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Jannes Westerhof Et veuroffien 
Weer zoe'n wonderlike kop in de kraante: Gasunie Groningen mooiste gebouw van Neder-
land'. Deenken jow dan ok: wie maekt dat uut? Of hoe kan dat now, want hoevule Ne-
derlaanders bin d'r now ooit in Grunningen west en hoevule daorvan hebben dat gebouw 
dan nog zien? In dit geval orgeniseerde et dagblad Trouw een 'verkiezing'. Zoe'n 12.000 
meensken hadden d'r an mitdaon. De Gasunie kreeg 1773 stemmen. Awwe now veur et 
gemak uutgaon van zestien miljoen inwoners, den het dus iets meer as 1/1 00 diel van ien! 
percent van oonze bevolking veur oons uutmaekt wat et mooiste gebouw is! 
Zoksoorte onzin wodt vaeke 'prominent in beeld' brocht in kraanten en tiedschriften. Een 
posien leden wodde mit yule heisa et 'mooiste boek aller tieden' keuzen. Over de uutslag 
daorvan wi'k niet iens meer daenken. En dan al die tien leukste restauraanties, kefégies, 
fietstochies, autotochies en gao zo mar deur. En dan he'k et nog niet over et mooiste ne-
tuurgebied en al die aandere onzin. 
Ok alles optellen en oons schrik anjaegen lieken de media prachtig te vienen. Jaorliks 
gaon 21.000 meensken dood an 'milieuvervuiling'. Wat kuj' mit zoe'n bericht en wat hej' 
d'r an? Vrolik woj' d'r in elk geval niet van en et is dan ok glen wonder dat diezelde weke 
in de kraante ston dat et verschiensel 'depressie de Nederlaanse bevolking jaorliks 1.3 
miljard euro kost. Now zegt me dat niks, as d'r 13 miljard staon had. ha'k niet aanders 
toekeken. In meert laoten twie onderzuken zien dat Bolsward ien grote aachterstaands-
wiek is. In juni bliekt uut 'onderzuuk' van Elsevier dat op et Friese vaastelaand Bolsward 
de beste woongemiente is en van de 443 gemienten op de 26e plaets staot! 
En iedere keer kommen die onderzuken uutvoerig an de odder in alle kraanten en op 'e 
radio en tillevisie. En ik heur nooit iene zeggen dat ze daor mit opholen moeten. 

Zol dat van doen hebben mit de weensk van de bestuurders dawwe yule meer ambisies 
hebben moeten? Veural in oonze kontreinen schient daor nogal wet an te mankeren bi'j 
et yolk. Bi'j de bestuurders vaalt et, donkt mi'j, nog wel mit. West-Stellingwarf bi'jglieks 
het vief grote ambitieuze projekten en die wo'n now onderzocht op 'haelberhied'. len 
projekt is de ontwikkeling van West-Stellingwarf as peerdegemiente. Zollen de inwoners 
gien aandere ambisie hebben? Meugelik kiezen die eerder veur een schaope- of geite-
gemiente. Mar as gewone inwoner ontdek ie al rap dat de haelberhied van zoe'n ambisie 
niet zo ienvooldig is. Want bi'j de anschaf van een schaop of een geite bliekt lichtkaans 
daj' inschreven staon moeten bi'j et ministerie van Laandbouw, daj' die beesten allemaol 
flappen in oren spiekeren moeten, daj' een mestboekholing hebben moeten en daj' ok mit 
doen moeten an de jaorlikse laandbouwtelling en misschien nog wel meer van die dingen. 
Zodat de hoge ambisies van de inwoners al weer rap verdwienen, mar gelokkig wet de 
gemiente dan al of de ambisie van een peerdegemiente haelber is of niet. Daor bin die 
onderzuken uutaendelik veur. 
Wi'j as redaktie hebben netuurlik ok yule ambisie, mar de haelberhied kuwwe niet onder-
zuken, dat kost te yule. Mar zonder onderzuuk mengen wi'j oons ok in de 'ste-stried' en 
daoromme is et oonze ambisie et mooiste, veulziedigste, interessaanste en beste Stel-
lingwarver tiedschrift te maeken. In elk geval is et al et ienigste (pepieren) tiedschrift! 



LQ'W ge ~Q@~~rng@d 

Op de kursus Ste//in gwarfs veur beginners kreeg 1k de vo/gende opdracht: maek een wark-
stok over een historisch onderwarp dat him ofspeu/t in of rond een Ste//in gwarfs dorp. 
1k keus doe veur een venio/g op mien eerder verschenen verhael 'Leve Ste//in gwarfi" in et 
Neder/aanstae/ig kuiertiedschrift Op Lemen Voeten. nr. 3-2006. 
De schaans van Makkinge, of beter et p/ak daor die /egen hebben mos, wodde uutvoerig 
mit twie historische mannen Jan Oosterhof en Kees Stuurman andaon tiedens de ku/er 
die daor in beschreven wodde. Veerder bin meu ge/ike onderwarpen deurspreuken in een 
eerste beraod mit de veurzitter van de Historische Verieninge Makkinge, Ate Mu/der, op 16 
december 2006. 

Twie onderwarpen, of liever vraogen, heb-
ben heur veur dit warkstok andiend bi'j die 
veurbespreking, te weten: 

1. Waoromme wodde de schaans in Mak-
kinge an de Boverweg daelezet boven op 
een zaandrogge, wiels aandere schaansen 
in Stellingwarf meerstentieds drekt an een 
waeterweg (Lende of Kuunder) laggen? 
De gedaachte was dat de twie huzen of 'sta-
tes' mit Iaanderi'jen van de adellike femilie 
Lycklama a Nijeholt in Makkinge d'r Iicht-
kaans mit van doen hadden (naemelik op 'e 
Middelburen en in Makkinge zels). 

2. In et verlengde d'r van: was et rechtshuus 
uut die tied echt et (in de zestiger jaoren) 
sloopte Lycklama a Nijeholt-gebouw op 'e 
Middelburen of toch eerder een huus in Mak-
kinge zels, en meer specifiek et gebouw daor 
now et resteraant De Smaeck van Spa in te 
vienen is? 
Veur disse stelling bin wat anwiezings te be-
daenken die hier vétir pleiten, o.e. omreden 
áI bekend is dat et rechtshuus Iaeter kefé 
en harbarge wodden is en de naeme van de 
eerste harbargier ok bekend is, die daorveur 
warkzem was bi'j et rechtshuus. 

Binnen de riekwiette en tied veur de opdracht 
weren de beide onderwarpen wat yule om 
hielendal tot een bevredigend aanderd kom-
men te kunnen, mar uut de zuuktocht bin 
veur now wel wat dinkies kommen, die op 
een riegeltien zet binnen. Et geft veural anlei-
ding tot meer speurwark hiernao... 
Veurliggend warkstok hoolt him daoromme 
veur now allienig mit de eerste vraoge doende. 

Eerste vraoge 
Eerste vraoge is waoromme de schaans van 
Makkinge in 1673 op de zaandrogge anlegd 
is zuudoostelik van Makkinge an de noord-
kaante van de Boverweg, en niet bi'jglieks 
benoorden de Kuunder bi'j et plak van de 
Balkbrogge. En het et misschien ok wat van 
doen mit de Lycklama a Nijeholts? 

Om de eerste vraoge an te pakken, he'k 
uutzocht wie verantwoordelik was veur de 
verdediging van Frieslaand in die tied en 
as d'r ok speciaole plakken of schaansen 
nuumd binnen. Daornao he'k eerst ok even 
keken naor et grotere oorlogsgebeuren in 
die tied. En ik heb bekeken as d'r anwiezings 
of redens vunnen wodden konnen, daor uut 
blieken kunnen zol waoromme de verde- 



digingswarken op die plakken d'r kommen 
binnen, zoas die bi'j Makkinge. 
Binnen dit alles he'k speciaol de rolle van de 
grietmannen van die tied een betien extra 
ommedaenken geven, want in 1673 was 
Lubbertus Lycklama a Nijeholt de grietman 
van Stellingwarf-Oostaende, en zetelde 
hi'j as grietman in Makkinge en vun de 
rechtspraok daor Ok plak, in et rechtshuus. 

Puberende Stadhoolder veur de verdediging 
van Frieslaand 
De Stadhoolder van Frieslaand was officieel 
opperbeveihebber van de troepen die d'r 
veur Frieslaand weren. Mar op et slagveld 
ston hi'j onder et bevel van zien Holtaanse 
kollega, Willem Ill in dit geval, die opper-
heufd was van alle troepen van de Unie, 
de 'Staatsche Troepen' (dit is de Unie van 
de Zeuven Perveensies). Naost zien eigen 
verdediging hadde de Stadhoolder van Fries-
laand Ok te zorgen veur de forten van de 
'generaliteitsvestings', schaansen dus, an de 
noordoost-greenzen van de repubtiek, zoas 
Bourtange, en ok Koeverden vul daor onder. 
Dit mos Frieslaand dan doen tegere mit Stad 
en Lande (dat is Grunningen). De Stadhool-
der en beveihebbers hadden yule te stetlen 
mit de Dippeteerde Staoten van Frieslaand 
as et gong om geld en zeggenschop over 
troepen. Dat bliekt wet uut et feit dat in 1673 
zi'j vaeker an de Staoten vraogen reserve-
troepen naor de Zuudoosthoeke te sturen 
(Steltingwarf-Oostaende), daor een grootse 
invat van Münstersen driegt, wiels de Stao-
ten d'r op et taest, de dag náo de invat van 
Münstersen, pas op ingaon. 

Now was krek véur die hektische tieden van 
oortog de oolde Friese Stadhoolder Willem 
Frederik wegraekt. Zien zeune, Hendrik Ca-
simir, was van 1657, en hi'j was in 1672 dus 
pas vuuftien jaor oold. Zien mem Atbertine 
Agnes was ansteld as regentes. As atles 
'normaat' verlopen was, zol de jonge op zien 
twintigste Stadhoolder wodden wezen. Mar 
omreden Frieslaand en de Friese Staoten 
bange weren dat d'r een aander vanuut de 

Unie ansteld wodden zol as opperbeveiheb-
ber over de Friese troepen, now de oorlog 
d'r an kwam, is die jonge Hendrik Casimir 
bi'j wieze van uutzundering op 13 juti 1672 at 
op zien vuuftiende benuumd tot Stadhoolder. 
De Unie wus wet de erveren Johan Maurits 
(preens van Oranje van haost zeuventig 
jaor ootd) naost die jonge Hendrik Casimir 
(van Nassau) an te stellen as bevetheb-
ber. Frieslaand hadde in 1672 dus een nog 
puberende leger-opperbevelhebber doe de 
vi'jaandetike troepen van MUnster, Keulen 
en vanuut Frankriek mit minder goeie bedoe-
tings optrokken naor Frieslaand en bisschop 
Bommen Berend 1672 an de poorten van 
Koeverden en Grunningen rammelde en tae-
ter dat jaor op de poorten van Steltingwarf. 

Grietmannen en Staoten taggen mit mekeer 
r'irhnrn 

In Frieslaand was d'r in die tied jaorenlaank 
een bestuurtike krisis, omreden de macht 
van de grietmannen - dat bin de borgemeis-
ters die vaeke van adel weren - inparkt wod-
den zol deur de Staoten. Dat was et gevotg 
van een soorte van demekratiseringsgolf, 
die at een tied an de gang was. An now toe 
hadden de grietmannen een veurkeursstem-
me in de Staoten en wodt wet praot over een 
'oligarchie' van de grietmannen in die tied. 
Ze hadden as adet yule macht, grond, goe-
deren en geld en konnen zó de perveensie 
in de tange hoten. Mit steun van de regen-
tes Atbertine Agnes en van de bevelheb-
ber baron H.W. van Aytva, perbeerden de 
grietmannen in 1672 en 1673 de bestuurtike 
veraanderings tegen te hoten of omme te 
bugen. Mar onder dwang van de Staoten bin 
die staotkundige hervormings doe, in sep-
tember 1672, toch deurvoerd. Dit teidde d'r 
atderdeegst toe dat taeter in die jaoren inienen 
twie Staoten bestonnen: ien koltege in Liw-
wadden en et ootde, behotende kotlege in 
Sneek. In die chaos mos bi'jgtieks deur heur 
besleuten wodden over geld en troepezen-
dings naor et zuudoosten van de perveensie 
(angaonde veural de beide Steltingwarven), 
over ni'je verdediginsgwarken daore, wiels 



aandere, eigen machtszaeken heur meerste 
ommedaenken hadden. Dat was vast en 
zeker niet positief veur de verdediging in de 
Stellingwarven en Frieslaand. In de tied van 
de oorlog 1672-1673 was et in Frieslaand 
een bestuurlike chaos. 

Gnetman Lubbertus Lycklama a Nijeholt en 
et militaire aeheuren 
In Stellingwarf-Oostaende was van 1661 
of tot 1698 Lubbertus Lycklama a Nijeholt 
de adelike grietman. In feite hadden de 
grietmannen dus hiel yule te zeggen in heur 
eigen grietenien, mar officieel niet over 
militaire zaeken. Omreden de grietmannen 
ok grote invloed hadden in de Staoten, was 
d'r zeker een belangrieke link en meugelik 
grotere invloed. In de oorlog van 1672-1673 
weren minstens twie Lycklama a Nijeholts 
officier in et leger.1  Of dat Lubbertus was is 
(mi'j) niet dudelik en vragt naodere uutzukeri'je. 
Lubbertus hadde zien 'rechtshuus' (gemien-
tehuus) in of bij Makkinge en ok de rechtsprao-
ke was daor meerstal.2  Of et rechtshuus 
now ston in Makkinge zels of op 'e Mid-
delburen, daor een gebouw ston dat altied 
in de volkmond Rechtshuus hiette - nog tot 
et ofbreken in de zestiger jaoren van de 
twintigste ieuw an toe - daorover Iaeter een 
betien meer. Ok wodde in die kontekst en op 
'e Middelburen praot over Jaegerswyk3. 

Bi'j de zwaore inval van MUnstersen in 1673 
in disse kontreinen was Lubbertus dus 
de grietman en et 'gemientehuus' was in 
Makkinge te vienen. Uut et Bronnenboek4  

(in 2000 uutgeven deur de Stellingwarver 
Schrieversronte) bliekt dat in 1672 en 1673 
haost niet rechtspreuken wodde en dat de 
grietman d'r zels niet zat. Dat zol d'r veur 
pleiten dat hi'j Iichtkaans inderdaod an et wark 
was in et Ieger. 
D'r woonden nog meer Ieden van et adel-
like geslacht Lycklema a Nijeholt in en om 
Makkinge henne en in en buten de Stel-
linwarven. AlIes bij mekeer hadden ze in 
ieder geval twie 'states' in en bij Makkinge, 
grotere Iaanderi'jen mit veurnaemere huzen. 
Ok bij Berkoop en Ni'jhooltpae weren in die 
tied leden van et geslacht Lycklama a Nije-
holt mit heur grotere huzen en Iaanderi'jen te 
vienen. 

De Makkingester schaans en zien grotere 

Makkinge het zien schaans kregen in 1673, 
as pat van meer ni'je verdedigingswarken 
in dat jaor, bi'jglieks Ok bij Donkerbroek en 
Mildam, zovule is bekend.5  Die schaansen 
zels wodden omschreven as: 'wel bequam 
om de huysluyden voor partyen te bevrijden, 
doch niet om een groote macht te weder-
staen'.6  Dit betekent dat daor dus zeker 
schaansen maekt binnen, mar dat die niet 
van et grootste belang acht wodden, want de 
uutvoering en meugelik ok de bezetting mit 
troepen was 'licht'. De bekendere, starkere 
schaansen die as belangriek zien wodden, 
van die tied an disse kaante van Frieslaand, 
weren die bij De Kuunder, Sliekenborg, de 
Blessebrogge, de Bekhof, Breebergh bij De 

De verdediging van Frieslaand in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931; op blz. 182 wodt spreuken van de 
gebroeders Lycklama die an et heufd stonnen van (twie) kavalerieregimenten. Zi'j weren in Grunningen onder 
Karl van Rabenhaupt legerd en laeter, aende augustus 1673, bin zi'j naor Et Vene stuurd, mar onderwegens 
mossen ze stoppen om bij Breebergh en Bakkeveen et front en de bezetting van die beiden schaansen Bree-
bergh en Schwarzenberg te verstarken 
Zie Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, heufdstok Makkinga, 1965, T.H. Oosterwijk 
Zie de kaorten van Eekhoff (1850) en Schotanus (1685-1718). Op die van Eekhoffwodt bij Middelburen ok 
Jaegerswyk dudelik mit naeme angeven an de Boverweg, wiels op dezelde westkaorte ok twie keer spraoke is 
van aandere plakken in en bij Makkinge van 'Lycklama' 
Bronnenboek van Stellingwarf. Wegwijzer naar de historie van Oost- en Weststellingwerf, red. Willem Jongsma 
en Geert Lantinga, 2000, blz. 72-76 
De verdediging van Frieslaand 1672-1673, Van Dam van Isselt, 1931, blz. 181 
De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt, 1931, blz. 181 



Haute en Zwattendiek bi'j Een. 
Doe, juli en begin augustus 1673 ston Born-
men Berend, de oortogszuchtige bisschop 
uut Münster mit zien grenaten en kenonnen, 
en zoen zesduzend ruters en infanteristen, 
at een tied veur Stienwiek. Ze weren op 'e 

Haovetterbarg en die kontreinen en had-
den vaaste kaampementen bi'j Zwotte en 
Kaampen. Laeter kwammen daor nog es 
aorig wat Fraanse sotdaoten bi'j, doe die 
Mestricht versleugen hadden. Al mit at zoUen 
d'r kot veur de zwaore invat in augustus 1673 
zoen 10.000 troepen van de vi'jaand7  west 
hebben om deur de Lende-Kuundertinie 
henne te breken et Friese Friestaand in. De 
Münstersen weren hier dus at even om te 
kieken waor as ze over de Lende en Kuun-
der henne kommen konnen, om tot diepe in 
Friestaand deur te stoten. En dat at veur de 
dadde keer. 

Bommen Berend het daor op dat plak at 
eerder west, in oktober et jaor d'r veur. Dat 
was in et rarnpjaor 1672, naodat hi'j zien 
betegering van Grunningen ofbtaozen mos 

an et aende van augustus. Frankriek en 
Engelaand hadden de ni'je Republiek van de 
Zeven Provinciën dat jaor de oortog anzegd 
en de bisschoppen van Keuten en MOnster 
wotten wet mithelpen om temeensen heur 
(eigen) macht en taand groter te maeken. Dit 

onder et mom van et weerom-
I medringen van et protestaan- 

c. • 	se geteuf. Frankriek en En- 
getaand voerden een zwaore 
oortog in et westen en zuden 
tegen Willem lit, wieis de 
bisschoppen, veurat die uut 
MUnster, et protestaanse 
noorden wet onder hanen 
nemen wotten. Bommen Be-
rend kwam doe begin oktober 

I
1672 in de Stetiingwarven 
niet veerder as krek op 'e 
Blessebrogge en de schaans 
daor. Ok zoe'n zeuven jaor 

j eerder, in 1665, het hi at es 
een vesite oflegd an Fries- 
taand. Hi'j wus dus wet dat 
de Friezen Stetiingwarf waor 
et kon onder waeter zetten 

zotten mit 'inundaosies', zeker in West. Et 
waeter wodde ofdamd op verschitlende pun-
ten in de Lende en de Kuunder, en et taand 
ston over grote ofstanen blaank. Doe et d'r 
echt om spande in 1673 is d'r Ok nog zootten 
zeewaeter uut de Zuderzee binnenlaoten 
over de tanen van de Westhoeke. 
Veerder weren d'r moerassen, venen en 'on-
tanen'. Op een peer punten nao was d'r gien 
deurkommen an veur vi'jaandige troepen. 
En krek op die punten hadden de Friezen 
verdedigingswarken anbrocht, vestings of 
schaansen nuumd. Die hadden van die ver-
dedigingspunten of 'bastions' op de hoeken 
en ien of meer grachten d'r ommehenne, 
krek zoaj' ze vandaege-an-de-dag nog zien 
kunnen bi'j Een-West in Drenthe en Bour-
tange in Grunningen. Vaeke weren d'r hoge 
paoiwarken binnenin rondomme, en clan 

De Makkingester schaans wodde in 1935 opruumd. 

Spionage tijdens den oorbg van 1672/3, inzonderheid vanuit en in Friesland, Van Dam van Isselt 1931, blz. 4 



netuurlik de bezetting van soldaoten, ruters, 
dragonders, bewaopende ruterbrigades, en 
kenonnen. 

Wat veurof gong: redeloos, reddeloos, rao-
deloos 1672 
De Friese Waeterlinie, en dus ok et pat 
Lende-Kuunderlinie, was in de verdedigings-
warken van et Noorden de twiede linie veur 
Frieslaand, want d'r was een eerste linie 
bi'j Ommen-Koeverden. Koeverden was de 
poort naor veural Drenthe en Grunningen. 
Daoromme was et doe al een 'sleutelpunt' 
veur et Noorden en een Generaliteits-verde-
digingswark. Mar Bommen Berend het die 
vesting op 4 juli 1672 bij verrassing inneu-
men, nao mar een peer daegen van stried, 
wiels hiel Hollaand en et Noorden dochten 
dat die vesting onneember was. De Zeven 
Provinciën, of wat d'r van over was, laggen 
d'r doe slim versleugen bi'j. Niet letterlik, mar 
toch... Et hiette in 1672 dat et yolk redeloos 
was, et laand reddeloos en de regering 
raodeloos'. Gelokkig veur et Noorden wus 
kolonel Von Rabenhaupt vanuut Grunningen 
op 30 december van dat jaor Koeverden 
weer weeromme te veroveren op Münster. In 
et grootste pat van et Friese Frieslaand zels 
bleef et yolk in 1672 en ok in 1673 de oorlog 
bespeerd vanwegens de Lende-Kuunderlinie 
en de zudelike verdediging bi'j De Gerdiek 
en Et Vene. 

Steungwariers en Stellingwarf 1672-1673: 
beter bedurven laand as aien laand' 
Mar de Stellingwarvers wodde in 1672 en 
1673 weinig bespeerd. Een stokmennig boe-
ren in West zaggen heur laand, alderdeegst 
nog náo de inval van de Münstersen bi'j 
Donkerbroek, op 25 augustus 1673 onder 
(zoolten) waeter zet wodden8, deur de eigen 
verdediging, mit de woorden 'Beter verdur-
yen as gien laand' van Johan Maurits in zien 

brief daorover an de Dippeteerde Staoten. 
D'r moet veerder zeker spraoke van west 
hebben dat de vi'jaandelike troepen now en 
clan op plakken in Stellingwarf deurstoten 
hebben en bezuden de Lende langere tied 
anwezig weren. Wiebe Nijboer het aorig wat 
Gerechtsboeken van Stellingwarf-Oostaen-
de uutpluusd uut die tied.9  In zien heufdstok 
in et eerder nuumde 'Bronnenboek' kuj' 
lezen dat et yolk, de Stellingwarvers, in die 
tied vaeker vlochten mossen, heur geld in 
de grond begreuven en dat de grietman van 
Stellingwarf-Oostaende, Lubbertus Lycklama 
a Nijeholt, d'r niet was om recht te spreken 
(et Oost-Stellingwarver rechtshuus en de 
grietman zels zatten in die jaoren in Mak-
kinge). Rechtszaeken bin d'r in een groot 
pat van 1672 en 1673 niet holen en pas in 
et naojaor van 1673 wodde daor weer mit 
begonnen. De volgende benaemings van 
die peer jaor kommen in die stokken veur. le 
kun lezen dat et slimme jaoren west heb-
ben veur de Stellingwarvers: de tijt dat men 
alhier moeste dickwils wechvluchtten', 'de tijt 
van vechten', 'de pericolose tijt', 'oorloghs-
tijt', 'twee slimme iaeren', 'de Bisschopstijt' 
en ok 'de rebelle tijt'. Uut de benaemings en 
beschrievings van Nijboer zoj' alderdeegst 
opmaeken kunnen, dat Bommen Berend mit 
zien troepen hielemaol niet weg west het 
tussen zien 'debaokel' in oktober 1672 an de 
Blessebrogge en zien volgende anval op de 
Lende-Kuunderlinie in augustus 1673. 
Ok Van Dam van Isselt nuumt veul wried-
heden van de vi'jaand op de Stellingwar-
vers,10  mar clan drekt nao de inval op 24 en 
25 augustus 1673: 'De vijand beging vele 
wreedheden. Uit de vôór de linie gelegen 
dorpen vluchtten de huislieden in grooten 
getale onder medeneming van tilbare have 
en goed. [ ... ] De ten deele verlaten oorden 
werden door de Munsterschen gebrandschat 
of platgebrand.' Aj' naogaon dat dit et hiele 

o De Verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 190-191 
Bronnenboek van Stellingwarf. Wegwijzer naar de historie van Oost- en Weststellingwerf, red. Willem 
Jongsma en Geert Lantinga, 2000, blz. 72-76 

10 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 194 



gebied angaot van De Blesse tot an Else en 
benoorden de Lende nao de inval van Wol-
vege tot Makkinge en Donkerbroek en alles 
d'r tussenin, clan bin dat hiel wat dorpen 
west en hiel wat Stellingwarvers die op 'e 
vlocht weren. 

Inval Münster in de Stellingwarven. over 
Makknce en Donkerbroek 1673 
In 1673 hadde Iuitenant-generaol baron 
Hans Willem van Aylva in Wolvege et bevel 
over beide kaanten van de belangrieke weg 
Stienwiek-Et Vene. Veerder hadde hi'j nog 
drie kavalerieregimenten en ien regiment 
infanteristen tussen de Blessebrogge en 
Bekhof an et wark. Kolonel Brandt voerde et 
bevel over de zuudoostkaante over de hiele 
zaandrogge henne tussen de beide revieren 
in, vanuut Berkoop mit zien dragonders en 
twie infanterieregimenten. Zi'j weren tegere 
de frontlinie veur et Friese Frieslaand. Mau-
rits zels was al maonden groots legerd bi'j 
Ft Vene an de noordkaante van de Kuunder. 
Al mit al hadden ze krek as de vi'jaand zoe'n 
10.000 troepen. An de Friese kaante beston 
dat uut infanterie, kavalerie (soldaoten en 
ruters), dragonders en Ok wat bewaopende 
burgertroepen veur de verdediging.11  
Mar omreden de Lende-Kuunderlinie zo 
lang is, konnen, naost de deurgangen as 
die bi'j de Bekhof en de Blessebrogge, niet 
alle deurwaedbere plakken goed genoeg 
bemand wodden. Ok dee aachterof blieken 
dat de toestaand hiel aanders was as de 
berichten hierover 'der grietluiden', dat et 
waeter bi'j Donkerbroek en bi'j Blesdieke niet 
deurwaedber wezen zol. Maurits mos juust 
datjaor drie van zien regimenten missen, 
omreden Willem Ill die vodderd hadde veur 
de oorlog in Hollaand-Utrecht. Daordeur 
ontston een hiaat in zien front an de kaante 
van Breebergh en Bakkeveen. Ok wollen 

de Staoten van Frieslaand, tot an de echte 
inval van de Münstersen op 24 augustus 
1673, glen extra troepen en materiaolen 
vri'jmaeken veur de verdediging van de 
waeterlinie van Frieslaand. Pas doe et al 
gebeurd was, náo de inval van MUnstersen 
(!) bi'j Makkinge en Donkerbroek, wodden 
halsoverkop op 25 augustus de alderlaeste 
reservetroepen die nog beschikber weren bi'j 
Liwwadden, naor de Breebergherschaans 
bi'j De Haule stuurd en de Zwattendiekster 
schaans bi'j Een-West.12  

len ding zat de Friezen misschien nog mit: 
van die hiele zoemer is d'r in de stokken 
praot van dat deur de anholende regen en 
wiend et waeter van de revieren beheurlik 
stegen was. De lanen d'r ommehenne ston-
nen inderdaod tot de knijen toe blaank, en 
dat in de zoemer! 

Den pas bij Donkerbroek' 
Ur weren gerochten in et leger dat Münster 
in 't zin had om Maurits in Ft Vene te 'ver-
nestelen' (in te sluten).13  Toegangswegen 
deur et zuudoosten van Diever over Else-
Tronde naor Makkinge en Donkerbroek en 
de ni'je schaans bi'j Makkinge weren hier-
deur inienen van et grootste belang veur de 
Friese verdediging en veur de MUnstersen. 
Daoromme wodde al langere tied vanuut 
et leger waorschuwd veural op te letten op 
Makkinge en 'den pas bij Don kerbroek'.14  
Ok wodde de 'moerweg' van Donkerbroek 
naor De Gerdiek tot an de inval toe niet in de 
gaten holen en Ok niet onklaor maekt. Don-
kerbroek lag in die tied as ienige deurgang 
over de Kuunder an de zuudoostkaante van 
Frieslaand. Dat kuj' mool bekieken op 'e kaor-
te van Schotanus van 1685. De Prikkedam 
beston doe nog niet as weg of overgang. 
Wel weren d'r op meer plakken 'wadden', 

11  Spionage tijdens den oorlog van 1672/73, inzonderheid vanuit en in Friesland, Van Dam van Isselt 1931. 
blz. 4 

12 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 191 
13 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 180 
14 Idem 



deurwaedbere plakken deur de revier. Tot 
slot was et bier dat bi'j de schaansen Bree-
bergh en Zwattendiek de regimenten misten, 
die naor Willem Ill in Hollaand stuurd weren. 
De verdediging toonde dus juust hIer zien 
hiaten. Vandaor dat Münster zien oge 
valen laoten hadde op de zuudoost- 
hoeke om zien belangriekste anval te 
ondernemen. 	 --i 

bestaot daor haost niet, zo klein is hi'j. En 
ten noorden van de Kuunder an de Balk-
brogge? Mar clan lag Stellingwarf dus hie-
lendal veur et griepen vanuut et zuudoosten 
en dat kon niet. Nee, daor as de schaans 

D'rwodden vi'jaandelike troepenbe-
wegings konsteteerd uut de rich-
ting van Runen-Diever-Else op 22 
augustus 1673. Mar ok bi'j en boven 
Stienwiek weren troepen. Veur de 
troepen van Brandt, Van Aylva en 
Maurits was et zuken en gissen van 
welke kaante de anval kom men zol: 
vanuut Diever over Bekhof, vanuut 
Stienwiek over de Blessebrogge of 
vanuut Diever over Else? lnfermao-
sie was wel regeld mit spionnen, mar 
toch niet goed en vlogge genoeg. 
Om de deurtocht vanuut Diever muuilik te 
maeken vernielde et eigen leger op et laest 
nog de meerste toevoerwegen en broggen. 
Op et alderlaest wodde op last van Maurits 
zels nog de belangrieke Balkbrogge tussen 
Makkinge en Donkerbroek vernield. 

De wegen bi'j Makkinge bin in die tied dus 
aorig op 'e schoppe gaon. Daor bewaekte de 
Makkingester schaans hiel Stellingwarf, om-
reden Makkinge daor aenlik as bezuden de 
Lende-Kuunderlinie bekeken wodden mos.15  
Dr was alliend een revier ten noorden, de 
Kuunder. Bi'j Makkinge lag dus aenlik Stel-
lingwarf eupen veur anvalen uut et zuden. 
As dr hier gien verdediging was, clan kon de 
vi'jaand zO vanuut Diever-Else over Mak-
kinge op Berkoop an kuieren. En waoromme 
op de zaandrogge en niet argens aanders? 
Een aander logisch plak was dr niet. In gien 
geval ten noorden van de Lende, want die 

Et plak an de oolde Bovetweg in Makkinge daor de 
schaans legen het. 

Makkinge lag, was et meerst logische plak, 
an de twie belangriekste wegen van et hiele 
zuudoosten van Frieslaand: an de Boverweg 
en an de Kuunderdeurgang Runen-Else-
Makkinge-Donkerbroek. 

24 Augustus 1673 begon de anval.16  De 
anval kwam op alle drie nuumde fronten 
toegelieke: de Blessebrogge, Bekhof en 
Makkinge-Donkerbroek. Zien heufdmacht 
hadde MOnster van Stienwiek naor Diever 
verplaetst om de Lende te omtrekken, dee 
doe blieken. Naachs van 24 op 25 augustus 
wus de vi'jaandelike heufdmacht deur te 
stoten, deur Makkinge henne en op Don-
kerbroek an. Ze maekten gien gebruuk van 
de stokkende Balkbrogge mar stakken op 
drie punten over de minder diepe boverlo- 

15 Zie kaorties van Eekhoff en Schotanus 
16 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931 blz. 193 



pen van de Kuunder de revier over. Die drie 
ptakken zollen makketik te verdedigen west 
hebben as d'r mar een ruterregiment west 
hebben zol. Mar alles bi'j mekeer hadde 
Maurits hier op dit ptak bi'j Makkinge de 
beschikking over.... 34 peerden.17  En dat 
tegen de heufdmacht van MUnster van vast 
zo'n vuuf- tot zesduzend troepen. Van echte 
stried bi'j Makkinge wodt nargens rept, de 
vi'jaandetike overmacht bi'j Makkinge en 
Donkerbroek was absetuut en de overrom-
peting mit de heufdmacht tetaot. 

Over Donkerbroek trekt de vi'jaand op naor 
Et Vene, waor as de heufdmacht van Maurits 
him opwaacht. Ok tuitenant-generaol Van 
Aytva en kotonet Brandt trekken heur at drekt 
weeromme van de Btessebrogge en Bekhof 
naor de noordkaante van de Kuunder. Hiet 
Stetlingwarf wodt vot-en-daetik opgeven. 
Brandt verniett op zien weerommetocht nog 
de Bekhofschaans zets en Ok een eigen 
verdedigingsstienze in Berkoop veurdat de 
vi'jaand dr at is, en de Btessebrogge en de 
schaans wodden deur Van Aylva op zien 
weerommetocht vernietd. De Münsterse 
anvat teup uutaendetik vaaste op de Friese 
troepen bi'j Et Vene, naodat ze Ok at tangs 
de schaans van De Gerdiek kommen weren. 
MUnster mos him doe weerommetrekken 
over de vernielde Blessebrogge. 

Spionage in die tied wodde vute bruukt, van 
beide kaanten. tnfermaosie over atderhaan-
de zaeken weren bekend. Mar daoromme is 
et netuurlik vremd dat d'r hier misrekenings 
btieken an de kaante van Maurits. Dat de 
infermaosie mit spionnen niet dat was wat ze 
van oonze kaante d'r van verwaacht hadden, 
btiekt wet uut et votgende: 'Nauwetijks had-
den de onzen de Btessebrug en de schans 
atdaar in brand gestoken, of de vijand was 
elders at bijna over de Linde, nauwelijks had 

Brandt zijn kwartier in Oudeberkoop in brand 
gestoken en schans Bekhofvernietd, of de 
vijand was reeds door het water.118  

Konkiusies 
Et waoromme van et ptak van de schaans 
Makkinge is veur een pat integraol uutlegd in 
bovenstaonde tekst. 
De zuudoostflaank van de verdediging mos 
veur Maurits onverwaachs in grote haost op-
pakt wodden in 1673. Mit deur de bestuur-
like chaos in Friestaand, veroorzaekt deur 
stried om de macht van de machtige, adet-
tike grietmannen en de Staoten, en ok nog 
een onvolwassen Van Nassau-Stadhootder, 
kon cinterimtroepen  bevel  hebber  Maurits, 
Van Oranje, niet slagveerdig genoeg op-
treden en kostte atles vusen te vute tied. 
Ok misten ze drie regimenten infanterie en 
kavaterie juust in disse kontreinen, omreden 
die inzet weren in Hottaand op bevel van 
Willem 111. Daoromme kwammen de ver-
dedigings in et zuudoosten mar hiet taete 
en in de zuudoosthoeke hiet 'maeger' van 
de grond. De ni'je schaansen, zoas die bi'j 
Makkinge, weren niet de plakken daor as ze 
et eerst an docht hadden. Dat weren die bi'j 
Breebergh, Zwattendiek, Bekhof, de Btes-
sebrogge, Stiekenborg en De Kuunder an de 
betangrieke wegen Friestaand in. De toe-
gang die MUnster uutkeus, een weg vanuut 
de richting Runen-Diever-Else, teut him hier-
bi'j zien as belangrieke drieging die haost 
over et heufd zien was. De onmeugetikhied 
van een overstik over de Kuunder bi'j Mak-
kinge, daor as de Batkbrogge vernietd was 
deur eigen troepen, wodde overschat deur 
Maurits-en-die. De Makkingester schaans 
zets wodde, krek as die bi'j Donkerbroek en 
Mitdam, omschreven as: wet bequam om de 
huystuyden voor partyen te bevrijden, doch 
niet om een groote macht te wederstaen'.19  

17 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 194 
18 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 194 
19 De verdediging van Friesland in 1672 en 1673, Van Dam van Isselt 1931, blz. 181 



Mar dat daor doe wel een schaans bouwd is 
op die zaandrogge, is niet vremd mar hiel 
logisch. De bescharming van de Lende, zoas 
die nog bi'j de Bekhof is, is d'r niet meer op 
meer op 'e hoogte van Tronde. Bi'j Mak-
kinge was et ienigste plak daor een schaans 
tussen et zuden en de oost-eupening van 
de Stellinwarven liggen kon om de deurgang 
naor Berkoop-Wolvege te bewaeken, strate-
gisch an de Boverweg en an de weg Runen-
Else-Makkinge-Donkerbroek. 

Neffens de berichten is d'r aenlik hielemaol 
gien grote striederi'je west op die 24e en 25e 
augustus in Stellingwarf zels, bi'j de schaan-
sen en Ok niet bi'j Makkinge. Bi'j Makkinge 
weren daor Ok niet de troepen veur anwezig. 
MUnster kwam onverwaacht mit zien grote 
overmacht daor, wiels Maurits de meerste 
troepen bij Ft Vene, de Blessebrogge en 
Bekhof hadde. De Friezen trokken heur drekt 
bij Munster zien anval weeromme over de 
Ku under. 

In de stokken is niet meer over de invloed 
van de Lycklama a Nijeholts vunnen as dat 
Lubbertus in die tied grietman was in Mak-
kinge en yule laeter nog dippeteerde wod-
den is. Ok tiekt et d'r op dat hi'j nog laeter lid 
van de Staoten-Generaol in Den Haag was. 
Al die tied was hi'j ok grietman van Stelling-
warf-Oostaende. Grietmannen wodden wel 
omschreven as de 'oligarchen' van die tied. 
Ze hadden dus een protte macht, zeker in 
die tied, Ok al kwammen d'r demekratise-
ringsgolven veur. Fen grietman het clan wel 
gien direkte macht in militaire zaeken, mar 
invloed is zeker niet uutsleuten. D'r weren Ok 
minstens twie Lycklama a Nijeholts as off icier 
in et leger in die tied. Lubbertus Lycklama a 
Nijeholt zels was d'r niet in een groot pat van 
1672-1673, lichtkaans hadde Ok hi'j bemuui-
enis mit de oorlog. Ft feit dat Makkinge doe 
heufddörp was van Stellingwarf-Oostaende 
en dat hier twie belangrieke huzen en et 
rechtshuus weren, kan mit reden west heb-
ben dat de schaans Makkinge daor lag. 
Over et Rechtshuus in Makkinge schrief ik 
laeter een keer. 

Vraoge twieje (zie inleiding) zal nog veerder 
uutspit wodden moeten. Ok dat za'k laeter 
verwarken in een opmaekt verhaeltien. 
Ft doel is dat Ok dat verhael in De Ovend 
opneumen wodt. 

LanK. aaanK 
Mien daank gaot uut naor de mannen van de 
Historische Verieninge Makkinge, die mi'j mit 
raod en daod bi'jstaon hebben, per e-mail, 
tillefoon en Ok fysiek in heur archief. 
Ft gaot om Jan Oosterhof (infermaosie over 
et Rechtshuus, de twie Lycklama states in 
Makkinge, de Jaegerswyk en Middelburen), 
Hans Salverda, die him veural doende hoolt 
mit weerwarken en an veurzitter Ate Mulder 
veur et idee. 

(Veur de noten en de Iiteretuur 
zie de volgende bladziede) 
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Jannes Westerhof 

Sake Russchen, de klokkestoeleman 

Hoe komt een meenske d'r toe om een groot 
pat van zien tied te besteden an klokkestoe-
len? Tja', zegt Sake Russchen, 'aachterof 
bekeken komt dat einliks deur lebeltsje 
Jelsma, de oolde klokkeluudster van Oolde-
hoorn. De femilie van de grootoolden van 
moederskaant woonden in Ni'jhoorn en as 1k 
daor uutvanhuus was en op bezuuk was bi'] 
lebeltsje en Harm Jensma in Ooldehoorn, 
gong ik as joongien van een jaor of tiene 
vaeke mit as lebeltsje luden mos. Et was 
veur mi'j iedere keer weer een belevenis, dat 
dat oolde vrouwgien kaans zag zoe'n helder 
en mooi geluud heuren te laoten in et stille 
laand van doe. Dat luden gebeurde omdebi'j 
1932 nog drie keer op een dag. Zoe'n veertig 
jaor laeter, in 1974, leup 1k tegen een boe-
kien van Tempelmans Plat an, Luidklokken, 
k/ok/u/den en k/okkestoelen. Doe kwam de 
herinnering an lebeltsje weer boven en 1k 
heb et boek in ienkeer uutlezen. Mitien heb 
1k mi'j doe, d'r lag daenk een kaortien in, 
anmeld as lid van de Stichting Restauratie-
Hulpfonds Klokkestoelen. En zo is et kommen.' 
Mar veurdawwe oons hielendal in de klokke-
stoelen verdiepen, eerst nog de levensloop 
van Sake. Hi'] is in 1921 geboren in Schure-
ge (Jubbege). Doe hi'] twie jaor was verhuus-
de hi'j mit zien oolden naor Meppel. Daor 
gong hi'j naor de ulo en de kweekschoele. 
Hi'] is altied betrokken bleven bi'j die stad en 
hi'j publiceert nog geregeld in et tiedschrift 
'Oud Meppel' van de Historische Verieninge. 
Vader warkte eerst bi'j de kienderwaegenfe-
briek Jon kers in De Gerdiek, mar kon in 1923 
in Meppel chef wodden in de kienderwae-
genfebriek van Van Werven die daor opricht 
wodde. In 1923 warkten daor zoe'n veertig 
man. Et maeken van de waegens gebeurde 
eerst van pitriet en laeter van triplex. Et was 
nogal bewarkelik veur timmerluden en schil- 

Sake Russchen bii de klokkestoel van Bull. 

ders. Vader was hiel stark betrokken bi'j de 
febriek. In de oorlog lag de kienderwaegen-
febriek stille en wodden d'r de gevodderde 
fietsen die in de bekende fietsefebriek De 
Germaan opknapt wodden, opburgen. Doe 
het hi'] warkt bi'j De Germaan, mar nao de 
oorlog is de febriek weer begonnen en is hi'] 
daolik weer naor de kienderwaegens gaon. 
Tot zien zeuventigste het hi'j daor daegeliks 
open. Sake had nog een breur en zuster, 
was wel Drents wodden, mar toch bleef d'r 
een hechte baand mit de Stellingwarven 
bestaon en Ok mit wat vroeger Schoterlaand 
was. Grootvader Jan Russchen kwam uut 
een gezin mit elf kiender, zodat d'r aan ooms 
en tantes in dat gebied gien gebrek was. 
Nao et haelen van et diplome van de kweek- 



schoele in 1941 was dr haost gien wark 
te vienen as onderwiezer. Mar nao wat 
invaalbeurten in Meppel kreeg Sake tiedelik 
anstellings in Haovelte, Nijensliek en VIed-
der. In meie 1946 is hi'j naor de stad Utrecht 
vertrokken, waor hi'j een baene bi'j et v.g.l.o. 
(veurtgezet leger onderwies) kreeg. Vandaor 
is hi'j Iaeter naor een ulo-schoele gaon. Hi'j 
wodde ok lerer, Iaeter schoeleleider van een 
aovendschoele veur mayo, en is in 1983 mit 
pensioen gaon. 
Sake woont now al meer as zestig jaor in 
(de omkrieten van) Utrecht. Eerst in een 
kosthuus, mar in 1953 trouwde hi'j mit An-
nie Nolles en kon een huus kriegen, wat in 
die tied slim muuilik was. Sake was in 1946 
mitien lid wodden van de Drentse Verieninge 
en van de Fryske Krite in Utrecht en bi'j de 
Krite leerde hi'j in 1951 Annie kennen. Heur 
oolden weren in 1947 van Tzummarum naor 
Utrecht gaon. 
De overgrootvader en grootvader van Annie, 
Jan NoIles en de zeune Sije weren liekewel 
Builigers. En zo kommen we weeromme bi'j 
de klokkestoelen, want Jan en Sije hebben 
de veurige klokkestoel van Buil bouwd. Dat 
wus Sake doedertied nog niet, aanders zol 
dat mit een reden west hebben kunnen om 
mit Annie te trouwen. Sije het ettimmeren 
dr an geven en is laeter boer wodden. De 
oolden van Annie bin ok in Buil geboren, 
mar hebben verschillende woonplakken had, 
want vader wodde belastingambtener. Mar 
de baand is altied bleven en ze bin nao at 
die jaoren am utens in Buil op et hof brocht 
bi'j de klokkestoel. 
Buil is veur Sake en Annie mit daordeur een 
hiel biezunder plak. Doe in 1984 de ni'je 
klokkestoel deur annemersbedriefAlten 
plaetst wodde, kreeg Sake van de Stich-
ting Restauratie-Hulpfonds Klokkestoelen, 
omdat hi'j tien jaor lid was van de stichting, 
een tegeltien mit de klokkestoel van Buil, 
dat maekt was veur et warven van foonsen. 
Deurdat die uutrieking in Buil gebeurde 
kreeg et tegeltien meer betekenis as ge-
woonlik. 
Sake en Annie reizen stad en laand of om 

foto's te maeken van klokkestoelen en ze 
bezuken tat van verzaemelbeurzen am nog 
meer ansichtkaorten van klokkestoelen te 
kriegen. Ze hebben nogal wat klokkestoelen 
ontdekt die bi'j de schrievers van literetuur 
over klokkestoelen en de Stichting Restau-
ratie-Hulpfonds Klokkestoelen niet bekend 
weren. 
'De verwondering over wat ienvooldige 
dorps- timmerluden in at die ieuwen zonder 
technische middels maeken konnen blift. 
De verschillende konstrukties bin prachtig 
en et is zo knap om de hoaltverbienings 
zo te maeken dat de klokkestoelen de 
enorme kracht van de uutzwaaiende klokken 
weerstaon konnen. Dat is bi'j butenlaanse 
klokkestoelen vaeke hiel wat aanders,' zegt 
Sake. 'Ok de verbiening mit de grond, soms 
op balstiender, is vaeke zo sim pet, mar ok zo 
knap bedocht. Daor komt bi'j dat de klokke-
stoelen vaeke maai binnen om te zien en dat 
ze meerstal op prachtige plakken staon.' 
De Iiefde van Sake veur de klokkestoel gaot 
zo veer dat hi'j d'r gedichten over maekt 
het in et Stettingwarfs/Drents, et Fries en et 
Nedertaans. Et gedicht De klokkestoel van 
Bull is in disse Ovend opneumen. Schrieven 
en dichten dot hi'j trouwens nog attied. In 'De 
verzametaar' schreef hi'j een peer artikets 
over de klokkestoelen en hi'j zal ok mitwar-
ken an een bewarking van Klokkestoelen 
van SteI/ingwarf van Sietske A. Btoemhoff. 
Gedichten over de stad van zien jeugd bin 
bundeld in Herinneringen aan Meppel. Sake 
hoopt en verwaacht dat de klokkestoelen mit 
zoen rieke geschiedenis dr wet blieven. De 
betangstetting dr veur is in elk gevat grater 
as dat die wet west het. Dr bin ptakken waor 
de klokkestoel, die d'r vroeger staon het en 
at lange verdwenen was, weer opbouwd is. 
Dat is et geval in Indijk, Dijken bi'j Langweer, 
Harkema en Hoornsterzwaag. Et btiekt ok 
uut de ni'je klokkestoel routes die aj' mit de 
auto of op 'e fiets valgen kunnen. Sake en 
Annie valgen op dat gebied heur eigen route 
en wie wet wat dat attemaol nag aptevert. 





Hanna ZuiI-CIoo (1943) is geboren in Roder-

wolde en woont sund 1969 in OostenNoolde. 

Nao de ulo kwam ze op een kantoor in Grun-

ningen. We sommen niet alle baenties op 

die ze daornao hadde, mar iene d'r van is zo 

biezunder dat we die toch mar numen. Bi'] de 

bekende installing Dennenoord in Zuud/aoren 

was ze 'pathologisch anatomisch laborante' en 
zoe'n impenerende funktie het niet iederiene 

(had). 

Doe ze in Oosterwoolde woonde het ze een 

opleiding textiele vormgeving, keunstgeschie-

denis en tekenen volgd. Daor het ze een 

protte perfiet van had, want daordeur het ze 
tal van kursussen kreatieve haandveerdig-

held geven. Deur die kursussen en deur heur 

vri7wi/Iigerswark is ze in Oost-Stellingwarf een 

bekend persoon wodden. Mit Hanna sute-

len veur de Schrieversronte is een genoe-

gen, niet al/lend deurdat de meensken heur 
(her) kennen, mar z17 kent al die meensken Ok 

nog en heur enthousiasme veur boeken is zo 

groot dat haost iederiene wel wat kocht. 

Deurdat at Drents en et Ste//in gwarfs zo op 

mekeer lieken praot Hanna Ste//in gwarfs mit 

'een Noorddrents aksent', mar an heur Fries is 

niet te heuren dat ze niet in Fries/aand 'hikke 

en tein'is. Dat het ze te daanken an heur 

Friestaelige femi/leleden en an de tied dat ze 

in Sneak woond hat. 

Sund kot is Hanna glen bestuurs/id meer van 
de Schrieversronte en daordeur het ze now 

wat meer tied veur aandere zaeken, zoas 

lezen en verzaeme/en van boeken. En dat ze 

dat graeg dot b/iekt wel uut wat ze verte/t over 

at p/ak dat heur wat dot. 

1 



Mis 



De Schierstienze in Veenwouden is et plak dat mi'j wat dot. Netuurlik is et een biezunder 
gebouw en oolde gebouwen trekken mi'j an. Deur de vorm, mar veural deur heur geschie-
denis. De Schierstienze is de ienigste torenstienze die overbleven is in Frieslaand, de twie 
vleugels van de stienze bestonnen al in de zeuventiende ieuw. Bouwsporen van zeuven 

ieuwen bin liekewel te vienen in de stienze. 
Et is een biezunder gebouw mit een rieke ge-
schiedenis. Mar die bin d'r meer. Nee, dat de 
Schierstienze mi'j speciaol raekt komt deur de 
schriever Theun de Vries, die in 1907 in Veen-
wouden geboren is. Deurdat de stienze een 
kulturele bestemming kregen het bin d'r nogal 
wat lezings en tentoonstellings holen over him 
en d'r is een appatte 'Theun de Vrieskaemer'. 
Dit jaor is et honderd jaor leden dat Theun 
de Vries geboren wodde en daoromme bin d'r 
speciaole tentoonstellings in de Schierstienze en 
bi'j Tresoar in Liwwadden. 
Hoe wodt een meenske now fan van een 
schriever? Doe ik in de jaoren zestig in Sneek 
woonde las ik StiefmoederAarde en ik wodde 
daor hielemaol deur grepen. Einliks vun ik 
dat iederiene in Frieslaand dat boek lezen 
mos. Daornao he'k nog wel es wat van him 
lezen, mar in 1981 gongen wi'j op vekaansie 
mit vrunden die in de kunde weren mit Theun 
de Vries en die yule boeken van him bi'j heur 

Et toegangshekke bi7 de Schierstienze. 	hadden. Doe bin ik echt begonnen mit et lezen 
van zien boeken en daor kuj' lange mit deur-

gaon want hi'j het meer as 150 boeken schreven en d'r bin nogal hiel wat dikken bi'j. 
In 1987 wodde in Odeon in Amsterdam zien tachtigste verjaordag uutbundig vierd. Van een 
femilielid, die doe zels niet henne kon, hadden we de kaorties kregen en zo kwammen we bi'j 
disse biezundere bi'jienkomst. Zien grote roman Baron wodde daor prissenteerd, d'r weren 
sprekers en hi'j wodde interviewd deur Aad van den Heuvel. Et was een meraokels mooie 
dag mit een protte liefhebbers van zien wark. 1k was onder de indrok van wat d'r deur en over 
Theun de Vries zegd wodde. Op die biezundere dag, die me altied bi'jblieven zal, he'k him 
persoonlik kennen leerd. Wat een inspirerende, boeiende en energieke man. Van die tied of 
het zien wark nog meer betekenis veur mi kregen en bin ik naor tal van lezings en tentoon-
stellings in de Schierstienze west. In 1997 was hi'j d'r zels nog bi'j, mar in 2002, doe zien 
dochter Sandra een prachtig verhael mit dia's holen het, was hi'j niet meer in staot te kom-
men. Veurig jaor hul Elsbeth Etty een mooie lezing over de roman Rembrandt. A'k clan daor 
in die doodstille stienze zitte, gaon mien gedaachten soms uut naor ien of meer van de Wilt 
Tjaardaverhaelen die in de omkrieten speulen. Et is hiel appat om te zien hoe enthousiaste 
meensken mit zovule liefde mit al dat wark van Theun de Vries doende binnen. Dat geft een 
geweldige sfeer. 
Twie jaor leden, doe Theun de Vries wegraekt is, hebben een peer van die meensken et 
Theun de Vriesgenootschap opricht om de naogedaachtenis in ere te holen. 
De meensken van dat genootschop, mit as drievende kracht de bekende schriever en vertel-
er Douwe Kootstra, zullen d'r wel veur zorgen dak nog vaeke in de mij dierbere Schierstien-
ze komme en da'k bi'j lezings mien verzaemeling nog wat uutbreiden kan.' 



Lily Köhler 

Droom 

In et plak waor as ik woon is sund een ha-
ventien anlegd. Graeg mag ik now en dan es 
kieken hoe as huusholings mit kiender daor 
vekaansie holen. 
Ok al is een schip wel tien meter laank... in 
de kejuit, waor as de daegelikse beslomme-
rings van et huusholen him ofspeulen, blift et 
schipperen. 
Om elf ure zit ik op een terrassien. 
An een taofeltien naost me zit een wat oolder 
echtpeer, krek zo onbeschoft as ik, naor et 
doen en laoten van de vekaansievierders te 
kieken. 
'Piet, pak es an! 
Uut de kejuit stikt de haand van een vrom-
mes, dat een plakkien bolle mit keze naor 
buten schoft. 
Piet hoolt mit zien iene haand een stok-
kend spiegeltien vaaste en mit zien ere een 
scheerkwaste. Dromerig kikt hi'j naor een 
maegien dat in een hiel klein bekiniegien 
over de steiger veurbi'jtrippelt. 
Hi'j geniet. Bi'j et zien van at dat moois dat 
de netuur toch mar ommenocht veur him in 
de anbieding het, let hi'j evenpies niet goed 
op en in een oogwink ligt de bolle mit keze 
tussen zien blote ti'jen. 
'G.v.d.!' heuren we niet at te beschaefd kIm-
ken vanuut et dure zieljacht. 
'Kuj' niet beter uut je doppen kieken! 1k zit 
hier ok niet veur mien lot in die hitte je bolle 
te smeren.' 
De man en de vrouw naost me... zi'j daen-
kend an heur kleinkiender en hi'j waachtend 
op wat aorigs dat gebeuren giet, rechten 
heur roggen. 
Veur de twiede keer komt de haand mit een 
broggien mit keze naor buten en onnetuurlik 
kalm heuren we Piet zeggen: 'Lekker meid, 
daankjewel..., die ere beweer ik wet veur 
doukies, veur a'k vissen gao.' 

As d'r op dit ogenblik een video maekt 
wodden zol, zôj' daenken kunnen dat de 
waetersport de alderaorigste hobby is die d'r 
op disse wereld bestiet. Mar d'r schoelt een 
addertien onder et gras. 
Inienen duukt d'r uut de kejuit een joongien 
van een jaor as zesse te veurschien mit een 
voetballe. 
An zien bedrokte gezichien is te zien dat hi'j 
Iaeter nôóit mar clan ok nóóit, krekkengeliek 
as zien heit, schipper wodden wit, omreden 
dat veren vusen te yule gesodemieter is... 
Nee, et joongien wodt voetballer. 
Op Piet zien kni'je staot een koemegien 
klem, tussen de hendel van de binnenboord-
moter en inkelde klossen en vallen van et 
grootzeil. 
Wissezekers het heit, op gezellige winter-
aovens, an vrunden verhaeld dat et yule lek-
kerder is om je baordhaoren in je eigen boot, 
in je eigen buterlocht, van je eigen gezichte 
te haelen in plak van in zoe'n supermederne 
badkaemer. 
Et joongien, dat onderwiels uut de kombuis 
onder mem heur vleugels weg kreu pen is 
en naor buten wit, takseert de ofstaand... 
springt... strukelt en vaalt mit een doodsklap 
tussen wal en schip. 
Ongelokkigerwieze zicht hi'j ok nog kaans 
om in et veurbi'jgaon de balle percies in et 
koemegien te mikken, zodat Piet zien blote 
di'jen overspuuld wodden mit glundig hiet 
waeter. 
'G.v.d.!' klinkt et veur de twiede keer. 
As een echte heit verget hi'j akkuut zien 
braandplakken, tilt zien kletsdeurnatte zeun-
tien an boord en ropt hulpeloos: 'Aháaaan!!!' 
An stikt heur heufd mit plakhaoren weer deur 
et deurtien van de kejuit en antwoordt: 'Wat 
zit ie now te zeiken, ik heb je toch al een 
twiede plakke bolle mit keze geven?' 



Omreden ik et now warkelik pienhik begin te 	De man naost me schoft zien stoel naor 
vienen om nog hanger naor de reboehiemae- 	aachteren en gniest. 
kende vekaansiegangers te kieken, zuuk 1k 	Mit een knipoog zegt hij zachies: 'Al weer 
stihlegiesan mien spuhlen bi:jenneer  en maek 	een droom in 't waeter valen...' 
risselvaosies am vat te gaan. 

Van de redaktie 

Stellingwarver Spreukekelinder 2008 

Begin juhi verscheen bi'j uutgeveri'je Van de Berg in Almere de Stehhingwarver 

Spreukekehinder veur et jaar 2008. Veur de nije kehinder hebben weer een funk tal 

meensken ni'j wark schreven. Et gaat daorbij am wark van Raehy Bakker (ge-

dichten). Khaas Baersma (katte verhaelen, riempies en gezegden). Ube Duursma 

(histarische verteblegies), Thijs van Galen (raafvaegels). Martha Haekstra (ver-

haehties), Harmen Hautman (gedichten), Henk Jager (vissen, insekten. amfibieën). 

Kees Kaapstra (vertehhegies), Jan Oasterhaf (striptekenings. gedichten) en Sjaukje 

Oasterhaa (verhaelen). Daarnaast verzargde de redaktie (Annie Dedden van BIas-

dieke en Sietske Bhaemhaff uut Oasterwaahde) zels ak veur bi'jdregen. Za zette 
Annie Dedden een fhink tal kuiers en fietstochten uut, en veurzag die butendat van 

aachtergrandinfermaasie, wiels Sietske Bhaemhaff a.e. veur de puzelties en fata's 

zargde. Naast nij wark wadde dr ak aarig materiaah zacht uut bestaande, mar 

wat minder bekende, Stehhingwarver baeken en uut tiedschriften en in de kehinder 

apneumen. 
Op de veurkaanten van alle blatties staan prachtige gezegden en riempies die 
ahlegere uut at Stehhingwarfs Waardebaek zacht binnen. Ok op sammige aachter-

kaanten is materiaah uut datzehde waardebaek te vienen. 

De Stehhingwarver Spreukekehinder is lane van de veertien spreukekehinders die 

Van de Berg uutgeft. Daarnaast geft de uutgeveri'je in Almere ak een Amsterdam-

Se, Braabaanse, Zeeuwse, Vehuwse, Westfriese, Ratterdamse, Grunninger, Friese, 

Aachterhoekse, Haagse, Twentse, Drentse. Overiesselse, (Behgisch) Limburgse en 
Surinaamse spreukekehinder uut. De Stehhingwarver Spreukekehinder is veur € 11.95 te 
kaop bi'j de Stelhingwarver boekewinkels en de Stehhingwarver Schrieversronte. 



Sjoukje Oosterloo. 

Nog veur de sutelaktie verschient bi'j de 
Steltingwarver Schrieversronte et eerste 
boek van Sjoukje Oosterloo. Et gaot om een 
bundet mit kotte verhaelen die de titel Malle 
Meraokels krigt. 
Sjoukje Oosterloo schrift 
at weer een hiel posien. 
Veul meensken kennen 
heur verhaelen wet uut 
'Op 'e schostienmaan-
tel', de Stellingwarver 
verhaelerebriek van de 
regionaole kraanten 
Stellingwarf, NOS en 
Anpakken. Daornaost 
is d'r ok mit riegelmaot 
wark van heur te lezen 
in De Ovend. 
Sjoukje Oosterloo het 
een protte aorighied an 
et schrieven in et Stel-
lingwarfs. Jaoren leden 
het ze al de kursus 
Stellingwarfs votgd, mar 
kwam deur ere drokte 
aenlik d'r niet an toe om 
d'r ok warkelik wat mit te 
doen. Totdat ze meer tied kreeg. En van et 
iene komt vaeks et aandere, want behalven 
dat ze heur eigen verhaelen, en now en clan 
gedichten, schrift, mag ze ok graeg et wark 
van eren vertaelen. Sjoukje is gewoon hiel 
graeg mit de tael in de weer. Op heur wark-
kaemer ligt et Stellingwarfs Woordeboek 
letterlik veur et griepen, ze bruukt dat hiel 
yule. Niet om te kieken naor de schriefwieze, 
want die beheerst ze ondertussen hiel goed. 
Ze zocht in et woordeboek hiel bewust naor 
mooie woorden en uutdrokkings om zo de 
riekdom van et Stellingwarfs zoveul meugelik 

te benutten. En dat ziej' weeromme in heur 
verhaelen, mar ok in wark dat ze vertaeld 
het. Zo vertaelt Sjoukje veur De Ovend 
altied de verhaelen van kollega-schriefster 
Lily Köhler en ze het ok die heur boek De 

Stoel ommezet in geef 
Stellingwarfs. Dat boek 
versch lent taeter dit jaor. 
Mar ok et laeste Tomke-
boekien het Sjoukje 
vanuut et Fries vertaeld 
in et Stellingwarfs. Weer 
een hiele ere kius, van-
zels, want veur kleine 
kiender gaoj' toch eers 
mit de taet omme as 
veur volwassenen. 
Sjoukje Oosterloo-Tie-
singa woont in Gersloot, 
mar komt van oorsprong 
van Oosterwoolde. 
Ze gruuide daor lieke-
wet op mit et Fries as 
thuustael. Toch was et 
Stellingwarfs heur niet 
vremd, want ze heurde 
dat genoeg om heur 

henne. Vandaege-de-dag praot en schrift ze 
et as glen aander en dat is beslist een grote 
ploeme richting Gersloot weerd. 
In Malle Meraokels wodt over daegelikse din-
kies verteld. In de verhaelen zit een boel hu-
mor, een inkelde keer liekewel best mit een 
serieuze ondertoon. De belevenissen in de 
verhaelen staon dichte bi'j de belevingswe-
reid van veul meensken, ien van de redens 
waorom ze graeg lezen wodden. Praktisch 
alle verhaelen in et ni'je boek bin spiksplin-
terni'j. Malle Meraokels teit 96 biadzieden en 
gaot€ 11,00 kosten. 



In De Ovend van 
juni vreugen we 
naor de zin of onzin 
van et vertae/en van r 
naeme Nederlaanse t 
gedichten, verhae/en, 
en zo) die al in drokvc 
verschenen binnen. I\ 
was de tied om te rea 
ren wat kot, misschier 
dat we daorom glen 
reakties binnenkre-
gen. Bin d'r onder 
Jim toch nog 
goenend die reageren wil/en op die vraoge, 
dan kan dat. We besteden d'r dan in et 
oktobernommer nog ommedaenken an. 

ir we hebben vanze/s Ok 
een ni7e vraoge. 

We wi//en graeg weten 
wat Jim de zin of onzin 

vienen van et 
schrieven van reis-

verhae/en in et 
Ste//in gwarfs. Ste/, 
Jim gaon een rond-
reize maeken deur 

China. Om we/ke reden 
oJ'je vers/ag daorvan in 
Ste//in gwarfs schrieven, 

of juust niet? Graeg Jim reakties 
véUr 1 september opsturen of mai/en naor 

et kantoor van de Ste//in gwarver Schrievers-
ronte in Berkoop. 

Gezaemelik projekt Peter Hiemstra en Johan Veenstra 

Longerlaand 

Op vri'jdagaovend 13 juli wodde et eerste exemplaor van Longerlaand, et ni'je boek 
van keunstener Peter Hiemstra en schriever Johan Veenstra uutrikt an oold-borgemeis-
ter Remco Heite. In et luxe uutvoerde boek kuj' genieten van prachtige ofbeeldings van 

keunstwarken van Peter Hiemstra en al even mooie gedichten van Johan Veenstra. Beide 
manluden hebben heur daorveur inspireren Iaoten deur, in heur ogen, speciaole plakkies in 
Stellingwarf. Van al die plakken het Sijtze Veldema foto's maekt die de hieltied bi'j de daor-

deur inspireerde keunstwarken en gedichten plaetst binnen. Jim zien daor op de volgende 

bladzieden een veurbëeld van. De exklusieve vormgeving van et boek is verzorgd deur de 

bekende vormgever Gert Jan Slagter. 
Drs. Remco Heite, letterkundige en keunstliefhebber was biezunder inneumen mit de 125e 

uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte, zo zee hi'j in zien reaktie en daankwoord. 
Hi'j fielseteerde veurzitter Doeke Duursma mit et risseltaot en de moed om zoe'n groot 

projekt an te gaon. Veur de uutrikkinge van et ni'je boek Iegden Peter Hiemstra en Johan 

Veenstra liekewel eerst mit een beamerprissentaosie ien en aander uut over et totstaand-

kommen van vufe van heur keunstwarken en gedichten. 

Nao et officiële pat van de aovend kon et wark dat in et ni'je boek opneumen is bekeken 

wodden in de grote zael van et gebouw van de Schrieversronte. De tentoonstelling d'r van 
wodde opneumen in de vier weken durende Eupen Stal. 
Longerlaand verscheen ienmaolig in een oplaoge van 1000 exemplaor en kost € 15,00 et stok. 



Et oolde huus 

Veurdat de schaolvergroting toesleug, bewarkten kleine boerties et Iaand in de Stellingwar-
yen. Et oolde huus van Johan Veenstra was zoe'n klein boerespullegien an de Binnenweg in 
Nihooltpae. Een aentien van de weg of tussen hoge wallen. Tot in de vuuftiger jaoren van de 
veurige ieuw was dr gien elektrisch en waeterleiding, mar pietereulielaampen en stallanteerns 
en veur et waeter een pompe in t aachterhuus en een regenbak butendeure. 



DE MOEDER, ET HUUS, DE BOOM 

1 3 

Op et oolde hiem In et hoist van de naacht En weer hek je verteld 

gruuit de bemoste heur ik et krimmeneren van oolde verhaelen: 

appelboom almar et wild steigerde peerd, 

schiever en schiever. van spanten en stielen, 

et kreunen van de koenen et inslaon van de bliksem, 

Hier heur 1k je stemme de ideurige bloemen, 

aj' de kiepen voeren, over al die lange jaoren die 'k veur mien moeder 

de marten kioppen, die votpoest binnen in een 

dc prikkcn hakkcn. plokte in et laand bij de 

oneindige zee van tied. diepe drinkerskoele. 

Hier brekt et locht Dan heur ik mien moeder, 1k hebbe je vraogd 

in de nao-oorlogse 

ideuren van krapte onder bi'j et trappegat, aj' et kien in mi'j nog 

en kleine dromen. mien naeme roepen. wel weerommekenden. 

En ik luusterde naor 

Tovert wat west het, 1k schiete rempend wakker 

van aachter wolkens en komme mit et eerste, et risselen van je blad 

vol gries verleden, en ik zag de dieze 

evenpies te veurschien. vaele locht weeromme uut de sloot kommen, 

naor de vroege morgen. 

die je woorden verpakte 

in kiamme watten, 

die de zeerte verzaachtten, 

de bliksem blusten en 

zorgden da'k et peerd 

in de machr kreeg. 





Fettle Alten 
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Veurdat 1k lezen kon, kon ik al veurlezen. 
In de eerste kiasse van de legere schoele 
op De Oosterstreek he'k et boekien mit et 
telvassien Tien Kleine Nikkertjes veurlezen. 
Ft boekien was mi'j zo vaeke veurlezen da'k 
et uut et heufd kende. Et oorspronkelike boe-
kien is schreven deur Frank Green in 1864. 
De versie die ik veurlezen hebbe, hadde 
nogal wat diskriminerende elementen, mar 
daor ha'k doe glen arg in. Op et moment lees 
1k mien kleinkinder een versie veur die niet 
discriminerend is en zi'j kennen et boekien ok 
al uut het heufd. 
Zo bin ik an 't lezen raekt. Op schoele was 
een biebeitheek en daor moch le elke weke 
een boek uut mit naor huus hebben. An ien 
boek ha'k niet genoeg, mar mien breur kreeg 
ok iene mit. Dat huip. En thuus weren d'r de 
boekies van Bruintje Beer en Plaatje. Prach-
tig. Mar ik moch niet altied lezen, want Opoe 
zee: 'Daor verknoei le de ogen mit'. Mien 
oolden tilden daor niet zo zwaor an. Mar et 
moch niet ten koste van mien naachtrust 
gaon. Toch heb ik vaeke in et voile mao-
nelocht of mit de zaklanteern an op bedde 
lezen. In de Friese Koerier zat zaoterdags 
altied een bladziede veur de kiender. Die las 
1k haost stokkend. In die tied las 1k de boe-
ken van Anne de Vries: Bartje, Bartje zoekt 
het ge/uk, H/Ide en AIIeen op de wereld van 
Victor Hugo. 
Doe 1k van de legere schoele kwam is bi'j 
oons de biebelbus rieden gaon. 
Wat een weelde. Elke weke een stok of drie 
boeken. In die tied vun ik de boeken van 
Cissy van Marxveldt prachtig en van Fenna 
Feenstra. Doe kwam de tied van muuilikere 
boeken an. Mulisch, Van het Reve, Edu-
ard Douwes Dekker, Stijn Streuvels en de 
gedichten van Joost van den Vondel, Goe- 

the en Heinrich Heine en zo nog een hiel 
riegeltien. Mar een romantisch boek zoas 
die van Margit Söderholm, Utta Danella, 
Gulbranssen en Sigrid Undset he'k ok mit 
graegte lezen. lndrokwekkend vun ik de 
boeken van Elisabeth Köbler-Ross en Joke 
Forceville-Van Rossum over starven en 
rouwverwarking. 1k herlees ze nog wel es. 
En dan nog de Stellingwarver boeken. 1k heb 
ze, docht 1k, haost allemaol lezen. Mar d'r 
kan mi'j iene ontglipt wezen. Ur is len boek 
dat 1k niet weer durf te lezen. Naachs goelen 
de honnen van Johan Veenstra. Dat komt 
deurdat et in et Stellingwarfs schreven is, en 
daordeur kommen d'r patten uut et boek slim 
dichte bi'j. De Iaeste tied he'k hiele mooie 
boeken lezen: Gruwelijke Huwelijksverhalen 
van Roald Dahl, De Avondboot, Eilandgas-
ten en Het Laatste Seizoen van Vonne v.d. 
Meer, De Eeuw van mijn vader van Geert 
Mak. Allemaole et lezen meer as weerd. En 
now bin ik mit It Wrede Paradys van Hylke 
Speerstra begonnen. Fries lezen is niet mien 
starkste kaant, mar ik heb een Nederlaanse 
versie aachter de haand. Dus mi'j ken niks 
gebeuren. Ok lees ik riegelmaotig nog even 
in Domweg gelukkig in de Dapperstraat en 
lees es een gedicht. 

Wat ik ok een hiel mooi boek viene, en wat 
ik kotleden lezen heb, is de trilogie Sultana's 
Leven (Sultana, Sultana's dochters en Sulta-
na's droom). Een waorgebeurd verhael over 
een prinses an et hof van et huus Al Saoed 
van Saudie-Arabië. Disse preenses riskeert 
heur leven deur heur levensverhael an een 
westerse vrouw te vertellen, de schriefster 
J.A. Sasson. Sultana is een opstaandige 
naor vri'jhied hunkerende vrouw. Deur heur 
opstaandighied lokt et heur om uuthuwlikt te 



wodden an een man die heur redelik anvuult 
en waor ze Ok mit praoten mag veurdat ze 
trouwen gaon. Zoks is in die kultuur onge-
brukelik. Ze bin onmetelik riek en hebben 
wel zes huzen over de hiele wereld. Die hu-
zen bin altied klaor om de femilie te ontvan-
gen, mochten ze et in et heufd kriegen om 
mit et privevliegtuug naor Londen te gaon of 
naor Cairo. Et boek besch rift hoe de rituelen 
binnen as d'r trouwd wodt, bi'j geboorte en 
bi'j dood. Mar et vertelt ok et op bedeveort 
gaon naor Mekka en op vekaansie gaon in 
de woestijn. As een maegien heur niet hoolt 
an de regels en op de ien of aandere me-
niere kontakt het mit een jongen, clan kan de 
vader besluten zoe'n maegien op te sluten in 
de vrouwekaemer. Ze moet daor blieven tot 

ze dood is. Hoe zoks toegaot wodt uutvoerig 
beschreven. Nao een tat huweliksjaoren be-
slot Sultana's man om een twiede vrouw te 
nemen. As Sultana daor van heurt maekt ze 
zovule trammelant, dat hi'j d'r van ofzicht. As 
bliekt dat Sultana bostkanker het, wodt dat 
mar terloops melded. Zoks het daor bliekber 
niet zo yule om de hakken. Een fascinerend 
en Ok wet wat luguber boek. 1k heb et in iene 
goeze uutlezen en bi'jtieden klopte me et 
hatte in de keel, zo spannend vun ik et boek. 
Wat ik hier nog graeg kwiet wit, is et vol-
gende. 1k zol d'r wet veur pleiten willen dat 
mooie boeken niet verfilmd wodden meu-
gen. 1k vien de film haost altied minder as et 
boek. 

Hiemkundemiddag veur onderwiezend passeniel basisonderwies 

Op woensdagmiddag 26 september is d'r in et gebouw van de Stellingwarver Schrievers-
ronte de jaorlikse hiemkundemiddag veur et onderwiezend passeniel van de basisschoelen 
in Oost- en West-Stellingwarf. 
Tiedens disse middag wodt ni'j lesmateriaol in et Stellingwarfs prissenteerd en uutdield. Zo 
zal o.e. uut et ni'je kienderboek De hollebollebomebos van Herma Stroetinga en Trudy Kra-
mer veurlezen wodde. Ft boek dat geschikt is veur kiender van de onderbouw verschient 
officieel op 10 oktober tiedens de kienderboekeweke. Et boek is een gezaemelike uutgifte 
van Stichting Het Drentse Boek en de Schrieversronte en wodde veur de Stellingwarven 
vanuut et Drents vertaeld. Uut et ni'je boek zal veurtezen wodden deur Femmie van Veen 
van Hooltpae. Daornao is d'r ommedaenken veur een spiksplinterni'je novelle veur de bo-
venbouw, die schreven is deur Sjoukje Oosterloo uut Gerstoot. Et is de twiede novelle van 
Sjoukje, twie jaor leden verscheen veur dezelde leeftiedsgroep Spanning in de Koepelbos. 
Veur et schoft wodt Ok de ni'je dvd Et ontstaon van de Lende rondpat, mit de daorbi'j heu-
rende bundel mit lessuggesties. Dvd en lesbundel wodden ontwikkeld deur Jaap Bijma en 
Derk van Dijken, die veurig jaor veur heur opleiding Regionaole ontwikkeling en innovaosie 
op et terrein van plattelaansontwikkeling an de Hogeschoele Van Hall/Larenstein stage 
leupen bi'j de Schrieversronte. 
Nao et schoft zal histo-tolk Frank Spijkers uut Buil een diet van zien pergramme over de ge-
schiedenis van de Bekhofschaans prissenteren. De histo-tolk ontwikkelde dat pergramme 
speciaol veur de eupening van de opknapte Bekhofschaans op oflopen 24 meie. Hi'j gong 
daormit naor de in de buurt van de Bekhofschaans staonde schoelen van Buil, De Ooster-
streek, Noordwoolde en Berkoop, omreden die schoelen bi'j de feestelike eupening betrok-
ken weren. Toegeliekertied dielde de histo-tolk een lesboek uut over de geschiedenis van 
de Bekhofschaans. Nao et optreden van Frank Spijkers kun schoelen eyt. een 
ofspraoke mit him maeken veur een bezuuk van him an heur schoele. Daornaost kun 
schoelen angeven as ze belang hebben bi'j et lesboek. 
As taeste onderdiel van de middag kun leerkrachten angeven waor ze, wat hiemkundig 
lesmateriaol angaot, verlet van hebben. 



W. de Jong 

Herinnerings an mien jeugd in Appe/sche (1) 

Bi'j et broggien 

Over de vaort in et dorp Appelsche tigt een 
broggien. Een drijbroggien. le kun d'r topend 
of mit de fiets overhenne en meer niet. Mit 
de fiets moej' hiel goed sturen aanders fiets 
ie d'r naost en zit le in de vaort. En aj' et 
naovertelten kunnen, clan kuj' thuus kleren 
dreugen. Et zal wel es veurkommen wezen, 
dat dit iene overkwam. 
An de noordkaante van de vaort, vtakbi'j dat 
broggien, staot een huus dat mien heit zets 
bouwd het. Daor bin ik op 'e wereld kommen. 
En mien ooldste zuster ok. Mien jongste zus-
ter is in een huus an de aandere kaant van 
de vaort bi'j oons kommen. Naost dat huus 
woonde de scheerbaos Nip. Et was Nip, mit 
wie ik een muuitike verhoting hadde, en dat 
kwam zo. 
Al hiel jong hadde ik nocht an zwemmen en 
dat is ok altied zo bteven. Doe 'k veur de eer-
ste keer et waeter in scheut en op zien hon-
ties netties naor de midden ploonste, hebben 
ze mi'j dat betet en uut et waeter viskt. Nip 
het mi'j doe op 'e kop hoten en veur de kont 
steugen om et waeter d'r uut te kriegen. Dr 
was vanzets hietemaot gien waeter binnen 
kommen, want ik was gewoon zwemmen 
gaon. Mar as ze je niet geteuven, clan holen 
ze je op 'e kop en slaon ze je veur de kont. 1k 
hebbe doe ok zegd dat hi'j veer zien boekien 
te buten gong. De onderlinge verholing was 
daormit veur attied vaastesteld. 
Mien mem dee heur best mi'j wat zindelik-
hied bi'j je te brengen en dat lokte ok wel 
aorig, heur. Mar die scheerbaos bemuuide 
him d'r weer mit deur tegen mi'j te zeggen 
van 'schiet mar in de broek, joongien'. 
Now, ik hebbe him van repliek dient, heur, 
deur te zeggen: 'Foei Nip, ie meugen mi'j 
zokke dingen niet teren'. Hi'j was daormit 
toekocht en is ofdreupen. 
Vanzets hebbe ik ok mit de kop tussen de 

stielen van de stoel zeten en hebben ze 
mi'j d'r uutzaegd, mar wie het dat now niet 
mitmaekt. Daor hoef ie gien praot van te 
hebben. Nee, et schaad op de mure vun ik 
van veut meer betang en hadde et d'r ok niet 
op staon. As ik die geweerwodde clan reup ik 
al hiel gauw een betien benauwd van 'ka-
duw, kaduw', en wus niet hoe ik daor weer of 
kommen kon. 
Doe mien zussien de huushoting verstarken 
kwam sleug bi'j mi'j et noodtot toe, ik kreeg 
kienderverlamming. Eerst had mem dat ok 
nog niet deur. Laeter bleek in et dorp een 
hieleboel kiender de ziekte te hebben. 1k bin 
daor hiel min van west, ik heb drie daegen 
veur dood tegen. En doe ik weer wat op-
teefde kon ik niet meer lopen. Dat het jaoren 
duurd en et is nooit hielemaol goedkommen. 
Mien mem kreeg d'r een protte wark van. 1k 
mos elke aovend in een hiet bad en vot d'r 
nao in koold waeter. Dat taeste was niet zo 
tekker, dat kuj' wet begriepen. Doe mien zus-
sien groot genoeg was en ok wet es in dat 
lekkere waarme waeter wot is ze mit kteren en at 
d'r bi'j instapt. Ok niet de bedoeting, geleuf ik. 
Et was ondertussen een minne tied wodden. 
Mien heit was timmerman bi'j et sannetorie 
west, mar deurdat hi'j bange was veur be-
smetting was hi'j daor votgaon en eigen baos 
wodden. Veut meensken kwammen bi'j him 
in de schutd te staon en hi'j gong fatliet. Daor 
woj' zels ok niet beter van, et gong niet goed. 
Laeter is uutkommen dat dat fall iete hiele-
maol niet neudig west hadde. D'r was nog 
wet wat geld over. Et weren de beruchte 
dattiger jaoren. Et huus waor wi'j woonden 
wodde verkocht en oons huusraod wodde 
zotange bi'j mien moeders oolden opsteugen. 
Dat is et ienigste uut die periode dat mi'j nog 
bi'jbleven is. 1k zie oons huusraod nog staon 
bi'j pake en beppe op de dele. 



Naor de zuudkaante van de vaort 

De zuudkaante van de vaort was een tek-
ker smoek plakkien. De veurkaante van et 
huus daor we in kwammen was wet op et 
noorden, mar deur de bebouwing an de 
aandere kaante van de vaort toch wet een 
betien beschut. Daor was best te wezen, as 
de ootde man die de westkaante van et huus 
bewoonde, mar niet zoe'n belangstetting veur 
oons mem had hadde. Op den duur gong dat 
dan ok niet meer. 
Jammer, zoe'n smoek ptakkien hebben we 
nooit meer had en oons mem het daor attied 
naor weeromme vertangd. 
Naost oons an de oostkaante woonde de 
ootde bakker, die bijen hut en die vaeke 
mit et stingeren van hunning doende was. 
Mien zussien en ik stonnen daor vanzets 
op de neuze bi'j, en dat leverde ok wet es 
een bijestik op. Dan was etjammeren, dat 
zuj begriepen. Meer dan een kootde schot-
teldoek d'r op zat d'r evenwet niet in. Et mos 
vanzels mar overgaon. Dan moej' dr ok mar 
niet zo dichte mit de neuze d'r bovenop zitten. 
Hoe et now krek zat weet ik niet meer, mar 
mien zussien en ik bin op een keer tegere 
boven op een witte schimmet naor de mark 
west. Dat was een groot feest, dat kuj' be-
griepen. Dat het oons zo goed votdaon dat 
wi'j tegere, zonder dat oonze ootden d'r van 
ofwussen, even taeter opni'j naor de mark 
gaon binnen. Dat was, bteek aachterof, niet 
hietemaot de bedoeting west. 
tk weet ok nog dat d'r op een keer zomar 
inienen een tedekaantien in de kaemer ston. 
Et is in diezelde tied west dat 1k mit mien heit 
op de fiets naor zien mem en mien beppe 
west bin om ofscheid te nemen. 1k heb heur 
nooit meer zien. Lange hebben we daor, 
deur de ootde buurman, niet woond en bin 
mit een praom verhuusd naor de eerste wiek. 

In et eerste huus op de eerste wiek 

Wi'j kregen een huus van de woningstichting 
waor Hotze de Kroon in woond hadde. Veur 
die tied een mooi huus, mar op de noord-
kaante en stimme kootd. Dat in tegenstelting 

mit et huus waor wi'j uutkwammen, dat ja 
tekker smoek was. De tuun was lege en ok 
koold, zodat pas taete in et veurjaor mit de 
bouw begonnen wodden kon. Mar mien mem 
was van de ootde man vertost en dat ver-
goedde veur heur veul. 
An de westkaante van et huus was over de 
hiete Iengte van et arf een hiele hoge mei-
doornhede, die nog veur wat beschutting 
zorgde veur de noordwester wiend. An die 
kaante was et wet Iekker smoek. 
Aachter et huus was nog een oolde hoolten 
pompe. Et waeter dat daor uut kwam was zo 
vies, dat niet iene daor van drinken wol. Die 
pompe is tangzemerhaand votraekt. 
Naost oons woonde de aarmmeester, dat 
teverde nogal es vremde feguren op. Mar 
veerder konnen we daor hiet goed mit op-
schieten. 
Veur et huus was de eerste wiek waor aj' 
goed visken konnen. Naachs een vissien an 
een smiettiende en de votgende morgen haj' 
soms een dikke aot. Mit eerpets koj' daor ok 
hiet dikke bteien mit vangen. Mit pieren kreej' 
meerst snotters, vanzets. 
Op een gegeven mement bin k daor ok nog 
boer wodden. Knieneboer wet te verstaon. 
Mien heit had een knienehokke timmerd en 
1k kreeg et beheer over een jonge vtaamse 
reus. tk heb et beest goed verzorgd, mar et 
boerebestaon het niet zo lange duurd, want 
de knien gong at gauw dood. D'r is nooit 
meer een nije kommen. 
Nao verloop van tied kregen wij ni'je buren. 
Een tuundersfemitie uut et Bildt. Hiet aorige 
meensken en ze hadden een goed onder-
hoten tuun mit beiestruken en boompies. 
Van de stokkies takken die mit et snuuien 
overscheuten het mien zussien een tune-
gien maekt mit attemaol stokkies op een 
riegettien. Dat is uuteindetik oonze beietuun 
wodden. We hebben attied een boet beien 
had. Van alderhaande soorten. Doe de aarm-
meester een ni'j huus bouwde mochten wi'j 
verhuzen naor de zuudkaante. Dat was een 
veuruutgang. 

(wodt vervolgd) 



Striptekenings van Jan Oosterhof 

Piere en Slakke 

Bi3 ankoop van € 17,50 of meer an Stellingwarver boeken ommenocht 

Op 31 augustus verschient et boekien mit striptekenings Piere en Slakke van Jan Oosterhoof uut 
Steggerde. Jan Oosterhof tekent al jaorenlaank tekenings mit de stripfeguren Piere en Slakke in de 

heufdrolle veur de Stellingwarver Spreukekelinder. Meerstentieds gaot et om slim aorige deurdaen-
kerties, somtieden het et ok mit een bepaold gebeuren of een aktualiteit uut oons gebied te mae-
ken. Dc strips bin altied mit humor daelezet, ok al is et onderwarp soms beheurlik serieus bedoeld. 

Jan Oosterhof wet zoks, krek as in zien gedichten, hiel goed te verwoorden en het butendat een 
goeie haand van tekenen. 

Deur de jaoren henne het blieken daon, dat hiel yule 
vte- 	 meensken Piere en Slakke mit groot plezier lezen en 

bekieken in de Stellingwarver Spreukekelinder. Een 
stok of wat van de strips verschenen indertied in de 
bundel Krentiesbrij, die in 2002 verscheen. In die 
bundel staon ok gedichten en kotte verhaelen van Jan 

d.z€ 	Oosterhof. Krentiesbrij is nog altied te koop veur 
o X 	

€ 6,50. Toch leek et de uutgeveri'je van de Stelling- 
warver Schrieversronte goed toe om een selektie van 
de Piere en Slakke-strips in een appat boekien te bun- 

V1c,.4, e eWde 	 delen. Veul meensken die de Spreukekelinder altied 
•1,—' 

 
Veer do 

- 	

o nos 	 kopen, zullen daor zeker wies mit wezen. De kelinder 
is now ienkeer een scheurkelinder, en meerstal wo'n 
de blatties d'r van niet beweerd. Meensken, die de 
beide stripfeguren nog niet kennen, zullen et boekien 
liekewel ok beslist warderen. 

Piere en Slakke telt 64 bladzieden en kost € 7,50. Bi'j anschaf van € 17,50 of meer an Stellingwar-
ver boeken, kelinders en/of cd's is et boek liekewel ommenocht! 

OPROEP Veurlezers vraogd!!! 
In saemenwarking mit de Stellingwarver biebeitheken orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte 
op donderdag 27 en vri'jdag 28 december veurleesmementen in verpleeghuzen en zorginstellings 
in beide Stellingwarver gemienten. Et doel van de gezaemelike aktie is om in die donkere tied van 
et jaor een plezierig extragien te verzorgen veur de vaeks ooldere, of zieke, en pattietoeren ok wat 
ienzeme bewoners. Op dit mement wodt uut alle Stellingwarver verhaelen die bi'j de Stellingwarver 
Schrieversronte op wat veur meniere dan ok bekend binnen een speciaole selektie maekt. Et thema 
van de veurleesaktie is Decemberverhaelen, naor iene van de boeken van Jouk. 
Veur de veurleesaktie in december bin vanzels gocie veurlezers neudig. Meensken die een betien 
ervering hebben op dit gebied of die d'r gewoon aorighied an hebben om in et Stellingwarfs veur te 
lezen, vraogen we om op disse oproep te reageren. Jim kun dat doen deur te bellen naor et kantoor 
van de Schrieversronte in Berkoop: 0516-451108, of te mailen naor info@stellingwath.nl, graeg 
veur 1 november. 
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Veekeuring in Berkoop. 

Een posien leden leut Jehannes Meester van Makkinge, mar van vroeger uut Berkoop, disse 

foto zien. Hij hadde de foto overneumen van een man die hi'j trof in Oold Ark in Makkinge. Et 

leek him aorig toe cm Jim dr, deur et plaetsen d'r van in De Ovend, van mit genieten te lao-

ten. Op de foto is een veekeuring te zien, zoas die vroeger holen wodde in Berkoop. Et plak 

is daor waor now et parkeerplak is, tegenover kefé t Waopen. De naemen van de beide man-
luden veuran bin bekend. Links staot Jan Schotanus en rechts is Albert Nijholt. Bin dr onder 

jim ok goenend die as nog meer meensken kennen die op de foto te zien binnen? Meester 

zol dat clan hiel graeg van jim heuren willen, zien tillefoonnommer is 0516-441627. 



Haimen Houtman 
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