ok van de Stellingwarver schrieve-
ri’je. 

De cd Dag Stellingwarvers verscheen in 2005 
en is nog in de haandel. De lp Singeliers 
(1977) kreeg as bruur / zuster In Twielochten 
(1980). Beide plaeten is nog mar muuilik an te 
kommen. De negen radiopergrammes Op ‘e 
Schostienmaantel (1971-1972) bin weeromme 
te heuren op ’e webstee Stellingplus.nl, deur 
onder Beeld en geluud (te vienen in de linker-
kolom op ’e thuusbladziede) de meugelikhied 
’Op ’e Schostienmaantel (radiopergramme)’ 
an te klikken. 
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K aorten van Stellingwarver dörpen van 
veur 1800 bin d’r niet vule en as ze d’r 
al binnen dan geven ze deurgaons een 

globaol beeld. Een uutzundering daorop 
is een hiel biezundere kaorte uut 1765. Die 
kaorte is maekt deur een tekener en laand-
meter van De Gediek, Rutger Sybesz. Dat ge-
beurde in 1765 in opdracht van de zonuumde 
Heeren Compagnons. Doe ik een goeie dattig 
jaor leden in een boek over et archief van de 
Opsterlaanse en Oost-Stellingwarver veen-
kompeni’je (J. Visser, 1957) las van et bestaon 
van die kaorte kon ik niet waachten en gao 
die in et echt zien op et Rieksarchief in Fries-
laand in Liwwadden (now Tresoar). 
Et bleek een prachtige kaorte te wezen. Want 
behalven et venegebied an de oostkaante  
van De Fochtel (waor et de kompejons van- 
zels om te doen was) hadde Sybesz ok de 
muuite neumen en teken zowat et hiele 
dörpsgebied van De Fochtel mit op die kaor-
te. Dat ie vienen d’r ok op antekend de boer-
deri’jen, de karke op et karkehof , ‘Weeme’ 
(dat is de karkeplaetse), ‘school’, Vogelrijd (op 
’e kaorte staot trouwens ‘Volle Ryt’) en buten-
dat in alle uutgangen van de verschillende 
plaetsen ok nog de naemen van de eigeners 
doedestieds (dat weren meerst uutwonende 
leden van de zonuumde Friese laandadel) en 
de brukers van die plaetsen in 1765. 
En dat allemaole op een kaorte in kleur en op 
een schaole van iene op 8000 en groot 65 bi’j 
106 cm. 
Veural de anduding ‘school’ an de zuudkaante 
van et karkhof was wel een verrassing want et 
plak van et oolde schoelegien van De Fochtel 
(ofbreuken in ongeveer 1835) was an now toe 
eins niet goed bekend.
Now mag et dudelik wezen dat Sybesz d’r 
deur de Kompejons niet op uutstuurd was 
om veur de aorighied mar es even een mooie 

plattegrond van ien of aander Stellingwarver 
dörp te maeken. Nee, waor et de Kompe-
jons om te doen was, was om een kaorte te 
hebben waor as in een soorte van raemwark 
over et venegebied op elke krusing van lijnen 
de dikte van de bruukbere venelaoge op dat 
plak of te lezen was mit et oge op ’e plannen 
veur et winnen van de turf. 
Gerke Mulder omschreef dit in zien boek van 
1981 ‘Veurgeschiedenis van de vervenings 
in Appelsche’ - van dat dörp hadde Sybesz 
in 1764 trouwens een soortgeliekese kaorte 
maekt, mar dan zonder et dörpsgebied - ‘daj’ 
je je veurstellen kunnen dat disse kaorte veur 
de Kompejons omdebi’j etzelde was as veur de 
schatzuker de kaorte van de oolde zeepiraat 
die de weg anwees naor de verburgen schatten. 
Want mit de grootste percisie staot hier ange-
ven waor de meerste en beste klien te vienen 
is en waor et niet de muuite weerd is te zuken’ 
(blz. 28, vertaeling uut et Nederlaans).
Et was mar goed dawwe op die dag in 1989 
de kaorte in Liwwadden ‘live’ zien konnen 
want naodat we van oonze verbaozing be-
kommen weren, konnen we mit wat muuite 
en et vergrootglas d’r op ok nog wat andu-
dings lezen die op ’e kopie niet goed te lezen 
weren. Et gaot hier om andudings in et vene-
gebied as Schepers Gat, Exter Bomen, Poeltjes 
(naemen die eins wel dudelik binnen), mar 
ok om naemen as Noorder Pompe,  Zuyder 
Pompe, Breukens, Regenboog, Groot Rijs en 
Klein Rijs. Bi’j die laeste naemen bin dan een 
peer boompies tekend, dat kennelik hebben 
we hier van doen mit een peer bossies. 
Dat Groot Rijs, dat was vanoolds bliekber wel 
al een bekende anduding, want ie vienen et 
ok nog in een aander archiefstok wat betrek-
king het op ‘e Fochtel en een peer dörpen in 
Drente. Dit stok wodde lange tied beweerd in 
et femiliearchief Tonckens in Westervelde en 

Otto de Vent

De Fochtel op ‘e kaorte in 1765
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is te vienen in een boek mit zonuumde Drent-
se willekeuren. Een willekeur is een regeling 
(dat kan van verscheidene zaeken wezen) die 
perti’jen op eigen initiatief en vri’jwillig mit 
mekeer ofpraotten. 
Zo was et op 8 september 1647 dat de 
boeren van De Fochtel an de iene kaante en 
de boeren van Zuudvelde, Westervelde en 
Norg an de aandere kaante ofpraotten om 
mit heur schaopen van uut disse dörpen uut 
niet veerder te weiden as tot an et Grote Rijs 
‘omme niemant weet hoeveer dat elk man sijn 
land gaat’. 
Dörpsrechter Abel Hendriks van Appelsche 
trad op as een soorte van bemiddeler in dit 
konflikt en misschien het hi’j ok wel de tekst 
opsteld. Omreden dit even hierveur nuumde 
Groot Rijs ok veurkomt op ’e eerste kedaster-
kaorte van Norg (1811-1832) weten we dat et 
ligt even an de westkaante van et zonuumde 

Esmeer bi’j Veenhuzen, omdebi’j et plak waor 
as now een uutkiektorentien staot. Et gaot 
om een zonuumde pingo waor eertieds ok de 
schaopen wel in wusken wodden. Dat wie dat 
torentien daor opzocht en misschien wel be-
klimt, wet dat hi’j op een historisch plak staot, 
et plak daor as van 1647 of de schaopen van 
drie Drentse dörpen en ien Stellingwarver 
dörp rechtsomkeerd maekten. 
Dat plak is oons dus weer wat dudeliker 
wodden deur de vermelding op ’e kaorte van 
Rutger Sybesz uut 1765. Doe de herinrichting 
van et gebied daor ofsleuten wodde in 2014 
(mit ok de eupening van et torentien daore) 
raekten we in gesprek mit een archiefmitwar-
ker van de Verieninge Netuurmonementen. 
Hi’j vreug as ik die mooie kaorte wel kende 
van de venen in De Fochtel uut 1765. Jaze-
ker, zee ik. De man zee: ‘Iene van de mooiste 
kaorten uut oons gebied’.

De kaorte
van De Fochtel
uut 1765
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Abel Darwinkel

Uutrikkinge Rink  
van der Veldepries

D e uutrikkinge was deur corona al een 
keer of wat niet deurgaon, mar op 14 
juli het Johan Veenstra dan eindelik 

de Rink van der Veldepries kregen veur zien 
roman Vroeger is veurgoed veurbi’j.
Et was veur et eerst dat een Stellingwarver 
schriever disse pries wunnen het. Johan 
Veenstra was hatstikke bliede mit disse pries 
omreden hi’j een grote fan is van de boeken 
van Rink van der Velde. De jury beston uut 
Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos 
Tiemersma.

Op 14 juli kreeg Johan Veenstra uut hanen 
van wethoolder Robin Hartogh Heys van de 
gemiente Smallingerlaand een oorkonde en 
een keunstwark, die maekt was deur Anne en 
Roelie Woudwijk. Bi’j de Rink van der Velde-
pries heurt ok een geldbedrag van 2000 euro. 

Doel van de pries is et wark van de Friese 
schriever Rink van der Velde levend te holen 
en et belang van Friese boeken nog es te 
benaodrokken. De pries wodt uutrikt an iene 
die boeken schrift in et Fries of ien van de 
streektaelen en ien van de genres waor Rink 
van der Velde ok in schreven het.

Johan Veenstra krigt Rink van der Veldepries

Abel Darwinkel

Twiede drok  
Et liek in de Lende

D e literaire thriller Et liek in de Lende van 
Johan Veenstra het vandezoemer om-
meraek goed verkocht. De eerste drok 

van duzend exemplaoren is nog gien drie 
maonden nao de prissentaosie al hielendal 
uutverkocht. Drekt nao de prissentaosie 
leup et al storm. Bi’j de boekhaandels in de 
Stellingwarven, mar ok in et Friese Frieslaand 
kwammen een protte bestellings binnen. 

Johan Veenstra het zels 
tiedens Eupen Stal in 
Berkoop praktisch alle 
daegen bi’j de Schrie-
versronte zeten om 
zien boek te verkopen 
en te signeren. Dik 250 
meensken hebben 
in die weken bi’j 
Johan west om zien 
ni’je boek. De laeste 
twiehonderd exemplaoren bin an de man 
brocht mit de sutelaktie. De reakties van de 
lezers bin hiel positief. Et liek in de Lende is de 
eerste literaire thriller in et Stellingwarfs, ok 
meensken die aanders haost nooit een boek 
lezen, vertellen dat zi’j an dit boek een protte 
wille had hebben. Daoromme het de Schrie-
versronte besleuten om een twiede drok te 
bestellen.

Johan Veenstra - Et liek in de Lende. Literaire 
thriller. ISBN: 9789064662034
Te bestellen via info@stellingwarfs.nl 
Prijs € 15,95. Bezorging in de gemienten 
Oost- en West-Stellingwarf zonder extra 
kosten. 
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Sietske Bloemhoff

GROOT Wateren: een OASE van WELDAAD

Amper een jaor leden, doe de 
Stellingwarver Schrieversronte 
et boek Uit de geschiedenis van 

Wateren, Zorgvlied en Oude Willem, 
uutgaf en dat schreven wodde deur 
Janneke Hielkema, Albertha Bloem-
hoff, Carl Jan Klok en Hans Salver-
da, is d’r alweer een ni’j boek over 
dezelde regio verschenen. Dit boek 
GROOT Wateren: een OASE van WEL-
DAAD wodde schreven deur Hans 
Salverda uut Zorgvlied, en is een 
arg mooie anvulling op et eerdere boek. In 
et boek is d’r veural ommedaenken veur twie 
biezundere onderwarpen uut de geschiede-
nis van disse plakken, mar daornaost is d’r ok 
andacht veur een peer ere wetensweerdig-
heden.
Van et gebied rond Waoteren, Zorgvlied en 
Oude Willem, dat an de westkaante greenst 
an Stellingwarf, hej’, aj’ zo es in die omkrieten 
kommen, niet vot-en-daolik in de gaten dat 
et zoe’n fascinerende geschiedenis het. Van 
ooldsher is et een dunbevolkt gebied en et is 
aenlik nog altied een wat onbekend diel van 

Drente. Et beston veural uit heide, venegebie-
den en zaandverstoevings. 

Eerste bewoners bi’j Tillegröppe 
en Vledder Ao 
In et vere verleden gongen de eerste be-
woners wonen op et plak daor de beide 
beken Tillegröppe en Vledder Ao bi’j mekeer 
kommen. Bekend is dat d’r in 1832, vlakbi’j 
dat plak, een tal boerderi’jen stonnen rond et 
oolde kruuspunt Huenderweg - Appelschase-

De Tillegröppe en de Vledder 
Ao kommen vlakbi'j de oolde 
buurtschop Groot Waoteren bi'j 
mekeer  

Op et omslag is een ofbelinge 
plaetst van een schilderi'je van 
de Schaopsdrift. Over de schilder 
Hans Kuiper, die et tafriel in 1925 
schilderde en die geboren wodde 
in Noordwoolde-Zuud, zal in De 
Ovend van december een artikel 

te lezen wezen 
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GROOT WATEREN
EEN OASE VAN WELDAAD

Historische toelichting bij bodemkundig rapportomgeving Huenderweg te Wateren 
Bodemkundige verkenning omgeving Huenderweg-Wateren (rapport)

 Hans Salverda & Ebbing Kiestra

Koloniën van Weldadigheid  Unesco Werelderfgoed



weg. Vanuut Groot Wateren, zo wodde disse 
buurtschop nuumd, en Klein Wateren dat vlak 
in de buurt lag, bin laeter Waoteren en Zorg-
vlied ontstaon. Veur de ontwikkeling van die 
beide dörpen is mit naeme de Maotschop-
pi’je van Weldaodighied van groot belang 
west, mar ok de inzet van de bekende Lode-
wijk Guillaume Verwer was groot. Zo stichtte 
Verwer een zuvelfebriek in et angreenzende 
Else-Zuud en begon een hyptheekbaank en 
sigarefebriek in Zorgvlied. Daornaost steunde 
de bekende filantroop P.W. Janssen de Maot-
schoppi’je van Weldaodighied en hi’j bouwde 
een tal boerderi’jen. Zien ontginningsmaot-
schoppi’je zol in 1924 overneumen wodden 
deur ’De Drie Provinciën’.

Onderzuuk naor stienbakkeri’je
Anleiding veur et schrieven van dit boek was 
in et eerste plak et onderzuuk dat in 2020 en  
2021 uutvoerd is naor een stienbakkeri’je (ok 
stien- of veldoven nuumd). Daorbi’j is deur 
de bojemkundigen Ebbing Kiestra en Hans 
Salverda eerst zocht naor keiliemlaogen waor 
meugelik liem veurkwam dat bruukt wodde 
veur et bakken van stiender. An de haand van  
et onderzochte gebied wodde uuteindelijk 
begin 2021 et plak vunnen waor de stienbak- 
keri’je, die in gebruuk west is deur de Maot- 
schoppi’je van Weldaodighied, staon het. On- 
derzocht is ok welke gebouwen in de omge- 
ving bouwd wezen kunnen zollen mit de daor  
bakte stiender. Van dit bojemonderzuuk wod- 
de deur Kiestra en Salverda een repot saemen-
steld, dat in et twiede diel van et boek opneu- 
men is. In et twiede plak wodt in et boek in- 
gaon op et gebruuk van een peer vloeiweiden 
die eertieds naost de beide beken Tillegröppe 
en Vledder Ao laggen. Bi’j vloeiweiden gaot 
et om een oold bevloeiingssysteem (veur 
bemesting) waorbi’j men waeter uut een beek 
die naost et laand ligt op grös-laand ’vloeien’ 
lat en dat d.m.v. een uutlaot weer weeromme 
stromen kan in diezelde beek.

Kuierkaorte
In et boek is d’r, zoas eerder al angeven, 

ok ommedaenken veur ere interessaante 
onderwarpen die in meer of mindere maote 
mit de beide heufdonderwarpen te maeken 
hebben. Zo is d’r wat meer te lezen over de 
beide beken, waorvan ok een tal prachtige fo-
to’s in et boek opneumen binnen. Al die foto’s 
maekte Hans Salverda zels, en mit naeme die 
hi’j in de oflopen wintertied maeken kon bin 
uniek te numen. Et het him liekewel nog wel 
es peer natte sokken opleverd… Andacht is 
d’r ok veur de belangriekste en bi’j de auteur 
bekende veldnaemen in et gebied. Et ge-
bruuk daorvan zegt meerstentieds ok wel wat 
over de geschiedenis van de omgeving. Ok 
twie femilies wodt et ien en aander over ver-
teld. Et gaot daorbi’j om de femilies Benthem 
en Ekkels, die eertieds mit as eersten grond 
ankochten in de nog te ontginnen Dieverder 
marke. Dit gebied zol opmarkelik genoeg 
laeter bi'j Waoteren heuren gaon.
Deur ien en aander anschouwelik te maeken 
is d’r butendat een kuierkaorte mit uutleg in 
et boek opneumen, en d’r kan gebruuk maekt 
wodden van een exklusieve exkursie in et 
beschreven gebied mit as gids Hans Salverda.

Koloniën van Weldadigheid 
op Unesco Werelderfgoedlieste
Om bi’j et begin weeromme te kommen: daor 
koj’ lezen dat van oorsprong de beschreven 
regio minder bekend is. Niet alliend deur dit 
boek en dat van verleden jaor zal et woord 
‘is’ liekewel eerdaegs wel in ‘was’ veraanderd 
wodden kund, want sund juli staon de Kolo-
niën van Weldadigheid op ’e Unesco Werel-
derfgoedlieste!

Et boek wodde financieel meugelik maekt 
deur een flink tal sponsers uut et gebied. 
Et tal bladzieden is 88, et wodde in eigen 
beheer uutgeven en drokt bi’j Scheffer Media 
in Oosterwoolde. Sietske Bloemhoff zorgde 
veur de vormgeving. De pries van et boek, 
dat riekelik veurzien is van (oolde) foto’s en 
kaorten, is € 7,50 en kan besteld wodden bi’j 
Hans Salverda: hanssalverda@hetnet.nl. 
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Sietske Bloemhoff

GROOT Wateren: een OASE van WELDAAD



Jaap Sikkema

Een vremde apostel

N ao twie daegen reizen bin ze laete in de middag bi’j de ingang van de camping in Zuud-
Frankriek. Et weren lange daegen west, in de auto mit de caravan op ’e trekhaoke.  Arg 
opschieten wol et niet, mar uuteindelik staon ze toch bi’j et ontvangstburo. Et bespreu-

ken kampeerplak wodde heur op een plattegrond anwezen.
As Matten en Roely ankommen bi’j et plak zien ze naost heur an de iene kaante een grote kam-
peerbus staon en an de aandere kaante een knappe caravan. Tegenover heur staot op een plak 
van honderd kaante meter een klein slaoptentien.
Ze dri’jen de poten van de caravan naor beneden en haelen et taofeltien en de beide ligstoelen 
uut et opbargloek. Ze bin mu van de reize. Matten pakt een biertien veur himzels en een witte 
wien veur Roely uut de koelkaaste. Even laeter zitten ze languut onder een straolend blauwe 
locht
D’r komt een fietser et pad of. Op een krakkemikkege vrouwludefiets zien ze een man in een 
kotte broek tot an de kni’jen en in een vael, verschenen T-shirt. Zien lange, statterige blonde 
haor hangt him tot op ’e rogge. Mit een roege snor en de baord tot op et bost is et een appatte 
verschiening. Aachter de fiets het hi’j een karregien. As hi’j stopt springt d’r een hontien uut. 
De braandhooltmaegere man duukt in et tentien en komt weer veur ’t locht mit een voegel-
kouwe, d’r zit een pappegaai in. Mit zien drienend gaon ze veur de tente zitten, de man in 
kleermaekerszit, et hontien naost him op ’t lief mit de poties naor veuren en de pappegaai op 
’e schoolder van de man. Rustig zit hi’j daor te mediteren, zien huusgenoten geven gien kik. Zo 
now en dan dot de man de hanen omhogens en mummelt een peer zinnen. Dan weer lest hi’j 
veerder in een oold boek.
Matten en Roely kun de ogen niet ofholen van de man mit zien roege zulvergrieze kop haor. 
Zo zitten ze een schoffien zonder wat te zeggen. Et pilsien dot Matten goed en de wien fleurt 
Roely op, daoromme nemen ze elk nog iene. Nao een schoffien zegt Matten: ‘Now moj’ oplet-
zem wezen.’ Hi’j gooit et kontien van een stok wost op et grösveld tussen de beide plakken. Et 
hontien hul heur de hieltied in de smiezen en zicht vot-en-daolik wat as Matten dot. De neuze 
komt omhogens en et besien kikt zien baos an. Disse nikt bi’jkaans onzichtber en et hontien 
draeft naor et lekkere happien. De pappegaai, die tot zoveer in slaopstaand op ’e schoolder zit, 
veert op en lat een schelle schreeuw heuren. Et begroot Roely en ze gooit een stokkien cracker 
op et grös. Zonder zien baos te vraogen is hi’j rap bi’j et koekien en zit even laeter weer bi’j de 
man op ’e schoolder. As is d’r niks veurvalen.
De volgende daegen, as ze weer tegenover mekeer zitten, etzelde tafriel. Et hontien kikt Mat-
ten en Roely de hiele tied deurdringender an en de pappegaai is ok hiel opletzem.
Matten kan et niet laoten en gooit mit riegelmaot een stokkien wost of een klein koekien op et 
grös. Krek as de daegen daorveur smaekt de traktaosie goed. Matten en Roely kriegen aorig-
hied an et stel tegenover heur. Van de man kriegen ze gien sjoegem. Hooguut kikt hi’j zo now 
en dan op uut et boek en zicht menutenlange omhogens.
Nao een dag of wat begint et hontien zachies te blaffen en de pappegaai te kwetteren as de 
kampeerders thuuskommen van een tocht. De man dot krek asof d’r hielemaole niks gebeurt 
en mediteert gewoon veerder.
Matten en Roely gaon de volgende dag naor de grotten in de buurt. As ze thuuskommen gaon 
ze in de caravan zitten bi’j een kaorte van die kontreinen. Ze willen et pad naor de waetervallen 
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uutstippelen. De vier vraogende ogen van de overkaante moe’n mar even waachten. Et duurt 
warschienlik wat te lange veur et gulzige stel; de pappegaai gaot op ’e roggeleuning van Roely 
heur stoel zitten en et hontien naost de stoel van Matten. Een schoffien laeter kommen oonze 
kampeerders uut de caravan, zonder een stokkien wost en een cracker.  Teleursteld vliegen ze 
naor de overkaante, mar niet zonder wat aachter te laoten. Ze hadden een pat van de middag 
al zitten te waachten; d’r ligt een drollegien naost de stoel van Matten en Roely het een bratse 
op heur stoelkussen.
Aandere morgens as Matten en Roely van bedde kommen, zien ze dat et slaoptentien en de 
bewoners vot binnen. Inwendig spiet et heur dat d’r middags een gewone caravan op et plak 
komt.
‘We vertellen et verhael van die vremde apostel mit zien eerdse aepekoppen mar niet an oonze 
buren en vrunden. D’r is toch niet iene die oons geleuft, donkt mi’j,’ zegt Matten as ze weer es 
veur de caravan zitten.
‘Laoten we d’r mar niet over praoten.’ Roely is et hielemaole mit him iens.

N ao negen maond as direkteur kan 
ik nog niet zeggen da’k wat de Stel-
lingwarver tael betreft al in et zoolt 

bebeten binne. ‘In et zoolt bebeten’, d’r bin 
vast nog vule meer mooie spreekwoorden in 
et Stellingwarfs, mar disse vien ik an now an 
toe de mooiste. In et Drents ken ik die niet.
Et woortien zoolt het krek as de woorden 
oold, koold, goold, hoolt en Oosterwoolde 
in et Stellingwarfs een ere klinker as in mien 
Drents. In et Drents is ’t zolt, old, kold, gold 
en holt en Oosterwolde. Now moet ik wel 
zeggen dat de o in de woorties old en kold 
in mien Drents een lange klinker hebben die 
al wat meer op de oo liekt. Gold, holt en zolt 

hebben in mien Drents wel een kotte klinker.
Een aander appat verschil tussen mien Drents 
en et Stellingwarfs is de letter r die veur mien 
gevuul op vremde plakken te veurschien 
kommen kan. De r in de woorden buterkaant, 
boverkaant en binderkaant dot mi’j elke keer 
weer ni’j as ik et leze.
Zo staon in et woordeboek de volgende 
zinnegies:
Van de buterkaant ziej’ een boel dingen vaeke 
op zien aldermooist.
De koppen bin de boverkaanten van et zaod, de 
onderkaanten wo’n konten nuumd. (Stegger-
de)

Van de redaktie

Abel Darwinkel, hi’j is sund begin dit jaor direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte, 
woont al haost vuuftien jaor in Appelsche, mar hi’j is een geboren Drent die grootbrocht is mit 
de tael van Norg. Eerder warkte hi’j roem vuuftien jaor veur et Drentse taelinstituut Huus van de 
Taol. Sund jannewaori is hi´j liekewel mit ommeraek vule plezier uut aende gaon mit et Stel-
lingwarfs. Veur De Ovend schrift hi’j over opvalende verschillen tussen et Stellingwarfs en zien 
eigen Noord-Drents.   

An de buterkaante
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O p et symposium dat holen wodt van-
wegens et ofscheid van Sietske Bloem-
hoff as direkteur van de Stellingwarver 

Schrieversronte zullen de bekende drie 
specialisten perf. dr. Theo Spek, dr. Meindert 
Schroor en drs. Dennis Worst elk een inleiding 
holen. Dat symposium, dat deur corona in 
december niet holen wodden kon, is op vri'j-
middag 29 oktober in et MFA van Berkoop. 
Mocht corona toch weer de kop opstikken, 
dan zal et as webinar anbeuden wodden. Et 
symposium kan niet vri’j toegaankelik wezen; 
meensken daor Sietske tiedens heur wark 
et meerst mit te maeken hadde kriegen een 
uutneudiging. 
   Doe Sietske indertied deur et bestuur 
vraogd wodde wat zi’j et liefste zag as of-
scheidskedo gaf ze an dat, as et kon, dat een 
symposium wezen moeten zol, mit as spre-
kers drie deur heur slim wardeerde specialis-
ten op et gebied van de geschiedenis en de 
geschiedenis van et laandschop. Mochten jim 
now daenken dat ze bliekber de tael verge-
ten wezen zol: now nee, dat is beslist niet et 
geval.    De onderwarpen hebben ok mit tael 
te maeken, dat zal tiedens et symposium 
blieken doen. Een mooi veurbeeld van zoks 
is trouwens et boek over de veldnaemen van 
Oosterwoolde dat de Schrieversronte een 
peer jaor leden uutgaf. De saemenwarking 
van Dennis Worst (laandschopshistorikus) en 
Henk Bloemhoff (taelkundige) bleek van gro-
te weerde bi’j de beschrieving van de rond de 
1700 verzaemelde veldnaemen van en rond 
dat dörp. Soms kon deur et onderzuuk van 
Worst de verklaoring van een naeme defini-
tief vaastesteld wodden, ere keren kon deur 
de taelkundige verklaoring van een veldnae-
me een stokkien laandschopsgeschiedenis 
vaastelegd wodden.  
   Tiedens et symposium zal Dennis Worst ien 

en aander vertellen over de laandschopsge-
schiedenis rond Ni’jberkoop, et woonplak 
van Sietske. Ze is al even in de weer mit een 
boek over heur dörp, zodat heur verzuuk an 
Dennis angaonde dit onderwarp niet hiele-
maole toevallig is. Vanuut heur warkperiode 
kent Sietske Dennis veural van de kursussen 
laandschopsgeschiedenis die hi’j gaf, en van 
de kursus ‘We leveren je een streek’ waorvan 
hi’j ok een onderdiel verzorgde.  
   Meindert Schroor, veur wie ze heur op dit 
mement nog inzet veur et uutgeven kunnen 
van et boek ‘Het grensland Stellingwerf’, zal 
over zien veerdere onderzuuk nao zien eerde-
re publikaosie ‘De Friese Waterlinie’ vertellen. 
Et ni’je boek zal over een roemer tiedsbestek 
van de geschiedenis van Stellingwarf gaon, 
en dan mit naeme over et belang en de bie-
zundere ligging van oons gebied. 
   Een peer jaor leden kwam Sietske in de 
kunde mit Theo Spek, hi’j is hooglerer Laand-
schopsgeschiedenis an de Faculteit der Lette-
ren van de RUG. Dat hadde te maeken mit de 
plannen veur de ontwikkeling van een laand-
schopsbiografie van Oost-Stellingwarf. Van 
Theo is de interdisciplinaire benaodering van 
de geschiedenis van et kultuurlaandschop 
bekend: historische, geografische, bojemkun-
dige, archeologische, ekelogische en naem-
kundige onderzuuksmethoden kombineert 
hi’j tot een saemenhangend verhael over et 
laandschop en de geschiedenis daorvan. Zien 
kennis wodt bried toepast in laandschops-
beleid, ruumtelike oddening, netuurbeheer 
en arfgoedzorg, en bin daoromme van et 
grootste belang veur o.e. gemienten om op 
een verantwoorde wieze de toekomst van 
et leefgebied van heur bewoners veerder te 
ontwikkelen en te bepaolen. Op 29 oktober 
zal Theo Spek op et belang van een laand-
schopsbiografie ingaon. 

Van de redaktie

Ofscheidssymposium mit drie lezings
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