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Ter Kennisse: 12 July 1823
Zoo is het dat wif U gelasten die
Hoofden des huisgezins van de dorpe,
Zander onderscheid van Godsdienst;
uitgezonderd echter de pubiielc gealimenteerden
by huyslcondinge can te zeggen op die dag des
morgens JO uuren in de Kercke te compareeren.
Lastigen U voorts, om op de dog der stemming
drie maai de flock te kiippen, te 8, 9 en JO uren
teikens honderd siagen.

Voorwoord

Na 'Na Driemaal Klokkleppinge' is een nieuwe bijdrage van Fokke Middendorp aan hetgeen
geschreven is over de geschiedenis van Weststellingwerf en flu in het bijzonder over de 'Westhoek' toegevoegd.
Het 1 3Ojarig bestaan van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf is de aanleiding geweest.
De Rabobank te Scherpenzeel maakt deze uitgave financieel mogelijk.
De immer actieve Fokke Middendorp beschrijft voor ons het leven en werken, maar vooral de
harde strijd van de bevolking van de Westhoek om het bestaan.
Dit gebied van de benedenloop van de Linde en de Kuinder of Tjonger was door haar lage hgging eeuwenlang prooi van het water. Als zodanig slechts karige bestaansmogelijkheden biedende aan diegenen die het harde werken en het zware leven voor lief namen om op deze plek
van de wereld te mogen zijn.
De onderhoudende schrijftrant van de schrijver neemt ons mee naar het verleden op een wijze
die ons, met onze huidige waarnemingen van landschap en kunstwerken in staat stelt een
voorstelling te maken van de verleden tijd van dit gebied.
1k ben er van overtuigd dat dit boekwerkje naast een bijdrage aan de geschiedschrijving over
deze streek een graag gelezen boek zal zijn voor ieder die het wel en hoe van Weststellingwerf
aan het hart gaat.
De burgemeester van Weststellingwerf
J. Schurer

Voorwoord bij de tweede, ongewijzigde druk
Wijien burgemeester Jan Schurer van West- S tell ingwerf liet in zijn voorwoord bij de eerste druk al
weten dat hij er van overtuigd was dat dit boek een graag gelezen boek zou zijn. Hij heeft het gelijk
aan zijn kant gekregen. Al lange tijd is dit boek van Fokke Middendorp met prachtige tekeningen
van Alfons G.H. Kruse uit Ter Idzard niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.
De uitgever heeft samen met Boekhandel Zwikstra in Wolvega besloten om te kornen tot een ongewijzigde tweede druk.
Elf jaar later zou het gerechtvaardigd zijn dat de auteur in de gelegenheid zou worden gesteld om enkele aanvullingen en korrekties aan te brengen. In goed overleg met de heer Middendorp heeft de
uitgever besloten uit overweging van de kosten om een ongewijzigde druk uit te geven. Wij hopen
dat de lezer daarvoor begrip heeft. De uitgever is van oordeel dat deze waardevolle publikatie voor
een breed publiek toegankehijk moet bhijven. Wij zijn Koninklijke Boom Pers te Meppel bijzonder
erkentehijk dat zij het mogehijk wilden maken, dat wij dit boek in herdruk kunnen brengen. Boekhandel Zwikstra zeggen wij hartelijk dank voor hun participatie in dit projekt. Tenslotte nam de Rabobank Wolvega e.o. op zich enige onvoorziene kosten voor haar rekening te nemen.
Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Jllustratieverantwoording
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Met hartelijke dank aan alien die mij hebben geholpen bij her samensteilen van dit boek

Inleiding

Driemaal klokkleppinge van telkens 100 slagen was in de grijze oudheid de manier om de
stemgerechtigde inwoners van de 'Vrije Natie van de Stellingwerven' bijeen te roepen. Dat
kon betekenen dat er een stelling of dorpsrechter moest worden gekozen, maar het kon ook
gaan over de benoeming van een pastoor of een schoolmeester. Een andere keer werden de
mannen opgeroepen om belangrijke bestuurlijke beslissingen te nemen of in gezamenlijk
overleg de hoogte van de belastingen vast te stellen.
Luiden deed men de kiok bij de aanvang van de kerkdienst en tij dens de uitvaart van een overledene; het overlijden als zodanig werd echter weer door klokkleppen bekend gemaakt.
Ook in geval van brand, watersnood of gevaar voor oorlogsgeweld werd de kiok gekiept en
wel in een stelsel van signalen met behuip waarvan bepaalde informaties aan ieder die onder
de 'klokslag' van het dorp behoorde, werden overgebracht.
Deze wijze van communicatie heeft mij altijd gefascineerd en vandaar de titel van dit boek.
Op mijn wijze wil ik nu ook de kiok kleppen en u over het verleden en het heden van de mij zo
dierbare gemeente Weststellingwerf nog jets vertellen. In dit geval gaat het over het meest
westelijke gedeelte, de Grote Veenpolder, populair gezegd 'de Westhoek'.
Nu is er a! in 1947 een dissertatie verschenen van de hand van de in Munnekeburen geboren
Dr. Bouwe Oosten, die hierin op wetenschappelijke wijze de geschiedenis van het gebied beschrijft. Aan dit voortreffelijke werk is door mij als amateur-historicus en verwoed 'sneuper'
weinig toe te voegen. U zult in mijn boek geen chronologische volgorde van feiten aantreffen,
zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden. Er zijn echter enkele zaken waarop in de
laatste jaren een nieuw licht is geworpen en die ik in dit boek onder uw aandacht wil brengen.
Dat is in de eerste plaats de geschiedenis van de Schoter- of Slijkenburgerzijl en verder het
ontstaan van het plaatsje Slijkenburg en de daar eens aanwezige burcht. Ook kon ik het niet
laten mijn theorie aangaande de vestiging van de eerste bewoners in de Westhoek naar voren
te brengen. Op de grootste ramp die het gebied ooit heeft getroffen, de watersnood in 1825, is
ook dieper ingegaan. Naast officiële gegevens bleek in het gemeentearchief van Weststellingwerf ook een versiag van de 'commissie door de Maatschappij van het Nut van het Algemeen
benoemd ter onderzoek naar edelmoedige daden in de jongste watervloed van 4 en 5 februari
1825' aanwezig te zijn. Verder is aandacht geschonken aan de burenplicht en andere oude gebruiken, terwiji ik heb gepoogd om door middel van enkele verhalen, interviews en persoonlijke herinneringen wat 'couleur locale' aan het geheel toe te voegen.
Grote dank ben ik verschuldigd aan Meine Jongschaap te Steenwijk, die het mij door een
prachtige serie foto's van het turfsteken en het rietsnijden mogelijk maakte deze moeilijk te
beschrijven werkzaamheden te visualiseren. Datzelfde geldt ook voor tekenaar Alfons Kruse
te Wolvega, die in zijn tekeningen zowel de sfeer van het landschap als in de illustratie van de
verhalen op voortreffelijke wijze heeft weergegeven.
In samenwerking met hen en nog talloze anderen heb ik mijn best gedaan de voor velen altijd
nog wat afgelegen, maar toch zo interessante 'Westhoek' een beetje dichterbij te brengen.
Fokke Middendorp
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Land en water

Er zal wel nooit met zekerheid kunnen worden vastgesteld in welk tijdperk de bodem
van het gebied dat wij kennen als de Westhoek van Weststellingwerf, de meest zuidelijk gelegen gemeente van Friesland, voor
permanente bewoning geschikt was.
Geheel buiten de zandrug gelegen, die als uitloper van het Drentse Plateau zich tot het
dorp Oldetrijne in de Stellingwerven uitstrekt, hadden eeuwenlang de beide Friese
regenrivieren, de Linde en de Kuinder of
Tjonger, er vrij spel. Bij hoge waterstand
stond alles onder water. Elzenbroekwouden
vormden, met de grauwe wilg en een veelvoud van moerasplanten, de vegetatie van
het gebied. Omstreeks 8000 v. Chr. moet hier
de veenvorming zijn begonnen1 , aangroeiende tot een laag van 2 a 3 meter, en tenslotte
langzaam uitrijzende boven het gemiddelde
peil van het water. Het aldus ontstane veengebied sloot aan bij dat van midden Friesland en moet als één geheel worden beschouwd met het Overijsselse, ten zuiden van
de Linde.
Langs de oevers en in mindere mate over het
gehele gebied hebben de rivieren een kleilaag
afgezet, iets wat voor de bodemvorming van
zeer groot belang is geweest.
Nu is de geschiedenis van land en yolk in de
Westhoek niet te beschrijven, wanneer niet
eerst wordt ingegaan op de loop en de betekenis van de beide hierboven genoemde rivieren. Tot Slijkenburg omsluit beider benedenloop het gebied; met de in 1748 gegraven
Helomavaart vormen ze de begrenzing. De
Tjonger, zoals ik haar verder noemen zal, en
de Linde zijn begrippen voor de Westhoekers, terwijl de aanwezigheid van nog een ri-

Stafkaart van het gebied

viertje, de Scheene, dat dwars door het gebied stroomt, nog eens bijzonder accentueert
dat het water het element is waar men door
de eeuwen heen mee moest leven en werken.
Van deze rivieren is de Tjonger de grootste
en de krachtigste. Ze heeft met haar lengte
van 60 km vanaf de oorsprong tot Slij kenburg altijd veel meer water moeten verwerken dan de Linde. Haar loop begint in de hoge venen nabij de grens met Drenthe in de
buurt van de Haule. In honderden bochten
slingerde zij zich door het landschap tot zij
een punt bereikte dat wij nu kennen als Slijkenburg. Het was daar, waar de Linde in
haar uitmondde. De Tjonger vervolgde haar
weg en bij een onderzoek in de Noordoostpolder bleek, dat haar loop nog was te volgen tot nabij Vollenhove.2
Later, toen de Zuiderzee ontstond3 en steeds
verder landinwaarts drong, was de monding
van de Tjonger terug te vinden enkele honderden meters ten oosten van Kuinre. Daarin
kwam weer verandering bij de aanleg van de
polder 'Het Bedijkte Rondebroek' omstreeks
het jaar 1433. Ten noorden van Kuinre werd
de rivier definitief afgedamd en stroomde al
haar water door het reeds eerder gegraven
Kuinderdiep - waarlangs de huizenrij van
Kuinre was gebouwd - zeewaarts. Haar oude
bedding is in de polder te volgen.
Een andere ingrijpende amputatie onderging
de Tjonger, toen in 1842 de dijk tussen de
Blankenhammerdijk bij Kuinre, en de Statendijk bij S!ijkenburg werd aangelegd.
Hierdoor werd de verbinding met de Linde
verbroken en door het graven van het Nieu1 J. Truter. Een voorlopig onderzoek naar de insterving van alnus glutinosa. Hollandia Baarn 1947.
2 G.D. v.d. Heide. Van landijs tot polderland, blz. 99.
3 In gedeelten tussen de jaren 1000 en 1300. Modderman, blz. 26-28.
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Situatie rond de samenvloeiing van de Kuinder of Tjonger en de Linde in Mt jaur 1073.
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we Kanaal langs de westkant van die dijk
kreeg de Tjonger wéér een nieuwe uitmonding in de Zuiderzee. Bovendien werd vanaf
Schoterzijl de Worstsloot verruimd, zodat
die kon fungeren als buitenkanaal, vanaf die
sluis naar de zee. Ten zuiden van Schoterzijl
werd zelfs de naam de Tjonger niet meer genoemd. Tot Slijkenburg sprak men nadien
van 'Bij- of Tussenlinde' en ten oosten van
de nieuwe dijk van 'Kromme Linde'.
De geschiedenis van de Linde is minder spectaculair. Zij vindt haar oorsprong in het gehucht Tronde in Ooststellingwerf en haar
einde, na 43 km in Slijkenburg. Het stuk Slijkenburg tot Kuinre is aan de Linde toegevoegd toen, in 1842, de Tjonger in Slijkenburg werd gedempt.
Het moet omstreeks het jaar 1000 zijn geweest dat er in het hierboven genoemde gebied voor het eerst sprake was van menselijke
activiteiten. Waarschijnlijk een verkennen en
aftasten van mogelijkheden want erg aanlokkelijk moet het er destijds in onze Westhoek
niet hebben uitgezien. Water en onland4 , in
deze twee woorden is alles gezegd. Dat is een
zekerheid, voor de rest blijft het de eerste 100
jaar raden, met slechts hier en daar een enkele
kleine aanwijzing die wat houvast kan geven.
Zo is er in het archief van de voormalige
Schoter- of Slijkenburgerzijl, een schrijven
uit 1842 van de notaris Attema uit Oldeberkoop5 , waarin hij spreekt over visrechten bij
de nieuwe Schoterzijl in het jaar 1073.
De notaris schrijft er bij dat hij deze gegevens 'woord voor woord' heeft gekopieerd
uit een oud Zijiboek, dat zich op de griffie te
Leeuwarden bevindt, zodat we moeten aannemen dat dit jaartal juist is.
Dat houdt dan in dat men omstreeks dat
tijdstip daar al begonnen was met het aanleggen van een dijk. Aangezien het gehele gebied eigendom was van de bisschop van
Utrecht en ressorteerde onder het St. Odulfsklooster te Hemelum, nabij Stavoren, kan
worden aangenomen dat kloosterlingen de
hand hebben gehad in dit werk.
Nu betrof het hier nog binnendijken. De zee
was nog ver weg. Vondsten in de Noordoostpolder hebben aangetoond, dat het vasteland
zich in die jaren nog kilometers ver ten zui-

Het oude voetpad dat eens het eerste dijkje was in
de Westhoek. Daarnaast de padsloot. 00k al vergane glorie, want eens voeren daar de punters en
rurfbokken doorheen.
den van Kuinre uitstrekte. Hoever die dijken
doorliepen en of ze zich ook langs de Linde
hebben uitgestrekt, blijft voorlopig nog een
raadsel. Om een inzicht te krijgen in de totale
en uiteindelijke bedijking van de Westhoek,
is het noodzakelijk dat wij eerst eens het gehele bedijkte gebied van Weststellingwerf
onder de loep nemen. Daar de meeste van deze in de grijze oudheid aangelegde dijken inmiddels paden of wegen zijn geworden, gebruik ik de tegenwoordige benaming.
Als vaststaand feit kunnen wij hierbij aannemen, dat de eerste permanente vestigingen
op de reeds eerder door mij genoemde, zandrug hebben plaatsgehad. De dorpen (Olde)Holtpade, Ter-Idzard, (Olde)Holtwolde,
(Olde)Lamer en (Olde)Trijne of Trinda, zijn
hiervan de oudste. Wolvega was niet meer
dan een kleine nederzetting ten zuiden van
4 Onland; woest, moerasachtig land.
5 Zie hoofdstuk 4.
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het tegenwoordige dorp, de Haule (later de
Heide) genaarnd. Over die zandrug liepen enkele voetpaden. In het midden de Haulerweg
= Hogeweg, die we in Spanga nog weer terugvinden. Zuidelijk een pad van Oldeholtpade naar een hoog punt zuidwestelij k van
Oldetrijne (boerderij Miedema), waar eens
Oost-Trinda als afscheiding van Oldetrijne
werd gesticht, en tenslotte een pad langs de
noordelijke rand van de zandrug, waaraan
Oldehoitwolde en Oldelamer lagen. Dit pad
en de Haulerweg zijn later in zuidelijke richting doorgetrokken en werden bij Spanga samengevoegd.
Tussen de zandplaat en de rivieren lag het
boezemland. Ook aan de overkant van de
Linde en de Tjonger was dat, kilometers
breed, aanwezig. Bij hoog water was het een
onafzienbare watervlakte. Dan moet de
zandplaat daar als een schiereiland hebben
gelegen.
Toch schijnt men ook op de zandplaat last te
hebben gehad van het water. Om het 'schier-

eiland', als ik het zo noemen mag, werd een
dijk gelegd: de Weerdijk. Beginnende bij het
hoge zand in Ter-Idzard kennen wij hem als
Kerkweg en Slingeweg in Oldehoitwolde. Als
Weerdijk en Stadburen in Nijeholtwolde en
dan ging hij -want dat is verleden tijd - bij
het dorpshuis —de oude school —ongeveer
een kilometer in noordelijke richting, waar
hij her verlengde van de Hoofdweg bereikte.
In Oldelamer buigt hij af naar Oldetrijne en
volgt de Sonnegaweg tot de Pieter Stuyvesantweg. Tot Wolvega was deze weg, als Lindedijk ook een onderdeel van deze bedij king.
Ten oosten van dat dorp was de Stellingenweg tot de hoge gronden bij Nijeholtpade
eveneens Lindedij k.
In de dijken van deze waarschijnlijk eerste
polder van Weststellingwerf lagen 4 zijlen of
kleine sluizen: In de Oldetrijnstersloot, in de
Scheene, de Oldelaamstersloot en in een
sloot die later is vergraven tot Schipsloot
naar Wolvega. Om dit beeld even compleet
te maken: Oost-Trinda verdween en werd

De c/jfk langs c/c Linde die nu al eeuwenlang de Westhoek beveiligt tegen het water.

Sonnega. Wolvega ontstond in een restgebied tussen Oldetrijne/Sonnega en Oldeholtpade. Nijehoitwolde en Nijelamer werden
langs de Stadburen - een gedeelte van het oude voetpad - gebouwd. Het meest westelijke
gedeelte van het laatste langs het voetpad
dat daar achter het kerkhof langs liep. In 01delamer lag de dijk noordelijk van het voetpad. Van lieverlee verplaatste zich het dorp
daarheen. In Oldetrijne lag de kerk buiten de
dijk. Niemand zal ooit weten waarom dit zo
is gegaan. Met de Weerdijk was als het ware
een fundament gelegd waarop later de bedijking van de Westhoek is gebouwd.
Het voetpad is hier de eerste bedij king geweest van de aanvankelijk moeizaam op
gang komende kolonisatie. Men moet zich
niet te veel van deze dijken voorstellen, maar
het waren wel degelijk waterkeringen. Nijetrijne en Munnekeburen zijn als eerste binnen die bedijking gebouwd. Bij Nijetrijne
weten wij dat door de plaats waar de kerk
heeft gestaan, het 'Kerkhofstuk', en in Munnekeburen, dat aanvankelijk, de naam zegt
het duidelijk, een nederzetting van monniken
is geweest, geeft de kaart van Schotanis uit
1712 dat nog duidelijk aan.
Het moeten deze monniken zijn geweest, die
de verdere bedij king van de Westhoek ter
hand hebben genomen. De overlevering wil
dat zij er gewoond hebben in een aldaar
staand klooster, maar in de lijsten van Friese
kloosters is nergens sprake van een dergelijke
instelling. Waarschijnlijk is er sprake geweest van een uithof van het St. Odulfsklooster. Zeker is dat de kerk van Nijetrijne
er enige invloed had. In de Beneficiaalboeken van 1545 lezen we dat '6 acker landts
Summa doen deze te huyr 20 Phil. guldens,
doch de Pastorie van Nijetrijne trekt hier
jaerlijks van 42 Vlaamsche'.
Het moeten deze monniken zijn geweest, die
de dijk/weg, de Hoofdweg, Spangahoekweg
en de Pieter Stuyvesantweg vanaf deze
laatste tot de Sonnegaweg hebben aangelegd.
Het daardoor ontstane binnendijkse gebied
sloot zo geheel aan bij de Weerdijkspolder.
Bij Oldelamer wordt deze dijk haaks op de
bestaande Weerdijk geplaatst en clan is hij
verder op de kaart gemakkelijk te volgen.

Nadat de dijk is voltooid, zien wij dat er in
Oldelamer ten noorden van de Kerkeweg
boerderijen verrijzen en blijkt uit de Beneficiaalboeken dat aan de Pastorie van Oldelamer een tweede vicarie wordt toegevoegd.
Scherpenzeel verrijst, in tegenstelling tot
Munnekeburen, buiten het voetpad en binnen de nieuwe Hoofdweg/dijk. Dat is ook
het geval in Spanga, waar de kerk wel binnen
het voetpad staat.
Met de aanleg van deze dijk/weg is de eerste
fase van de bedij king van de Westhoek voltooid. Hoewel het verkeer binnen deze bedijking vrijwel uitsluitend over het water plaatsvond, wordt nergens gesproken over een finke sluis die aansluiting gaf op de rivieren.
Bij het begin van de Spangahoekweg was een
zg. Overtoom, waar vaartuigen over de dijk
werden getrokken. Bij het begin van de
Spanga Wetering was een zijl, met êên stel
deuren waardoor water van de Scheene geloosd kon worden. Ook op het eind daarvan,
bij de Linde was een dergelijk zijl. Er schijnen ook resten van een zijl gevonden te zijn
in Munnekeburen in de Oude Johannessloot.
Hierdoor kon dan overtollig water naar de
Tjonger afgevoerd worden.
Wanneer de dijk langs de Linde is aangelegd,
is niet met zekerheid te zeggen. In een verordening over het onderhoud van dijken in
Friesland - het Graet Arbitranit - uit 1533
staat: 'Ende die van Stellingwerf westeynde
sullen huer eygen dycken zoe zij bys her gehadt hebben, opmaeken ende van nu voortaen onderhouden' en dat wijst erop dat deze
dijken er in dat jaar al lagen.
Zij liepen vanaf Slijkenburg tot aan Gapenburg, een gehucht, enkele honderden meters
ten oosten van de Helomavaart, vanwaar een
zg. Opdijk aansluiting maakte met de dijk/weg - nu de P. Stuyvesantweg - naar Wolvega.
De Linde was - en bleef tot 1842— een open
rivier, waarin het zeewater bij vloed opdrong. Uitloop bij hoog water was mogelijk
op de Broeklanden aan de Overijsselse kant
van de rivier. Daar was de 'Sydwend' tussen
Oldemarkt en Blankenham de waterkering.
Wel lagen daar, evenals verderop ten floorden en ten zuiden langs de Linde lage kaden,
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zg. zomerdijken, die de boeren zomers bij
het hooien tegen een plotselinge verrassing
van hoog water moesten beschermen.
Langs de Tjonger kwam in 1702 de Statendijk met de Schoterzijl en ook daar lagen al
lang lage kaden langs de rivier. Langelille is
aan deze kaden verrezen.
Dat alles kon echter niet beletten dat de
schoolmeester van Scherpenzeel, meester
Bergsma, in 1858 schreef dat, toen hij 4 jaar
geleden in Scherpenzeel kwam, het water op
Nieuwjaarsdag nog tegen de ruiten spatte,
maar dat nu gelukkig door het aanleggen van
de Grote Veenpolder deze ptaag tot het verle-
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den behoorde.
Veel van die dij ken en kaden werden later
wegen, 1k kom daar nog op terug. Wat wij
zien tot het midden van de 20e eeuw, is een
geisoleerd gebied dat slechts over twee slechte - wegen Wolvega kon bereiken en dat
verder met Friesland vrijwel geen verbinding
had. Wet was in 1795 door bemiddeling van
de Schoterzijl de Nieuwe Weg tussen Scherpenzeel en de Statendijk aangelegd, maar
vanaf deze dijk waren alleen met vee! moeite
Lemmer en Kuinre te bereiken.
Het zou nog lang duren, voordat dit isolement werd opgeheven.

De eerste bewoners

Het blijft een raden en zoeken, want er is
niets dat ons zekerheid kan verschaffen over
de herkomst van de eerste bewoners van de
Stellingwerven. Theorieën genoeg; geen
schrijver die de Stellingwerven als onderwerp
heeft gekozen, die er zich niet aan waagt.
00k ik ben van plan aan al deze veronderstellingen de mijne toe te voegen, al zal
deze zich dan ook toespitsen op de eerste bewoners van onze Westhoek. Dat ik me op
glad ijs waag is zeker.
Over een ding is vrijwel iedereen het wel
eens: de Stellingwervers zijn van oorsprong
geen Friezen. Door de 'echte' Friezen, die
hun thuishaven ten noorden van de rivier de
Tjonger hebben, worden ze dan ook aangeduid als 'Oertsjongsters', hetgeen eigenlij k
wil zeggen dat ze, hoewel inwoners van de
provincie Friesland, als Fries niet helemaal
voor vol worden aangezien. Er zijn er zelfs
die, prat gaand op hun Friese taal, spreken
van 'krompraters', waarmee ze dan echter
net jets te ver gaan. De echte Stellingwerver
spreekt Stellingwerfs, een Fries-Saksische
streektaal, die gesproken wordt in Oost- en
West stellingwerf en die veel lijkt op het
Zuidwestdrents en het Noordwestoverijssels.
Dat is echter niet het enige dat hen van de
overige Friezen onderscheidt. Aard en mentaliteit zijn volkomen anders. Of de Stellingwervers beter of slechter zijn, durf ik niet te
beweren. Van oorsprong zijn ze, zoals algemeen wordt aangenomen, Saksen. In de loop
der eeuwen zal daar echter wel wat ander
bloed aan zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er
dan nog aanwijzingen van die afkomst te
vinden in benamingen die een uitgesproken
Saksisch karakter hebben. Ook in de bouw
van kerken en boerderijen vinden wij dat terug, terwijl tenslotte het feit dat de gestichte
parochies die, op een voor ons belangrijke

uitzondering na, aanvankelijk alle behoorden tot de kerk van Ruinen, absoluut op een
kolonisatie vanuit het oosten wijzen. Die belangrijke uitzondering is in dit geval onze
Westhoek. De kerk te Scherpenzeel behoorde tot het St. Odulfsklooster te Stavoren. Zij
komt voor op de lijst van kerken en kapellen
die dat klooster in 1245 heeft opgemaakt.
Een buitenbeentje zou je het kunnen noemen
onder de Stellingwerver parochies.
Nu ben ik van mening dat, hoewel notaris
Attema al over de Schoterzijl spreekt in
1073, er maar niet direct vestigingsmogelijkheden waren in het de Westhoek omvattende
gebied. Bij een mogelijke ontwatering na die
datum zou er een inklinking van het veen
plaatsvinden die in decimeters, zo niet in meters gemeten kon worden. Bovendien ging
datzeer geleidelijk, zodat permanente bewofling nog in een reeks van tientallen jaren vergeten kon worden. In 1245 zien we echter een
kerk in Scherpenzeel staan. In een vorige opgave van kapellen uit 1132 wordt hij nog niet
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Echtpaar uit de
Stellingwerven
in de 19e eeuw.
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Situatie rond 1398. Wibernessate of Wijbkrburen is flier op de juiste p/oats aangegeven.
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genoemd. In het vorige hoofdstuk heb ik erop gewezen, dat Scherpenzeel, in tegenstelling tot Munnekeburen, tussen het voetpad
en de Hoofdweg is neergezet. Tussen 1132 en
1245 moet dus die Hoofdweg/dijk door het
gebied zijn gelegd. 1k wil daar nog even nader op ingaan. Het oude Munnekeburen en
Nijetrijne lagen tussen het voetpad en de
Scheene. Nu bij het mechanische opschonen
dieper wordt uitgegraven dan voorheen,
komen er veel scherven van aardewerk naar
boven. Het zijn resten van zwarte potten en
pannen uit de Be eeuw. In Munnekeburen
komen ook dakleien naar boven. Zou er dus
inderdaad een uithof van een klooster hebben gestaan? Hebben ze daar een jets beter
onderkomen gebouwd voor de monniken
dan de met net gedekte boerenhuizen? Dat
leggen van die dijk met primitieve middelen
moet natuurlijk een werk van jaren zijn geweest. Hopelijk lukt het eens deze vragen op
wetenschappelijke wijze te beantwoorden.'
De oorkonde waarop ik mijn in de aanvang
van dit hoofdstuk genoemde theorie aangaande de eerste bewoners van de Westhoek
heb gebaseerd is er een uit 1 165. Dan staat de
bisschop Godfried van Utrecht een aantal
Friezen toe zich op een aan hem, de bisschop, toebehorend stuk grond te vestigen.
De vertaling die de bekende historicus
D.W.J. Formsma hjervan geeft in het tijdschrift Saxo-Frisia 1940 onder de titel 'Friese
kolonisatie in Kuinre in de 12e eeuw' luidt als
volgt: 'Wij staan de Friezen van Lammerbroek toe, het stuk grond gelegen tussen
Rutheriksdole en Wibernessate en tussen de
Oude Lenna en Kunren te bewonen en te bezitten; eveneens veroorloven wij hun daar
een kerk te bouwen, op dringend verzoek en
bemoeienis van den eerwaarden priester Egbert. Voornoemde mannen zullen voorzegd
stuk grond bezitten op voorwaarde dat zij
voor elke tien roeden ontgonnen land jaarlijks op Sint-Maarten een penning zullen betalen als tiende: de wereldlijke en kerkelijke
rechtspraak behoudt de bisschop zich en zijn
opvolgers voor, of wel den Eerbaren geestelij ken, die in hun opdracht voor hen zullen
optreden'.
Hier is m.i. duidelijk sprake van uit Lam-

merbroek (Lemmerbroek) komende Friezen,
die onder leiding van hun priester Egbert
zich elders gaan vestigen ... inter Rutheriksdole et Wibernessate et inter Lenna antiquam et Kunren... staat er letterlijk.2
Over de situering van het betrokken gebied is
men het nooit eens geworden. Dr. Formsma
is van mening dat het hier gaat om de latere
Heerlijkheid Kuinre. Mevr. Dr. M. Hartgerink-Kooimans daarentegen verklaarde dat
de oorkonde moest worden gezien als de
stichting van het dorp Oldelamer. Hoewel in
de oorkonde de vier grenzen van het gebied
duidelijk zijn aangegeven, weten beide onderzoekers er toch niet goed raad mee en
vooral Rutheriksdole is het grote struikelblok.
Naar mijn bescheiden mening zijn beide opvattingen onjuist. Waar duidelijk gesproken
wordt van de Linde en de Kuinder of Tjonger, gaat Dr. Formsma de door het latere gebied van de Bedijkte Rondebroek stromende
Kuinder de Oude Linde noemen, en de Stevenssloot, de latere Worstsloot, als de uitmonding van de Kuinder. Wibernessate zag
hij als het latere Wijberburen in de Kuinder
Buitenpolder en Rutheriksdole als een grensscheiding, liggende in het land dat later door
de Zuiderzee werd opgeslokt.
Daar er echter in een oorkonde uit 1118 al
sprake is van Kuinre, gaf Dr. Formsma wel
toe, dat in dat geval zijn theorie niet klopte,
maar hij opperde de wel erg gezochte veronderstelling dat Kuinre nadien door brand zou
zijn verwoest en later (in 1165) weer zou zijn
opgebouwd. Hij beindigde de ontstane discussie over deze kwestie met vast te stellen,
dat met Wibernessate in ieder geval het latere
Wijberburen was bedoeld.
Mevr. Dr. M. Hartgerink-Kooimans, en met
haar Dr. I.H. Gosses, verdedigde de mening
dat de bewuste Friezen niet afkomstig waren
uit Lammerbroek, maar zich daar gevestigd

I Bij de kloosterbouw is pas in ± 1300 sprake van het
gebruik van leien of dakpannen in Friesland. Daarvoor
was het alles net wat de kiok sloeg. Veel kans dat dit leien van een uithof zijn is er dus niet.
2 Priester Egbert heeft de leiding als 'locator' = letterlijk uit het latijn; verhuurder, verpachter, uitbesteder.
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hadden. Zij lokaliseert Lammerbroek als de
dorpen Olde- en Nijelamer. Dr. T.H. Oosterwijk3 meent dat niet de dorpen zeif worden bedoeld, maar het moerassige land bij
deze dorpen.
Ook pastoor M.H. de Vries spreekt in zijn
boek 'De historie van Weststellingwerf' over
deze oorkonde. Hij aanvaardt de mening van
bovengenoemde historici, dat hier sprake is
van de geboorte van Oldelamer. Hij meent
dat hier een kolonisatie van Friezen plaatsvond in 'Lammerbroek', de dorpen Olde- en
Nijelamer en dat deze Friezen zijn gekomen
uit her zuiden van Friesland, dat onder
geestelijke invloed stond van het St. Odulfsklooster te Stavoren. De zich uitbreidende
Zujderzee had hen verdreven.
Naar mij•n menins kunnen wij de dorpen
Olde- en Nijelamer in dit verband beter vergeten. Deze dorpen liggen inderdaad tussen

Linde en Kuinder, echter de zuidgrens is hier
niet de Linde, maar de Scheene. 1k geef toe
er is een zekere overeenkomst in de naam
Lammer of Lemmer, maar dat is clan ook het
enige.
Over de beide andere grenzen wordt in het
geheel niet gesproken.
Bij Oldelamer is ook nooit over 'broeklanden' gesproken. De daar aanwezige, ongeveer 3 km brede boezemlanden tussen de
zandrug en de Tjonger zijn nooit bewoond
geweest. Oldelamer was, ik heb u dat al verklaard in het vorige hoofdstuk, van oorsprong een nederzetting tussen een voetpad
en de Scheene, die zich later verplaatste naar
de Weerdijk.
Wanneer wij echter aannemen en clan kom ik
op het punt waar 1k wezen wil, dat de West3 De vrije natie der Stellingwerven, blz. 28.

Her riviertje de Scheene. Winter 1985.
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hoek in zijn geheel, of alleen het gebied van
de dorpen Scherpenzeel en Spanga, het in de
oorkonde van 1165 bedoelde gebied is, komen we dichter bij huis.
Wij hebben clan 3 zekere grenzen; de Linde,
de Kuinder of Tjonger en Wibernessate of
Wijberburen. Van de twee eerste zijn we zeker. De laatste vereist nog een korte verkiaring. Wijberburen lag ten zuiden van de
Tjonger tussen Schoterzijl en Slijkenburg.
Vrijwel altijd is aangenomen dat het aan de
Tjonger tussen Kuinre en Slijkenburg lag. In
de wetenschappelijke studie van Kroes en
Hol uit 1979 wordt het gehucht daar op bladzijde 220 duidelijk geplaatst. Daar bevinden
zich echter de 'Hoge Blinken'5 . Wibernessate
moet hebben gestaan op een duidelijk door
Veenenbos6 aangegeven zandhoogte ongeveer 250 m van de grote bocht in de Tjonger,
ten westen van Slijkenburg.
Hierbij kunnen wij clan ook nog gerust aannemen, dat het bezit van de zate de gehele
noordkant van het gebied langs de Tjonger
betrof. De derde grens van het gebied kan
dus ook met zekerheid worden vastgesteld.

Blijft nog de laatste; Rutheriksdole, dole=
grens. Die te vinden wordt moeilijker. Bekend is dat het gebied van de bisschop zich
tot ver in Overijssel uitstrekte. Het St.
Odulfsklooster en Vollenhove waren hierin
belangrij ke steunpunten. Friese kolonisatie
vond op versehillende punten plaats. Staphorst en Rouveen zijn door Friezen gesticht.
Ook in Genemuiden was tot in het laatste
van de vorige eeuw nog Friese invloed merkbaar.
Het is langs de rand van dat enorme woeste
gebied, dat wij de naam Rutherik tegenkomen in het Cartularium van het kapittel der
St. Clemenskerk te Steenwijk. Daar is sprake
van Roderixvene in Kempen were'. Het lag
ten oosten van het oude Scheerwolde, langs
de Lake= grensweg. Tot in het begin van deze eeuw was er nog sprake van de Ruxvenigerweg en van een groot ingepolderd veengebied Ruxiand of in de Volksmond Rusland
5 Nu staat daar een boerderij, Wijberburenweg no. IF.
6 Geologische kaart Veenenbos.
7 B.M. de Jonge van Ellemeet. Het cartularium van
het kapittel der St. Clemenskerk te Steenwijk, blz. 18.

Actie-voerende nakomelingen van de Friezen tilt Lammerbroek.
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genaamd. Ook in het archief van het huis
Oldhagendorp te Vollenhove van 1262-1862
komt de naam Rooderic geregeld voor. Elders worden wel de kerspelen Spangen,
Scherpenzeel en Munnekeburen genoemd,
maar het is mij niet moge!ijk hier een nader
verband te leggen. Het enige dat 1k nog kan
aandragen is, dat het Roderixveen hemelsbreed op nauwelijks 5 km van onze Westhoek was gelegen en dat de hierboven genoemde Lakeweg thans eindigt op nog geen
kilometer afstand van de Driewegsluis.
Resumerend durf ik te veronderstellen dat de
Westhoekers van oorsprong de in de oorkonde van 1165 genoemde Friezen zijn, die eens
door de oprukkende Zuiderzee van de broeklanden nabij Lemmer werden verdreven.
Daar bij Lemmer was inderdaad sprake van
'broekianden'.
En mag ik dan tenslotte nog een klein argument aanhalen ter versteviging van mijn theone? In de Beneficiaalboeken van 1580 komen in de Westhoek opmerkelijk veel Friese
voornamen voor ten opzichte van de andere
Weststellingwerver dorpen. 1k weet, het is
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dan bijna 4 eeuwen later, maar in een tijd dat
er nog geen sprake was van familienamen,
kan het een aanwijzing zijn.
Een vluchtig onderzoek laat zien dat in 1580
in de dorpen Spanga, Scherpenzeel, Munnekeburen en Nijetrijne van de namen die wonden vermeld ongeveer 2/3 specifiek Friese
voornamen zijn en 1/3 elders veel voorkomende namen waaronder o.a. Pieter, Jan,
Jacob, Hendrik, Andries, Maarten en Klaas
zijn gerekend.
Opmerkelijk is dat in Oldelamer slechts 1/5
van de namen Fries is. In Oldetrijne daarentegen is weer 2/3 Fries en 1/3 algemeen.
Hieruit zou de conclusie zijn te trekken dat
de dorpen in de Westhoek Friese nederzettingen zijn geweest. Oldetrijne hoort daar dan
ook bij. Oldelamer daarentegen geeft duidelijk een beeld van uit het oosten stammende
namen. Zeker is dat in die tijd niet alleen de
namen steeds van vader op zoon over gingen,
maar dat ook huwelijken meestal binnen die
gemeenschap werden gesloten, zodat ook
van buiten af niet veel nieuwe namen binnenslopen.

De Schoterzijl

Al eeuwenlang is de in het uiterste westen
van de gemeente Weststellingwerf gelegen
Schoter- of Slijkenburgerzijl onverbrekelijk
met onze Westhoek verbonden geweest. Wie
in de geschiedenis van de Zijl, zoals wij hem
kortheidshalve verder zullen noemen, duikt,
moet diep graven. Heel erg diep, want reeds
uit het jaar 1073 is er een aanduiding van visrechten bij deze waterkering. Ruim 900 jaar
geleden en dat is bij het naspeuren van plaatselijke geschiedenis een lange tijd.
Het grootste gedeelte van dat tijdperk was de
taak van de Zijl: de beheersing van bet water
van de Zuidfriese regenrivier de Kuinder of
de Tjonger en het weren van het zilte water
van de Zuiderzee.
Twintig volmachten, bij stemming gekozen
uit eigenerfde boeren, hebben de Zijl altijd
bestuurd. Zij kwarnen uit tien dorpen: Rotturn, Gaast, Delfstrahuizen, Rotsterhaule,
Nijega - ook wel Rohel of Rode Helle -, St.
Johannesga en Schoteruiterdijken, alle gelegen ten noordwesten van de Tjonger, in
Schoterland. Weliswaar was Schoteruiterdij ken geen dorp, maar een ongeveer 1 km brede strook land dat zich, grenzende aan Lemsterland, langs de Tjonger uitstrekte. Behorende onder de 'clocksiag' van Delfstrahuizen is deze buurtschap echter altijd een volwaardige partner van de Zijl geweest.
Ten zuidoosten van de rivier kwamen er dan
nog Munnekeburen, Olde- en Nijelamer bij,
liggende in West stellingwerf.
Jeder dorp koos twee volmachten in het
bestuur van de Zijl. Deze kozen uit hun midden een voorzitter, die de titel had van Zijlvester. De 'club van twintig' werden ze later
in de volksrnond wel genoemd. Twintig
rnachtige eigenerfde boeren of grondeigenaren, die de vermeende, rijkelijke inkomsten
van de Zijl beheerden en die, zo werd be-

weerd, bij de maaltijd die volgde op hun
jaarlijkse vergadering, een gouden rijder of
een gouden tientje onder hun bord vonden.
Zij aten dan de vette paling, gevangen in de
wateren rond de Zijl. Dc wijn fonkelde in de
glazen en laat in de nacht reden zij in hun sjezen door het maanlicht huiswaarts, \Tanwege
de slechte wegen werd er alleen bij volle
maan vergaderd, zo stond in de reglementen
geschreven. Dc Zijl was -een openbaar lichaam en trad slechts sporadisch naar buiten. Dan gaat er gemakkelijk een vat geheimzinnig waas over het geheel hangen en
komen er al gauw praatjes....
Cit de archieven blijkt wel anders. Zeker, de
Zijl heeft goede jaren gehad, vooral in de tijd
dat de verveningen langs de Tjonger op een
hoogtepunt waren, maar de kosten logen er
vaak met om. Dc reparatie aan sluizen en
bruggen kostte altijd handen vol geld, zodat
het wel eens moeilijk was aan het eind van
het jaar de balans in evenwicht te krijgen. In
de vette jaren werd echter aan de dorpen een
bepaald bedrag uitgekeerd, dat ten goede
kwam aan de gemeenschap door aanleg van
wegen en vaarten. Ook de armlastige werd
nooit vergeten. Het is jammer dat er over de
beginjaren van de Ziji zo weinig in de archieyen te vinden is. De eigen archieven van de
Zijl zijn voor het grootste gedeelte zoek geraakt en in andere wordt hij slechts sporadisch aangehaald.
Toch is vanuit het college van volmachten
menigmaal een speurtocht begonnen naar
het verleden van de Zijl. Dit was gewoonlijk
het geval wanneer van de zijde van de overheid weer eens over overname of naasting
werd gesproken. Iiverig werd dan naar bewijsstukken van oude rechten en privileges
gezocht. Als stichtingsjaar van de Zijl werd
dan meestal 1628 aangenomen.
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Copie overgenomen door notaris Goozen Attema den 22 april 1842 uit een origineel uit 1663.
Dii' zou zich bevinden in de griffie te Leeuwarden.

In de laatste jaren kwam er, ook van andere
zijde, meer belangstelling voor de geschiedenis van de Ziji. Men ontdekte dat een gedeelte van het archief terecht was gekomen in het
familiearchief van de Van Heloma's en dat
ook in het oud-archief van de gewezen gemeente Schoterland archiefstukken van de
Ziji te vinden waren.
Dat laatste archief bevindt zich in het gemeentearchief van Heerenveen. Belangrijke
gegevens komen daaruit naar voren van de
hand van notaris Goossen Attema te Oldeberkoop, die in 1842 tevens Zijivester was
van de Ziji. Hij kopieerde uit een origineel
van 1663 een aantal gegevens over vis- en tol.4
Stemmingsbeeld aan de Scheene

rechten. Hierin is sprake van de Nieuwe Ziji
in het jaar 1073 en van de oude Schoterzijl
'als in den jaare 1433 de Ziji daar is geweest'.
Hier wordt dus duidelijk het jaar 1073 ais
stichtingsjaar van de Ziji genoemd. Onmogelijk is dit niet, immers algemeen wordt aangenomen dat men in de lie eeuw is begonnen
met de bedijking van Friesland. Vooral de
steeds opdringende Zuiderzee zal het noodzakelijk hebben gemaakt dat ook ZuidFriesland hierbij werd betrokken. Zonder
een ziji was deze bedijking zinloos of men
had de gehele Kuinder moeten bedijken tot
aan de hoge gronden bij Ter-Idzard en Mudam. Wel kunnen wij aannemen, dat er in
1073 nog géén sprake was van een schutsluis,
maar slechts van een uit êén stel deuren
bestaande waterkering, een Ziji. Notaris At25

26

tema kopieert dan ook alleen 'visrechten',
pas later komen tol- en sluisgelden in het geding. In 1433 is er weer sprake van de 'oude
Schoterzijl', maar wij kunnen er niet omheen
dat de kroniekschrijver Worp van Tabor ook
schrijft over de bloedige slag bij Schoterzijl
in het jaar 1397.
Het was een strijd van Hertog Albrecht van
Beijeren, die in het bezit was geraakt van het
Graafschap Holland, tegen de Friezen, die
hij eveneens wilde onderwerpen.
De bekende letterkundige en archivaris in
Friesland Dr. Eelco Verwijs (1830-1880)
wijst er echter op, dat betrouwbare tijdgenoten spreken over de slag op het niet ver van
de sluis gelegen Oosterzeese veld.
Ook de geschiedschrijver Froissart spreekt
van het Oosterzeese veld. Hij beschrijft de
landing van de troepen van Hertog Albrecht,
die waren aangevoerd met een vloot van 400
schepen aldus: Op zondag 27 augustus 1396
begaven de Friezen zich, in afwachting van
de vijand, naar de kerken. Daar namen zij
kruisbeelden en banieren weg en gingen in
drie legerafdelingen naar de dijk bij Kuinre,
waar men de landing van de vijandelijke
troepen verwachtte. Deze waren reeds tot de
kust genaderd en gereed om te landen. De
Friezen plaatsten een grote legermacht op de
dijken om te beletten, dat de vijand voet aan
wal zou zetten. Gedurende de spanning die
aan weerskanten heerste, drong een in het
blauw geklede vrouw zich door het Friese leger heen, de vijand tegemoet. Tot op een
boogschot genaderd, keerde zij zich om,
lichtte haar kleren en riep met een honend
gebaar op haar blote billen wijzende: 'Zoek
daar je welkom'. Een hagelbui van pijien en
werpspietsen was het antwoord op deze snoeverij. De spanning was echter gebroken en
een menigte mannen sprong uit de schepen
en waadde naar de wal. Met het zwaard in de
vuist zette men de vrouw na, die al spoedig
I
Copie van de brief van enkele kerspels langs de r1_
vier de Kuinder of Tjonger aan de stad Kampen
bet reffende het bouwen van een ziji in die rivier.
Register Minuten van Uitgaande brieven, 14631596, Gem. Archief Kampen.

werd ingehaald en gedood. In de daarop volgende slag delfden de Friezen het onderspit.
Vreedzaam is het er dus niet altijd toegegaan, daar aan de oevers van de Kuinder;
eens kionk er wapengekletter, maar de grootste vijand was toch altijd het water.
Het in de kopie van Attema genoemde jaartal 1433, zegt ons verder weinig. Belangrijk is
het jaar 1474 voor de geschiedenis van de
Zijl. In het Register Minuten van uitgaande
brieven 1463-1596 van het archief van de
stad Kampen bevindt zich een schrijven gedateerd: 'in de jaere 1474 op den hilligen sacramentsavont', de eerste donderdag na Pasen van dat jaar'.
Die brief is het antwoord op een eerdere
brief, die de stad Kampen gezonden heeft
aan de Ziji en waarin zij, zo te zien, haar
misnoegen uitspreekt over de voornemens
van de Zijl ten opzichte van plannen tot verandering of verbetering. Kampen schijnt
doodsbenauwd te zijn dat zijn scheepvaart
jets in de weg wordt gelegd, maar de dorpen
langs de Kuinder willen een betere waterbeheersing door verandering van de waterkerende Ziji in een behoorlijke schutsluis. Dat
moet natuurlijk wel in overleg geschieden. In
de loop der jaren is de Kuinder een belangrijke scheepvaartverbinding geworden waarvan
zelfs, zo blijkt uit debrief, Rijnschepen gebruik maken. Kampen is een machtige Hanzestad en deze steden laten zich in de vrije
vaart op de binnenwateren niet hinderen
door een paar boerendorpen die wat overlast
hebben van hoog water.
Daarvan zijn de dorpen van de Zijl zich ook
wel terdege bewust. Wij willen u in geen geval hinderen, noch proberen wij oude privileges te verwerpen of in te korten. Bij de genade Gods zullen wij een sluis bouwen zo wijd
en zo hoog, dat al uw schepen daar vrij kunnen varen en aanleggen. Neem de zaak ter
plaatse eens in ogenschouw. Mogen wij
'uwer eerwerdicheit' verzoeken eens samen
te komen, op een dag dat het u schikt bij
'Steven Sloet12 . Wij verzekeren u dat wij u
1 Register Minuten van uitgaande brieven, 1463-1596.
Gem. Archief Kampen, inv. nr. 218, blz. 69 v.
2 Later Worstsloot genoemd.
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naar waarheid in zullen lichten. 'God sie mit
u alien', zo besluiten zij hun brief.
Zeer zeker zijn ze het samen eens geworden,
want de sluis is er gekomen. De Zijigerechtigde dorpen hebben hem betaald en krijgen
hem in eigendom. Dat blijkt zonneklaar uit
de rechten op sluis- en tolgelden en de visserij
waarover in latere documenten wordt gesproken. Het moet wel een hele opgave zijn
geweest om de sluis te realiseren. Het schijnt
dat ze nog bij de provincie hebben aangekiopt om huip, maar in Leeuwarden waren
in die jaren juist de Schieringers en de Vetkopers met veel daadkracht en overtuiging bezig elkaar de oren te wassen. Die hadden
geen tijd om zich met de perikelen van een
paar boeren, die wat wateroverlast hadden,
te bemoeien.
Ruim 100 jaar lang hangt er daarna een doek
over de geschiedenis van de Ziji.
Een belangrijk document, waarin de jaartallen 1579 en 1580 genoemd worden, verschaft
ons dan weer nieuwe gegevens over de Ziji.
Het is een lange brief, die zeer moeilijk te lezen is, waarin wordt geschreven dat in de
winter van het jaar 1579 de sluis werd getroffen door een geweldig 'tempeest', een woeste
storm, vergezeld van een hoge vloedgolf. De
sluis is geheel vernietigd en er kan niet meer
geschut worden. De schade is zo groot, dat
de kas van de Zijl haar niet kan dragen. Op 4
febr. 1580 gaat er dan ook een verzoekschrift
om huip naar de Stadhouder van Friesland,
Graaf Rennenberg. Wekenlang zitten ze te
wachten op antwoord, terwiji aan weerskanten van de sluisruIne talrijke schepen liggen
te wachten op doorvaart. Op 4 april vertrekken twee volmachten, Bouke Everts en Andries Jans, naar Leeuwarden om eens te horen hoe de zaken ervoor staan en deze, zo nodig, toe te lichten. Bij zich hebben ze missiyen van de Hanzesteden Deventer en Kampen, die daarin aandringen op hulp en een
spoedig herstel van de doorvaart. De schade
die kooplieden en schippers lijden, wordt
met de dag groter. Bouke en Andries komen
terug met de boodschap dat vanuit Leeuwarden spoedig enkele deskundigen zullen komen om de schade in ogenschouw te nemen.
Dat gebeurt ook en uit het rapport van de lei-

der der commissie, Focke Rhala, zijn heel
wat conclusies te trekken.
Men is het er direct over eens, dat de sluis opnieuw moet worden gebouwd, maar dat
Schoterzijl niet de meest ideale plaats is. Beter is de sluis daar te plaatsen, waar de Tjonger en Linde samenvloeien in het gehucht
Slijkenburg. De stormvloeden verergeren
van jaar tot jaar. Wanneer, desnoods met
behuip van Friesland, de dijken rond de
Kuinderbuitenpolder versterkt worden en de
sluis gaat naar Slijkenburg, dan wordt de
dijk tussen Schoterzijl en Slijkenburg binnendijk, en is de buitenpolder een goede buffer tegen het geweld van de Zuiderzee.
Het was echter een chaotische tijd. Sedert
1568 was Nederland in oorlog met Spanje,
terwijl daarnaast de verwikkelingen rond de
reformatie het yolk alom in beroering
bracht. Toch werd snel besloten om aan de
suggesties, in het rapport van Focke Rhala
vervat, gevolg te geven. Er is toen nog een
vergadering geweest ten huize van Aelke Alberts te Schoterzijl waar alle belanghebbenden aanwezig waren. De plannen werden
voorgelegd en met algemene stemmen werd
besloten terstond met de uitvoering daarvan
te beginnen. De sluis zou 'bekwaem en met
breeder inholt dan de vorige' worden gebouwd.
Bij de ingebruikneming van de nieuwe sluis
was Graaf Rennenberg aanwezig, aismede
afgevaardigden van het hof van Friesland.
Naast de volmachten met aan het hoofd de
Zijlvester, waren er afgevaardigden van de
steden, onder andere Hendrick Coenraerts,
de burgemeester van Deventer, en Lubbert
Lycles. De laatste als 'hebbende verscheidene
belangen bij de bouw van de sluis'. Lubbert
Lycles was de grietman van West stellingwerf
en voorvader van de Lyclama's.
Ook worden genoemd Jan Classen en Gerrit
Dubbels uit Scherpenzeel. Scherpenzeel behoorde niet tot de Zijlgemeenschap; het gebied langs de Kuinder lag nogal hoog, waarschijnlijk een reden om niet mee te doen.
Wel droegen ze f 1500,— bij in de bouw van
de sluis. De dijk tussen Slijkenburg en Schoterzijl die Scherpenzeel in beheer had, was flu
binnendijk geworden en dat scheelde bij de
29

Het is in dii placaat, waarin de situering van Wijberburen naar voren komt. 'Ende de Schepen ende
praemkens van 't Noorden komende/neffens Wjjberbure heck/ende van 't Zuiden by de hoeck van de
hoghe Blincke-Dzjck/ghehouden sullen wesen malkanderen te wach ten.'
30

Rond de Schoterzij/ getuigen nog de resten van een
o ud s/uisje van een ver ver/eden. Het warenjuist die
kleine waterkeringen die onze voorouders het leven
in dit waterrzjke gebied mogelzjk maakten.

kosten van onderhoud een beste slok op een
borrel. Vandaar de bereidheid om in de
kosten van de nieuwe sluis bij te dragen. Ondanks de bemoeienissen van de provincie
bleef de Ziji eigenaar van de sluis en ontving
ook de sluisgelden en de tol- en visrechten.
In 1641 is er weer sprake van een grote schade aan de sluis. Mr. Hendrick Rieuwerts uit
Kuinre is aannemer van het herstel, dat 6450
carolusgulden kost. Voor die tijd een enorm
bedrag. De Ziji heeft het niet in kas en de
Zijlgerechtigde dorpen moeten in hun beurs
tasten. Er is dan sprake van een omsiag over
de 'flore.nen'. Hiermee worden bedoeld de
eigenaren van boerderijen of gronden, die uit
then hoofde in de floreenbelasting waren
aangeslagen.
Het benodigde bedrag komt op deze wijze
binnen. De Ziji blijft hierdoor uit handen

De twee zg. vissershuisjes die eeuwen/ang bij de Schoterzijl hebben gestaan. Generatie na generatie van
vissers hebben er gewoond, die in de visrijke wateren rond de sluis een goed stuk brood konden verdienen. Reeds in 1073 is er sprake van visrechten bij de Schoterz:jl en gezien hetfeit dat dat airuim 900 jaar
ge/eden is moet het aanta/ gevangen pa/in gen, zee/ten en andere soorten vis zo lang:amerhand bij
honderdduizenden gete/d worden.
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van de provincie die had aangeboden de reparatie te betalen, maar dan moest de sluis
met al haar rechten aan Friesland worden
oergedragen.
In 1628 was er weer zware schade aan de sluis
met als gevoig daarvan een belemmering van
de scheepvaart. Friesland ging on spreken
over 'naasten' en het was de toenmalige Zijlvester Amelius van Oenema, grietman van
Schoterland, die zich in Leeuwarden met
hand en tand tegen dit voornemen verzet
heeft. Hij had succes en gelukkig was de rekening, die bewaard is gebleven, niet zo
hoog. Voor 154 Cr. gld. klaarde de aannemer Dirk Aalten de Jong het karwei. Dat is
dan buiten het materiaal, daar moet de Zijl
zeif voor zorgen. Ook de 'bokhuur' om kalk
van de kalkmolen bij de Blesbrug te halen,
komt voor rekening van de Zijl. AUes bijeen
toch een behoorlijk bedrag en... weer moeten de tiorenen betalen. De schulden stegen.
Daniel de Block van Scheltinga, grietman
van Schoterland, was in 1640 Zijlvester en is
toen eens gaan praten met zijn jonge collega
van Weststellingwerf, de grietman Dirck van
Baerdt; samen hebben ze een rekest gezonden aan de Staten. Hierin wezen zij crop dat
wat de Zijl deed voor de waterbeheersing in
Zuid-Friesland niet gering was; ook verzochten zij toe te stemmen in een verhoging van
het sluis- en tolgeld.
De heren hadden succes; de gevraagde verhoging werd toegestaan, echter wel met de
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voorwaarde dat de gelden alleen mochten
worden gebruikt voor het onderhoud van de
Slijkenburgersluis.
Er breken nu goede jaren voor de Zijl aan.
De verveningen langs de Kuinder nemen jaar
op jaar toe en de inkomsten nit de sluisgelden stijgen navenant. Net wordt zo druk, dat
de Zijlvester in 1648 een manifest Iaat drukken waarin de verplichtingen ten opzichte
van doorvaart en het schutten in de sluis uitvoerig worden aangegeven3. De van het
noorden komende schepen zullen, wanneer
het druk is, voortaan moeten wachten bij
'Wijbergaheck' en de van het zuiden komende bij de 'Hoghe Blinckdijck'.
Verder komt nit de verordening duidelijk
naar voren, dat de sluis nu in Slijkenburg
ligt, dat de sluis verpacht is en dat er tevens
een opzichter van de Zijl toezicht houdt op
de gang van zaken.
IJit de I 7e eeuw komt dan nog een aantekening dat er in Slijkenburg door de Zijl twee
grote turfschuren zijn gebouwd. Ze worden
gebruikt voor overslag van de turf die nit de
veenderijen fangs de Linde wordt aangevoerd.
Wij moeten tot het jaar 1702, een bijzonder
belangrijk jaar in de geschiedenis van de Zijl,
wachten voor er weer uit het archief geput
kan worden.
3 Zie afbeelding.
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Het jaar 1702 is een zeer belangrijk jaar geweest in de geschiedenis van de Ziji, want in
dat jaar werd het zwaartepunt in de verdediging van Zuid-Friesland tegen de steeds meer
opdringende Zuiderzee weer naar Schoterzijl
verplaatst.
Dat had maar een oorzaak: de zwakte van de
dijken rond de Kuinderbuitenpolder, die als
een schild voor Zuid-Friesland en met name
voor Weststellingwerf lagen.
Het leek zo mooi in 1580. De sluis naar Slijkenburg en zo nu en dan wat subsidie aan
Kuinre voor het onderhoud van de zeedijk
rond de buitenpolder, maar het pakte anders
uit.
Er was in dat opzicht een totaal gebrek aan
wil tot samenwerking, vooral van de kant
van Overijssel. Weliswaar was het Overijssels gebied, maar de Friese Staten beschouwden die buitenpolder meer als alleen van
plaatselijk belang voor Kuinre. De zeedijk
langs die polder beschermde met name
West stellingwerf tegen de steeds meer opdringende Zuiderzee. Tussen 1590 en 1643
had men die dijken al zes keer moeten verleggen. Op 20 maart 1662 spoelden ze tijdens
een zware zuidwesterstorm vrijwel geheel
weg en in 1701 verdween zelfs het in de p01der liggende dorpje Veenhuizen geheel in de
golven.
Dagenlang is er over vergaderd om tot een
oplossing van de problemen te komen, maar
zonder resultaat. Friesland wil geen dijken
leggen op Overijssels gebied en Overijssel
denkt er niet aan kapitalen te spenderen aan
een zware dijk om een waardeloze polder,
waar Friesland het meest belang bij heeft.
Op 26 maart 1694 nemen de Friese Staten het
besluit om een dijk geheel gelegen op Friese
grond aan te leggen. Vanaf Slijkenburg zou
deze moeten aansluiten aan de zeedijk die

vanaf Lemmer naar een punt enkele kilometers westelijk van Schoterzijl de zg. Boetsteden liep. Het werk ging niet door, want op
het laatste moment kwam Kuinre met het
voorstel om toch maar de dijken langs de
polder te versterken. Friesland zou dan moeten bijdragen in de onderhoudskosten met
een limiet van f 600,— per jaar. Er kwam
niets van terecht. In 1698 zette Friesland
Kuinre de pen op de neus: binnen twee
maanden aan het werk of Friesland zou alsnog de in 1694 ontworpen dijk aanleggen.
Weer praten en tenslotte werd besloten om
tussen Kuinre en Veenhuizen een zware dijk
te leggen. Friesland zou een derde deel van
de kosten betalen. Het werk werd aanbesteed
voor f 26.800,— en vol goede moed werd
met de uitvoering begonnen. In de herfst van
1701 enkele weken voordat de dijk door de
aannemer zou worden opgeleverd vaagde een
zware zuidwesterstorm zowel de nieuwe dijk
als het dorpje Veenhuizen volledig van de
kaart. Voor Friesland is dan de kous af; dit is
water naar de zee dragen. Binnen enkele
maanden wordt volgens het in 1694 ontworpen trace en het bestek de Friese dijk aanbesteed. In 1702 is hij klaar met aansluitingen aan de Lemsterdijk bij de Boetsteden en
de Lindedijk bij Slijkenburg. De dijk krijgt
de naam van 'Statendijk'.
Evenals in 1073 doet zich het geval voor dat
de dijk niet compleet is wanneer de Tjonger
niet met een waterkering wordt afgesloten.
Net als toen wordt er een zijl, een waterkering met één stel deuren in aangebracht.
Voorlopig is iedereen tevreden. De schepen
worden, als voorheen, in Slijkenburg geschut
en wanneer er gevaar dreigt, door de slechte
toestand van de dijken van de Kuinrepolder,
worden de deuren bij Schoterzijl gesloten.
Het nadeel is dat er in dat geval aan weers33

Dc oude sluis in Sc/zoterzijl.

Dc deuren hebben onderhoud nodig.
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kanten van de ziji al spoedig opeenhopingen
van schepen ontstaan, die soms dagenlang
moeten wachten op doorvaart. Dat geeft
wrijving en bij tijd en wijie draait dat uit op
complete oorlogen tussen de sluiswachter en
de woedende schippers. Nadat dezen zich
moed hebben ingedronken in de bij de sluis
staande herberg van Dubbelt Geerts, forceren zij de ziji, slepen met man en macht hun
schepen erdoor en laten de deuren weer
dichtvallen. Het is tenslotte het bestuur van
het schippersgilde in Joure, dat zich tot de
Staten wendt en wijst op de onhoudbare
toestand in Schoterzijl. Men begrijpt in
Leeuwarden dat het zo niet langer kan en in
1704 wordt een tweede stel deuren aangebracht. Of dit echter van harte ging vail sterk
te betwijfelen. De Staten zaten ni. met de oude Zijl in de maag. Op betrekkelijk korte afstand van elkaar lagen nu twee sluizen in de
Kuinder. Wanneer de sluis in Slijkenburg
zou worden opgeheven zouden eb en vloed
tot voor de nieuwe sluis in Schoterzijl merkbaar zijn. Dan zou het spoedig gedaan zijn
met de Kuinrebuitenpolder en zou Friesland
daar zijn schild tegen de Zuiderzee kwijt
zijn.
Slijkenburg moest dus blijven om het zoute
water te keren, dat bij Kuinre de Linde binnenstroomde.
Financieel belangrijk was het echter dat de
Zijl de enige was die het recht had sluis- en
tolgelden te innen. Zo deed zich dus het geval
voor dat de provincie een sluis had die werd
bediend door een door haar betaalde ambtenaar, maar het sluisgeld werd door de Zijl
opgestreken! De Staten deden een voorstel
aan de Zijl om de rechten aan hen over te
dragen, maar gingen niet akkoord met het
voor de overdracht gevraagde bedrag. Toen
het woord 'naasten' vie!, zat de kat in de gordijnen! Voor het Hof van Friesland bleken
de rechten van de Zijl het zwaarste te wegen
en steeds zwaaiende met oude octrooien wist
men deze toestand bijna 140 jaar in stand te
houden. Al de verschuldigde gelden van de
schippers werden in Slijkenburg gebeurd en
de Zijl ging, zoals later zal blijken, een gouden tijdperk tegemoet.
Over gebeurtenissen, de Zijl aangaande, is

uit de eerste helft van de 18e eeuw weinig te
vinden. Er is sprake van de aanbesteding van
een huis in Slijkenburg voor rekening van de
Zijl. Uit het bestek blijkt dat het gaat om het
bouwen van twee zg. kamers (éénkamerwoningen) onder één dak. Uit een latere aantekening komt naar voren dat het hier ging
over de bouw van twee ambtswoningen voor
de opzichters van de sluis. Voor een bedrag
van 499 gid. en 18 stuivers wordt het werk
gegund aan de aannemer Herman Alberts uit
Oosterzee.
Ook het straks nader te beschrijven 'Heerenlogement' in Heerenveen is in die periode gekocht. De inkomsten komen niet alleen van
het sluisgeld en de tol, maar ook van het verpachten van het visrecht, overslag van turf in
de turfschuren en renten van het in obligaties
belegde kapitaal.
In 1795 blijkt een bedrag van 20.036 Car.gld.
7 stuivers en 3 penningen daarin belegd te
zijn, wat dat jaar een rente opleverde van 397
gld. 12 stuivers en 8 penningen.
Daar de hiertegenoverstaande uitgaven nergens de pan uitrij zen, kan dan ook niet alleen
een flinke reserve worden gekweekt, maar
ontvangen ook de deelnemende dorpen jaarlijks nog een behoorlijk bedrag uit de kas.
Het geld wordt in de dorpskassen gestort en
gebruikt voor armenzorg, verbetering van
wegen en vaarten en andere dorpsbelangen.
Nimmer, zo blijkt uit een rapport aan de Staten, heeft bevoordeling van particulieren
plaatsgehad.
Door de autoriteiten wordt in die jaren herhaaldelijk een aanslag op de fondsen van de
Zijl gepleegd. Het is een vette kluif en er
wordt op gewezen, dat men het geld zo goed
voor de armenzorg kan gebruiken. De Zijl
verklaart dat het geld flu ook voor een behoorlijk gedeelte bij de armen terechtkomt
en dat men er niet aan denkt om de zaak uit
handeri te geven.
Nu trof de Zijl het, dat er in de 18e eeuw vrijwel geen sprake is van storm- of waterschade
aan de sluis. In 1777 is er echter een funk
herstel uitgevoerd. De leiding hiervan berustte bij de waterbouwkundige Cleys Remmelts
uit Lemmer, die het bestek maakte en met
het opzicht was belast. Zijn rekening is be35
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waard gebleven en bevat zoveel gegevens
over de gang van zaken en de lonen in die
tijd, dat ik u haar niet wil onthouden.
Dat Cleys Remmelts niet de eerste de beste
was, blijkt wel uit zijn dagloon van 30 stuivers. Het geldende loon van een arbeider was
destij ds 7 stuiver per dag. Cleys schrij ft dat
hi) in mei 1777 'neffens de Baas J. de Lange'
tweemaal op Slijkenburg is geweest om het
werk op te nemen en daarvan een ontwerp en
bestek te maken. Hij brengt daarvoor 3 gulden in rekening.
Op 1 juni wandelt de bouwmeester nogmaals
naar Slijkenburg, omdat hij van mening is,
dat het beter is om aan weerskanten van de
sluis nog een nj palen te slaan. Hi) verwerkt
dat thuis in het bestek en gaat dan op 6 juni
weer naar Slijkenburg om 'den Bestekken ter
Examinaesje aen de Volmachten op te draegen'. Bij de sluis ontmoet hij die volmachten
en de uit te voeren werken worden doorgesproken en bekeken. Het blijkt dat naast
de grietman van Schoterland, als Zijivester,
ook zijn collega van Weststellingwerf, Willem van Haren, aanwezig is, die in zijn functie van Dijkgraaf verantwoordelijk is voor de
waterbouwkundige werken in zijn gebied.
Na atloop wordt er een stukje gegeten in de

rii

herberg, waarbij de naam van Jan Popkes
als hospes wordt genoemd.
Op 5 juli is de aanbesteding van het werk. De
ingeleverde 'briefjes' (de inschrijfbiljetten)
worden geopend en dan vindt hi) 'brandende
keerse' de afslag plaats. Cleys Remmelts
heeft de leiding. Voor zich op de tafel zet hij
een kaars van een bepaalde lengte en wanneer hij die heeft aangestoken, kan de afslag
beginnen.
De aannemers zijn gespannen, want er valt
strijkgeld te verdienen. Als eerste onderbiedt
Jan Luiten uit Oosterzee, de laagste inschrijver met 10 gulden. De aannemer Pieter Hans
uit Oldemarkt, gaat nog 5 gulden lager en
Jan is enkele stuivers rijker vanwege dat
strij kgeld. Langzaam zakt de aanneemsom.
De aannemers zijn voorzichtig. Ze when
graag werk, maar willen ook graag iets verdienen. Bij de iaatste flikkering van de kaars
gaat Arnoldus Quaks, aannemer in Lemmer,
nog 10 gulden naar beneden en dan, wanneer
de kaars uit is, is het onherroepelijk gebeurd:
Arnoldus is aannemer van het karwei voor
f 2607,—. Het wordt hem, na ampel overleg
tussen de volmachten, gegund en het werk
kan beginnen.
Er wordt met de twee 'Grietsluiden' af-

gesproken dat Cleys Remmelts het opzicht
over het werk zal hebben. Twee halve dagen
per week zal hij hiervoor vrij maken tegen
een vergoeding van f 2,— per dag. Na 11 weken wordt het werk opgcleverd. Het is voor
de winter geklaard. Op 2 april van het volgende jaar is er een laatste bijeenkomst in de
herberg van Jan Popkes. Tijdens een maaltijd waar de Zijivester, de Dijkgraaf, de volmachten, de bouwmeester en de aannemer
aanzitten wordt er afgerekend.
Cleys Remmelts krijgt onder dankbetuiging
voor het accurate \verk, de sorn van 42 gid.
en 6 stuivers overhandigd. De aannemer
krijgt de hem toekomende laatste termijn
van de aanneemsom en van de herbergier Jan
Popkes is er een rekening van 72 gld. en 16
stuivers voor al datgene wat bij hem voor,
tijdens en na de werkzaamheden is geconsumeerd.
En wanneer wij het eind van de 18e eeuw na-

deren, komt de geschiedenis van de Ziji uit
enkele losse archiefstukken weer wat duidelijker naar voren. Het zijn roerige tijden, die
ook de dorpen langs de Tjonger treffen. Het
land is verdeeld en de regering van regenten
loopt op haar einde. De patriotten grijpen in
1795 de macht en roepen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!
Het is in die jaren, dat de volmachten van de
Ziji besluiten een deel van het vermogen te
besteden aan de aanleg van een nieuwe weg
tussen Scherpenzeel/Spanga en de Statendijk. Op bet einde van die weg hebben zij
zich cen toihuis gedacht met daarin een herberg. Met de opbrengst uit de tol en herberg
bopen zij hun invest ering rendabel te maken.
Elders in dit boek heb ik u er al op gewezen,
dat het deze weg is geweest, die als eerste het
isolement van de Westhoek heeft doorbroken.
Het was geen gemakkelijke onderneming.

Reeds in 1580 is er sprake van een herberg bij de Schoterzill. Thans staat er nog café Bos. Het visrijke
water rond de oude sluis zorgt ervoor dat ze aan klanteii geen gebrek hebben.
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Wie de kaart van Eekhof uit het jaar 1850
bekijkt, ziet dat de weg precies langs de grens
van de dorpen Scherpenzeel en Spanga
loopt. Dat is geen toeval. Op dieze!fde kaart
zien we dat het hele gebied tussen de Nieuweweg en de Spanga Wetering staat aangegeven
a!s 'Vergraven veenlanden met hagen'. Daarom komt die weg ook zo ver van Slijkenburg
op de Statendijk uit.
In 1790 zijn zeal met de voorbereidingen begonnen. Met verkrijgen van een vergunning
om de weg aan te leggen en het verkrijgen
van een octrooi om tol te mogen heffen, was
niet zo moeilijk. De Staten waren maar wat
blij, dat men daar in dat afge!egen deel van
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de provincie, waar toch niets te halen viel,
zeif een weg ging aanleggen. De regenten die
de grietenij toen nog bestuurden, vonden het
ook best. Ms het maar geen geld kostte!
Uiteraard was het een zandweg, maar langs
de vaart groef men meteen een bevaarbare
s!oot, zodat men in het natte jaargetijde altijd nog met een praam langs de weg kon varen. Die vaart stond in verbinding met de
Kuinder en wanneer men die overstak kwam
men in de Dijks!oot waarlangs men weer
Lemmer kon bereiken.
In 1794 was de weg klaar. De tol werd verpacht en de herberg die de ZijI daar had !aten
bouwen, werd verhuurd aan Jurjen de Vos.

ledereen was tevreden; de weg voorzag in een
behoefte en in de hooitijd reden de boeren
met hun hooiwagens in een lange nj naar de
Kuinrepolder, waar ze het beste hooi uit de
hele omtrek konden oogsten.
Nauwelijks enkele jaren later pakten zich
donkere wolken boven de Ziji sarnen. Dc regentenregering was door de patriotten naar
huis gestuurd en evenals elders hadden hun
leiders zich zonder tegcnzin op de nog wanme
zetels van hun voorgangers neergelaten. Zij
noemden zich Burgers, spraken hun medeburgers aan met Broeders en beeindigden
hun bnieven steevast met Heil en Broederschap. Dat belette hen niet om overal rond te
snuffelen en cells te kij ken of er ook vat te
halen viel. ledereen wist dat \Veststellingwerf
een arme gemeente was, maar de heren roken
direct de vette kluif, die daar toch te vinden
was en die ze door simpele naasting tot zich
konden trekken: de Schoter- of Slijkenburgerzijl.
Direct bij de eerste poging tot naasting kwam
de Ziji in verzet en evenals eerder beriep men
zich op oude rechten. Het wordt een touwtrekken van jewelste en de Staten geven last
om een diepgaand onderzoek naar die rechten in te stellen. Op 20 maart 1799 verschijnt
een rapport over deze kwestie, waarin de samenstellers concluderen dat nimmer particulieren hun beurzen hebben gespekt met de
opbrengsten uit de Zijl, maar de volmachten
hebben geen schaduw van bewijs kunnen
overleggen, waaruit hun 'gewaand recht van
eigendom opzichtelijk de goederen en hezittingen behorende tot de Schoter- of Slijkenburgerzijl kan geblijken'. Het advies is dan
ook om de agent van Financiën op te dragen
alles tot zich te trekken.
Bij nlijn weten is dit de laatste poging tot
naasting geweest. Dc Zijlvester wordi voor
bet Hof van Friesland gedaagd 0111 de rechten
van de Ziji te bewijzen en dat schijnt te zijn
gelukt, want de Zijl ontkomt aan naasting.
Na bet einde van de Franse overheersing
komt alles in vat rustiger banen. Dc Zijl is
nog altijd zeer rendabel en uit verscheidene
aantekeningen blijkt, dat de armenzorg voor
de volmachten nog steeds van grote betekeniS is. In een tijd, waarin van sociale zorg

nog geen sprake is, zijn de behoeftigen in de
zijlgerechtigde dorpen gelukkig met de jaarlijkse wtkering van de Zijl.
En dan komt het voor de Zijl zo belangnijke
jaar 1843, bet jaar waanin de Zijl zich geheel
uit Slijkenburg zal terugtrekken en ook de
rechten van de Schoterzijl gaat verliezen.
Al jarenlang heeft de Zijl zijn bezorgdheid
uitgesproken over de toestand van de dij ken
in bet gebied. Dc Lindedij ken zijn verhoogd
en het in 1835 in werking getreden zeewerende waterschap 'Dc Oude Lindedijk' zorgt
voor een behoorlijk onderboud en toezicht.
Dc ZijI heeft echter de grootste zorg over de
dij ken van de Kuinrebuitenpolder. Wanneer
deze polder in zee zou verdwijnen heeft de
sluis in Slijkenburg geen neden van bestaan
meer. Dc toestand is al vnijwel hopeloos,
slechts één boerdenij staat nog overeind, de
andere zijn alle veggespoeld door de zee.
Maar dan komt in de berfst van 1842 een bericht binnen, dat door Gedeputeerde Staten
van Overijssel op 4 december van dat jaar
be!angrijke waterbouwkundige werken in bet
rayon Kuinre zullen worden aanbesteed. Het
betreft bier bet maken van een dijk vanaf de
Blankenhammerdijk tot de Statendijk. Daardoor wordt de Tjonger bij Slijkenburg afgesloten en heeft de sluis geen betekenis
nIcer. Langs de dijk wordt een kanaal gegrayen naar Kuinre en daar zal tevens een waaiersluis worden gebouwd, die bet mogelijk
moet maken dat, zo nodig, de Zuiderzee te
alien tijde buitengesloten kan worden.
Dc Zijl zal daardoor zijn inkomsten uit tollen kwijtraken. Dc visrechterl en de turfschuren leveren dan geen inkomsten meer op. Er
wordt nog een andere oplossing voorgesteld
door de Zijl waardoor de vaart door SIij kenburg zal blijven, rnaar daarop wordt niet ingegaan. Er rest dan flog slechts de mogelijkbeid een rekest in te dienen bij Overijssel,
waanin betoogd wordt dat men toch op zijn
nlinst op een behoorlijke schadevergoeding
moet kunnen rekenen.
Dc Hoofdingenieur van Watenstaat van
Overijssel roept alle belangbebbenden op,
waaronder ook de Zijl en de provincie Friesland, een bijeenkomst in bet Gnietmanshuis
te Kuinre om over de onteigeningen te spre

Het op he! kruispunt Spanga/Scherpenzeel staande café 'De Veehandel'. Eens was het in bezit van de
Schoter- of Slzjkenburgerzijt Op het einde van de weg voor het café was een to!. Om het café vormde
zich een buurtje. Het hills met het puntdak behoorde tot de eerste zuivelfabriek in de Westhoek.
ken. De Zijivester roept op zijn beurt de volmachten op om alvast een vraagprijs vast te
stellen. Deze besluiten een claim van
f 10.000,—in te dienen. Op de vergadering
in Kuinre worden ze het niet eens. De Staten
van Friesland zenden een verzoek aan de ZijI
om een opgave van inkomsten en uitgaven
over de Iaatste 25 jaar. Zij antwoordt dat de
brug en de visserij in die jaren gemiddeld
f 580,35 hebben opgebracht en dat daartegenover een bedrag van f 148,03 aan kosten
stood. De sluis wordt niet meet als zodanig
gebruikt. Alleen bij hoog water gaan de deuren dicht. Er volgt dan een Iangdurig touwtrekken over de schadeloosstelling.
Overijssel vindt het bedrag veet te hoog en
meent dat het helemaal niets behoeft te betalen. Friesland vindt het best, dat er betaald
wordt, maar maakt er zich niet druk over.
Uit ellenlange missives blijkt, dat de Staten
bIij zullen zijn, wanneer zij eindelijk in Schoterzijl eens de handen vrij zullen krijgen en
de rol van de ZijI zal zijn uitgespeeld.
Het gaat erop lijken, dat de ZijI tussen de
wal en het schip zal geraken, tot de onderhandelingen beginnen over een minnelijke
schikking. Om kort te gaan, de partijen worden het eens over een bedrag van 65113,—,
waarbij de ZijI ook de rechten in Schoterzijl
overdraagt aan de provincie. De werken in

Overijssel zijn dan al klaar. Vanaf de Statendijk ligt nu een nieuwe dijk naar Kuinre, die
tevens als rijweg wordt gebruikt. Ten westen
daarvan varen de schepen flu door het nieuw
gegraven kanaal van Kuinre naar Schoterzijl.
In Slijkenburg worden de sluis en de kanaalstukken dichtgesmeten. Eefl nu nog
zichtbare laagte in het terrein wijst de plek
aan waar eens de schepen voeren. Net doek
valt, na 770 jaar is de rot van de 10 dorpen,
sainen vormende de gemeenschap de Schoter- of Slijkenburgerzijl, uitgespeeld.
In het najaar van 1844 kwamen de 20 volmachten van 'Voormalige Schoter- of Slijkenburgerzijl' weer in vergadering bijeen.
Nu was het voornaamste agendapunt: het opmaken van de batans en de besluitneming omtrent de afwikkeling van de zaken.
Zevenhonderdeenenzeventig jaar hadden ze
hun waterhuishoudkundige taak vervuld in
een gebied waartoe ook de Westhoek behoorde. Die taak was nu ten einde; dat was
zonder meet duidelijk. Maar er waren nog
bezittingen en niet weinig ook. Er kwam een
voorstel op tafel om alles te gelde te maken
en wat restte pondspondsgewijze over de 10
dorpen te verdelen. Net voorstel wordt verworpen, men wil verder gaan met de exploitatie van de resterende eigendommen en de
revenuen besteden aan het welzijn van de

aangesloten dorpen. De wegen zijn overal
nog slecht te noemen, de overheid doet er
weinig aan. Sociale voorzieningen voor de
nooddruftigen zijn er niet. Waarom niet altes
onder te brengen in een fonds dat in lengte
van dagen aangewend kan worden tot heil
van de dorpen en hun inwoners?
Zo ontstaat dan her Ponds der Voormalige
Schoter- of Slijkenburgerzijl' en krijgt de geschiedenis nog een vervoig, dat nog tot de
dag van vandaag voortduurt.
De mannen besluiten uit hun midden een administrateur te benoemen en deze een kleine
vergoeding voor zijn werk toe te kennen.
Jaarlijks zullen ze bijeenkomen om de administratie te controleren en een bestemming te
geven aan eventuele overschotten. De volmachten zullen f 5,— presentiegeld voor de
vergadering ontvangen en deze zal steeds
worden besloten met een vriendschappetijke
maaltijd.
De voornaamste eigendommen van het fonds
zijn: de Nieuwe weg in de Westhoek met de
herberg en her toihuis, en her befaamde
'Heerenlogement' aan de Dracht in Heerenveen. Wat er verder nog is aan landerijen en

kapitaal blijft hier buiten beschouwing. Over
het verloop van de horecabedrijven en de
weg zuJien wij, tot ze nit het fonds verdwijnen, wat nader ingaan.
De Nieuwe weg gaat a! in 1854 over aan de
gemeente Weststellingwerf. Hij wordt opgenomen in een doorgaande weg vanaf Smilde
in Drenthe tot aan de Statendijk. De Ziji
draagt nog f 3000,— bij aan de verharding
van de weg en de tol zat worden opgeheven
zonder dat de gemeente hiervoor schadetoosstelling aan de pachter behoeft te betalen.
Deze neemt de Ziji voor haar rekening. Het
algemeen belang geeft bij dit besluit de doorslag. De herberg in Spanga blijft eigendom
van het Fonds.
Wel wordt bij de overdracht van de weg bedongen, dat nimmer aan de herberg of winkel het recht om a!daar her bedrijf nit te oefenen, mag worden ontnomen. In die tijd is
Andries Landman daar hospes; hij heeft de
zaak overgenomen van Douwe Fleer. Hij bepleit een verbouwing van de herberg. Er
meet ruimte komen voor een winke!; bovendien is Andries postmeester geworden voor
Spanga en Scherpenzeel en hij kan toch

Her Heeren/ogement aan de Dracht te Heerenveen dat jarenlang in her bezit was van de Schoter- of
S1kenburgerz1.
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moeilijk al die gewichtige postzaken, onder
de ogen van zijn kianten aan de stamtafe! afhandelen. Hij betaa!t jaarlijks 200 harde guldens huur en daar mag hij toch ook wel wat
voor verwachten. Hij krijgt z'n zin, maar zakelijk bekeken is Andries niet de ware Jozef.
Het is a!tijd sukkeien met de beta!ing van de
huur en wanneer die tenslotte al ver!aagd is
tot f 100,— en de moeilijkheden blijven,
roept het Fonds sol!icitanten op om een andere beheerder te yin den.
Er zijn twee liefhebbers: Dirk de Vries en
Roelof van der Veen. Door protectie van
burgemeester Sickinga wordt Van der Veen
gekozen. Hij wordt echter spoedig ziek en
het is de kuiper uit Scherpenzee!, Gerrit
Giastra, die de huur van hem overneemt. De
herberg is echter niet meet in goede staat, het
gebouw begint te verzakken en overal vertonen de muren scheuren. Giastra klaagt hierover en biedt aan alles over te nemen voor
f 1800,—. Hij wil dan gaan slopen en opnieuw bouwen.
Het aanbod wordt afgewezen. Jacob Sickinga, voimacht van Munnekeburen, weet ais
burgemeester al dat de Spangahoekweg spoedig zal worden verhard, waardoor de herberg
in waarde zal stijgen. De architect Nuttert
Feenstra uit Woivega wordt ingeschakeid; op
I
Cok bij de Schoterz:f/ kwam een mo/en van de
Grote Veenpolder. Hij werd a/s derde in de serie
van zes gebouwd in 1800 en is in 1948 gesloopt.
Naast de mo/en lag een s/uisje dat scheepvaart moge/jfk maakte vanuit depo/der. Zo voer de winke/ier De Ruiter, die in het buurtje rond café Kaper
op het einde van de Nieuweweg in Spanga woonde, iedere week naar Lemmer. Hij haalde daar bij
de grossiers de winketwaren die Mi in zijn zaak nodig had. H:] vertrok 's morgens in al/e vroegte en
door de brede sloot longs de Nieuweweg bereikte
hi] Schoterzul. Daar stak hij de Tjonger over;
door de vaart die achter de zeedijk lag bereikte hij
Lemmer tegen 'koffietied'. Daar deed ifif z 'n zaken en onderweg at vast wat van zijn voorraad uitventende by de longs de vaart wonende boeren bereikte In] laat op de avond z 'n woonp/aats weer.
De Schoterzu/ met brug en sluiswachtershuis. Op
de achtergrond de mo/en van de Grote Veenpo/der. De foto is uit het jaar 1939.

zijn advies wordt de herberg toch gesloopt en
wordt er voor de som van f 5700,— een
nieuwe opgetrokken. Tijdens de bouw komt
er nog een wijziging. Giastra wil graag een
beschoten dak en op zolder soliede bedsteden
voor zijn hoteigasten. Voorheen gebeurde
het dat bij storm de pannen van het dak
woeien en de s!apers 'geheel b!oot' kwamen
te !iggen. Hij krijgt hierin zijn zin.
Bij de opening van het nieuwe bedrijf zijn a!!e 20 voimachten aanwezig. Zij achten het,
voigens het versiag, een soiled gebouw en dat
hebben ze goed bekeken, want nu, na 115
jaar, staat het pand er nog precies zo. Er
wordt besioten de herberg de naam 'Logement de Schoterziji' te geven en na met de
kasteiein een toost te hebben uitgebracht,
zetten ze zich aan een maaitijd. De vette, yingerdikke paling, gevangen in de omringende
poidersioten, vormde de hoofdschotei. Na
afloop zetten alien hun handtekening onder
de rekening. Ze zijn uitermate tevreden.
Er komt nog wel een protest tegen de gekozen naam van de eigenaar van de herberg bij
de sluis in Schoterzijl. Deze wordt dan, na
kort beraad, op zijn verzoek veranderd in
'De Ziji'.
Met gaat goed met de zaken van Gerrit
Glastra. Avond aan avond is het logement
vol gasten en in een verzoek aan de Zij! om
bedsteden bij te timmeren, schrijft hij: Het
komt voor dat de kinderen, die met vader en
moeder in gescheiden bedsteden in de huiskamer siapen hun bedsteden moeten afstaan
en op de v!oer moeten siapen. Met komt zeifs
voor, dat mijn vrouw bij de meid in de kamer gaat slapen en dat ik een gast in de bedstee naast me krijg. Dit kan toch niet!
G!astra kreeg zijn bedsteden en zo was ook
deze zaak weer opge!ost.
In 1910 komt Pieter de Vries in de zaak. Hij
was tevens veehandelaar en hij gaf, met
goedkeuring van de Ziji, de herberg de naam
van 'De Veehandei'. Zijn dochter Cornelia
huwde later met K!aas Kaper, die ook zijn
krachten aan het bedrijf gaf en in 1947 de
herberg van de Zij! kocht. Vijfentwintig jaar
bleef het bedrijf eigendom van deze fami!ie
en café Kaper was spoedig een begrip in de
wijde omtrek.
43

Tegenwoordig is de zaak in handen van mevrouw H. Huizinga-Koopman. De naam is
nog 'De Veehandet'. Bens klaagde Gerrit
Glastra dat in de Grote Veenpolder door al
het vreemde werkvolk dat daar aan de dii ken
en in de turf kwam werken, de cafés als paddestoelen uit de grond rezen. Nu zou hij tevreden kunnen zijn. De tijd heeft een radicale sanering uitgevoerd. Van de eertijds tientallen cafés zijn er in en rond de polder nu
nog slechts een vii ftal in bedrijf.
00k over de geschiedenis van het 'Heerenlogement' in Heerenveen eens het trotse bezit
van de Ziji, wil ik u nog iets vertellen.
In het vroege voorjaar van 1748 biedt de
grietman van Schoterland, Menno Coehoorn
van Scheltinga, die tevens Zijivester van de
ZijI is, zijn 'Groote en Heerlijke Huisinge,
Stalling, Tuyn en B!eekveld' te koop aan. De
Ziji heeft geld te beleggen en de vohnachten
nemen het besluit om het huis, staande op de
hock van de Dracht aan de Compagnonsvaart te Heerenveen, te kopen en te verbou-.
wen tot logement.
Op 22 mei 1748 wordt de akte van koop en
verkoop getekend en na verbouwing zien we
als eerste huurder de kastelein H. Terwee!,
die er tot 1765 de scepter zwaait. Van 1827-

1844 woont er Johan Heinrich Ber!age, die
tevens aannemer is van het postvervoer; in
1873 komt het logement in handen van H.J.
Jorissen, die er ook een stalhouderij exploiteert. De zaak schijnt goed te marcheren,
want in 1878 wordt er op kosten van de Zijl
een tweede verdieping op de herberg geplaatst. Daarna volgt de ene verbouwing of
reparatie op de andere en in 1893 zijn de volmachten meet dan uitgekeken op het 'Heerenlogement' in Heerenveen. Ze brengen het
in de openbare verkoop en voor s!echts
f 14.000,— worden de gebroeders Korf de
nieuwe eigenaren.
Nadien woonden er bekende hoteliers als
Fokke Groen en B. Verminnen. In 1964 is
het hotelbedrijf opgeheven en thans is het
pand, dat een vervallen indruk maakt, in gebruik als meubelzaak.
In 1867 moet de Ziji nog eenmaal de strijd
aanbinden tegen de overheid. In dat jaar
wordt er door de Staten weer eens met klem
op aangedrongen om het Fonds op te heffen
en de gelden onder de 10 dorpen te verdelen.
Weer weigeren de vo!machten; zij achten
hun taak nog niet ten einde. Zo ontvangen de
beide gemeenten waartoe ze behoren, nu a!
13 jaar lang! 837,50 uit de kas voor verbete-

Een wrakke Ioopbrug, een rustend scflaap en een rivier waar, zo te zien, wets van te duch ten is. Toch
moesten de boeren hem 900 jaar ge/eden al aan ban den leggen, de Kuinder of Tjonger bif Schoterz:j1.
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ring van wegen en is aan Schoteruiterdijken volmachten worden gekozen.
in 1866 nog een bedrag van f 2437,50 uitge- Voortaan zullen ze echter worden gekozen
keerd voor de aanleg van een 'rijdwegh', een uit een door de overige bestuursleden op te
weg waar aan de overheid niets gelegen is, maken voordracht. Stemgerechtigd zijn almaar die voor de streek van het grootste be- leen de bestuursleden.
lang is.
De eisen zijn, dat de kandidaten in her volle
Wanneer ook in dat opzicht de overheid eens genot van hun burgerschapsrechten zijn, her
voldoende aandacht gaat schenken aan de vrije beheer over hun vermogen hebben en
noden van de kleine, afgelegen dorpen, kan tenminste 23 jaar oud zijn. Zij moeten woonaltijd nog overwogen worden het Fonds op te achtig zijn in een nader omschreven gebied.
heffen.
Uit hun midden kiezen de volmachten dan
Het fonds blijft dan ook steun verlenen. In een voorzitter, een secretaris en een onder1891 wordt besloten ieder dorp jaarlijks voorzitter. De verkiezing geldt voor het le1 100,— ter hand te stellen. De volmachten yen.
kunnen dit dan besteden aan de ondersteu- De doelstellingen blijven gelijk. Uit overwening van de behoeftigen, hetzij voor werk- gingen van piëteit en traditie willen de volverschaffing of iets antlers; in ieder geval machten in ieder geval in stand houden uit de
voor jets 'goeds en nuttigs' staat er aangege- opbrengsten van het bezit bijdragen te verleyen. Dli moeten wij natuurlijk bezien in het nen aan instellingen in de Zijlgerechtigde
licht van die tijd en geen vergelijking maken dorpen met een cultureel of maatschappelij k
met de tegenwoordige sociale voorzieningen. doel. Zo is er ieder jaar een bijdrage aan de
De armenzorg werd bij de gemeenten in ban- afdelingen van het Groene Kruis en, werd er
den gelegd van de armmeester, die aan de enkele jaren geleden een bijdrage van
naar zijn oordeel behoeftige gezinnen weke- f 1000,— gegeven voor het herstel van de
lijks een rijksdaalder uitkeerde. De diaconie poldermolen in St. Johannesga.
vulde dat, zo nodig, wat aan, maar een pak- Dat het fonds ook officieel bestaat, bleek onket, bevattende brood, vlees en spek ge- geveer 25 jaar geleden, toen men een uitnodischonken door de ZijI, was ook van harte ging ontving om de bijzetting van het stoffewelkom!
lijk overschot van Prins Willem V, dat uit
Als niet meer passende in her tegenwoordige Brunswijk werd overgebracht naar Delft, bij
stelsel van sociale voorzieningen behoren te wonen. Een uitnodiging waaraan door een
dergelijke uitkeringen in natura thans tot het afvaardiging van de volmachten gevolg werd
verteden.
gegeven.
Op de vergadering van 6 october 1903 komt
een belangrijke zaak aan de orde. De voor- In 1978 is het fonds omgezet in een Stichting
zitter wijst erop dat het begrip 'stemgerech- i.v.m. de invoering van deel 2 van het Nieuw
tigde florenen' langzamerhand verdwenen is. Burgerlijk Wetboek. Als voorzitter (ZijlBij de invoering van her kadaster heeft de vester) fungeert nu de beer Auke Algera uit
floreenbelasting plaatsgemaakt voor de Wolvega. Secretaris en ondervoorzitter zijn
grondbelasting. De naam 'floreen' als eige- resp. de heren Meine Oosten uit Wolvega en
naar van floreenplichtige gronden is geheel Homme Dijkstra uit Rottum. Een stuk geverdwenen. Daar de Ziji niet onder enig ge- schiedenis van ruim 900 jaar wordt aldus
zag staat, wordt de vergadering in overwe- voortgezet.
ging gegeven voortaan op andere wijze de Over de Schoterzijl als zodanig kan nog worverkiezing van volmachten te doen plaatsvin- den gezegd, dat deze als sluis geen dienst
den. De Ziji is een oeroude administratie en meer doet. Slechts in geval van doorbraak
het beheer is geschoeid op reglementen die van de Afsluitdijk en de dijken van de Noordsoms zullen moeten worden aangepast.
oostpolder zullen er noodschotten in worDaar wordt lang over gesproken. Gehand- den geplaatst om, evenals 900 jaar geleden,
haafd blijft dat uit ieder van de 10 dorpen 2 te pogen de Westhoek droog te houden.
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In grote bochten kronkelt
de Linde zich door het
landschap.

Qok de Scheene spec/i
haar rol in de waterhuishouding van de Westhoek.

En overal z:jn nog restanten van de verveningen Ic
vinden in de vorni van petgaten of rietvelden.
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Veenpolder en veenarbeiders

In de jaren dat turf nog het stookmateriaal
bij uitstek vormde, heeft her er waarachtig
een tijdlang naar uitgezien, dat de hele Westhoek in rook zou opgaan. Vooral in de 19e
eeuw was er geen kubieke meter veen veilig
voor de veenbazen. De veenlanden rand
Giethoorn waren toen al vergraven en oak in
de rest van de kop van Overijssel schoot men
al aardig op. Hun methode van diep baggeren meebrengende zwermden de Gieterse
turfmakers uit over Midden-Friesland, aanvankelijk naar de streken rand Tjalleberd/
Luinjeberd en hogerap in de Wouden. Toen
echter in 1848 de Grote Veenpolder gereedkwam, konden ze oak hier gaed uit de vaeten. Voordien was daar ook al heel wat vergraven. Wie de kaart van Eekhoff uit het
jaar 1850 bekijkt, ziet overal de grate, zwarte
vlekken met de aanduiding: 'Vergraven
veenlanden met hagen'. Voaral het grondgebied van Spanga was toen zeker a! voor de
heift vergraven. De Rottige Meente, am jets
te noemen, was echter nag hoailand. Geschat wordt dat in de Westhaek de verveningen in het laatst van de I 8e eeuw pas zijn
begonnen'. Natuurlijk werd er voor die tijd
oak wel turf gemaakt. Het bleef echter beperkt tot sma!!e stroken land en men veende
niet tot grate diepte2 . Men liet flinke ribben
zitten, waarop het uitgegraven veen werd gewarpen am daar bewerkt en in de zon gedroogd te worden. In de loop van tienta!!en
j aren groeiden de smal!e watergeu!en weer
dicht en b!even ze als zg. 'ha!ingen' in het
land achter; drassig, maar tach bruikbaar.
De Gietersen deden dat anders. Die gingen
tat het zand; ze lepe!den het bard schaan. Ze
lieten al!een smalle hagen staan en brachten
het uitgebaggerde veen met vaartuigen naar
een weiland am het daar verder te bewerken.
Voorschriften dienaangaande waren er niet

en wanneer het zaver zou zijn gekamen, dat
de hele Westhaek een groat meer zou zijn geworden, zaals Beu!aker en Belier Wijde, dan
zou geen veenbaas er een traan am hebben
gelaten. Gelukkig is het zover nooit gekamen. Tegen dit roekeloze vervenen kwamen
protesten, die gevo!gd werden door voorschriften. Er kwamen vaorstellen am het vervenen zonder toestemming te verbieden, om
het weer droogmaken en inpalderen van de
plassen aan te maedigen en de hiervoor
noodzake!ijke maatrege!en te treffen.
Voarlopig kwam er echter niets van al die
voarstel!en terecht; daarvoor waren macht
en hebzucht van de be!anghebbenden te
groat. Pas in de Franse tijd, toen de 'k!eine
karparaal' in Parijs, Napoleon, za nu en dan
met de vuist op tafel s!oeg kwam er verandering. Bij de wet van 2 april 1810 werd bepaa!d, dat zonder vergunning van de sousprefecture geen turfgraven mocht plaatsvinden. Niet dat de veenbazen er zich veel van
aantrokken. De turf bracht best geld op; met
de baeren viel wel te praten, wanneer de heren bij aankoop van het land de geldzak eens
gaed lieten ramme!en! Arbeiders waren voor
een krats bereid am te werken en wanneer je
ze niet meer nodig had, waren ze binnen het
uur vertrokken. Een voor de verveners paradijsachtige toestand.
Maar op 2 september 1822 verscheen er in
het Staatsblad een Koninklijk Besluit waar
niemand meer amheen kon. Voor de Westhock was dit zo belangrijk en heeft dit op de
ontwikkeling een dusdanige invlaed gehad,
dat het waard is de vaornaamste bepalingen
in dit baek op te nemen.
In de eerste plaats maest in het vervolg voor
1 J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland dee! 2, b!z. 507.
2 Tegenwaordige Staat Friesland 1, b!z. 62.
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alle verveningen octrooi worden aangevraagd en dat octrooi werd alleen uitgereikt,
wanneer aan bepaalde voorwaarden werd
voldaan. De belangrijkste waren:
le Reeds in vervening zijnde of nog te vervenen gronden moesten worden ingepolderd.
De polders moesten minstens 30 bunder
groot zijn.
2e Er moest een bepaalde contributie worden geheven en nit de zo ontstane fondsen
zou het onderhoud der polderdij ken en de
verdere werken betaald worden, aismede de
kosten casu quo voor de wederdroogmaking
der verveende gronden (slikgeldheffing).
3e Bovendien moest een zekere belasting
worden betaald van elke honderd vierkante
ellen viak gemeten turf of slik ten behoeve
der armen van de plaatsen waar de vervening
geschiedde, teneinde een duurzaam fonds te
vormen.
4e De boven- of bonkaarde mocht niet
worden vervoerd.3
Toen zat bij de verveners de kat in één keer
boven in de gordijnen! Het 'ach en wee' was
niet van de lucht. Ook toen al gold, wanneer
je maar hard genoeg schreeuwt, er rekening
met je wordt gehouden. Het gevolg was dat
de Koning besloot in te grijpen. Hij zond
Jhr. B. de la Costa, lid van de Raad van State, naar Friesland om een onderzoek in te
stellen. Deze kwam tot de conclusie dat over
de doelmatigheid van de nieuwe voorschriften niet gediscussieerd behoefde te worden.
Hij besteedde daarnaast ook de nodige aandacht aan de sociale betekenis van de vervening en berekende dat er in Friesland zeker
4000 a 5000 arbeiders bij betrokken waren.
Links boven:
Er komt heel war bij kzjken om het water de boas
te blzjven. Hier zijn v.l.n.r. Fokke de Boer, Johannes Boezerooy, Jacob P. de Hoer en Pieter J.
de Boer in 1910 bezig met het uitbaggeren van de
Helomavaart.
Links onder:
Bif het werk aan een nieuwe Scheenesluis. V.l.n.r.
het bestuur van de Grote Veenpolder A .J. de Ruiter, J. Th. Kemme, Inne Bergsma, Bouwe de
Vries, Albert Schaap, Willem Pander, opzichter
en Johannes v. d. Veen, opzichter Veenpolder.
Rechts her café van Jan Jalving.

Hij was van mening dat 'een zachte overgang
van een bedenkelijke losheid tot een meet geregelde orde van zaken nodig was'. En dat
advies kwam dan zonder dat erom gevraagd
was. De toestanden moeten dan daar inderdaad wel ten hemel schreiend zijn geweest.
Toentertijd waren dergelijke rapporten nog
niet zo algemeen.
Omdat de plaatselijke toestanden ten opzichte van de verveningen nogal uiteenliepen,
deelde De la Costa het Friese laagveen in drie
gebieden in. Weststellingwerf met de zwaardere Staten- en Lindedijk, maar ook met poldertjes die nauwelijks aan de minimumeisen
voldeden, lag in het eerste gebied. Het advies
voor de Westhoek luidde: het gehele gebied
tussen de Linde, de Tjonger en de Helomavaart indijken. Zo waren de grenzen van de
Grote Veenpolder van Weststellingwerf geboren.
Natuurlijk was de eerste vraag die naar voren
kwam: 'Wie moet dat betalen?' Twintig jaar
heeft men erover gedaan om alle problemen
op te lossen en toen tenslotte op 25 juni 1847
het octrooi voor aanleg van de polder werd
verleend, moeten de voorstanders een zucht
van verlichting hebben geslaakt.
Nu is de geschiedenis van de Grote Veenpolder een verhaal apart, zodat ik hier moet volstaan met enkele grepen daaruit. De grote
voorstanders waren de boeren. Zij hadden
ieder jaar te kampen met het water en vaak
was midden in de zomer het land zo drassig,
dat van hooioogst geen sprake kon zijn. De
verveners hadden wel belang bij de polder,
maar na het vergraven van het veen, zou die
belangstelling zo goed als verdwenen zijn.
Wel inpolderen dus, maar met zo weinig mogelijk onkosten. Tenslotte waren er enige eigenaren in Langelille-Zuid, die helemaal
niets wilden weten van de polder. Hun land
bevatte weinig veen, ze hadden weinig last
van het water en wilden buiten alles blijven.
De dijk zou dan om hun gebied (260 ha)
moeten komen maar een langere dijk kost
3 Dr. Bouwe Oosten, blz. 56. Slikgeld is de heffing van
tot vervening gebaggerd slijk, berekend per are gespreid
slijk, veelal gebruikt om later de veenpolder droog te
leggen.
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natuurlijk extra. Er werd overeengekomen
dat de dijk wel zou worden doorgetrokken,
maar dat de eigenaren daar geen polderlasten
hoefden te betalen. En toen kon het werk beginnen: dij ken werden aangelegd, molens gebouwd, bruggen en sluizen geplaatst en vaarten gegraven. De opbrengst van de slikgelden
kon hiervoor worden gebruikt, maar dat was
niet genoeg. Met zeer veel moeite kon een lening van / 75.000,- worden afgesloten om
alles te kunnen financieren.
Reeds vanaf het begin was duidelijk, dat de
slikgelden de kurk waren waarop de Veenpolder moest drijven. Aanvankelijk liet zich
dit geed aanzien. In 1841 was er in her gebied
500 ha verveend en in 1884 1720 ha. Er was
dus flunk aan getrokken. In 1875 kwam echter de kentering. Dc steenkoolindustrie ontwikkelde zich en de markt voor turf zakte ineen. Het jaar 1878 bracht nog f 12.154,44
aan slikgeld op, maar in 1884 was dat nog
maar / 5506,49. Geleidelijk aan liep het terug en 50 jaar later was het nog maar
/ 1502,64. Daar kan natuurhjk een dergelijke grote polder niet op draaien. In 1926 was
van de totale oppervlakte van 3500 ha een gebled van 2000 ha vergraven: van de resterende 1500 ha was het niet mogelijk de polderlasten te betalen. Ondanks hulp van hogerhand is de financiele situatie van de Grote
Veenpolder nooit rooskleurig geweest. Bovendien waren voortdurend nieuwe investeringen nodig voor de moderne methoden van
bemaling enz. In 1970 tenslotte werd depotder opgenomen in her Waterschap de Stellingwerven en was het Iced geleden.
Natuurlijk is het werk dat de vervening van
bovengenoemde 2000 ha met zich meebracht, voor een grote groep mensen van betekenis geweest.
ARes was handwerk. Er waren vaste ploegen,
die ieder jaar een akkoord maakten met de
veenbaas, maar er waren ook losse arbeiders,
die in het hoogseizoen insprongen. Ook de
I
BU tienta/len stonden ze eens over de polder verspreid; de tjaskers. Ze waren gemak/celzjk te verp/aatsen en hie/den ha water in de veenderif op
peil.

zg. 'Hannekemaaiers', Duitse arbeiders die
het gras maaiden en hielpen hooien, waren
vóór de maaitijd wel in de turf werkzaam.
Zij werden dan ondergebracht in zg. keten en
zo kom ik bij de sociale omstandigheden
waaronder die mensen toen moesten werken.
Die keten waren niet meet dan hokken
waarin 10 of 12 man huisden. Langs de zijkanten van nauwelijks een meter hoog waren beddekasten getimmerd, waarop wat
ruigte of hooi om op te slapen. Het stikte er
van de vlooien en antler ongedierte, maar de
werkers waren meestal zo afgebeuld, dat ze
er nauwelijks last van hadden.
In het midden van het rieten dak was een gat
waarin een vuur werd gestookt, dat o.a.
diende voor het aan de kook brengen van het
koffiewater (veenwater!), een warme 'maaltijd' en het bakken van een pannekoek. Ronger hadden de veenarbeiders altijd. Wanneer
het regende, moesten ze bij dat vuur de kleren drogen. Dan sloeg de rook neer in het
hok en kon men er nauwelijks ademhalen.
De stank van de drogende kieren was verschrikkelijk en de rook sloeg op de ogen.
De vaste arbeiders die in zg. tenten waren ondergebracht, hadden het niet veel beter. De
huisjes waren van hour opgetrokken (een enkele had een stenen voorgevel) en bestonden
uit een kamer met een schoorsteen en een
paar bedsteden. In het achterhuis, dat als
bergplaats werd gebruikt, was in her
gunstigste geval een geit gestald. In deze
stulpjes leefden vaak grote gezinnen, zodat
er nauwelijks voor allemaal een slaapplaats
was.
Het werk en de turf daar draaide alles om.
Her was gewoon vechten om staande te blijyen. leder moest meewerken, zowel de vrouwen als de kinderen. Een oude turfmaker
vertelde me eens, dat hij als jongen van negen jaar iedere morgen voor schooltijd een
lege, bij de turfschuur geloste turfbok naar
z'n vader in her veen moest brengen. Van de
turfschuur bij de Scheenesluis sleurde hij dan
de bok, met hulp van een broertje van 7 jaar,
door de Scheene en de Lampevaart naar de
Rottige Meente. Toch altijd nog een kilometer of vier. Wanneer ze om 6 uur van huis
vertrokken, konden ze nog precies om half
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negen in Scherpenzeel op school zijn. Wij
kunnen ons dat niet meet voorstellen, maar
hij vertelde erover met flog een zekere trots.
Wanneer de bok 'te plak' was, kregen ze samen van vader een halve pannekoek en dat
was, na het stuk roggebrood met reuzel dat
ze als ontbijt hadden gehad, een traktatie!
De enigenarigheid die hij ervan wist, was dat
ze bij regen een oude jutezak in een punt gevouwen over hoofd en schouders droegen.
Die werd loodzwaar van het water en dan
viel het niet mee met ook nog natte voeten in
de klompen zo'n eind over smalle paadjes
dwars door de venen naar school te moeten
lopen. De oude man vertelde ook, dat hij als
'poppien' a! door z'n moeder in de wieg een soort ijzeren korf - was meegenomen
naar het turfiand en dat hij, voor hij 6 jaar
was en naar school moest, al turven kon keren.
Zijn herinnering gaf a!les een wat roze
tintje... De werkelijkheid is door een jonge
predikant vastgelegd die in die jaren, na zijn
eerste beroeping de kansel in Scherpenzeel
beklom.
Ds. Albertus van der Heide kwam in 1895
naar Scherpenzeel. FIij was toen 23 jaar en
pas afgestudeerd aan de theologische faculteit in Leiden. Reeds als student werd hij gegrepen door sociale misstanden. Hij was geboren in Leeuwarden en met zijn intrede in
Scherpenzeel werd hij, in het uiterste zuiden
van zijn 'heitelân' meteen geconfronteerd
met armoede, drankmisbruik en doffe ellende. Wat de jonge dominee er vond en wat
hem in het diepst van zijn ziel heeft getroffen, komt het beste naar voren in zijn afscheidspreek, die hij in 1898 hield, toen hij
een beroep naar Engelum had aangenomen.
1k citeer dan ook:
'Als ik dacht aan her leven der meeste mensen hier, hoe ze hunkeren naar werk en dan
weer overwerkt worden, hoe hun vrouwen
ook mee moeten en hoe hun kinderen vroeg
van school komen om ook wat te verdienen,
kleine werkers —0, wat een talenten worden
verstikt, wat een menigte gaven moeten ongebruikt blijven, want de kinderen moeten
verdienen, ze moeten wat opbrengen, zij, de
stumpers, die nooit zullen weten het genot,
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Ds. A. van derHeide

de frisheid, de heerlijke ongedwongenheid
van de jeugd, om maar te zwijgen van de
misvormden, de misgroeiden, die niet kunnen verdienen en als ik dan denk dat met al
hun gezwoeg en getob, met al hun zuinig
overleggen en tien keer een cent omkeren,
voordat hij uitgegeven wordt, de mensen nog
niet vooruitkomen, maar als altijd even arm
blijven - en als ik dan dacht aan de weelde,
de overvloed, de krankzinnige verspilling
van schatten van hen, die nooit arbeidden,
nooit de rug kromden, nooit de spade grepen
of hun geest inspanden. Ads 1k zondagsavonds met heime!ijke schaamte de trekkers
zag komen, men en uren dikwijls gelopen
hebbende, belast en beladen en vaak grijsaards en knapen erbij, met lome tred, magere verweerde gezichten, vuile kleren, om de
keten te vullen, om te baggeren, de turf die
anderen zullen stoken, die er niet aan denken
van wat een ontberen, wat een lijden, wat
een mensenzweet die stomme turf kan spre-

ken. Als ik opmerkte ijver, welnemendheid
en goede wil bij de werkbijen van deze samenleving die de met inspanning gegaarde
honing moeten afstaan aan anderen, die zelf
niet vergaren, maar wel voorraadschuren
bouwen en brandkasten smeden.
Als ik zag, dat een jeugd zonder zon en een
ouderdom vol ontbering en kommer, het lot
was van hen, wier manlijke leeftijd gedrukt
wordt door duizend zorgen.
Als ik dan zag dat er nog mensen waren die
durfden verkiaren dat het niet zo erg was, of
een straf van God of een leerschool voor het
hiernamaals - heb ik menig bitter woord gezegd.'
Daar konden ze het destijds dan mee doen in
de Westhoek. Ja, die dominee was geen gemakkelijke knaap, daar hadden ze zich wel
wat op verkeken, toen ze hem beroepen hadden. Slapen in de kerk was er ook niet meer
bij. Ingepast in de preek bulderde hij over
hun hoofden, 'ontwaakt gij die slaapt', ze
schrokken er van wakker en dat was misschien het enige dat de predikant ook kon bereiken. Her gebeurde als de dienst was afgelopen en de kerkgangers de kerk verlieten,

dat ze werden geconfronteerd met een dubbele nj arbeiderskinderen. Het 'domineeske', de jonge vrouw van Van der Heide, had
ze opgetrommeld en ze daar geplaatst. In
hun schamele kledij en met hun uitgemergelde gezichtjes vormden ze een rege!rechte aanklacht tegen de sociale toestanden in de p0!der.
Zo zien wij dan hier dominee Van der Heide
aan het begin van zijn loopbaan, die werd gekenmerkt door de nooit aflatende strijd voor
het socialisme en tegen de drankzucht. De
'rooie' dominee werd hij spoedig genoemd
en het 'gezeten' yolk in de Westhoek heeft
zeker een zucht van verlichting geslaakt, toen
hij vertrok. Ze hadden het paard van Troje
binnengehaald.
Het opkomende socialisme liet echter ook de
veenarbeiders niet onberoerd. Al in 1890
brak in de Westhoek de eerste staking uit. De
arbeiders gingen 'bollejagen'4 , zoals dat toen
genoemd werd. Wanneer deze stakingen aan
4 De stakingen werden 'boilejagen' genoemd. Wat het
woord inhield is moeilijk te verkiaren. Bolle ='brood',
maar ook 'stier'.

Nog steeds swan aan de He/oniavaart tweeprachtige water.'nolens die eens depo/der drooghielden.
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Huisje van een veenarbeider.
Stakende veenarbeiders in 1895. Het zg. 'bollejagen'. Politie en marechaussee staan even eens tussen de
stakers op de foto. De foto is gemaakt door de schilder/fotograaf Bloemhof destijds in Scherpenzeel
woonachtig.
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het begin van her seizoen werden gehouden,
kwam er nog wet eens een succesje voor de
arbeiders nit. De bazen stonden dan voor het
blok en moesten dan wel eens toegeven, al
was het resultaat gewoonlijk niet meer dan
een paar dubbeltjes per roede er bij. Het ellendige was, dat de stakingen gewoonlijk
werden gebroken door arbeiders die werkelijk aan het eind van hun Latijn waren, bij
wier gezinnen het avondmaal beperkt bleef
tot een plak koolraap of wat knollen. Zij
kregen dan van de veenbaas de beste stukken
veen toegewezen en noodgedwongen moesten ook de anderen weer aan het werk.
Tot slot mag ik hier niet een van de ergste
misstanden onvermeld laten; de zg; gedwongen winkelnering. Dit maatschappelijke
kwaad had ook in de Westhoek een grote
omvang aangenomen. Vrijwel alle veenbazen
hadden een winkel en dwongen hun arbeiders uitsluitend bij hen te kopen. De prijzen
lagen in deze winkels echter veel hoger dan in
de particuliere zaken zodat een turfmaker
met een groot gezin eens een veenbaas aanbood om 25010 van zijn loon te laten vallen,

wanneer hij van deze gedwongen winkelnering kon worden verlost. De baas weigerde
dit. Net kwam voor dat werkers bijna geen
cent loon in handen kregen. Het loon werd in
de winkel van de baas geheel in waren omgezet. Hij kon immers alles leveren: kruidenierswaren, kleding, kiompen, brood en dan
tenslotte ook nog sterke drank, de zogenaamde 'troost van de arbeider'...
Door de sociale strijd die op alle fronten
werd gevoerd, verdween deze gedwongen
winkelnering in het begin van deze eeuw
langzamerhand. Ook de vrouwenarbeid liep
terug. De veenmachine die de specie opbaggerde, deed zijn intrede in de venen, maar
toch was het vervenen toen al ten dode opgeschreven.
Ben opleving had nog plaats in de oorlog van
1914-1918, maar nadien ging het versneld
bergafwaarts. Wij kunnen zeggen dat het in
1930 gebeurd was met de verveningen. De
Westhoek bleef zitten met een grote oppervlakte water, maar een nieuwe generatie
stond al klaar om daar weer, voorzover het
mogelijk was, vruchtbaar land van te maken.
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De techniek van het vervenen

Miljoenen turven heeft de Westhoek in de
loop der tijden opgeleverd. Kleine harde turyen van goede kwaliteit, overal in het land
gevraagd voor verwarming en kookdoeleinden. Veen was er voldoende aanwezig, vrijwel in het gehele gebied met een laag van
soms 5 meter dikte. Ondernemende boeren
die land in eigendom hadden waarin veel
veen zat, grepen de kans. Als turf bracht het
land meer op clan ze ooit met de veehouderij
konden verdienen. Ze groeiden nit tot veenbazen die her aan niets ontbrak. De arbeiders, de turfmakers en de baggeraars waren
minder fortuinlijk. Het werk was zwaar en

de beloning schraal. Soms kwam hen het water tot de lippen en werd de rode zakdoek op
de keet geplaatst. Dan staakten ze het werk
en gingen 'bollejagen'; aktievoeren. Wanneer dan na lange strijd akkoord was gemaakt met de bazen werd de lawei weer op
de toren of aan het klokhuis gehesen ten teken dat de arbeid weer kon beginnen. Laten
we de moeizaam tot stand gekomen verandering van veenmodder tot turf eens volgen:
De eerste die in actie komt is de baggeraar.
Voor hem ligt een stuk wildernis dat wanneer
zijn werk in de loop van enkele jaren zal zijn
gedaan veranderd is in een diepe veenplas,

Net afbonken van de trek.
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een 'petgat' die wanneer er meerdere zijn gescheiden worden door smalle stroken land,
de 'kraggen'.
Hij begint aan de lengtezijde van het land de
eerst trek 'af te bonken'. De ongeschreven
wet is dat men minstens 2 m uit het eigendom
van de buurman blijft. Het uitgeveende land
geeft immers diepe petgaten waarin buurmans vee kan verdrinken en ook de golfslag
kan het buurland aantasten.
De eerste 'trek' heeft een breedte van ongeveer 1,20 m. De bovengrond, de teelaarde, is
ongeschikt voor vervening en wordt afgevoerd.
Na dit afbonken kan in de ontstane gleuf met
her baggeren worden begonnen waarbij twee
methodes kunnen worden gevolgd: het spitten met de 4 a 5 to lange spitschop en de zg.
Gieterse methode het opbaggeren van het
veen met de beugel. Spitten vereist veel yakmanschap vooral wanneer 3 of 4 m onder
water de brokken veen moeten worden losgemaakt en, klevende aan de spitschop naar
boven moeten worden getrokken. Beugelen
is zwaarder werk, maar eenvoudiger.

B:) bekie methoden word: het veen in de mengbak gedeponeerd. Deze men gbak, ook wet baggerbak genoemd, is een ho ut en ba/c van 2 meter in he: vierkant, met 3 schuin oplopende en 1 recht opstaande rand.

-U-
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In de men gbak stoat de 'inenger'. Zijn teak is de kluiten veen te bewerken tot een enigszins St if ye brif.

Met behuip van een sclzepernmer wordt water toegevoegd en staande in zware klomplaarzen begint de
men ger water en veen door elkaar te trappen.
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Heeft hil de bak poor ongeveer driekwart vol don spreidt In] met behulp van een 'jutte' de br:j over het
naast de trek liggende land uit tot een dikte van ongeveer 40 cm.

Met behulp van een zg. 'paard' wordt de veen/aag afgeviakt en met een kortepeilstok wordt de dikte nog
eens gecontroleerd. Na het indrogen mon de turf een bepaclde maat hebben.

ZE

De men gbak wordt nu fangs de trek verder getrokken. Wanneer op deze man/er de gehele trek is uitgebaggerdz:jn de baggeraar en de men ger klaar met hun werk. Hun seizoen duurt van plm. 15 maart tot 15
meL Eerder kan niet van wege de winter en wanneer later gebaggerd wordt warden de turven niet meer
droog.
Nadat de veenlaag ongeveer 3 dagen gelegenheid krijgt om in te drogen beg/nt he: werk van de turfmaker. Deze bindt houten zg. trapborden onder z 'n kiompen, ongeveer 15 cm breed en 35 cm long, en steunende op twee 'polsjes' beg/nt h/i de veenlaag vast te trappen.

ri

Vooral her stevig vasttrappen is van groot belang bij dit werk.

Met behulp van een 'krabber' die is te vergelijken met een grote tuinhark worden flu lijnen op het veen
geirokken. Deze bepalen de maten van de turf. Uit een roede veen = 4 x 4 in =16 m 2 worden mczximaal
1500 turven gemaakt.
Eerst werd de krabber met l8pennen over het veen gehaald en dwars daarover de krabber met 8pennen
om dikte en breedte van de turven te tekenen.
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Met behuip van een steekzjzer warden langs de lzjnen de turven nu gestoken. In de laatstejaren van de
verveningen gebruikte men hiervoor een eenvoudige machine waurmee de turven werden gesneden.

De gestoken (linen verbreden zich door indrogen snel en dan kan de turf worden opgebroken en aan dijken gezet.
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De tiirven %'orcIen dusdanig

c)p't1aS!

(Jar luchttoevoer

h e r (J()rLfpl

bevorderi.

Daar de bovensie turven beter drogen dan de onderste worden de rijeti nog enkele ma/en 'omgezet'.

rri

Wanneer de turf geheel droog is worden ze aan zg. 'stoeken'gezet en kan met de aflevering worden begonnen.

Met behuip van turfmanden werden de turven in turfbokken naarde verzame/plaatsen en de turfschuren
bef de Scheene- of de Qrachts/uis gebracht waar ze in binnenschepen werden geladen om naar de p/aats
van bestemming te worden vervoerd.
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Een ploeg arbeiders poseert voor defotograaf in een grow veenbedrzf. Dezefoto werd omstreeks 1925
gemaakt.
Turfbokken brengen de turf naar de verzamelplaatsen waar ze in grote met net afgedekte hopen worden
opgetast in afwachting van de verkoop en het daarop volgende verdere transport.

Het turfschip 'Op hoop van zegen', thuishaven het eiland Texe4 wordt hier met turf geladen aan de
Grachisluis te Munne/ceburen.
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Het net

Veenpiassen —petgaten zegt men in Weststellingwerf— doorsneden met smalle ribben of
kraggen was het dat er over was gebleven nadat de turfmakers waren weggetrokken en de
laatste turven van het land waren gehaald.
Spoedig daarop zette de visser zijn fuiken in
het water en een boer oogstte wat hooi van
de kraggen. In de loop van tientallen jaren
groeiden de gaten echter dicht en het net dat
aanvankelijk het water omzoomde nam bezit
van de gehele oppervlakte. Er waren eigenaren die er de voorkeur aan gaven het aldus
ontstane moeras droog te leggen en er weiland van te maken, anderen zagen echter
meet heil in rietcultuur. Rietland kan velejaren een aanzienlijk bedrag opleveren. Onkosten vraagt het niet. De bemalingskosten
van de polder worden gecompenseerd met de
rente van de betaalde slikgelden en onderhoud of verbetering is niet nodig. Goed netland kan 25 a 30 vim = 100 bod per ha opbrengen en na aftrek van het arbeidsloon van
de rietsnijder is de netto opbrengst beduidend hoger dan bij verhuring als grasland
wanneer het in cultuur is gebracht. Wel moet
er voor gezorgd worden dat tijdens de groei
voldoende water op de velden staat. Bij laagland laat men water inlopen, maar bij hoger
gelegen velden moet het water opgemalen
worden. Hiej-toe werden veelal kleine windmotoren gebruikt.
Bladriet wordt groen gesneden en met bladeren en al bij rijswerken gebruikt. De andere
soorten doen dienst als dakbedekking, terwijl
er ook rietmatten voor afdekking van broeikassen van gemaakt worden. Nog steeds is de
rietcultuur een voorname bron van inkomsten voor o.a. Staatsbosbeheer.
.4
De windmo/en maalt water op het net/and.

Rietsnijder bezig net te sntjden met de machine.

Rietsnijder bezig met beh u/p van een zicht net te
sn:jden.
a.

Het net wordt tot grote bossen sarnengebonden.
De rietbinder aan het werk.

P
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tpgeoonaen net gereea om ajgeleverd te worden.

De rietdekker aan het wer/c.
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Kermis in Slijkenburg

Eên keer per jaar, zo tegen het laatst van augustus, was bet vroeger kermis in Slijkenburg. Stel je er niet teveel van voor. De
grootste attraktie was Akkerman met z'n
draaimolen; die kwam er al jaren, dat was
vaste prik. Overdag draaide hij voor de kinderen. Dan stonden er briesende paarden en
prachtige ranke bootjes in de molen. Tegen
de avond werd hij door de rappe kermiskianten omgebouwd tot zweef. Dan kwamen de
polderjongens met hun meiden aan de bak.
Verder waren er nog de oliebollenkraam van
Koopal, een Kop van Jut, een kraampje met
wat speelgoed en snipsnaarderijen en natuurlijk stond er Jochem Oost uit de Kuinre met
zijn gebakken vis en de overal bekende Kuinder strobokking. Een hartige hap hoorde er
nu eenmaal bij.
En bij Theunis van der Lende in de herberg
was het dansen, dansen en drinken. Christenziele; dat ging daar voor het vaderland
weg. De tent barstte zowat uit de voegen en
bij de driedubbele boerenpiof deinde het hele
geval als een schip op de baren. Zoveel fundament had dat spul van Theunis nu ook
weer niet in die slappe veengrond.
's Middags was er schoolfeest met kinderspelen; zakiopen, balgooien en 'Mijnheer en
Mevrouw gaan op reis', en er was limonade
en koek.Na afloop moest de oude kedde van
Akkerman extra inspanning leveren. Een uur
lang mocht de jeugd gratis draaien. Afgeladen vol was de molen, ze konden niet eens allemaal een plaats vinden. Zo nu en dan
moest er dan gewisseld worden. Er waren
brutalen die probeerden te blijven zitten,
maar meester Kuit plukte ze er aan het nekvel uit. Voor die bengels was de pret afgelopen, maar wat was het een feest!
I LangsdeLinde.

In de veenderijen, tussen Spanga en de hoge
Statendijk, was de komende kermis al wekenlang bet gesprek van de dag. Het veenseizoen liep ten einde. Het losse yolk, arbeiders
uit de Compenije en de Duitse 'poepen', waren al naar huis. Dc vaste arbeiders, die in de
overal verspreid staande turfmakerstenten
woonden, zetten de laatste turf op hopen of
brachten ze, hoog opgetast in de bokken
naar de turfschuren bij de Scheenestuis. In
deze weken drukte even de zorg om bet bestaan wat minder zwaar op de gezinnen. De
winkelschuld bij de veenbaas, die ze vorige
winter noodgedwongen hadden gemaakt,
was zo goed als afgelost. Ach, ze wisten bet,
door die vervloekte gedwongen winkelnering
waren ze met handen en voeten aan de man
gebonden, maar wat moesten ze anders?
Ze mochten blij zijn dat ze voor vast in een
ploeg zaten die in groot gedeelte van het jaar
werk had. Daardoor kregen ze in deze zomermaanden ook wat geld omhanden; kon
er een nieuwe manchester broek voor vader
en een bont schort voor moeder af. De kinderen konden weer eens op nieuwe kiompen
lopen. Van een paar knotten sajet werden
kousen en sokken gebreid en de lapjeskoopman nit Wolvega mocht ook eens uitpakken.
Her leek dat in deze weken het leven in de
veenpolder anders was, of ze er ook bij
hoorden en niet meet de paria's waren met
die eeuwige schuld in de winkel van de baas.
Dan dachten ze even niet aan de winter,
waarin ze wekelijks een rijksdaalder bij de
armmeester konden halen. Waarin ze zich in
hardrijderijen op de schaats uit de naad reden om toch maar iets van de stukken spek
en zakken bonen te bemachtigen, die door de
gezeten burgerij als prijs waren uitgeloofd.
Die vervloekte winter, waarin de kinderen,
als avondmaal een plak rauwe en vaak be73
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S/i] ken burg in 1902. Waar flu de mensen staan lag eens de S/ijkenburgerz if I en een brug. Geheel rechts op
de achtergrond het huis van de sluismeester. Geheel rechts staat Egbert Staalsmid en de oude heer met
stok is La Fleur, die a/s trommelslager nog heeft meegedaan aan de 10-daagse veldtocht tegen Belgie.
Daarnaast staat Heine Timmerman.

S/if ken burg in 1902. Links de oude school. In het midden de bakkerif van Brugge en rechts
ken huizen.
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vroren koolraap kregen en het de voornaamste taak van moeder de vrouw was, hen
hun honger te doen vergeten.
Ach het was in die zomermaanden ook nog
geen vetpot, maar ze konden zich redden en
dat was al heel wat waard. Tevreden zaten ze
dan ook op de zaterdagavonden, wanneer
het werk voor die week was gedaan, even nit
te blazen voor hun 'tente'. Ben pijp rokende
en een kom koffie stond binnen handbereik.
Wat praten met buren of vrienden, met
rondom hen de uitgestrektheid van de veenderij. De nu van turf ontdane smaile kraggen
en daartussen de donkere petgaten. Vanuit
het net in de verte kionk het donkere geluid
van een roerdomp; monotoon zich herhalende. Ben kwakende kikker kreeg weerwoord
en een late vogel uitte een schelle kreet. Verder heerste er rust en stilte alom.
En dan is het einde!ijk zover. Kermis in Slijkenburg. Keeke van Douwe Boezerooy heeft
er at wekenlang voor gespaard. Door extra
zuinig met alles te doen heeft ze een paar gulden opzij kunnen leggen. De kinderen moeten inch ook een kermiscent op zak hebben!
Ben paar keer in de draaimolen, een paar
oliebollen en een zuurstok; als ze die nu eens
ieder een dubbeltje meegeeft, komen ze een
end weg. Wanneer ze dan Hendrik-Jan van
Sake-oom tegenkomen, schuift die ook nog
wel een stuiver af. Verleden jaar hadden ze

zelfs ieder een dubbeltje gehad, maar toen
had neef Hendrik die dikke lacherige Lies
van Jochem Strampel aan de arm en was hij
niet meer broodnuchter. Toen ging geen zee
hem te hoog.
Kleine Klaske was thuis gekomen met een
kleine pop, die ze voor dat dubbeltje gekocht
had. Nog altijd was het haar liefste speelgoed
en iedere avond stopte ze het warm in onder
het !appendekentje in het oude sigarenkistje.
Direct na de middag waren de kinderen at
vertrokken. De oudste jongen was al acht en
kon best op z'n jongere broer en zusje passen. ZeIf moest Keeke die middag Douwe
nog in de turf heipen, maar ze zouden een
uurtje eerder dan gewoonlijk uitscheiden en
om zeven uur op stap gaan naar de kermis.
De kinderen waren dan al weer thuis en zouden zich verder wel redden. Keeke verkneuterde zich al op de avond. Ads Douwe nu
maar niet teveel dronk... je wist het maar
nooit met die kere!s. Het kon zo maar nit de
hand lopen. Haar moeder zei altijd 'Kerels
deugen gien van alien'. Maar Keeke was ook
niet achterlijk. Ondanks dat harde werken in
de turf en de huishouding had ze haar oude
wapens nog altijd achter de hand. Ben beetje
meedoen, wat gelijkgeven en onder het dansen zich eens flink tegen hem aandrukken. In
Douwe zat nog wel zoveel vuur dat hij dan
a!leen nog maar cog voor z'n wijffie had en

Ongeduldig zitten
de kinderen op het
hek te wach ten op
Akkerman die met
zUn draaimolen
voor hen de grootste attractie van de
S/:jken burger kermis is. Rechts onder de bomen het
bekende café van
Theunis van der
Lende.
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clan had Keeke al een mooie streep voor.
Tegen zeven uur gingen ze op stap. De kinderen waren nu thuis en helemaal opgewonden
van wat ze allemaal hadden beleefd. Van
Hendrik Jan hadden ze veer ieder een dubbeltje gehad. Hij had flu wel een andere meld
aan de arm gehad; helemaal niet aardig. Ze
had gezegd dat, als Hendrik Jan zo wild met
z'n geld omsprong, ze nog niet wist of de verkering wel aanbleef. Hendrik had haar, balong, een kiap voor de kont gegeven en gezegd dat bet maar eenmaal in het jaar kermis
was. Ze waren hem toen maar vlug met het
dubbeltje gesmeerd en Klaske had een kleurboek met een doosje hele mooie kleuren voor
dat geld gekocht. Jan een blikken trommel
en Sake een echte mondharmonica. \Vat
hadden ze een plezier gehad!
Even later liepen Keeke en Douwe achter elkaar over het smalle pad door de venen op
Slijkenburg aan. Van verre hoorden ze het
orgel van de draaimolen al spelen en op de
zachte zuidwestenwind kwam de geur van
de oliebollen al overdrijven. Keeke had er
wel heen willen vliegen.
Op de kermis hadden ze het geluk dat ze de
zuster van Douwe tegenkwamen en met haar
man, Kees, sloten die zich bij hen aan. Na de
draaimolen en de oliebollen was er een
wedstrijd geweest tussen de beide mannen
vie bet hoogste kon komen hij de Kop van
Jut en toen ze tensiotte bij Theunis van den
Lende op de dansvloer versehenen scheen het
gelijk spel te zijn, want ze hadden allebei een
rozet, zo groot als een etensbord, op de
borst.
Wat was het gezellig en vat hadden ze gedanst. Natuurlijk hadden ze geregeld een
bier of jenever achterover gesiagen, maar het
was niet uit de hand gelopen. Keeke had haar
wapens ten voile in de strijd gebracht. Donwe was veer zo verliefd als een ekster.
Tegen sluitingstijd hadden ze bij Oost nog
een strobokking gekocht en die opgesmikkeld. Wat hadden ze een mooie avond gehad.
Over het voet pad liepen ze naar huis. Douwe
had z'n arm om Keeke heengeslagen, vat hij
anders nooit deed. Zij, met het hoofd tegen
z'n schouder, voelde zich zonder zorg en dat
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was haar in geen tijden overkomen. Thuis, in
de spinde, lag nog een half roggebrood en
stond nog een pot met reuzel. Voor Douwe
had ze nog een stukje spek en genoeg meel
oni wat pannekoeken te bakken. Haar kon
niets meer overkomen.
Thuis, in de 'tente', was alles rustig. Dc kinderen sliepen al, gednieen in hun bedstee.
Daarvoor hadden ze, op een stoof, al hun
schatten uitgestald, de trommel, bet kleurboek met de kleurtjes en de mondharmonica.
Douwe was al viug uit de kleren en in z'n
gestreepte onderbroek dook hij de andere
bedstee in. Keeke wilde nog vat beredderen,
maar toen Douwe haar ongeduldig bij zich
riep, kwam ze hem gauv na. Ze kroop hem
eens lekker aan, o zo gelukkig dat alles goed
was verlopen. Innig tevreden doezelde ze later weg en in die korte spanne tijd tussen waken en slapen kwam een oude droomwens bij
haar boven. Ze wend veer kiaar wakker en
stootte Douwe, die ook al bijna sliep even
aan. '0 Douwe,' zei ze, 'as alles now es hid
goed gong mit de ophrengst van de turf en
disse winter mit et \vark, vie weet ku'we clan
es een bigge kopen en him opfokken veur de
slaacht.' Wat kort antwoordde Douwe, 'Och
meens, schei toch uut waor moe'we et vreten
veur zoe'n beest weg haelen, we hebben nauweliks veur oons zels genoeg.'
Keeke veerde oveneind; 'We kun toch een
hoekien eerpels bi'jzetten,' zei ze, 'en de
kiender kun in et naojaor ekkels zuken. En
wat zoe'n beest zels niet opscharreld, daor
stao'j van te kieken. Daor hi'j gien begnip
van.'
Ze zag het al voor zich...
'Dan he'we ankum naojaon een varken op'e
ledder,' zei ze, 'spek en vleis en wat d'r nog
meer ofkornt. Bi'j oons thuus he'wwe dat ok
wel es had. Wat zo'we dan mooi de winter
deurkommen.'
'A'we ooit cen bigge kniegen,' zei Dou\vc,
'clan wi'k d'r eerst mit fokken. Zagauw as't
kan naor een beste beer en as d'r clan een
mooie toom biggen komt wi'k mit de besten
deurfokken. De aeren verkopen we en clan
slaachten we de oolde pas.'
'Da's me niks,' zei Keeke, 'slaachten en opeten...! De kiender hebben oR wel es een

Het visioen van het var/cell.
stokkien spek neudig en mit dat fokken van
jow is't mar ofwaachten.'
Douwe kwam ook overeind en daar zaten ze
toen te bekvechten over een varken dat ze
niet hadden en in hun uitzichtloze armoede
ook nooit zouden krijgen.
'Slaachten,' zei Keeke, 'wat hij jow now
veur vestaand van varkensfokken. Dat dri'jt
allegaer op stront uut.'
Douwe werd razend. 'Wat her zoe'n eigenwies merakel as jow now vent verstaand van
varkens,' zei hij.
Hij wond zichzelf meer en meer op en met
zijn elleboog gaf hij Keeke een duw zodat ze
zowat buiten boord viel.
'Stik vent,' zei Keeke, maar ze kende Douwe
wanneer die het goed op z'n heupen kreeg
zwaaide er wat. Ze sprong de bedstee nit in

de hoop dat hij dan wel wat bedaren zou,
maar daar was geen sprake van. Ook Douwe
gooide z'n benen over de beddeplank en
'Och heden,' dacht Keeke 'daor gaot mien
mooie aovend, 1k maeke da'k vot komme, de
deure uut.'
Douwe haar achterna scheldende 'Hij zou
haar dit en hij zou haar dat.' Daar gingen ze:
Keeke in haar vele malen verstelde nachtjak
en Douwe in z'n blauwgestreepte onderbroek
waarvan de bandjes hem om de benen wapperden.
'1k Iaot him slaachten,' schreeuwde Keeke.
'Je blieven d'r mit je poten of,' raasde Douwe, 'ik wil d'r eerst mit fokken!'
Dat ging zo door totdat Douwe struikelde
over een oude boomstronk en daar lag hij te
jammeren.
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Keeke hield in en bukte zich over hem heen.
'Och mien jonge,' zei ze 'hi'je ok zeer daon.
D'r is toch niks kepot.'
Voorzichtig hielp ze hem overeind. Er was
niets gebroken. Het enige wat kapot was,
was de droomwens van Keeke, de zeepbel
van het varken. Daar stonden ze, ontnuchterd, op blote voeten in het dauwende gras.
In het maanlicht zag Douwe dat Keeke de
tranen over de wangen liepen. Ze had zo'n
mooie avond gehad en nu dit. Hij sloeg de
armen om haar heen en drukte haar tegen
zich aan. In een flits schoot het door hem
heen dat zij en de kinderen immers zijn
grootste rijkdom waren. Zonder hen was hij
toch niets en zou hij ook nooit iets worden.
Hij tilde haar met z'n sterke armen aan z'n
borst.
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'Och mien lieverd,' zei hij, 'laot dat varken
dan toch mar slaachten.'
Keeke lachte door haar tranen heen 'Halve
wieze,' zei ze, 'we hebben ommers gien varken.'
Douwe schudde z'n ruige kop. Hij moest z'n
verstand gebruiken.
'Korn,' zei hij, terwiji hij haar naar binnen
droeg, 'we gaon slaopen. Morgen is't weer
vroeg dag. Die bok vol turf moet strakkies
eerst naor de Scheenesluus.'
De kinderen sliepen nog vast, dromend van
de Slijkenburger kermis. Op de stoof lag de
trommel, het kleurboek met de kleurtjes en
ook de harmonica, een ding waar niet meer
dan 6 noten op zaten. Hoe dan ook, morgen
was er in ieder geval muziek in de grote
Veenpolder van Weststellingwerf.

De watersnood van 1825

De ergste ramp die de gemeente Weststellingwerf ooit heeft getroffen, is wel de grote
overstroming van 1825 geweest. Uiteraard
was het vooral het laaggelegen gedeelte dat
het meest heeft geleden. Tegen de hoge zanden in her oosten van de grietenij liep de
vloed dood. Negen mensen kwamen hier
door de overstroming om het leven. De naween waren echter nog veel erger. Uit een
rapport, opgemaakt door het bestuur van de
grietenij op 24 oktober 1826 blijkt, dat in de

meest getroffen dorpen in dat jaar ziektes
zijn uitgebroken, gepaard gaande met hoge
koortsen, die veel meer slachtoffers hebben
geëist. In de hele grietenij zijn op die datum
nog 1494 mensen ziek, van wie er dan 1250
aan de beterende hand zijn. Overleden zijn er
dan als gevoig van deze ziektes 166. Bij onderzoek bleek, dat vrijwel al deze mensen, of
in het getroffen gebied woonachtig waren of
er na de ramp gewerkt hadden.
De totale cijfers van onze Westhoek waren:

Impressie van de watersnood van 1825 door de sc/ii/der D.P. Sjol/ema.
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Watersnood.
Totale bevolking van de 4 dorpen
912
386
Ziek op 24 oktober 1826
343
Aan de beterende hand
137
Gezond gebleven
Overleden
46
Voegen wij daarbij de totaal ontredderde
econornie, vooral door het verzilten van de
grond, dan blijkt dat de indirecte gevolgen
hog veel ernstiger zijn geweest dan de in de
officiële registers genoemde directe.
De direct na de ramp opgegeven schade bedroeg in geheel Friesland f 910.734,44.
West stellingwerf blijkt van alle grietenijen de
meeste schade te hebben geleden ni.
f 216.601,35. In die tijd een geweldig bedrag.
Vergelij ken wij deze staat echter met de door
de grietenij opgemaakte staat van geleden
schade, dan komen we op een totale schade
van f 317.143,75. Geen rekening is dan nog
gehouden met de schade aan dijken en wegen.
Hoewel ook de versiagen en rapporten over
de ramp elkaar wel eens tegenspreken kunnen wij er toch uit opmaken dat in de Westhoek de gebeurtenissen zich als volgt hebben
afgespeeld:
01

SIij kenburg
In de registers van de burgerlijke stand van
Weststellingwerf uit het jaar 1825 staan in de
maand februari 9 personen ingeschreven
'zijnde verdronken tijdens de grote watervloed'. Drie daarvan woonden in Slijkenburg: de 73-jarige winkelierster Roelofje Alberts, de vrouw van Jan Theunis Dragt, en
haar twee kleinkinderen, de 5-jarige Koendert en de 2-jarige Roelofje.
Dc als koopman he bock staande Jan Dragt
had een \vinkel naast de Slijkenburger brug,
waaraan zoals veel voorkwam in die dagen,
tevens een tapperij was verbonden. Zijn
vrouw behartigde deze affaires met hun
dochter Jansje, die met haar man, Egbert
Dijkstra, en de twee kinderen bij hen inoonde. Dragt zeif trok er dagelijks met zijn
schoonzoon op uit om met een klein potschip
allerhande waren te kopen en veer te verkopen.
Ook in dat kleine dorpje aan de Friese grens
was het die eerste dinsdag in februari prachtig rnooi veer. Dc zon scheen uit een heldere
hemel en het leek er waarachtig wel op dat
het voorjaar al in aantocht was. Dragt had
die dag in Kuinre geschikt een partij haring

kunnen kopen. Woensdagmorgen vertrok hij
met zijn schoonzoon Dijkstra in alle vroegte
met het potschip naar Heerenveen, om te
trachten daar die haring te slijten. Wanneer
die verkocht was, zouden ze bij de grossier
nieuwe handel kopen. De komende maanden
was er ongetwijfeld van alles nodig bij hun,
voornamelijk uit boeren bestaande kiantenkring. Met was flog donker geweest, toen ze
afscheid namen. Slechts hier en daar scheen
nit de stallen een zwak licht naar buiten. Binnen het uur waren ze bij de Schoterzijl en
even later zeilden ze voor de wind de Tjonger
op.
In Slijkenburg ging die dag alles eerst z'n gewone gang. Moeder en dochter hielpen de
kianten in de winkel of schonken een borrel
in de tapperij. Wet verslechterde tegen de
avond het weer. Er kwam een krachtige zuidwestenwind opzetten en klanten wisten te
vertellen dat de vloed, die vanuit de Zuiderzee langs Slijkenburg de Linde opliep, hoger
was geweest dan normaal. Geen mens die
zich daar echter zorgen over maakte. In Slijkenburg waren ze eraan gewend met het water te leven. Ze vonden het heel gewoon dat
her zo nu en dan tegen de drempel van de
voordeur aanstond. Bij eb zakte het wet
weer. Roelofje en Jansje gingen dan ook gerust slapen. Wet trok de wind aan en ruimde
hij steeds meer naar het noorden, maar in de
bedsteden, diep onder de dekens, en de kinderen in de kribben aan het voeteneind voelden de vrouwen zich, ondanks de nu en dan
klepperende dakpannen, veilig. Spoedig waren ze diep in slaap.
De volgende morgen woei het nog steeds
hard. De wind zat nu pal in het noordwesten
en de vloed Rep in de Linde zeker 5 palm hoger dan normaal. Toen na doodtij de eb inzette was dit echter niet merkbaar. De wind
joeg at maar het water voor zich nit de Linde
op. In de huizen langs de stroom begon men
dan ook al huisraad naar de zolder te slepen.
De kleine kaden die in het najaar nit voorzorg rond de huizen waren geworpen, konden het water at spoedig niet meer keren.
Het weer verslechterde bij het uur. Vanuit
zee kwamen nu ook zware regenbuien over
het dorp, die bakken water loslieten en tegen

de middag was er sprake van noodweer. Om
drie uur stond het water ook voor de drempel
van de winkel van Jan Dragt. Kianten kwamen er niet meer; ieder had het nu te druk
met het in veiligheid brengen van have en
goed. Ook de beide vrouwen begonnen met
de kwetsbare winkelwaren naar de zolder te
dragen. Een paar zware zakken met bonen
en gort wisten ze met moeite op de toonbank
te krijgen en toen was het verder maar afwachten. Met water stond nu at op het brugdek en de oude sluis was er al helemaal onder
verdwenen.
Tegen negen uur was de storm uitgegroeid
tot een orkaan. De regen viel in stromen naar
beneden, terwijl her water al maar steeg.
Jansje maakte van 4 stoelen en een deur een
stellage, waar ze haar oude moeder op hielp,
maar toen alles begon te drijven en ook de
bedsteden volliepen, haalden ze de kinderen
nit de kribben en moesten ze naar de zolder
vluchten.
Ook daar waren ze allesbehalve veilig. De
noordwester orkaan joeg het water vanuit de
Wadden juist naar deze hoek van de Zuiderzee. De golven wierpen zich op de kaden van
de Kuinderbuitenpolder, overspoelden die en
erkenden pas hun meerdere in de zware Statendijk tussen Schoterzijl en Slijkenburg.
Maar nu viel de vijand ook in de rug aan. Ads
dol vocht de vloed zich een weg tussen de
huizen van Slijkenburg door naar de Linde.
Wat kunnen twee weerloze vrouwen nog in
een dergelijk inferno? Roelfje probeerde nog
een opengewaaid raam weer dicht te krijgen;
ze werd naar buiten getrokken en viel op de
paardestal. Met behuip van een ladder wist
haar dochter haar weer op zolder te krijgen,
waar het oude mensje doornat en versiagen
bleef zitten. Met haar beide kinderen tegen
zich aan geklemd, bleef Jansje niets anders
over dan het daglicht af te wachten, in de
hoop dat ze dan zouden worden gered.
Uiterst traag begon het te dagen, vanuit
Kuinre kon de jonge vrouw nu de noodklok
horen luiden. Het gaf haar wat moed, ze verstond het als een boodschap dat er hulp op
kwam dagen.
Om acht uur die morgen begaven de muren
van de winkel van Jan Dragt het. Nog even
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hing de wider aan een paar steunpunten boyen het water. De vrouwen zagen tussen de
kale dakspanten door mensen op de Statendijk lopen, maar die hadden moeite zich
staande te houden en zagen geen kans huip te
bieden. Toen even later ook nog achter de
Statendijk de Lindedijk doorbrak, werd het
water in het dorp helemaal een kolkende
massa en werd, wat er nog over was van de
winkel van Jan Dragt, meegesleurd door de
sterke stroom.
De oude vrouw verdronk voor de ogen van
haar dochter. Kleine Koenraad wist zich, om
huip schreeuwende, nog even ergens aan vast
te grijpen, maar een stuk huisraad trof hem
tegen het hoofd en ook hij verdween in de
diepte. Jansje gleed, met het jongste kind tegen zich aan gedrukt, van de zolder en werd
als door een wonder gered, toen ze de nog
overeind staande stal bij de woning van
Frans Koopmans binnendreef. Daar zag ze
kans om in de bedstee van de boerenknecht
te klimmen. Tot haar middel in het koude
water zittende, heeft ze daar de hele verdere
dag om huip zitten roepen. Haar dochtertje,
dat geen teken van leven meer gaf, tegen zich

aan geklemd. Pas tegen 5 uur, nadat de wind
wat was afgezwakt en de eb door ging zetten,
werd ze gered. Over de Statendijk werd ze
naar Schoterzijl gebracht, waar ze onderdak
vond bij haar zuster. Enkele dagen later
kwamen ook haar man en haar vader daar
aan. Na een moeilijke tocht waarbij ze onderweg met hun scheepje steeds huip hadden
geboden aan slachtoffers van de ramp, kwamen ze in de nacht van zondag op maandag
voor de sluis. Pas daar hoorden ze van de
ramp die hen had getroffen.
Ook de politiedienaar Geert Doedel had met
zijn vrouw en zes kinderen een angstige
nacht op de zolder van hun woning in Slijkenburg doorgebracht. Tegen de morgen
achtte hij het niet langer verantwoord om in
het op instorten staande huis te blijven. Met
een dunne lijn om zijn middel wist hij, tot
borsthoogte door her water wadende, bij de
boerderij van Koopmans te komen. Daar
werd een sterker touw aan het huis vastgemaakt, zodat er een soliede verbinding tussen beide woningen tot stand kwam. Eén
voor één nam de sterke veldwachter zijn kinderen en daarna zijn vrouw op z'n schouders

Van alle kanten werd Mi/p geboden, maw in menige geval/en kwam die te /aat.
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en bracht ze bij Koopmans onderdak. Ook
enkele buren werden met hun kinderen op
deze wijze gered. In totaal 24 maal moest de
man been en weer. Nauwelijks had hij de
laatste overgebracht of de huizen stortten in.
Spanga en Scherpenzeel
Doordat er in 1825 nog steeds geen overeenstemming was tussen de Staten van Friesland
en die van Overijssel over de aansluiting van
de Statendijk tussen Sehoterzijl en Slijkenburg en de Blankenhammerdijk nabij Kuinre, zat er tussen Kuinre en Slijkenburg een
grote, uitermate kwetsbare plek in de zeewering. Steeds in de veronderstelling dat die
overeenstemming spoedig zijn beslag zou
krijgen, had Friesland de Lindedijken niet
aangepast aan de hoogte van de Statendijk
en was diezelfde trotse dijk in feite waardeloos. Met water ging achterom en stortte zich
over de zeker 50 cm lagere Lindedijk en omdat ook vanuit het noorden water dat door
de gaten in de dijk tussen Schoterzijl en Lemmet het land was binnengedrongen, op
kwam zetten stond het zowel in Spanga als in
Scherpenzeel spoedig twee meter hoog op de
landerijen. De hoogbejaarde weduwe liendrikje Oosterhof verdronk in haar woning.
De materile schade was enorm. Vijfenvijftig
boerderijen en woonhuizen werden volkomen vernield en vijftig turfmakerstenten dreyen gewoon van hun plaats en sloegen later
nit elkaar.
In punters en turfbokken brachten de inwoners zich in veiligheid, waarbij de meesten
van hen nabij Wolvega aan land raakten,
waar ze in de kerk en de school een onderdak
vonden.
Munnekeburen
Tegen êén uur in de namiddag bereikte het
water het dorp Munnekeburen. Het steeg er
snel tot ongeveer 2 meter boven de landerijen. De bewoners konden zich allen tijdig in
veiligheid stellen, maar er verdronk ook hier
veel vee, terwijl ook de materiele schade buitengewoon groot was. Vooral de kerk had
veel te lij den. De muren gingen scheuren en
een tweetal huisgezinnen dat er onderdak
had gevonden, moest in allerijl een beter on-

derkomen zoeken. Er lagen nogal wat turfbokken leeg in de Scheene en daarmee werd
veel vee naar de Statendijk gebracht, waar
het voorlopig veilig was. Doordat echter
overal het zoute water doordrong, regenbakken en tonnen ook volliepen kwam er spoedig gebrek aan zoet water. Uit vele verslagen
over de ramp komt naar voren, dat dit een
van de grootste problemen was. Op de Statendijk werden wel de talrijke koeien gemolken, maar ook deze dieren hadden drinkwater nodig.
In Munnekeburen deed zich toen een merkwaardig geval veer. Op zoek naar water ontdekte de veehouder Hendrik Nutterts ongeveer 500 m. ten westen van de Kerkeweg naar
Langelille en 1500 m. ten noorden van de
Hoofdweg, nabij de boerderij van Andries
Heinen de Boer, een drijvende polle of tille.
Deze tille of eilandje had een ovale vorm. De
grootste lengte was ongeveer 13 m. en de
breedte plm. 8 m. Op dit sponsachtige land
zag Hendrik een merkwaardige kuil van ongeveer 1 ½ m. middellijn waarin donkerkleurig water stond. Bij onderzoek bleek dit zoet
water te zijn. Hendrik Nutters schepte het
vat, dat hij in de punter had staan, vol en op
de Statendijk bleek het uitstekend bruikbaar
voor mens en dier. Al spoedig voer een vloot
van punters met emmers en vaten naar de
bron. Met water stond tot aan de rand van de
kuil ongeveer 25 cm. hoger dan het omringende water. Bij peiling bleek dat de bron
een diepte had van 20 voet = 5.70 m. Hoewel
men duizenden emmers water eruit schepte,
bleef het peil gelijk; alleen trad na 2 dagen
een Iichte verzilting op. Men sprak over deze
bron als een Godswonder, een wonder zoals
alleen God kan doen.
Toen na verloop van tijd het water op het
land zakte, zakte de bron mee. Op verzoek
van de Holl. Mij. van Wetenschappen is in
april van 1825 een onderzoek naar het verschijnsel gedaan door M. Siderius, president
van de Comm. van Landbouw in Friesland,
S. Rienstra Slothouwer, predikant te Blesdijke/Peperga en L.P. Prins, arts te Wolvega.
De commissie kwam, na een uitgebreid onderzoek en horen van getuigen tot de conclusie dat hier een zwakke bron aanwezig was.
31

Reeds voor ongeveer 40 jaar was deze a! bntdekt, maar er was verder nimmer aandacht
aan gesehonken.
Dc zg. tile waarin de bron zich beyond was
met het opkomende water naar boven gekomen. Hij was samengesteld uit mosachtige
planten en was doortrokken van zoet water
dat aanvankelijk door de aanvoer van onder
af ook zoet bleef.
Naarmate men het zoete water aftapte drong
zout buitenwater binnen waardoor het water
na enkele dagen verziltte.
Daar wonderbaarlij ke verhalen over deze
bron de ronde deden besloot de commissie
haar rapport aldus:

'Des menschen geest heeft, zoo het schijnt,
vooral bij algemeene rampen, die hem treflen, eene natuurlijke helling, om aan het
wonderbare geloof te verleenen. Ben enkel
woord, door den eenen mond overgebragt,
wordt door het oor van den ander gretig opgevangen, die nu de gelegenheid ziet geboren, om zijn verbeelding den ruimen teugel te
vieren, en het berigt alzoo, met de aangenaamste kleuren omkleed, vindt bij duizenden ingang. De dichter bezingt het wonder,
en aldus verspreidt zich het bijgeloof wijd en
zijd onder de zwakke menigte.'
Daar konden ze het in Munnekeburen dan
mee doen.

Zoetwaterbron in Munnekeburen.
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Nijetrijne

Ook Nijetrijne werd geheel overspoeld. Ook
hier veel materiele schade, maar gelukkig
geen slachtoffers.
Ook hier weer een merkwaardig voorval. De
veenarbeider Jan Pieters de Roos zat tij dens
het opkomen van de vloed met zijn gezin
bestaande nit man, vrouw, en zes kinderen
aan het middagmaal, toen er water op de
vloer verscheen. Binnen tien minuten was dat
at gestegen tot 9 palm = 90 cm. zodat ze zich
in alleriji in een kleine punter bega.ven, die
naast de kleine woning lag afgemeerd.
Jan verklaarde later dat iedereen zijn bord
met eten had meegenomen en dat zij, zittende in de punter, de maaltijd hadden beindigd. De hele namiddag hebben ze toen in
deze punter doorgëbracht. Roepen om hulp
had geen enkele zin, want zo ver het oog
reikte, was het water en nog eens water. Tegen zes uur vloog bij een rukwind een gedeelte van het dak van het huis en even later
meende Jan dat een windmolen, die verderop
in een poldertje stood, op hen af kwam drijyen. Het bleek echter dat niet deze molen
dreef, maar dat Jan met zijn gezin en zijn
huis en door de stroom werd meegenomen.
Jan had er geen begrip van waar ze heen dreyen, ook al om dat het inmiddels geheel donker was geworden. Vaag zag hij zo nu en dan

een 'ingestorte boerderij opdoemen en van
tijd tot tijd botsten ze op verdronken dieren.
Tegen 12 uur in de nacht hoorden ze de kiok
van Wolvega kieppen en schatte Jan dat hij
in de buurt van Sonnega moest zijn. Hij
maakte de punter los en met behulp van zijn
vaarboom ging hij op het geluid van de klok
af. Inderdaad bereikten ze om half een de
vaste wal in dat dorp. Daar werden ze opgenomen, van droge kleren voorzien en de volgende morgen naar Wolvega gebracht, waar
ze onderdak vonden in de kerk.
Toen later het water gezakt was, stood het
huis van Jan de Roos langs de Scheene in 01delamer. Het dak was beschadigd, maar alle
huisraad was nog aanwezig en de spiegel hing
nog aan de wand.
Zo had ieder dorp zijn merkwaardige voorvallen. Toen de trieste balans tenslotte werd
opgemaakt, bleken in deze 4 dorpen en de
gehuchten Slijkenburg en Langelille 179 huizen of boerderijen niet meer zijn te herstellen. De rest had allemaal meet of minder
schade geleden.
685 runderen en 300 paarden waren verdronken en 15.845 roeden turf waren vernietigd.
Rouw was er echter om de vier slachtoffers,
onder wie de twee nog zo jonge kinderen,
Roelofje en Koendert, van Egbert en Jansje
•Dijkstra in Slijkenburg.
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Situatie 1450

Situatie in 1450. Stel/ingwerf en Kuinre was nog Eén en Sl,jken burg strekte zich ook op bet latere Overijsse/se gebied uit. Kuinre lag verder weg.

Slot Slijkenburg

Slijkenburg; de naam doet aan slijk en een
burg of burcht denken en is daaruit ook gemakkelijk te verkiaren want een burg heeft
er inderdaad gestaan en aan slijk in de vorm
van doorweekte klei- of veenachtige grond
hebben ze daar nooit gebrek gehad. 'Slijkenburg, gehucht behorende onder Spanga'
staat er in de officiele registers. De Slijkenburgers vinden dat niet zo'n prettige aanduiding, maar ze kunnen vanwege hun geringe
aantal - amper 20 gezinnen —geen vuist maken om er zich tegen te verzetten. Ze hadden
dat trouwens ook eerder moeten doen. Her is
flu te laat. Een dorp krijgt pas naam en allure
als zodanig wanneer er een kerk staat. Daar
is in Slijkenburg nooit sprake van geweest.
In haar bloeiperiode had her gehucht een
schans, een douanekantoor en een sluis met
tol, maar ter kerke gaan moesten ze in
Spanga. Van de sluis weten we nu zeker dat
hij daar is gebouwd omstreeks 1580. Het
douanekantoor stond er toen al. Wanneer de
schans er is neergezet weten we niet. In een
handschrift uit 1858 wordt het vermoeden
uitgesproken dat die daar bij het begin van
de tachtigjarige oorlog met Spanje moet zijn
opgeworpen. Dat zou dan omstreeks 1568
moeten zijn geweest. Hij moet iets ten noorden van het tegenwoordige Slijkenburg hebben gestaan'. Men zegt dat de kanonnen het
punt van uitmonding van de Linde in de
Tjonger konden bestrijken. In een latere
aantekening wordt echter geklaagd dat dit
vanwege de bouw van huizen rond de sluis
niet meet mogelijk is. Gedurende de oorlog
met Spanje is de schans in verschillende banden geweest. Over een van die oorlogshandelingen verscheen het volgende verslag:2

1 Den 9 Mel 1585 trok Graaf Willem,
hebbende vier stucken geschuts met alle
nooddruft in groote stilheydt te schepe ge-

daen, nae Slychenborg met omtrent 700
man in den omtrek van Sloten verzameld.
Noch quam d'overste Sonoy met 500 man
uit Noord-Holland. Deze wilde de schans,
die weinig voedsel had, benauwen voor
een wijden kring daar omheen, doe/i
Graaf Willem drong aan op een nauwen
kring, om te toonen dat her ernst was met
de belegering.
Binnen de schans lag een kapitein met een
vaandel knech ten, hebbende twee gotelingen, 3 a 4pont ifzers schietende, welke hif
dapper gebrui/cte. De vier stukken geschut
van den Graaf werden daar tegenover
gesteld, doch vermoch ten niet genoeg,
waarom 's nachts twee stukken geschut
vervoerd werden naar het erf van een vervallen hofstede, die bif her krieken van de
dag afgingen. "De eerste koegel ging
fuyst door de muer naest Kapiteyns bedde, daerop hy noch lach, so dat hem die
stenen op 't 11ff vielen, 't welck hem dede
ter spraeck komen, noch denselven dach,
gevende die schans op, behoudens geweer
ende bagagie."
Dat was dus oorlog in Slijkenburg. Later is
er nog wel sprake van schermutselingen en in
de 17e eeuw behoorde de schans met die aan
de B!essebrug en de Bekhofschans tot de Lindelinie.
Bij de aanleg van de Statendijk in 1702 werd
de schans gesloopt. Het materiaal werd verwerkt in de nieuwe dijk.
De meer vreedzame geschiedenis van Slijkenburg is verweven met de sluis. In het reeds in
de hoofdstukken over de Schoterzijl geI Rapport A.B. Schoondorp aan bestuur Fries Genootschap.
2 Historie der Nederlandscbe Oorlogen. E. van Reijd
1550-1602.
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noemde rapport van de cornmissaris Focke
Rhala wordt ons een goed inzicht gegeven in
het ontstaan van Slijkenburg op de plaats
waar het no staat.
Dat voor Slijkenburg zo belangrijke stuk is
gedateerd op 11 april 1580 en nit de lijvige
rapport blijkt dat een paar dagen eerder op 7
april de beslissing is genomen om de sluis van
Schoterzijl te verplaatsten naar Slijkenburg.
Met zekerheid kan worden aangenomen dat
her Slijkenburg van toen niet meer was dan
de schans, een waarschijnlijk stenen huis van
de 'excijnsmeester' en een zeer gering aantal
huizen. Dat alles lag binnen de dijk die vanaf
Situatie Slijkenburg 1580. Detail.
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Schoterzijl langs Slijkenburg verder langs de
Linde in oostelijke richting liep. De schans
maakte van die dijk zelfs een onderdeel nit.
De Linde en de Tjonger vormden daar ter
plaatse de grens tussen Friesland en Overijssel. De Tjonger maakte juist bij Slijkenburg een grote bocht naar het zuiden en de
Linde beeindigde daar haar loop door, juist
in die bocht, in de Tjonger nit te monden.
In de archieven heb ik voor 1398 niet de
naam Slijkenburg kunnen vinden. Vaag is er
verder in Spanga sprake van huizen staande
op de 'Kuinderwal'. Op de kaart van Schotanus nit 1664 zien wij inderdaad huizen op het

grondgebied van Spanga tussen Slijkenburg
en de Nieuweweg staan.
In 1574 is er dan een schrijven van drie steden'
aan Z.K.M. Kapitein te Kuinre2 , 'dat in
weerwil van den stadhouders bevel, enige
verhinderingen in de nieuwe vaart bij den
Slijkenburg geschiedt tegen hen, welke die
vaart willen gebruiken en dat zij gedwongen
worden van den Slijkenburger in de Kuinre
te komen en aldaar zekere ongelden te betalen. Zij verzoeken dat de verhindering op
houde, opdat men niet nodig hebben, zich
nogmaals bij den Stadhouders te vervoegen.'
Conclusies zijn hieruit moeilijk te trekken,
maar niet onmogelijk is dat de bezetting van
de schans die het strategisehe punt van samenvloeiing van de rivieren beheerst, hieruit
een slaatje probeerde te slaan. Niet ongebruikelijk in die tijden.
Meer houvast biedt dan ook het hierboven
genoemde rapport van Foeke Rhala. Op die
7e april is er een grote vergadering ten huize
van Aelke Alberts bij de Sehoterzijl. De aldaar liggende sluis is in het jaar daarvoor
door een geweldige storm vernield en men
wil hem verplaatsen naar Slijkenburg.3 Alvorens echter dat belangrijke besluit genomen
wordt, willen de afgevaardigden en de volmachten van de belanghebbende landen, steden en dorpen eerst de zaak daar in dat onbekende Slijkenburg in ogenschouw nemen.
Naar sehatting zeker 50 man gaan op stap.
Focke Rhala beschrijft hoe ze langs de Friese
kant van de Kuinder naar Slijkenburg lopen
en later langs de Stichtse kant - de Overijsselse kant - terug gaan. In Slijkenburg komen zij 'tot het Lou Matt's exeijnsmeester
buys' en daar op de dijk staande wijst de
landmeter de plaats aan waar de nieuwe sluis
moet komen 'achter of een weinig ten noorden van dit huis,' waaraan is toegevoegd
'buytendijeks in de uiterlanden.14 Over de
Kuinder zal, tegenover het aan de Stichtse
kant staande huis van Gerrit en Claes Claes,
een dam en dijk door de Kuinder worden gelegd naar de sluis en vandaar aansluitende
aan de Lindedijk. De dijken achter de sluis
worden dan binnendij ken en vergen belangrijk minder onderhoud. Belanghebbenden
bij dit onderhoud zullen bijdragen aan de

kosten van de sluis.
Uit het verdere gedeelte van dit rapport valt
op te maken dat de sluis gebouwd is in een
expres hiervoor gegraven stukje kanaal dat
in zijn geheel op Friese bodem lag. Later is er
dan ook sprake van ZijI en Zijlroede, het kanaal waarin de sluis lag.
In Slijkenburg is de oude grens nog te zien.
Over de nieuwe sluis kwam een brug met een
tol. Daarnaast werd een douanepost gezet.
De 'Conincklyche Majesteits Excijnsmeester, Philippus Jasperus' liet rechts van de
brug een goed gebouwd en wel doortimmerd
kantoor zetten. Hoewel gerenoveerd staat
het er nog. Jarenlang woonde er de familie
Fledderus; toen die het ruim een eeuw geleden betrok, zaten er nog zware luiken voor
de vensters, van binnen vast te zetten met
ijzeren bouten.
Om die sluis is toen geleidelijk het Slijkenburg gebouwd zoals wij dat no nog kennen.
Op het stukje Friesland ten noordwesten van
de sluis kwam een herberg; later in bezit van
de familie Van der Lende.
Door de op gang komende verveningen en de
daardoor drukkere scheepvaart groeide Slijkenburg. De grond was van de 'ZijI', de
Schoter- of Slijkenburgerzijl en werd tegen
grondpaeht afgegeven. Er kwamen winkels
en ambachtsbedrijven. Er werden turfschuren gebouwd voor de overslag van de turf en
ondanks de voortdurende overlast van het
water hadden de Slijkenburgers goede jaren.
Na 1702 ging dat veranderen, de sluis werd
weer teruggeplaatst naar Sehoterzijl. In Slijkenburg deed hij nog uitsluitend dienst als
waterkering. De tol op de brug bleef ook bestaan, maar over het slechte pad over het onland ging alleen plaatselijk verkeer naar
Kuinre.
De scheepvaart door Slijkenburg bleef. Aileen de sehepen konden zo doorvaren en dat
is altijd funest voor de middenstand.

1 Waarschijnhjk de Hanzesteden ZwoIIe, Kampen en
Deventer.
2 Oud Archief Kamper Register Charters en Bescheiden, Dee! 3, no. 2440.
3 Zile ook hoofdstuk Slijkenburg.
4 Land tussen de rivier en de dijk ge!egen.
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Deze toestand bleef 140 jaar voortduren.
Door de lage ligging langs de nog steeds open
met de zee in verbinding staande Linde liep
het laag gelegen plaatsje wel ieder jaar enkele
keren onder water, maar dat ging ook wennen op den duur. In 1842 komt de grote verandering. De dijk wordt doorgetrokken vanaf Kuinre tot de Statendijk en dat houdt in
dat de sluis wordt dichtgegooid. Na 362 jaar
is het afgelopen met deze bron van inkomen.
Het douanekantoor is dan ook al lang dicht
en het is alleen de school die nog wat leven in
de brouwerij brengt.
Van die school was in 1858 'meester' A.B.
Schoondorp hoofdonderwijzer. Toen hem
door het bestuur van het Fries Genootschap
werd gevraagd om een beschrijving van zijn
woonplaats te geven gaf hij daaraan gehoor.
Het werd een lijvig rapport waaruit ik u een
aantal wetenswaardige zaken wil citeren. Officieel werd hem gevraagd om gegevens over

Spanga te verstrekken, maar het komt er op
neer dat hij Slijkenburg veel belangrijker
vindt en na enkele opmerkingen over de omyang van de veenplassen en de slechte landbouwgrond beperkt hij zich verder tot zijn
woonplaats. Hij beschrijft dat het tot 1842
vrijwel onmogelijk was Kuinre over land te
bereiken. Over hekken en stekken, door diepe wagensporen en over smalle dammen kon
men in de zomer langs een pad in Kuinre komen. 's Winters was het zelfs een gewaagd
avontuur voor een voetganger. Deze man
had dat zelf nieegemaakt en was dolblij dat
er in 1842 eindelijk een betere verbinding,
een grindweg over een verhoogde dijk, met
Kuinre kwam. Kuinre waar een dokter
woonde, waar een kerk stond die te bereiken
was, waar winkels waren en bedrijvigheid.
Door deze weg was de deur tussen Slijkenburg en de rest van de wereld geopend.
Slijkenburg heeft, zo beschrijft meester

Slijkenburg zoals liet is gebouwd in /580, 'huy!endijcks in de uiter/anden' zoals de landineter Focke
Rhala sc/zr//fl.
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Het eens a/i douanekantoor gebouwde huis te Slijkenburg. Vanuit de voorgevel (links) zag men Uit over
de sluis en de brug.
Schoondorp dan nog 17 woningen. De
meeste zijn oud en bouwvallig. Eén draagt
het jaartal 1587 in de gevel. Hij klaagt er
over dat de grond er zo slecht is, spreekt over
knipaarde en veen waarop koren noch aardappelen willen groeien. Des te beter is de
grond geschikt voor wei- en hooiland en men
is er gelukkig mee dat her zeewater en het in
het oosten gevallen hemeiwater van tijd tot
tijd alles 'overvloeid' omdat hierdoor een
vruchtbare klei wordt afgezet op de arme
grond.
Schoondorp is erg gelukkig met de aanleg
van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf. Hij voorziet een bloeiende toekomst
voor dit land. Men is begonnen hier en daar
al uitgeveende plassen weer droog te maken.
De vaarwegen worden ook verbeterd er is
zelfs over de Scheene verbinding met Wolvega mogelijk en er zijn al mensen in Spanga
die de weekmarkt in Wolvega regelmatig met
de punter bezoeken.
Dc godsdienst is voornamelijk protestant.

De weinige katholieken wonen voornamelijk
in Slijkenburg vanwaar zij de R.K. kerk in
Kuinre bezoeken.
Na vragen over de school, die ik in een ander
hoofdstuk ga behandelen, vraagt her Fries
Genootschap of Schoondorp ook iets weet
van de geschiedenis van zijn dorp. Dit is een
vraag waar de meester eens goed voor gaat
zitten, want bet is juist de geschiedenis van
zijn dorp, die hem uitermate interesseert.
Wel maakt hij direct een onderscheid tussen
Spanga en Slijkenburg. Spanga heeft geen
geschiedenis, zo begint hij zijn rapport maar
Slijkenburg zo veel te meet. 1k citeer: 'Slijkenburg en deszelfs omstreken maken zeker
ten opzigte der geschiedenis een der merkwaardigste oorden van ons Vaderland uit.'
Deze mening baseert hij op de door hem
bestudeerde geschriften van de kroniekers
Winsemius, Ubbo Emmius, Worp van Tabor
en anderen. tJitvoerig behandelt hij datgene
wat over de slag bij Schoterzijl in her jaar
1396 geschreven is. Weliswaar vraagt hij zich
II

Qok het buurtje 'De Blauwhof' werd we! onder Slijkenburg gerekend. De boerderij Wet Blauwe Hof
dateert al van vOór 1640, toen Jacob fans de eigenaar was. Tijdens de vervolging van de katholieken fungeerde tie hoeve aLs schuilkerk en onderduikadres voor de priester. Men wijst er flu nog de 'pastoorskamer' aan. Er was ook een tabernake!, wear/n Ons Heer bewaard werd. Dit tabernakel is nu eigendom van
Egbert de Jong in foure (van Douwe Egberts) en bevindt zich in eenpa!ricièrswoning aan tie Midstraat te
foure. De boerderef is verbouwd in 1853. Zif is verkocht in 1889. Eigenaar is titans de hr. Donker.
af of Slijkenburg toen reeds bestond, maar
in ieder geval hebben diegenen die hier aan
de monding van de Linde woonden, er wel
weet van gehad en hebben ze er zeker ook
onder geleden.
Ten opzichte van het bestaan van Slijkenburg, aithans van het slot Slijkenburg kunnen we hem geruststellen. Op 5 sept. 1398
gaf Hertog Albrecht aan Claes Vrouken
Soen het baljuwsehap van 'Stellingwerve en
van de Kuynre'5 . Op 25 sept. van dat jaar belooft de Hertog aan de inwoners van Kuinre,
Stellingwerf en Schoterwerf dat 'Herman
van Kuynre of zijn nakomelingen generlei
bewind van zynentwege over hen zal hebben'
en dat ze voortaan zullen worden geregeerd
door 'amptiude, bailuwen en rechters'. Hier
zien wij duidelijk dat Kuinre en SteLlingwerf
onder één noemer staan en dat er nog geen
sprake van is, dat de Linde en de Tjonger
daar als grens tussen twee verschillende gebieden worden aangemerkt.
Wanneer dan ook op 10 dec. 1398 de baljuw
Claes Vroukyn Soen een 'commissie of beveling' van Hertog Albrecht krijgt om 'onse
huys ende slot tot Slikenborch te bewaren en
te regieren' kunnen wij gevoeglijk aannemen, dat hiermee het op de zg. 'Hoge Blinc92

ken' staande slot of kasteel wordt bedoeld,
waarvan in 1842 de resten zijn gevonden.
Hemelsbreed stood het slot op nog geen 500
m. van de monding van de Linde nabij de oever van de 'Kuynderstroom'. Kuinre lag veel
verder weg.
Schoondorp schrijft dat de resten van het
slot zijn gevonden tijdens het graven van het
Nieuwe Kanaal en het opwerpen van de dijk
tussen Kuinre en de Statendijk. Zijn informatie heeft hij van arbeiders die op het werk
aanwezig waren, maar vooral ook van de geneesheer te Kuinre, de beer Peel. Het betrof
de restanten van een groot bouwwerk waarvan het houtwerk verkoold was. De grondslagen der muren vertoonden 'rondelen, althans waren de vormen gebogen en op dezelyen waren gegoten muren gemetseld geweest'. Dat is: tussen twee muren van de tussenruimte met keien of andere stenen aangevuld zoals men toen de muren van kastelen
maakte, aldus meester Schoondorp. 00k
vond men een herte- en een wildezwijneschedel en bovendien nog andere grondsiagen
van muren in een geregeld verbonden strek5 Dr. T.H. Oosterwijk. De Vrije natie der Stellingweryen, btz. 74.

king, als hadden zij een park omsloten dat
doet denken aan een wildbaan, die bij dit gebouw behoord heeft. Schoondorp besluit
met te constateren dat al deze bijzonderheden een gerede aanleiding zijn oin te doen
denken, dat dit een gebouw van grote waarde
is geweest.
Hij meent ook dat dit het slot Slijkenburg
moet zijn geweest, mede omdat nergens anders in Slijkenburg de grondslagen van een
dergelijk bouwwerk gevonden zijn, terwijl de
grond toch geregeld vergraven werd in verband met verbouwingen. Wel zijn er rond de
plaats resten van kleinere huizen gevonden.
Het geheel doet denken aan de plaatsing van
een sterkte op het strategische punt van de
samenvloeiing van de beide rivieren, waarbij
het aileen mogelijk was deze te plaatsen daar
waar de bodem een dergelijk gebouw kon
dragen. Dit was het geval op de Hoge Blincken, waar het vaste zand slechts 1 a 2 m. onder de oppervlakte ligt.
En dan rijst voor ons het beeld van het
oudste Slijkenburg op: dat sterke kasteel of
slot, staande op een paar hooggelegen percelen. Vanaf de voorkant van het slot kijkt
men uit over het wijde, vlakke land, waardoor zich in grote bochten de rivier de Tjonger kronkelt. Duidelijk is ook te zien hoe de
vanuit her noordoosten komende Linde zich
met de Tjonger verenigt. Tegenover dit punt,
dat wij nu de Overijsselse kant noemen,
staan enkele boerderijen en een rijtje kleine

huizen. Van de eerste is sprake in het eerder
genoemde rapport van Focke Rhala, terwijl
Schoondorp spreekt over de resten van huizen die daar bij de dijkaanleg zijn gevonden.
Aan de overkant van de rivieren staan achter
de lage dijk die de Westhoek moet beschermen tegen het water, enkele verspreide boerderijen. Om een enkele; de Blauwhof, heeft
zich een klein buurtje gevormd. Wanneer in
1504 de Stellingwerven door Albrecht van
Saksen bij Friesland worden gevoegd, ontstaat de grensscheiding. Friesland plaatst een
douanekantoor bij de monding van de Linde
en in het midden van de 16e eeuw wordt er
ook een schans gebouwd. Na 1580 ontstaat
dan het nieuwe Slijkenburg rond de sluis; na
een bloeiperiode van 120 jaar verdwijnt de
sluis weer. Wij hebben gezien dat in 1842 de
Tjonger in her plaatsje werd dichtgeworpen
en in 1858 schrijft meester Schoondorp:
'Hoe was bet mogelijk of denkelijk dat zo
vele mensen hun leven, hunne gebouwen en
bezittingen waagden in een cord, dat voor eb
en vloed lag, dat bij iedere enigszins hogere
zeevloed met water bedekt werd en hoe konden zij in dit lage onherbergzame cord genoegzame middelen van bestaan vinden?'
Dat moet inderdaad moeilijk zijn geweest,
maar ook nadat het zeewater door de sluis in
Kuinre was buitengesloten, wilde de opbloei
niet komen. Daarvoor lag het plaatsje te geisoleerd.

Het wapen van Phi/ippus Jasperus 'Coninck/ycke Majesteits Exczjsmeyster van Sl:jckenborch ofte
Schoterzey/'. Phi/:ppus Jasperus komt voor op de 'Consciptio exulum Frisiae', de /zjst die HotzoAecxma, pastoor te Wo/sum en deken van Bo/s ward kort na 1580 maakte van depersonen die a/s katho/ieke hal/in gen tijdens de reform at ie Fries/and moesten ver/aten.
Won 'It Beaken' december 1969. Uitgave Fryske Akademy.
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Langs de Linde.

De florenen

Sinds mensenheugenis wordt er ieder voorjaar in Spanga een vergadering van floreenplichtigen gehouden, waarin beslist wordt
over de besteding van de baten van het
schoolfonds. De floreenbelasting is al in
1832 afgeschaft, zodat er in feite ook geen
sprake meer kan zijn van floreenplichtigen.
Het schoolfonds heeft, sinds in 1933 de
school in Slijkenburg is opgeheven, geen enkele binding meer met het onderwijs. Er Waren nog wat bezittingen: een banksaldo, enkele percelen grond in Spanga aan het Voetpad, her Schoolkampje en de Schoolakker.
Dat bezit is er nu nog. Het gemeentebestuur
van Weststellingwerf voert de administratie.
Jeder jaar in de tweede heift van april begayen de burgemeester en de gemeentesecretaris zich op een bepaalde dag naar Spanga nadat per advertentie in 'Stellingwerf' de floreenplichtigen zijn opgeroepen om op de vergadering te verschijnen. Op die vergadering
wordt beslist over de besteding van de jaarlij kse baten van het fonds. Het Groene
Icruis, de bejaardensoos en de avondvierdaagse varen er wel bij. Ook voor het onderhoud van het kerkhof van Spanga, waar nog
een enkele keer begraven wordt, wordt een
subsidie gegeven. Verder worden, zo nodig,
nieuwe schoolvoogden in die vergadering gekozen. Enkele jaren geleden heeft het gemeentebestuur voorzichtig geprobeerd het
fonds op te heffen. In Spanga wilden ze er
niets van weten. Ze wilden een eeuwenoude
traditie in lengte van dagen voortzetten. Het
gemeentebestuur had daar begrip voor en
heeft zich bij die wens neergelegd.
De 'Florenen', zoals de floreenplichtigen
sinds jaar en dag genoemd worden, danken
hun naam aan de in 1511 ingevoerde floreenbelasting: een grondbelasting.
Reeds bij de stichting van de Stellingwerver

dorpen kregen de eerste bewoners al een belasting te dragen. Het was de zg. huisschot
(husskot) die op een boerderij met een zekere
hoeveelheid land werd gelegd. Daar stood tegenover dat men het stemrecht kreeg, elke
boerderij éên stem en deze stem werd geacht
op het boerenerf te 'liggen', zelfs als later de
boerderij was afgebroken. Schot betekent
belasting en zo sprak men hier wel van
'Schotschietende' huizen of soolsteden. In de
Westhoek zijn de boerderijen uitgezet langs
het Voetpad. Ook werden langs de Linde en
de Tjonger nog percelen uitgezet, meestal
korter en breder dan in de dorpen.
Nadat de koek was opgedeeld had Munnekeburen 32 stemmen, Scherpenzeel 31, Spanga
42 en Nijetrijne 16.
De eerste belasting de 'huisschot' werd in
1501 vervangen door een Jaartax en in 1511
kwam daar de fioreenbelasting bij. Deze
werd bepaald door het aantal fiorenen
(goudguldens van 28 stuivers) van de huurwaarde van de grond. De belasting werd aangetekend in het 'Register van Aanbreng'.
Toen in 1640 de Jaartax was verdwenen werd
een stemregister samengesteld, waarin alle
soolsteden werden opgetekend met de eigenaar en de huurder. Dit bleef zo tot 1795,
toen de Fransen de volledige macht en het
recht van stemmen aan het 'yolk' wilden
brengen. Toch was dat stemrecht dat voor
geheel Friesland gold, voor die tijd democratisch van opzet en een grote uitzondering in
Nederland, ja in Europa. Elders had de adel
alle rechten op de grond en die deelde dus de
lakens nit. Het nadeel van het Friese stelsel
was echter, dat de stem aan het perceel verbonden was. Door aankoop van de percelen
wisten de regenten tech een groot gedeelte
van de maclit naar zich toe te trekken.
In de eerste plaats mocht men de eigen
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Net oude, in 1804 op kosten van her schoolfonds gebouwde schooltje, stoat nog steeds in Slzjkenburg.
Meester Schoondorp beschreef het in 1858 in een rapport en was er niet ontevreden mee. Hoe hi] her echter kiaarspeelde am hierin soms aan 90 kinderen onderwijs te geven zal wel altijd een raadsel blijven.
pastoor kiezen. Men ging van de gedachte uit
dat alles wat de kerk bezat, in vroegere eeuwen door de dorpelingen was geschonken en
dat men dus het volste recht had om daarop
toezicht uit te oefenen o.a. door het kiezen
van geschikte functionarissen. Vooral her
kiezen van een pastoor heeft destijds de R.K.
kerk moeilijk kunnen slikken (het patronaatsrecht).
In 1580 werd ook hier de rooms katholieke
kerk verboden. Haar bezittingen gingen over
naar de nieuwe hervormde kerk. Predikanten, kerkvoogden, kosters en schoolmeesters
werden weer gekozen door de stemgerechtigden. Katholieken hadden geen stemrecht. In
de registers van 1640 zien we achter hun
naam 'papist' vermeld.
In de Franse tijd kreeg iedereen die 20 jaar
was, voorlopig kiesrecht. De oude floreenbe-

Mjjnheer de UIl heeft met behulp van goede onderw/jzers eeuwenlang wzjsheid aan de 54/ken burgers gebracht.
Jaarlijks broedt dew vogel nog uit in de Westhoek.

lasting bleef echter bestaan en men had daarvoor floreenontvangers nodig, vroeger door
de stemgerechtigden gekozen.
In 1803 werd bepaald, dat alle floreenplichtigen mochten stemmen voor deze ontvangers.
Hierbij kregen zij dus voor het eerst stemrecht.
Doordat in de loop der eeuwen veel van de
vroegere grote soolsteden door verkoop van
afzonderlijke percelen waren, gesplitst en de
nieuwe eigenaren ook floreenplichtig waren
kwam er een nieuwe, meer uitgebreide groep
dorpsbewoners met stemrecht.
In 1804 breidden de bevoegdheden van deze
groep zich uit, want toen mochten de fibreenplichtigen ook kerkvoogden kiezen en
predikanten beroepen. De bedoeling van de
hervormde kerk was de oude toestand weer
te herstellen en men meende met de floreenplichtigen de oude groep stemgerechtigden
weer terug te hebben, hetgeen, zoals we hebben gezien, niet geheel juist was.
De fioreenplichtigen hadden nu alle rechten
die vroeger aan de bezitters van de soolsteden waren voorbehouden. En zo kozen ze
97

dan ook volgens de bepalingen van I februari 1803 en 14 november 1804 de schoolvoogden voor de school van Spanga, die teen al in
Slijkenburg stond.
In de loop der 19e eeuw verdwenen met de
floreenbelasting ook deze rechten. Na 1869
mochten de floreenplichtigen geen kerkvoogden meer benoemen en in 1875 verdween het
recht om predikanten te beroepen. Door
nieuwe onderwijswetten verdween ook de invloed van de florenen op her onderwijs. Her
schoolfonds in Spanga bleef echier nauw
verbonden met de school. Men zette de zaak
op de oude voet voort, ook omdat er voor
deze bijzondere instellingen geen officiele
veranderingen waren gekomen. Later, in
1933, teen de school in Slijkenburg werd opgeheven, was het de zin voor traditie en het
hardnekkig vasthouden aan oude rechten en
bezittingen, waardoor het fonds in stand
werd gehouden. Men stelt nog steeds een lijst
van florenen vast, bevattende 42 namen. Zo
wordt een stuk folklore in stand gehouden en

aangezien de opbrengsten te algemenen nutte worden aangewend, kan men daartegen
weinig bezwaren hebben.
Ofschoon de geschiedenis van de school in
Spanga waarschijnlijk ouder is, kan de draad
hiervan pas worden opgevat in het oudste notulenboek van het schoolfonds dat bewaard
is gebleven, en dat begint met her jaartal
1767. De school stond teen al in Slijkenburg.
Her fonds was reeds in het bezit van de eerder genoemde landen en uit de huur daarvan
werd aan de schoolmeester Claes Willems
1 36,— betaald als jaarloon. Claes kreeg er
echter nog 136,— bij. Dit bedrag staat te
boek als 'Grietmansgeld', zodat mag worden
verondersteld, dat de grietenij ook al iets aan
het onderwijs bijdroeg.
Bij een kascontrole in 1775 door de controleurs Jan Popken en Dirk Roelofs Oosten is
er sprake van her bezit van '6 mad weeren'
benevens de genoemde twee kampen en is er
in kas 77 gulden 9 stuivers en 8 penningen.
In 1804 wordt van Vroukje Harmens

Dc in 1884 gebouwde school in Slijkenburg. Hierin werd tot 1933 onderwijs gegeven waarna hif wegens
gebrek aan voldoende leer/ingen werd opgeheven. Dc school werd gebouwd op kosten van de gemeente.
Wet schoolfonds schonk de regenbak.

f 575,— geleend tegen 407o rente tot opbouw
van een nieuwe school.
Dat is precies het bedrag waarvoor deze
school wordt gebouwd door de timmerman
Johannes Folkerts Voorbeek. Tette Sijtses
ontvangt f 8,— voor het maken van het
bestek.
Onderwijzer is dan W. Dijkstra, die een tractement geniet van 40,— per jaar, geen vetpot en vooral niet omdat er in Slijkenburg
geen kerk stond en de meester dus verstoken
was van een baan als koster en organist.
Het heeft er trouwens alle schijn van, dat
Slijkenburg nu niet bepaald de meest geliefde
standplaats was voor een onderwijzer. Tussen 1819 en 1846 was het schijnbaar een tussenstation voor acht van hen. In dat laatste
jaar komt dan eindelijk iemand die er wortel
schiet; het is de reeds in het vorige hoofdstuk
genoemde 'meester' A.B. Schoondorp. Zijn
naam wordt in de notulen het laatst genoemd
in 1872, wanneer vermeld wordt dat het
fonds nu geen aanvullend salaris meer hoeft
it betalen aan Schoondorp. Hem wordt alleen nog f 20,— per jaar uitbetaald voor het
schoonhouden van de school en het legen
van het 'sekreet'. En dat voor een man die in
1758 een 23 kantjes omvattend rapport
schreef over de toestand in zijn dorp en de
omgeving en er blijk van gaf behoorlijk ontwikkeld en belezen te zijn.
Aan Schoondorp danken we ook een beschrijving van het schoolgebouw uit die jaren.
Net is, zo schrijft hij, een rechthoekig gebouw lang 7,40 m en breed S m. De hoogte
van de buitenmuren is 2,60 m en daar steekt
het dak dan nog bijna 3 m boven uit. Er is
één deur en er zijn 6 ramen waarvan de twee
grootste 1,35 m hoog en 0,65 m breed zijn.
Er is geen voorportaal; de vloer is van straatstenen. Een zolder is er niet, een vierde gedeelte van de balken is met planken belegd
om te dienen voor berging van de winterturf.
Wel heeft de school een beschoten dak. De
meester vindt het geheel nog zo slecht niet.
Het interieur bestaat nit 13 schrijftafeltjes,
waarvoor banken staan waarop vier kinderen kunnen zitten. Doordat er geregeld meet
kinderen komen, mede door het goede on-

derwijs dat er wordt gegeven, zitten er veelal
vijf, maar ook wel zes kinderen in êên bank.
Deze lof op zijn onderwijs is niet van
Schoondorp zelf, maar van de schoolopziener!
Bijzonder verheugend, vindt de onderwijzer,
dat er nu eindelijk een woning voor hem zal
worden gebouwd. Het gemeentebestuur en
de florenen hebben de handen ineengeslagen
en nu (augustus 1858) liggen bestek en tekening voor het publiek ter beschouwing.
De meester kan zijn geluk niet op, temeer
daar hij nu vrij wonen krijgt en met zijn salaris van 135,— per jaar kan hij dan spreken
van een goed bestaan.
Dezelfde woning zal in 1891, in een vergadering van de gemeenteraad de tongen nog danig losmaken. Als onderwijzer is dan meester
De Boer benoemd en die vertikt het om in deze onderwijzerswoning te gaan wonen. Hij
huurt een huis in Kuinre en vraagt aan B en
W of hij daar mag blijven wonen. Hij heeft
steun van de schoolopziener, die schrijft:
'Hoe heeft de Raad de woning in Slijkenburg
kunnen aanwijzen als woning van het
hoofd.' Hij zal de Geneeskundige Staatstoezicht Commissie inschakelen, als onderwijzer E. de Boer geen toestemming krijgt in
Kuinre te mogen wonen. Het is niet meet dan
een hut!! De burgemeester Sleeswijk vindt
het sterk overdreven. Schoondorp heeft er
jaren gewoond en er negen kinderen in
grootgebracht.
Twee maanden later komt er een rapport van
de Inspectie Generaal Staatstoezicht Woningen. Zij zegt: 'Dat bedoelde woning niet
meet is dan een gewone, middelmatige arbeiderswoning die aan de minimumeisen voldoet, maar zeker moet worden verbeterd.'
De raad zwicht voor dit rapport en laat in
1892 een nieuwe woning voor meester De
Boer bouwen.
Met een zekere trots vertelt Schoondorp dan
ook nog, dat op zijn school gemiddeld 50
leerlingen zijn, maar er komen tegenwoordig
ook wel eens 90, schrijft hij. Ze komen overal vandaan, niet alleen uit Weststellingwerf,
maar ook uit Schoterland en nog verder uit
Lemsterland. Er komen er uit Langelille en
Scherpenzeel, ja zelfs heeft hij kinderen uit
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Qezich! op het dorp Spanga waar men nog spreekt van 'Florenen' en waar de werkzaamheden van het
eeuwenoude schoolfonds uit traditie nog steeds worden voortgezet.
Gezicht OP net oude Slijkenburg. Rechts het sluismeestershuis - nit afgebroken -Links het café van
Theunis van der Lende - nu woonhuis - en waar nit die hoge schuur staat lag eens de SI:]ken burgerziii.

Blankenham onder zijn leerlingen.
In 1881 komt de stichting van een nieuwe
school aan de orde in de vergadering van het
schoolfonds. De gemeente zal voor de bouw
en het onderhoud zorgen, maar het schoolfonds wil er ook wat aan bijdragen. Besloten
wordt een regenbak bij de school te plaatsen
en hiervoor wordt f 400,— uitgetrokken. Bij
de oude school staat een regenwaterton,
maar het water dat daarin wordt opgevangen, is niet geschikt als drinkwater voor de
kinderen. De kuiper Fledderus heeft wet
goed water en voor f 2,— per jaar heeft hij
al jarenlang ervoor gezorgd, dat de kinderen
geen dorst leden.
In 1884 wordt de nieuwe school feestelijk in
gebruik genomen.
Het fonds heeft nu z'n taak volbracht, maar
er zijn bezittingen en sindsdien worden de
baten besteed aan het algemeen belang. Er
worden boeken gekocht voor een bibliotheek, wanneer er bestrating in Slijkenburg
nodig is, betaalt het fonds de helft van de
kosten. Sport en spel worden gesubsidieerd
en dat duurt nog steeds voort.
In 1933 wordt de school echter opgeheven
wegens het niet voldoen aan de norm van het
aantal leerlingen. Er staat dan al jaren een
kei van een onderwijzer aan her hoofd: J.
Kuit. Hij vecht met het dorp voor het behoud van de school, maar kan het tij niet keren.
Wat bleef, is het schoolfonds, nostalgie,
maar wel met een plezierig kantje!
Van alle beroepen die in de Westhoek in de
loop der tijden brood op de plank hebben gebracht, is dat van boer het belangrijkste geweest. De eerste bewoners waren boeren.
Nu, bijna 1000 jaar later, is de veeteelt nog
steeds de voornaamste bron van inkomsten.
Gemakkelijk hebben ze het hier nooit gehad.
Integendeel, ze hebben er hard voor moeten
vechten om het hoofd boven water te houden. Het waren allerminst de bijbelse 'grazige weiden' die ze aantroffen, maar onland en
moerassen. Het enige geschenk dat de natuur
hen had gegeven, was de kleilaag die in de
loop der tijden door de rivieren langs de oevers was afgezet. Hun grootste vijand was
het water, dat geregeld de landerijen over-

spoelde. Maar toch konden ze ook niet zonder het water, dat voor hen eeuwenlang vrijwel de enige mogelijkheid is geweest om zich
te verplaatsen. De Tjonger, de Linde, de
Scheene en de (iracht waren er de voornaamste waterwegen, met daarnaast tientallen kilometers bevaarbare sloten. Toen in
1847 besloten werd de Grote Veenpolder aan
te leggen was er nog nooit een goede bedijking geweest. In dat opzicht heeft Friesland
de boeren van de Westhoek steeds in de steek
gelaten. Ben bevel dat ze op eigen kosten de
dijken moesten onderhouden en bewaken,
was alles. Van daadwerkelijke steun was
geen sprake. Toen dan ook op 25 juni 1847
door de Koning octrooi werd verleend voor
inpoldering van de Grote Veenpolder van
Weststellingwerf, zullen velen een zucht van
verlichting hebben geslaakt, al zat er wet de
consequentie aan vast, dat ze voortaan opgezadeld zouden worden met hogere polderlasten.
De Westhoek is altijd een weidegebied geweest. Dc overlevering spreekt wel van een
zaadmarkt op de Hanle, waarmee een gedeelte van de Spangahoekweg werd bedoeld,
maar daarover zijn terecht twijfels. In geen
enkel archief is iets te vinden over deze
markt. Ongetwijfeld hebben de boeren aanvankelijk hun eigen rogge en haver verbouwd, maar uit de Beneficiaalboeken uit
1545 weten we zeker dat dat toen vrijwel nergens meet het geval was. In 1713 is er sprake
van een korenmolen in Slijkenburg, die op
afbraak verkocht wordt. Wie zegt ons echter
dat deze niet gebruikt is om van elders aangevoerd graan te malen? Ook de Westhoekers
konden niet buiten rogge, boekweit en haver,
en alleen langs de rivieren was de aanvoer
mogelijk, vandaar misschien dat de molen in
Slijkenburg stond.
Tussen Scheene en Voetpad was er vroeger in
Scherpenzeel en Munnekeburen sprake van
'akkers', maar gezien de structuur van de
grond blijft het een vraag of dit inderdaad
bouwland was. 'Sneupen' in oude boeken en
papieren heeft het antwoord evenmin dichterbij gebracht. Bij een openbare verkoping
van kerkelij ke bezittingen in 1762 wordt nergens gesproken van bouwland. Van de sa101

mengaande kerken van Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga en Nijetrijne komt dan
135 mad land onder de hamer, waarvan
slechts 1 1/2 mad als akker te hock staat. In de
Westhoek sprak men bij het aangeven van
landmaten altijd over een 'mad' dit in tegenstelling met het verdere gedeelte van Weststellingwerf waar van roeden werd gesproken. Ben mad was zoveel land als één maaier
op één dag kon maaien en kwam overeen met
ongeveer 57 are. Hier zou het dus om de verkoop van plm. 75 ha land gaan en dat is met
weinig. Vermoedelijk waren de kerken toen
al van plan om een nieuwe kerk in Scherpenzeel te bouwen. Het te verkopen land lag ook
in dat dorp en 26 jaar later, in 1788, werd de
eerste steen voor de kerk gelegd door Ds. Petrus van der Wenden.
Opvallend is dat uit de veilingbiljetten blijkt
dat Ds. Van der Wenden 27 ha van dat land
in huur heeft van de kerk. Zo te zien was dominee geen kleine boer! Hij was in 1750 in
Scherpenzeel beroepen als opvolger van zijn
broer Andreas die een beroep naar Peperga
had aangenomen. De nieuwe predikant bleef
tot 1791 in Scherpenzeel, zodat hij er wel
wortel heeft geschoten. Van zijn kwaliteiten
Boerderi) win de Linda/Uk.
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als boer horen we verder weinig of het moet
de aanwijzing zijn in de Gerechtsboeken van
Stellingwerf-Westeinde, waaruit blijkt dat er
bij hem is ingebroken. De daderes, Pietje 8.,
blijkt binnen te zijn gekomen via de varkenshokdeur. Daardoor kwam ze in het 'bUthuus', vanwaar ze in de pastorie kon komen.
De buit werd later teruggevonden bij Haye
Cornelis in Spanga waar de vrouw dienstbaar was. Toen ze Pietje echter wilden arresteren, om haar in te sluiten in het 'blokhuis', wist de vrouw de Linde over te steken
en daar in Overijssel is ze veilig voor de Friese schout en zijn rakkers.
Een ander gegeven nit de veiingbiljetten is,
dat er bij sommige percelen sprake is van
vrijdom van floreenbelasting. Deze stukken
land zijn dan bezwaard met dorpslasten, hier
te vertalen als bijdragen voor het onderhoud
van kerk en school.
Nu wil ik ten opzichte van die school even
een kleine zijsprong maken. Het volgen van
de gehele geschiedenis van de scholen in de
Westhoek zou te ver voeren, maar bij de gevonden veilingpapieren zat een kopie van een
contract aangaande de school.
De Stellingen van de vier kerkdorpen belo-

Boerderif aan het voetpad onder Munnekebureni Scherpenzeel. Achter het deftig aandoende voorhuis
zien we de oude boerenschuur. Naast het huis stoat rechts de moderne loops/aL

yen daarin, dat zij jaarlijks 'vijff en dartig
stuyvers' zullen bijdragen aan het 'schoolhuisie' dat in 1642 door Scherpenzeel en
Munnekeburen is 'opgetimmert' om daar de
schoolmeester in te laten wonen en tevens de
schooldienst te laten verrichten. Later blijkt
dat de school aan de kleine kant is, want
meester moet bij tijd en wijle meer dan 60
kinderen onderwijs geven in zijn kamer. Wij
zien hier ook dat de grondgedachte van eenheid bij de stichting van de thans in gebruik
zijnde Wethouder Aant Heidaschool geen
nieuws onder de zon is.
Wanneer we nu verder gaan met het boerenbedrijf, moeten we uit de schaarse gegevens
die ons ten dienste staan, opmaken dat het
niet altijd rozegeur en maneschijn is geweest
bij het boeren in de Westhoek. Van de 121
oorspronkelij ke boerderijen zijn er in 1748
nog 65 over. De voornaamste boerderijen
staan langs de Linde en in Langelille langs de
Tjonger. De weistand is in vergelijking met
Oldelamer matig te noemen. Dat wordt er
niet beter op, als het jaar daarop de veepest
toeslaat. Vooral de boeren in de Westhoek
hebben daaronder te lijden. In 1830 zijn er
nog maar 53 boeren over, maar dan krijgt de

vervening van de landen de overhand. Vooral in Spanga wordt veel land vergraven. Er
staan dan 16 veenbazen in de Westhoek te
boek. Pas in 1890 is het aantal boerderijen
weer op het peil van 1748.
Bij onderzoek naar families blijkt dat er veel
familienamen terug te voeren zijn tot de 17e
eeuw. Namen die in 1811 op bevel van Napoleon vastgelegd worden, komen als voornamen al 100 jaar eerder voor. De Boer,
Groen, Landman, Oosten, Koopman, Hofstee en Van der Lende zijn zeer oude families. Kok, Schaap, Donker en Snijder zijn latere inwoners van de Westhoek.
Nadat het voornaamste veen in de Westhoek
was vergraven, ontwikkelde zich een nieuwe
boerenstand. Veenarbeiders die zich in de
buurt van de veenderijen hadden gevestigd,
waren al spoedig begonnen enkele geiten te
houden. Van lieverlee werd die geit vervangen door een pink of een koe. Men bouwde
een schuur achter de huizen en langzaam
werd de veestapel groter. Dromen werden bij
velen werkelijkheid. In plaats van te vertrekken, als het veenwerk gedaan was, waagden
veel arbeiders de sprong naar een zelfstandig
bestaan. Naast het eigen bedrijfje dat
103
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destijds met 6 a 8 koeien al een redelijk
bestaan bood, ging de man ook nog in loondienst werken, waarbij overdag de vrouw de
zorg voor de beesten had. Er kwam toen echter wel de behoefte aan meer land. Men
huurde soms de bermen van de wegen, maar
er waren er ook die een kleine polder aan gingen leggen om de zich daarin bevindende oude petgaten te ontginnen. Dat ging destijds
wat gemakkelijker dan tegenwoordig, maar
tenslotte ging het bestuur van de Grote Veenpolder er zich mee bemoeien. Daar is toen
het werk aan de Grachtkavel uit voortgekomen. Dat heeft destijds nogal wat voeten in
de aarde gehad, want het was een dure ingreep. De kavel moest ingepolderd worden
en de vraag was wie voor de kosten moest
opdraaien. Er kwam een plan om ook de
Scheenekavel bij deze sanering te betrekken,
maar hiertegen kwam meteen oppositie. De
landprijzen vertoonden in het begin van de
dertiger jaren een steeds dalende lijn en men
hechtte in de Scheenekavel meer waarde aan
de rietlanden en de petten dan aan gecultiveerd weideland.

Tenslotte is het werk toen uitgevoerd zonder
de Scheenekavel erbij te betrekken, maar de
berekeningen van de ingenieurs bleken niet te
kloppen en het werk werd meer dan de heift
duurder dan was begroot. In 1932 raakte de
Grote Veenpolder hierdoor in ernstige moeilijkheden. Er waren grote schulden; de ingelanden konden rente en aflossing, mede door
de heersende crisis, niet meer opbrengen.
Met behuip van de Zuivelbank en Provinciale Staten werd tenslotte een oplossing gevonden. De sanering van de Grachtkavel blijkt
op de lange duur toch een goede ingreep te
zijn geweest. De Scheenekavel kwam naderhand voor een groot gedeelte in handen van
Staatsbosbeheer en kreeg voor dat gedeelte
een bestemming waarmee velen het eens zullen zijn.
Om de gehele verdere ontwikkeling van het
boerenbedrijf in de Veenpolder te volgen, is
in het kader van dit boek niet mogelijk. In
grote lijnen komt het erop neer, dat men
voor 1940 meende dat kleine bedrijven van 1
tot 5 ha wel een toekomst hadden. Met behu!p van de Landarbeiderswet zijn toen 18

Permanent bewoonde verbouwde keuterboerderif aan de Gracht te ScflerpenzeeL
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kleine landarbeidersplaatsjes gesticht, vanerende van 0.8 tot 4.4 ha. Zes van die eigenaren bezaten in 1945 melkkoeien, de anderen
hadden schapen of geiten.
Nu is een tijd van oorlog uiteraard geen
maatstaf, maar een fleurig beeld geven de
cijfers van deze 18 bedrijfjes bepaald niet.
Slechts twee van de bednijfjes gaven een volledig bestaan. Na de oorlog kwamen de grote
veranderingen. Alles werd duurder. Delonen
stegen in een snel tempo. De grote boer probeerde dat op te vangen met produktieverhoging, maar de kleine boer ken dat niet. Die
ging eronderdoor. Hij kon het tempo niet
volgen. De sanering zette in en in de gemeente Weststellingwerf werden in de loop der jaren honderden kleine bedrijven opgeheven.
De eigenaar kreeg een uitkering en de kleine
boerderijen werden vaak voor een zeer goede
prijs verkocht aan recreanten. Het 'twiede
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husien' deed ook in de Westhoek z'n intrede.
Ook waren er velen die een woning op het
platteland prefereerden boven een dito in de
stad en zo worden deze huizen, vaak na een
kostbare verbouwing, thans permanent bewoond.
Bij de grotere boeren gaf de opkomst van de
zg. loopstal de grote ommekeer. Meer koeien
die met minder personeel gemakkelijker te
bewerken zijn. De ontwikkeling zet door. Er
wordt al gewerkt met robots, computers en
televisiebeelden vanuit de stal. Bij investeringen wordt vaak van tonnen gesproken, zelfs
de miljoenen liggen voor in de mond. De
ontwikkeling gaat snel en bij dit tempo zal
het niet Lang meet duren of de boer zal een
wetenschappelijke opleiding moeten volgen,
of anders bij de oplossing van de vraagstukken in het bedrijf geheel van anderen afhankelijk zijn.

Even naar de bank

'Even naar de bank'. Het ligt ons tegenwoordig voor in de mond, wanneer we wat geldzaken hebben te regelen. Zonder die bank kunnen we in onze maatschappij niet meer uit de
voeten; niet, omdat we clan met ons geld
geen raad zouden weten, maar gewoon omdat deze instelling een onmisbare schakel is
geworden in het moderne geidverkeer. Die
ontwikkeiing is nogal viug gegaan. We kunnen gerust stelien dat voor de oorlog een particulier geen voeling had met een bank. De
spaarbankboekjes kwamen bij de Boerenleenbanken en het 'Nut' wel steeds meer in
omloop, maar van een bankkrediet was vrijwei geen sprake. Bij de Boeren!eenbanken
sprak men van voorschotten die werden gegeven om de bouw van een huis of de uitbreiding van een boerenbedrijf mogelijk te maken. Dr. Bouwe Oosten schrijft hierover in
zijn in 1947 uitgegeven proefschrift 'Een
Veenpolderbevolking' als volgt: 'Van grote
betekenis is de "Cooperatieve Boererileenbank" te Scherpenzeel. De bank, opgericht
in 1908, is feitelijk voor de geheie bevo!king
van betekenis. Het aantal leden overtreft dan
ook ver het aantai boeren en bedroeg op 31
december 1946 376. De kans, om op niet te
kostbare wijze crediet te krijgen, is van zeer
grote waarde, vooral in een gebied als de
Grote Veenpolder, want de mogelijkheid tot
landontginning op kleine schaal nog steeds
aanwezig is. Men werkt voornamelijk met
het systeem van z.g. voorschotten, waarbij
maximaa! f 5000,— aan één !id wordt verstrekt tegen een rente van 31/2 Wo en een aflossing van 507o. Ais zekerheid worden twee borgen of een hypotheek gevraagd. Talrijk zijn
de uitgeleende bedragen aan kleine bezitters
en middenstanders geweest. Bij aankoop van
een woning, een stukje !and of van êên of
meer koeien was vaak de enige moge]ijkheid

om aan geld te komen de boerenleenbank.'
Tot zover Dr. Oosten en hieruit b!ijkt duidelijk dat nauwelijks 35 jaar ge!eden de betrokkenheid van banken bij het geidverkeer van
het grote pub!iek slechts zeer summier was.
Maar ook pas sinds die tijd is geld een algemeen goed van de heie samenleving geworden en gezegd moet worden dat de banken
daarop geheel hebben ingespee!d. Over de
geschiedenis van het geidverkeer in onze
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Westhoek valt ook nog wel jets te vertellen.
De eerste keer dat daarin een geldstuk genoemd wordt, is in een oorkonde nit 1165
wanneer kolonisten verplicht worden voor
iedere roede die ze ontginnen een penning
aan de bisschop te betalen.
Waarschijnlijk is dat voor deze mensen, die
geheel op zelfverzorging waren aangewezen,
nag een hele opgaaf geweest.
Dat hier aanvankelijk nag weinig baar geld
in omloop was, komt naar voren nit de beneficiaalboeken uit 1545. Hieruit blijkt dat
buy. de kerkelijke lasten meestal in natura
werden betaald. Op de hooggelegen landbouwgronden in Weststellingwerf betaalde
men met rogge, maar in de Westhoek met
bijna uitsluitend weideland werd met 'batter'
afgerekend. Vaak bestond echter de mogelijkheid pachten of lasten tegen een bepaald
bedrag in 'klinckende munte' te lossen.
Zo had de oude Lammert Peters Garwers jarenlang een boerderij in Spanga in pacht, die
toebehoorde aan de kerk van Oldelamer. De
De Rabo bank in Sc/zerpenzeel.

108

pacht was een half vat boter per jaar. Lammert schijnt goed geboerd te hebben, want
toen zijn zoon Jan Lammerts het bedrijf
overnam, besloot deze de pacht te lossen en
betaalde aan pastoor Pieter Hendricks van
Oldelamer hiervoor 60 Phillippus guldens
van 25 stuiver het stuk. De pastoor verzocht
de Stelling Lickle Joannes en een inwoner
van zijn dorp, Jan Luythiens, dat geld voor
hem te beleggen. Dat gebeurde als hypotheek
op twee 'schotschietende' (belastingplichtige) huizen in Wolvega tegen een rente van
'vierdehalf' mud rogge Steenwijker mate per
jaar. Doordat er echter onenigheid ontstond
tussen de pastoor en het dorp over de vraag
wie die rogge toekwam, de kerk of het dorp,
kwam deze transactie in de publiciteit.
Oak in de kerkeboeken nit de 17e en 18e
eeuw kunnen we interessante gegevens over
geldzaken nit die tijden putten. Betalingen in
natura zijn dan al verleden tijd. Er komt
meet geld in omloop en men leert ermee am
te gaan. Dat laatste is niet eenvoudig, want

er zijn zoveel soorten geld, dat het menige diens intrede. Van de rente werd dan zijn saeenvoudige landman moet hebben geduizeld. laris betaald. De dominee had ze onder zijn
Er zijn guldens in allerlei soorten en gewicht, beheer, maar de kerk betaalde de schoolducaten, rijders, daalders en dan allemaal meester twee keer per jaar reis- en verblijfnog met de toevoeging van de plaats of kosten om de rente bij de 'schatmeester' in
landstreek van herkomst. Op 24 juli 1579 ga- Leeuwarden te gaan halen.
In de loop van de 18e eeuw zien wij, dat er
yen de Staten van Friesland dan ook een
plakkaat uit waarin ze wat orde op zaken
veel kasgeld van de kerken geleend wordt
stelden en wie dat bestudeert, ziet dat de stui- door de grietmannen. Vooral de bekende
grietman Onno Zwier van Haren wist hierbij
ver de munt was waar alles om draaide. Het
van wanten. Voor dat geld kocht hij dan
yolk herleidde alies tot de stuiver en bleef dat
prompt weer landerijen en boerenplaatsen.
tot diep in onze eeuw doen.
In de boeken van de kerken van Scherpenzeel
Tenslotte had hij in de Westhoek van de 121
en Munnekeburen, die bewaard zijn geble- soolsteden er 28 in zijn bezit. Dit had weer
yen, wordt gerekend met de carolusgulden tot gevolg, dat bij belangrijke reparaties aan
van 20 stuivers, en iedere stuiver is 16 pen- de kerk her kerkbestuur weer moest lenen
van anderen!
ningen waard.
Het beheer en het bewaren van het geld blijkt Er waren wel banken in die tijd, maar die
echter steeds nogal moeilijk te zijn. De in- hadden geen enkele bemoeienis met het geldkomsten kwamen terecht bij de rendant, de verkeer op het platteland. De notabelen deadministrerende kerkvoogd. Doordat de ker- den er wel zaken mee. Zo lezen wij in de kasken vanouds nogal wat bezittingen hadden, boeken van Jr. André Poppe van Canter,
overtroffen de inkomsten vaak de uitgaven grietenijsecretaris van Weststellingwerf van
en vormde zich in de loop der jaren een kapi- 1742 tot 1800, over zijn bemoeienissen met
taal, dat later veelal werd besteed aan grote her bankiershuis Cesar Sardi in Amsterdam.
verbouwingen of reparaties aan de kerk en Canter, die vaak grote reizen maakte, nam in
de pastorie. Dat geld moest natuurlijk be- Rome, Frankfort of Brussel geld op bij dat
waard worden. De rendant nam het mee naar huis, meestal bedragen van rond de
huis om het in een ijzeren kist met een flunk
f 1000,— en betaalde die dan, zodra hij weer
slot op te bergen. De praktijk was echter in Wolvega was, met rente terug.
vaak, dat hij het geld in z'n bedrijfgebruikte FIij had ook belangen in veenderijen, en een
en daarvoor een zekere rente als vergoeding transactie van verkoop van veenland in
gaf. Wij zien dan dat bij de verkiezing van Spanga is goed te volgen. Canter verkoopt
een andere rendant de kas in termijnen aan dat land voor 1200 ducaten aan een vervener
de opvolger wordt overgedragen. Bij overlij- uit Steenwijk en laat dat geld door zijn
den worden de kinderen of andere erfgena- knecht 'te peerde' met spoed naar Leeuwarmen aansprakelijk gesteld, waarbij moet den brengen, waar de schipper op Amsterworden opgemerkt, dat bij de verkiezing van dam het voor hem mee moet nemen en afdrade administrerende kerkvoogd wel aandacht gen aan de bankiers Cesar Sardi. Hij betaalt
werd geschonken aan zijn mate van wel- hiervoor 11 stuiver per 100 ducaten. De
schipper brengt deze echter mee terug, daar
stand.
Door de overheid werd de kerk ook wel ge- ze niet her vereiste gewicht hebben. Canter
dwongen de overschotten te beleggen in zg. stuurt dan zilveren carolusguldens en die
landschapsobligaties. Populair waren die worden goed bevonden. Al deze transacties
niet, want men kan geen koopakte uit die tijd namen veel tijd in beslag. De kwitantie welke
vinden zonder de bepaling, dat de betaling in de schipper van de bankier ontving, arriveerbaar geld moet plaatsvinden met uitdrukke- de soms maanden later in Wolvega.
luke uitsluiting van verrekening in deze obli- Ook de florenen die het schoolfonds van
gaties. In sommige kerken droeg men deze Spanga beheerden, hadden her wel eens
waardepapieren over aan de predikant bij moeilijk met hun geldzaken. Wanneer in
109

nueru&rIJJe awl

tie ocneene.

Het oude café 'Lie Laatste Stuiver' aan de He/omaveart bif de Scheenes/ujs.

110

1871 hun rendant ofwel penningmeester,
Koendert de Boer opdracht krijgt om
f 400,— kasgeld solide te beleggen tegen
4½'o rente, ziet hij daar geen kans toe. 'Het
krediet is in deze streken zeer geschokt door
het faillissement van een notaris in Wolvega',
schrijft de notulist van de jaarvergadering.
Vrijgekomen gelden die men in die dagen
wilde beleggen, bracht men gewoonlijk naar
de notaris, die als een algemeen geacht vertrouwensman bemiddelde bij het solied onderbrengen van het bedrag in een goede hypotheek of een andere belegging. Nu was dat
vertrouwen geschokt en lag het geld renteloos bij Koendert in het kabinet.
Er is toen op die vergadering besloten om
voor dat geld dan maar een regenwaterbak
bij de nieuwe school in Slijkenburg te plaatsen. De geineente liet wel de school bouwen,
maar in het opvangen van het kostelijke regenwater was niet voorzien. Zo kreeg het
geld tenminste een goede bestemming.
Om nog even bij die school te blijven: nog in
1929 leende het hoofd van de school 'meester' J. Kuit, 14000,— aan het fonds om de
aanleg van de electrische verlichting in de
school mogelijk te maken. De stroom werd
van Blankenham betrokken.
Met was deze meester Kuit die zijn leerlingen
ook leerde sparen. Hij zorgde er voor dat ze
een spaarboekje kregen van de boerenleenbank in Scherpenzeel en moedigde hen aan
de centen die ze gewoonlijk in de snoepwinkel van bakker Brugge 'verbrasten' naar de
kassier van de bank te brengen. Ben zeer belangrijk initiatief, want voor de kinderen
werd de bank zo een vertrouwd adres.
Met was in 1908 dat de arts 'dokter' Bakker
het initiatief nam bij de oprichting van de
Cooperatieve Boerenleenbank in Scherpenzeel. Door zijn dagelijkse omgang met de gezinnen in de Veenpolder wist hij als geen ander alles van de noden en de verlangens van
de bevolking.
Dat er onder de arbeiders veel armoede was
in de polder heb ik u al verteld, maar in het
begin van deze eeuw was er toch een zekere
kentering gaande. Het opkomende socialisme had ook terdege wortel geschoten in de
polder, vooral onder de baggeraars en de

turfmakers. Ze waren niet meer de paupers
van veertig jaar geleden, die met hun gezin
naar her en der trokken en een onderkomen
vonden in wrakke tenten.
Verveend werd er nog genoeg, maar de veenmachine had z'n intrede gedaan. Die wierp in
één dag meer specie op de wal dan een baggeraar in een maand naar boven kon scheuren.
De vraag naar turven was nog altijd groot en
door die machine kon de produktie belangrijk worden opgevoerd. De zich bewust wordende turfmakers pikten daarvan een graantje mee. Ze moesten nog ontiegelijk hard
werken en waren daar ook niet te beroerd
voor, maar er kwam wat lucht. Ze bouwden,
in tegenstelling tot de tenten waarin ze eerder
verbleven, betere woningen, die ze niet meer
wilden verlaten. Plaats ervoor was er genoeg
op de kraggen van het uitgeveende land of
langs de turfvaarten. Ze roken aan bezit en
wilden 'veuruut kommen in de wereld'. 'Begeerte heeft ons aangeraakt' klonk het wanneer ze op de vergadering bij Jelle Oosten in
het café de Internationale zongen.
Begrijp me goed het waren niet allemaal volgelingen van Geert van der Zwaag.' Misschien de helft liep achter het rode vaandel
aan, maar de kerk in Scherpenzeel was vrijzinnig. De dominees wisten precies wat er
gaande was en al werden hun volgelingen
dan niet verteerd door de gloed van de nieuwe tijd, ze konden zich er in ieder geval aan
warmen.
In een vorig hoofdstuk heb ik u al verteld
over die ontwikkeling van veenarbeider tot
kleine boer. Nu wil ik graag verwoorden wat
dokter Bakker bedoelde toen hij op de
oprichtingsvergadering van de Boerenleenbank sprak over de zorgen en verlangens van
de middenstand en de kleine boeren in de
Veenpolder.
Wat de mensen nodig hadden was materiele
hulp om hun zaken op poten te zetten. Notarissen en particulieren verschaften wel geld,
maar behalve een vaak hoge rente school er
1 Geert van der Zwaag was een invloedrijke socialist
die was geboren in Wolvega. In 1888 ricbtte hij in Scherpenzeel een afdeling van de Sociaal Democratische Bond
op.
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flog een groot risico in, nl. het overlijden van
de geldschieter. Een hypotheek of lening liep
gewoonlijk niet larger dan 5 jaar en wanneer
er wat gebeurde zegden de erfgenamen de lefling op. Wanneer het dan een dalende conjunctuur was, zat je voor her blok.
Dokter Bakker wist van de boerenleenbanken. ldee en oprichting van deze banken
stammen van Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
die in 1848 als burgemeester van het Duitse
dorpje Weyerbusch naar een systeem zocht
om de Sod van zijn gemeentenaren te lenigen. De boeren begonnen elkaar onderling te
helpen met renteloze leningen. Zij konden
dat doen, want de een ontving geld voor zijn
oogst in de zomer en de ander geld voor het
vee in de winter.
Dat zuiks in de Veenpolder alleen op coöperatieve grondslag kans van slagen had, stond
bij de oprichters bij voorbaat vast. De leden
moesten de bank dragen en het bestuur
moest met de kassier voor een goed beheer
zorgen. Dat is toen zo gebeurd en met dr.
Oosten kan geconstateerd worden, dat de
bank van zeer grote betekenis is geweest en

nog is voor het economische leven in de
Veenpolder. 1-let ledental van de bank vertoonde al spoedig een stijgende lijn. Op 31
dec. 1939 had de bank aan voorschotten uitstaan f 220.290,36. In dat jaar was aan
spaargeld ontvangen f 242.897,03 en uitgegevenf 239.865,53. Br waren toen 551 bezitters van een spaarbankboekje die in totaal
een tegoed hadden van f 392.842,—. Velen
had de bank toen in haar 30-jarig bestaan al
geholpen en er waren weinig moeilijkheden.
Soms was de hypotheek wel eens boven de
norm geweest, wanneer het bestuur oordeelde dat de man die hem aanvroeg, moest worden geholpen. De man behoefde geen koe te
verkopen om te kunnen bouwen. Bij de beoordeling wierp het karakter van de aanvragen ook wel gewicht in de schaal. Her kwam
a!tijd goed. De aflossing van een hypotheek
was meestal op 30 jaar gesteld, dan was het
huis nog niet afgeschreven.
Van een overlijdensrisico was geen sprake
meer want de bank sterft nooit; een goed
bestuur en een goede kassier passen daar wel
voor op.

Dc sluis tussen de Heloniavaort en links de Boven-Linde en rechts de Beneden-Linde. Stoat ills Driewegsluis op de It/st van monumenten.
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Burenplicht

Er is geen zaak, die in de Westhoek ernstiger
werd genomen dan de burenplicht; de plicht
om buren bij te staan bij ziekte, bevalling of
overlijden. Zonder deze hu!pverlening kon
men het niet stellen. Inzicht in de levensomstandigheden van onze voorouders doet ons
begrijpen, dat men vroeger, vooral op het
platteland, in dorpen en buurtschappen geheel op elkaar was aangewezen. Bij het werk
en bijzondere omstandigheden werd, wanneer dat nodig was, de huip van de gemeenschap gevraagd en gegeven; vrijwil!ig en onverplicht. Alleen bij ziekte, geboorte of bij
overlijden was die huip, volgens ongeschreyen, oeroude wetten, verplicht. Zes buren uit
drie woningen aan weerskanten konden worden opgeroepen om de zieke bij te staan. Dat
betrof dan de huip in de huishouding, bij het
werk en de verzorging van de zieke. Wanneer
geneeskundige huip noodzake!ij k was, ging
de buurman, zo moge!ijk 'te peerde' de dokter halen en verleende zijn vrouw direct huip
in de huishouding. Andere buren namen, zo
nodig, het werk op de boerderij over. Bij een
geboorte kwamen de buurvrouwen om de
zwangere vrouw bij te staan in de moeilij ke
men van de bevalling. Direct namen ze ook
de andere kinderen onder hun hoede. De
twee naaste buren trokken met de trotse vader naar het grietenijhuis om het kind aan te
geven en met hun handtekening de geboorteakte te bekrachtigen. Na afloop van dat gewichtige gebeuren werden ze in de herberg op
een borrel getrakteerd. Voor de vrouwen
kwam later de grote kraamvisite met koffie,
koek en boerenjongens.
Bij overlijden kwamen wel twaa!f buren in
touw. Al naar ge!ang de overledene een man
of een vrouw was, nam de rechter buurman
of buurvrouw de leiding op zich en verrichtten de anderen, op hun aanwijzingen, de

noodzake!ij ke taken. Eerbiedig werden de rituele en p!aatse!ijke gebruiken bij een teraardebestelling ten uitvoer gebracht. S!echts in
zeer bijzondere gevallen werd hiervan afgeweken.
Als eerste werden twee buren aangewezen om
door middel van de dorpsklok de gemeenschap kennis te geven van een overlijden.
Men liet dan de kiok 'k!eppen' door de kiokkiepel tegen êên kant van de bronzen k!ok te
!aten val!en. Uit het aantal keren dat de k!ok
k!epte kon men opmaken of het de dood van
een man, vrouw of kind betrof. In Spanga
wordt dit gebruik nog steeds in ere gehouden. Het bepaalde ritme kan ik u niet beter
en mooier duide!ijk maken dan door een oeroud Stellingwerver rijm te citeren:
1k hoor de k/ok,
toe, luister dan,
drie keer drie,
flu is 't een man.
1k hoor de k/ok,
toe, /uister nou
twee keer drie,
flu is 't een vrouw.
1k hoor de k/ok
en door de wind
hoor 1k eén keer drie
flu is 't een kind.
Eens /uidt de k/ok
voor U een keer,
maar g, g:j hoort
zijn stem niet meer.
Wees daarom Ic iedere dag bereid
voor d' overgang naar d'eeuwigheid!
Hierbij moet opgemerkt worden de kerk als
zodanig buiten een sterfgeval stond. De doop
en het s!uiten van huwe!ijken waren voor
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1813 kerkelijke aangeiegenheden. Deze werden in deep- en trouwboeken geregistreerd
welke in Weststellingwerf meestal aanvangen
in 1695. Van het overlijden werd echter geen
aantekening gehouden in de registers. Wel
stond men er op dat de predikant bij de begrafenis aanwezig was en de rouwdienst leidde.
Na een korte pauze begon dan het zg. verluiden; de dode werd uitgeluid, zijn ziel had het
lichaam en de aarde verlaten. Dat luiden
duurde een uur. Telkens hield men na een
kwartier 5 minuten pauze.
Inmiddels was, in overleg met de familie het
tijdstip van de begrafenis vastgesteld. Twee
buren begaven zich, hetzij voor 1813 (het
jaar van de invoering van de Burgerlijke
Stand) naar de predikant om hem het overlijden mede te delen, hetzij (na 1813) naar het
gemeentehuis om aangifte te doen en de
over!ijdensakte te ondertekenen. Bij roomskathoheken regelden deze buren ook, in
overleg met de pastoor, de plechtigheden in
de kerk. Intussen was de timmerman besteld
om de maat te nemen voor de kist. Minder
bedeelden moesten het doen met een eenvoudige vurenhouten kist, maar bij de boeren
lag meestal het zware eikenhout voor de kist
al jarenlang op de hanebalken boven het
woonhuis. Prachtig gewaterd wagenschot,
gezaagd van een oude eik, die eens bij her ouder!ijk huis langs de grenssloot stood. Wetende dat ook voor hen onvermijde!ijk eens
de dag zou komen, dat ze zouden sterven waren al spoedig na de bruiloft maatrege!en genomen in dat opzicht. Nooit werd een stain
met meet zorg behandeld. }{akken, wateren,
zagen en drogen duurde vaak jaren; niemand
had immers haast. De vertrouwde timmerman nam tenslotte de planken onder zijn
hoede en tastte ze met zorgvu!dig gep!aatste
tussenlatten op de reeds genoemde haneba!ken.
De timmerman is intussen met zijn werk begonnen en wanneer hij tegen de avond klaar
is, spannen twee buren een zwart paard voor
.4
Jong leven in de Westhoek. Een nest met kiekendieven.

een zorgvuldig schoongemaakte boerenwagen, om hem te halen. Traditie was dat de
twee 'kistehalers' bij de timmerman twee
borrels kregen aangeboden. Bedekt met het,
vroeger in de kerk opgeborgen, zwarte
'doodlaken' reden ze de kist naar her sterfhuis.
Weer een andere buurman is in de namiddag
als 'leedzegger' het dorp doorgegaan. Gekleed in een zwart pak, met op her hoofd een
hoge hoed of zwarte pet, is hij van deur tot
deur gegaan, met zijn boodsehap.
Hij gaat nergens naar binnen. Staande op de
steep zegt hij overal 'De familie maakt bekend het overlijden van ... in de !eeftijd van
jaar. In kleine buurtschappen, waar iedereen op de begrafenis verschijnt, vervolgt hij
dan meestal met: 'De begrafenis waarbij u
beleefd wordt uitgenodigd, vindt p!aats vanuit ... op ... dag om ... uur. In grotere dorpen werd die toevoeging weggelaten. De opkomst zou te massaal worden. De kosten
navenant. Het is voorgekomen dat, na afloop van de plechtigheid, het dorpscafê te
klein bleek, om alle belangstellenden te
plaatsen en van brood, koffie en was dies
meet zij, te voorzien. Een begrafenis was natuurlijk ook een uitgezochte gelegertheid om
oude buren, kennissen of familieleden weer
eens te ontmoeten. Wanneer iedereen dan op
die middag weer iedereen had gesproken,
dan moet het vaak zijn voorgekomen dat de
'treurenden', wanneer tenslotte het 'fatsoen'
hen dwong afscheid te nemen, onderweg
naar huis tot elkaar zeiden: 'Wat hebben we
een mooie dag gehad, niet?'
Intussen werden in het sterfhuis weer andere
taken door de buren vervuld. Zo had de
'hoofdbuur' de plicht, de dode te verzorgen;
wassen en afleggen. Hij ken daarbij de hulp
van andere buren inroepen. Betrof het een
vrouw dan werd deze taak overgenomen
door zijn vrouw. Het doodshemd lag al in de
linnenkast gereed. be bruid had ze meegebracht bij het huwelijk. Het opbaren gesehiedde in de 'mooie kamer', de kamer die
anders alleen voor visites werd gebruikt. De
gordijnen werden gesloten, de kiok stil gezet
en de spiegel werd met een doek bedekt. De
taak van de hoofdbuur was hiermee voor die
115

dag afgelopen, in zijn positie was hij van
'waken en dragen' vrijgesteld. In de woonkeuken werden hem en zijn helpers enkele
borrels aangeboden. De dag daarop begon
hij met het regelen van de begrafenis.
Eerst even een enkele aanvulling; de ongeschreven regels waren niet in ieder dorp gelijk. Er waren afwijkingen in het aantal buren, het klokluiden, het waken en tal van andere zaken. In het algemeen waren die echter
niet van grote betekenis. Eeuwen lang was alles, tot in de kleinste details, van ouder op
kind doorgegeven. In voile ernst werd er geluisterd wanneer over deze zaken gesproken
werd. De jongeman was er zich van bewust
dat ook hij eenmaal opgeroepen zou worden
om als 'hoofdbuur' burenplicht te doen. Hij
Klokhuis van Spanga.
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moest dan weten wat hem te doen stond. Geconfronteerd met het grote mysterie van de
dood moest hij optreden, leiding geven. Het
heeft menigeen de eerste keer heel wat zweetdruppels gekost.
Verder wordt er geregeld gesproken over
'borrels'. Dat was niet alleen gewoonte. Men
dronk ze ook nit angst voor eventuele
besmetting. Niets was beter om bacillen te
doden dan cen stevige borrel.
Ook wanneer iemand wegens armoede op
kosten van de diaconie werd begraven vormde de drank een groot gedeelte van de kosten.
A1s voorbeeld noem ik een afrekening van de
diaconie van de begrafenis van de weduwe
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Een doodkist voor Knelisje
Aan Barber Geerts voor het hemmelen2 van
Knelisje
De afleggers een vaandeltje brandewijn
Len mengel jenever voor klokluiden van het
sterven
Aan wakers voor koffie
Hour van het doodlaken
Nog een mengel jenever bij het klokluiden
Aan Wijbe Geerts wegens geleverd bier en
jenever bij het sterven van Knelisje
Barber Geerts wegens her schoonmaken van
het goed
Niets geeft een beter overzicht van de gang
van zaken dan een dergelijke nota.
Verder gaande met de begrafenis blijkt dat
ook deze man bepaalde voorschriften is gebonden.
In de vroege morgen van de dag dat deze zal
plaatsvinden, wordt het stoffelijk overschot
overgebracht naar de kerk of naar de herberg
vanwaar uit de begrafenis plaats zal vinden.

fle5-:-:

5 gulden'

:-8-:
:-3-8

8 stuivers
3 stuivers en 8 penningen

:-6-:
:-3-4
:-6-8
:-6-:

6 stuivers
3 stuivers en 4 penningen
6 stuivers en 8 penningen
6 stuivers

2-11-:

2 guldens en 11 stuivers

:-12-: 12 stuivers.
Totaal 9 gulden 16 stuivers en 4 penningen.
Voorschrift was dat de kist, met het voeteneinde vooruit door de voordeur naar buiten
werd gedragen. Deze dent werd anders vrijwel nooit gebruikt, slechts de dokter en de
dominee werden, bij uitzondering, hierdoor
binnen gelaten.
1 Dit zijn zilveren carolusguldens van 20 stuiver per
stuk. Eén st ui vei- was 16 penningen.
2 Hemmelen = Wassen en afleggen.
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Het vervoer van het lijk geschiedde op een
boerenwagen waarin op de bodem een laag
stro was uitgespreid. Deze wagen werd
bespannen met een of twee zwarte paarden.
Het vervoer vond altijd over de openbare
weg plaats, de zg. 'lijkweg'. Wanneer hiervan werd afgeweken en men een voetpad
volgde was dat voldoende om dat tot openbare weg te verkiaren. Her recht van overloop kon dan slechts ongedaan worden gemaakt wanneer er in 30 jaar geen gebruik
van werd gemaakt.
Tegelijk met de dode verliet nu ook de familie het huis en begaf zich tot her uur van de
begrafenis naar de buren. Het afscheid van
de woning was voor de overledene nu definitief. Nadat de kist weer met het zwarte doodlaken was gedekt - bij een overleden kraamvrouw werd daarover nog een overlangs gevouwen wit laken gelegd - nam de hoofdbuur de leiding op zich om de kist naar de
bestemde plaats te brengen. Hij zag er op toe
dat de kist in de kerk met het voeteneind
naar de deur werd gezet en dan restte hem
nog slechts de inspectie van het, door andere
buren, gegraven graf. De overledene altijd
begraven met het gezicht naar het oosten.
Voor de plechtigheid van de begrafenis droeg
de hoofdbuur dan de leiding over aan de predikant, waarbij hij zelf aan het hoofdeinde
van de kist ging staan. Een toespraak en gebed volgde, waarna er gelegenheid was om
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afscheid van de overledene te nemen. Nadien
draaide de hoofdbuur de schroeven aan, of
- wat ook wel voorkwam - sloot hij de kist
met windhaken en dan gal hij de dragers een
teken om de kist naar buiten te dragen. Buiten werd de kist op een baar gezet en twee
maal rond de kerk gedragen. Aangenomen
wordt dat dit een oud heidens gebruik was,
bedoeld om de boze geesten te verdrijven. Intussen werd ook de klok weer geluid. Wanneer deze zweeg, volgde nog een gebed aan
het graf en werd de kist aan touwen neergelaten. Met een enkel handgebaar droeg de
hoofdbuur dan het graf over aan twee andere
buren, die voor het dichtwerpen moesten
zorgen.
Gewoonlij k begaf men zich dan naar de
dorpsherberg. Daar werd koffle met koek en
daarna koffie met een krakeling aangeboden. De krakeling was dan her laatste symbool van de plechtigheid. In de gedraaide
achtvorm spreekt zij voor her laatst van de
eeuwigheid, onontkoombaar verbonden met
de nu nog levenden.
Nadien werden nog broodjes gegeten of in
sommige gevallen een begrafenismaal gebruikt.
Dit hield weer verband met de van ver komende familieleden, die vaak uren op primitieve wijze moesten reizen om te komen,
maar die ook de terugreis nog voor de boeg
hadden.

'Dc laatste cer'

Heel geleidelijk zien we clan in het midden
van de 1 9e eeuw veranderingen optreden in
het wezen van de burenplicht. De gebeurtenissen die zich na de Franse tijd in de maatschappij hadden voltrokken, gingen ook aan
de kleine dorpsgemeenschappen niet voorbij.
In de Westhoek kwam veel vreemd yolk in de
veenderijen werken. Mensen voor wie de oude gebruiken vreemd waren en die zich moei-

lijk geheel aanpasten. Tijd en geld begonnen
ook mee te spreken. Voor een paar gulden
werd een arbeider aangetrokken om het graf
te delven. Voor het leedaanzeggen en het
dragen werden al eens betaalde vervangers
aangenomen. In grote dorpen en steden werd
ook niet meer rond de kerk begraven; men
ging daar begraafplaatsen ver buiten de bebouwde kom aanleggen. In de kerk begra-

'1k wol da'k d'r dagwark van hadde'.
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yen, wat al in 1811 verboden was, was in tot eindeloos geharrewar en wanneer in de
1825 voorgoed van de baan: op 24 mei 1825 Westhoek, hoe gek dit ook klinkt bij deze
verscheen hierover een Koninklijk Besluit. uitermate ernstige zaken, de humor hierbij
Reeds in het midden van de 18e eeuw was de de kop niet had opgestoken, waren er vaak
grietman van Weststellingwerf, Onno Zwier gekke dingen gebeurd.
van I4aren, hiertegen ten strijde getrokken. In 1k geef u even een kleine bloemlezing: Er is
een brief aan de Staten schrijft hij: 'Het een bepaling dat de dragers en ook de leider,
komt hier in Wolvega voor dat mensen flauw tijdens de begrafenis geen pup meer mogen
uit de kerk worden gedragen in die staat ge- roken tenzij het een geval van besmettelijke
bracht, niet door enige onzekere, maar door ziekte betreft of tijdens een large tocht mits
een bekende gedecideerde cadavereuze reuk.' het bestuur het goed vindt!!
Met andere woorden; men viel flauw van de Verder is men verplicht zich in overeenstemstank die in de kerk hing. Het flesje met eau ming met het plechtige gebeuren te kieden.
de cologne, het 'loddereinflesje' was in die 'In het zwart met het wit voor en schoenen
tijd onmisbaar bij de kerkgang.
aan'. Nu was het met die kieding altijd al een
Die geleidelijke verandering in de buren- hele toer om alles geregeld te krijgen. Onplicht betrof echter beslist niet de burenhulp voorstelbaar wat voor problemen de mensen
als zodanig. Misschien was het woord 'bu- daarmee hebben gehad. Men wilde een
renplicht' ook wat te zwaar beladen. Het be- 'mooie begrafenis', maar het was beter getrof immers niet een door het gezag opgeleg- weest dat de rijke boer zijn hoge hoed had
de plicht; het was meer een plicht van het ge- thuisgelaten en de eerlijke zwarte hoge zonweten. In kleine gemeenschappen moest men dagse pet en de zwarte kiompen had gedraelkaar we] helpen, maar men wilde elkaar gen. Nu moest en wilde de zwakke zich opook helpen. Toen echter deze vorm van bu- trekken aan de sterke en dat ging gewoonrenplicht in een zich veranderende maat- lijk, zowel materieel als geestelijk, ver boven
schappij om aanpassing vroeg, werden de zijn macht.
buurtverenigingen opgericht. Deze namen in Vaak komt dat nit de notulen van de vergagroter en gereglementeerd verband de taak deringen naar voren. Op de Scheene was
van de buren over. De hulp van buren in besloten dat de dragers een hoed moesten
noodzakelijke gevallen bleef en bestaat ge- dragen. Bij de begrafenis van de weduwe van
lukkig nog. Het spreekwoord: 'een goede Pieter Slot verschijnen twee van hen echter
buur is beter dan een verre vriend' is nog met een platte strohoed... Ergens geleend om
steeds van toepassing.
aan de voorschriften te kunnen voldoen! F.
Artikel I van de buurtverenigingen was vrij- Dekker bedankt als lid omdat hij geen schoewel overal gelijk: 'Bij voorkomende sterfge- nen heeft en alleen klompen wil dragen. De
vallen orde op zaken te stellen en regels te volgende vergadering wordt de voorzitter
verkrijgen om ieder op een fatsoenlijke wijze echter weggestemd. Hij heeft de vorige verte begraven.
gadering het verplicht dragen van schoenen
De buurtvereniging 'De Scheene', vergade- er door gedrukt en is nu bij de laatste begrarende in het café van Jan Jalving, op de hoek fenis zelf op kiompen verschenen. De man
van de Helomavaart, omschreef het zo: 'Het
verdedigt zich; hij wist dat zijn zwager in
doel van de vereniging is haar leden te begra- Munnekeburen een paar zwarte schoenen geyen.' Dat was tenminste radicaal.
kocht had die hij bij gelegenheid zou kunnen
De volgende artikelen komen vooral neer op lenen; op die gronden had hij voor het voorhet vastleggen van de oude burenplichten. stel om schoenen te dragen gestemd. De
Wie ze doorleest, krijgt echter ook een in- schoenen bleken hem echter te klein te zijn...
druk van wat er zoal haperde aan de uitvoe- zodoende!
ring van die plichten. De nieuwe voorschrif- Bij een andere buurtvereniging wordt het de
ten roepen echter weer andere problemen op. leider verboden om voortaan met de fiets aan
Bij letterlijke uitvoering geven ze aanleiding de hand voor de begrafenisstoet uit te lopen.
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De man verontschuldigt zich met te zeggen
dat die dag zijn beste koe bezig waste kalven
en dat hij, wanneer daar jets mis ging, moest
maken dat hij als de gesmeerde bliksem
thuiskwam.
Men wil ook een vaste leider van de begrafenissen. Niet iedere hoofdbuur is geschikt om
als leider op te treden en bjj nieuwelingen in
de polder moet tot uit den treuren worden
uitgelegd wat er van hem verlangd wordt.
Die leider krjjgt dan een vaste vergoeding per
begrafenis, meestal f 1,— off 1,25. Op de
Scheene houden ze een aanbesteding voor
deze betrekking. Jan Jalving is de laagste inschrijver voor 60 cent per begrafenis. Wel
stelt hij als voorwaarde dat er twee njeuwe
touwen voor 'de bok' moeten komen. Onwetenden zullen zich gaan afvragen wat een geit
nu met een begrafenis te maken heeft, maar
hier wordt bedoeld een vaartuig: een turfbok. Daarop werd de kist met de overledene
geplaatst, de familie schaarde zich er omheen
en aan weerskanten van de sloot liepen dan

de dragers om de bok naar het kerkhof van
Munnekeburen te trekken.
Hierover gaat nog 't volgende verhaal. Het
was de gewoonte dat daarbij de dominee
langs de wal voorop liep. Eens was êên van
hen nogal haastig opgeroepen om deze dienst
waar te nemen. Denkende aan de preek die
hij zo onvoorbereid straks aan het graf
moest uitspreken, liep hij in gedachten verzonken door, zonder acht te geven op wat
achter hem gebeurde. De dragers hadden de
grootste moeite om het vaartuig door de ondiepe sloot te sleuren en dominee liep al meters voor de anderen uit. Op een gegeven moment werd hij op de schouder getikt door
Jan Jalving, die mee had helpen trekken.
'Wil dominee niet zo hadde lopen', vroeg
Jan, 'et liek kan niet mitkommen'!
De bepaling, dat de leider wanneer hij op
pad is om het overlijden 'aan te zeggen' geen
drank mag gebruiken, zien wij in veel reglementen met de hand bijgeschreven. Een dujdelijk bewijs dat dit nog al eens voorkwam.

'Kaimpies an Dominee!?!'

-
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Wel mag hij bij besmettingsgevaar in het
sterfhuis enkele borrels tot zich nemen.
Het kwam vaak voor dat de bode een borrel
werd aangeboden op zijn ronde door het
dorp. Nieuwsgierigheid naar het verloop van
de ziekte en de dood van de overledene was
daaraan niet vreemd. Wanneer de man op
zo'n trieste natte herfstdag langs de modderige, met diepe karresporen doorploegde weg
moest gaan, het water hem in de klompen
stond en z'n kleren klam om zijn lichaam zaten, is het wel begrijpelijk dat, wanneer hem
een hartversterking werd aangeboden, hij deze graag accepteerde. Wanneer er dan nog
een bij komt voor de koude voeten en
tenslotte nog een om het of te leren, ja dan
kan het uit de hand lopen en bestaat de kans
dat hij zijn boodschap op het eind van de rit
wat hakkelend uitspreekt. Ergens staat dan
ook in een reglement `Koffie met koek mag
genuttigd worden, maar sterke drank is bij
deze vereniging buiten de regel'.
In datzelfde reglement las ik ook: 'Elk lid,
dat zijn contributie niet wil betalen, wordt
van de lijst geschrapt en behoeft niet op
bijstand of hulp uit onze buurtvereniging te
rekenen. Bij overlijden zal hij zichzelf moeten redden!'
Dit doet mij denken aan het verhaal van die
roomse boer, Johannes Tjepkema, die zich,
in een onbewaakt ogenblik, vanaf de vette
klei in het hoge noorden van Friesland in de
Veenpolder had gevestigd. In die tijd, ik
spreek over het begin van deze eeuw, was
1,3% van de bevolking in de polder katholiek. Dat gaf in principe helemaal geen problemen; de roomsen kerkten in Kuinre en
daarmee af.
Een probleem kwam echter naar voren op de
jaarvergadering van de buurt- en begrafenisvereniging 'De Laatste Eer'.
Johannes Tjepkema had zich, toen hij zich in
de polder vestigde direct opgegeven als lid
van de vereniging. Ze waren er blij mee want
Johannes had een groot gezin en dat betekende een grote contributiebijdrage.
Maar op de vergadering gaf Johannes bij de
rondvraag te kennen dat hij en zijn familie,
als het zover was, in gewijde aarde begraven
wensten te worden en wel op het R.K. kerk122

hof te Oldemarkt. Zijn vader en moeder, die
destijds naar een polder bij Paasloo waren
verhuisd, lagen daar ook zodat hij dat ook als
zijn laatste rustplaats wenste.
Direct kwam er oppositie met opmerkingen
als: Oldemarkt toe maar... Ook maar geen
eind van huis.
Met de wagens rondrijden over de Blesbrug
of over Kuinre, dat kostte kapitalen en zo
dik zat de vereniging nu ook niet in de slappe
was. Daar kwam niets van in. Daarin voorzag het reglement ook niet en men was niet
van plan drie stuivers in de maand te betalen
voor Johannes z'n plezier. Iedereen werd in
de polder netjes en waardig begraven, maar
dit ging te ver. Er waren echter ook leden,
die vonden dat Tjepkema in z'n recht stond.
Ze moesten niet kinderachtig zijn, er liep ook
wel eens een extra voordelige begrafenis tussendoor. `Uuteindelik kan de man et ok niet
helpen dat hi'j rooms is' zei ouwe Griet van
Tiemen van Geert.
Met rode koppen stonden tenslotte de vooren tegenstanders tegenover elkaar. Er waren
er bij die al op de vuist wilden. De voorzitter,
Siemen Smid, besloot er een eind aan te maken. 'Ik sluute de vergadering' riep hij en hij
bekrachtigde dat met een hamerslag die de
vele glazen op de bestuurstafel deden dansen. 'Ik hebbe nog een veurstel' schreeuwde
lange Koop van Tette, maar Siemen vond het
genoeg. Gevat zei hij 'Dan moej' ok nog een
aachterstel zien te kriegen. Dan hi'j een boerewaegen en kuj' opkrassen'. Zachtzinnig
ging het niet toe in de Westhoek, ze namen
geen blad voor de mond.
Tenslotte namen ze er nog maar een en rond
de bestuurstafel werd besloten er nog eens
over na te denken. Johannes Tjepkema was
er wat sneu van; dit was zijn bedoeling niet
geweest.
De volgende jaarvergadering stond het punt
officieel op de agenda. Het kwam niet in behandeling. Toen de voorzitter het aankondigde, kwam de Friese boer in de benen en
vroeg direct het woord. Hij had er over nagedacht. Hij wilde geen ruzie om zijn voorkeur
voor Oldemarkt. 'Ik hie sa tocht', zei hij,
`jimme bringe my nei de Oldetrienster brege.
Fierder sa'k my sels dan wol redde!!!'

Johannes Tjepke,na 's voorstel wordt aangenomen.
De contributie die werd geheven was ook altijd een teer punt. Over het algemeen was dat
50 cent tot een gulden per jaar. In de Westhock betaalde men 3 stuivers in de maand.
De Scheene stelde die vast op 5 cent per
week, maar dat was te hoog gegrepen. Een
veenbaas kon dat misschien opbrengen,
maar bij een turfmaker was daar geen sprake
van.
De boetebepalingen kwamen ook in al die
reglementen voor. Bij toerbeurt werd opgeroepen om te dragen bij een begrafenis. Wie
niet op tijd aanwezig was, kreeg een boete
van 10 cent. Bestuursleden die waren opgeroepen voor een begrafenis en dat verzuimden, kregen een gulden boete.
Van lieverlee veranderden zij later van karakter en werden uitsluitend begrafenisverenigingen. De favoriete naam hiervan was 'De
Laatste Eer'. Omdat er altijd geld tekort
was, begonnen die ook al direct met boetes
uit te delen. Wie weigerde een bestuursfunctie te aanvaarden, werd beboet met 3 gulden.
Wie niet op de jaarvergadering verscheen

was een gulden kwijt. De jaarvergadering
werd altijd gehouden bij voile maan, zodat
niemand na afloop van de weg behoefde te
geraken. Beroemd is in de Westhoek het verhaal van de smid, die het 's middags voor de
vergadering in de rug schoot. Afzeggen met
een geldige reden moest voor 12 uur gebeuren, zodat hij, als hij niet ging, z'n gulden
kwijt was. Hij liet zich onder her motto: die
gulden kunnen we beter samen verteren - een
gulden is tenslotte 20 borrels —door z'n
buurman per kruiwagen naar de vergadering
brengen. Voile zalen trof men dos altijd bij
de vergaderingen van 'De Laatste Eer'. Dit
had tot gevolg, dat veel leden ontdekten, dat
jezelf horen praten veel voldoening kan geyen, zodat alles, tot in de kleinste details
werd besproken. Dar had ook als gevolg dat
er alleriei figuren in het bestuur kwamen die
er absoluut niet geschikt voor waren. De volgende zinnen uit een jaarverslag getuigen
hiervan: 'Wij hadden dit jaar siechts éên dode te betreuren, de weduwe van Siebe, wat
ons allen zeer verheugt!! Van dezelfde hand
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kwam een jaar later: 'Er zijn dit jaar vier doden, waarvan wij er drie zeer betreuren. De
vierde was aan de drank en was bij zijn
vrouw weggelopen zodat daar weinig aan
was geiegen'. In een ander jaarverslag: 'Pieter de Jong is nu benoemd tot vaste klokluider. Er wordt wel gezegd dat er bij Pieter
soms één op de loop is, maar klokluiden kan
hij goed; wij zijn zeer tevreden. Pieter is dat
ook, hij wilde wet dat hij er dagwerk van
had.'
Toen Pieter later ook nog grafdelver werd,
en in het najaar in één maand tijd drie graven
moest delven zei zijn moeder in voile ernst tegen de predikant; 'Ja dominee we hebben et
d'r nauw best mit, as et zo een betien anhoolt
kommen we mooi de winter deur'.
Gezegd kan worden dat al deze begrafenisverenigingen in de loop der jaren voortreffelijk werk hebben gedaan. Ook op het gebied
van samenwerking met andere dorpen was
dat het geval. Zo hebben ze bij de gezamenlijke aanschaffing van een lijkkoets en andere attributen bruggen geslagen waarvan nu
nog geprofiteerd wordt. Ze zijn thans, opgegaan in nog groter verband. De verenigingen
als zodanig bestaan meestal nog wel, maar
gebrek aan financien om moderne hulpmid-
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delen en methoden voor iedere vereniging te
bekostigen deed hen hiertoe besiuiten.
Hoe er vroeger over contributieverhoging
werd gedacht komt het mooist tot uiting in
een gedicht van de voorvechter van de Steilingwerver taai H.J. Bergveld, dat ik u niet
wil onthouden:
Vremde ofgeunst!
Et foons 'Dc laatste Eer'
Har slim verlet van centeri.
Want alles wodde dour:
De dregers en de renten!
En daorom zee 't bestuur:
'Daor moe'n wi'j wat op vienen!
'Wi'j hoeven d'r beslist
'Glen doekies om te wienen!
'Wi'j vraogen dus van 't jaor
En omsiag van de loden!'
Dc bode gong op pad,
Mar heurde wat! Och heden!!
Dc iene zee van dit'
De eerdc van wat aanders
Mar grienend was zoo kwaod
As Klaosien van Jan Saanders
Die zee: 'et is wat moois!
Bi'j mi'j is niks te haelen!
Ten aander gaot mar dood
'En men kan mar betaelen'.

De dijkgraaf

Jansje en Rudolf van der Lende uit Langelille
vertellen:
Wader was dijkgraaf, dat was niet niks. Hij
was voorzitter van het waterschap 'De Oude
Lindedijk' en, omdat de dijken aanvankelijk
zeewerend waren, had hij de titel van dijkgraaf. In Leeuwarden moest hij daarvoor de
eed afleggen in handen van de Commissaris
van de Koningin, Baron van Harinxma thoe
Slooten. Het hield ook in dat hij, wanneer de
nood aan de man zou komen, buitengewone
bevoegdheden had. Zelfs de burgemeester
moest dan naar hem luisteren. Hij kon de
dijkwacht instellen en wanneer hij het nodig
achtte dat bepaalde gedeelten van de dijk
moesten warden versterkt, hadden de aanpalende boeren en eigenaren er maar voor te
zorgen dat het gebeurde.'
'Toen vader in 1915 werd gekozen tot dijk-

graaf, als opvolger van Dirk Brouwer, was
hij met z'n 37 jaar de jongste dijkgraaf die
ooit een dergelijke functie had bekleed. Hij
was toen echter al 7 jaar volmacht. Hij zat
veel in besturen. Hij heeft heel wat afvergaderd in z'n leven.'

Het contributiebord dat stond In]
het begin van de
opdk naar Oldetnjne ten tijde dat
de laatste dijkgraaf
J.J. Blauwhof in
functie was.
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'Dat waterschap was van 1836. Na de grote
watersnoodramp van februari 1825 hadden
ze in Friesland hun les geleerd en werden
osreral zeewerende waterschappen opgericht.
be voornaamste taak was het bewaken en
het onderhouden van de dijken. In onze gemeente was dat de dijk langs de noordkant
van de Linde, 'de Lendiek' zoals ze hier zeggen. Pal voor ons huis in Slijkenburg stood
een contributiepaal' en 10630 m verder, bij
het begin van de opdijk naar de weg in Oldetrijne stdnd er weer een. Dat hele stuk was
voor rekening van 'De Oude Lindedijk'.
Ben keer per jaar moest de dijk door de volmachten van het waterschap onder leiding
van de dijkgraaf worden geschouwd. Naast
de dijkgraaf bestond het college nit tien personen en dan was er ook nog mijnheer Hoogland bij, die naast gemeenteontvanger secretaris/ontvanger van het waterschap was.

Voor ons, de kinderen van de dijkgraaf, was
die dag een feestdag. De schouw was altijd in
het najaar en tegen half tien in de morgen
kwamen de mannen bij ons binnen druppelen. Ze hadden van die zware winterjassen
aan en wanneer ze die uittrokken kwam er,
dat was vaste gewoonte, steeds een pakje
voor de kinderen te voorschijn. Ben reep
chocolade, een doosje Haagse hopjes of een
zak met ulevellen. Dat werd opgestapeld op
de tafel en wanneer ze allemaal present waren en doorgelopen naar de mooie kamer,
borg moeder alles op in het kabinet.
Ben pakje mochten we met z'n vijven delen.
'Het kan wel op a! is 't lekker' zei ze dan.
In de mooie kamer, waar alles blonk als een
spiegel, werd koffie gedronken, de mannen
I Contributiepaal; een bord dat het begin en het chide
van het te bewaken dijkstuk aangeeft.

Het bestuur van he! waterschap 'De Oxide Linded:jk' in 1936/37.
Staande v.1. n. r. Geert Kuiper, Jette Donker, S.M. v. d. Lende, Jacob Oosten, Doede Boersma en Gerrit
Jongschaap.
Zittend v.1. n.r. Blauwhof, Th. de Boer, Homme Heida, Heine v.d. Lende (dijkgraaf), W. Hoogland en
Gerrit AU/man.
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staken een dikke sigaar op en al gauw was
het er blauw van de rook. Goed tien uur ging
men op stap, 10 km lopen voor de boeg.
Voor ons was het feest dan afgelopen...'
Die dijkschouw was geen sinecure. Na de
ramp in 1825 waren wel alle gaten gedicht,
maar het onderhoud was direct weer in handen van de aanpalende eigenaren gelegd. Bovendien was er een bepaling dat de grond,
benodigd voor de herstellingen, genomen
kon worden uit de tot het onderhoud verplichte landen 'zonder dat voor vergraving
van die gronden enige schadeloosstelling zal
worden uitgereikt'. Dat touwtrekken, dat
toen ontstond had wel tot gevoig dat in 1834
de dijk weer op verschillende plaatsen doorbrak. Ben draaiende wind behoedde de Westhock voor wéér een ramp. Br is teen door de
Staten met de vuist op tafel geslagen, met als
gevoig dat de boeren overstag gingen en er
binnen twee jaar een watersehap was.
Dat zelf doen en betalen door de boeren gaf
altijd last. Al direct na aanleg van de Statendijk in 1702 was het mis. Die Statendijk was
vapveel beter kaliber dan de Lindedijk en de
Stellingwervers kregen het bevel van de Staten deze dijk te verhogen, maar wel op eigen
kosten. Zoals de zaak er nu voorstond had
Friesland de voordeur gesloten en lietcn de
Stellingwervers de achterdeur open. Als stok
achter de deur schreven de Staten; 'by gebrecke' zullen wij het werk zelf ter hand nemen, maar wel op kosten van de belanghebbende Stellingwervers.
Willem van Haren was teen pas een goed
jaar grietman, maar hij kende de Stellingwervers al voldoende om te weten dat ze er
een hartgrondige hekel aan hadden, dat een
ander over hun portemonnaie zou gaan. Hij
droeg de executeur Hendrik Terweel op stante pede naar de Westhoek te gaan en de Stellingen van de dorpen te gelasten ogenblikkelijk naar Wolvega te komen om de zaak te
overleggen. En... geen gekheid, deherfst met
z'n stormen en wateroverlast stond voor dc
deur, het Stellingwerfse 'ja maar'... moesten
ze deze keer maar thuislaten.
De Stellingen kwamen niet alleen. Tientailen
eigencrfde boeren kwamen mee om hun
standpunt kracht bij te zetten. Pieter Armes,

de Stelling van Spanga deed het woord.
Hij herhaalde wat al zo vaak was gezegd;
'Deze zeewerende dijken zijn niet alleen van
plaatselijk belang. Ze besehermen geheel
Zuid-Friesland. Waarom moeten de boeren
van één van de armste delen van Friesland alleen voor de kosten opdraaien? Dat gaat
toch te ver en bovendien, waar halen de Staten het recht vandaan om dit te eisen!
Secretaris Elias Wigeri heeft op die vraag gerekend. Uit de grote kist waarin het archief
wordt bewaard, diept hij een oud perkament
op en hij verzoekt de heren te luisteren: 'De
beer grietman van Stellingwerf-Westeinde
wordt opgedragen, dat de Lindedijken door
de ingezetenen in den bekwame toestand
worden gebracht, als zijnde genoemde ingezetenen tot dit werk verplicht, uit krachte
van het Groot Arbitrament van de 7e april
1533'.
Dc Westhoekers staan voor 't blok. Mokkend gaan ze naar huis en inderdaad wordt
er wat aan de dijken gewerkt, maar uit een
rapport uit 1720 blijkt dat de dijken er nog
steeds belabberd bijliggen.
Ook na 1836 ging alles nog niet zo als het
hoorde. In 1842 was in Kuinre een waaiersluis gebouwd in de Linde en was de dijk
doorgetrokken naar dc Statendijk, maar de
Lindedijk vergde toch nog veel zorg en uit
angst voor een nieuwe ramp drongen de Staten steeds maar weer aan op verhoging en
verzwaring van de dijk. Dat gebeurde wel,
maar inplaats van de voorgeschreven klei
werd er veen in de dijk verwerkt zodat er in
1876 en later in 1904 sprake is van een ernstige brand in de dijk.
Door zuinig beheer is het bcstuur van het waterschap er inmiddels in geslaagd een 'pot'
van f 11.700,— te kweken. In 1864 wordt
zeUs de opzichter, die f 50,— per jaar verdiende, ontslagen als zijnde een overbodige
luxe. In 1884 is de dijk inderdaad verhoogd,
maar voor dat. werk dat ruim f 17.000,kost gaat het bestuur een lening aan. De
'pot' willen ze intact houden. Van de rente
kunnen ze immers de jaarlijkse onkosten betalen. Tot aan het jaar van het opheffen van
het waterschap in 1941 heeft het watersehap
een tegoed van f 11.700,— bij het Groot127

boek van de Ned. W. Schuld.
Maar laten wij flu het bestuur nog even volgen op de jaarlijkse schouw. Ruim 10 km is
een heel eind lopen, maar pratende en schouwende gaat het Aug. Alles wordt terdege nagekeken en mankementen worden nauwkeurig door de secretaris genoteerd. Dat is nodig
ook want ieder jaar staat de Linde nog hoog
vanwege het afvloeiende water uit het
oosten. Onderweg wordt met de aan de dijk
wonende boeren nog overleg gepleegd over
de stand van zaken. Wanneer ze tenslotte bij
de contributiepaal aan de Opdij k arriveren
zijn ze er zeker van dat ze alles goed hebben
geinspecteerd.
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Dan nemen ze nog êén traditie in acht. Langs
de Opdijk staat een veld met kleine harde
knollen. Ze trekken ieder een paar uit de akker, spoelen ze schoon in het heldere water
van de sloot en smakelijk er van etende bereiken ze de harde weg in Oldetrijne, waar de
boerenknechten klaar staan met paard en
wagen om hen weer naar huis te brengen.
Wanneer enkele weken later secretaris H oogland bij de dii kgraaf komt om het over de
schouw opgemaakte rapport te laten ondertekenen, weten de kinderen van de dijkgraaf
zich nog te herinneren dat hij steeds afscheid
neemt met de woorden: 'Het is altijd voor
mij de mooiste dag van het jaar.'

Kerkevoer

Mevr. Bets Schokker-Erkens is beheerster
van het !okaa! Immanuel in Munnekeburen.
Geboren in 1912 heeft ze haar hele leven
naast dit kerklokaal gewoond. Zij vertelt;
'Mijn ouders kwanien uit Dordrecht. Vader
was daar stucadoor en een hele beste. Ze
hadden het er goed, maar vader voelde zich
geroepen tot het evangelie. Veel mensen begrijpen dat niet en je kunt er dan ook niet
met ze over praten; iemand met vast werk,
zoiets zet je toch maar niet zo aan de kant.
Vader deed dat we!. Hij kon niet anders. Pen
paar keer per week ging hij na zijn werk naar
Rotterdam om van twee dominees en een
professor te leren. Toen hij daar mee klaar
Mevr. Bets Schokker-Erkens voor gebouw Immanuel.

was nam hij ontslag bij zijn baas en trok met
zijn gezin hier naar toe. Dat was in 1911.'
'Het gebouw "Immanue!" stond era! en ook
het huis ernaast. Daarin hadden ze vrij wonen. De kerk in de Veenpolder was vrijzinnig
en de uitgetreden rechtzinnigen kwamen bij
ons kerken. Die afscheiding was mede het
werk van de streng orthodoxe evangelist Van
Veenen die als co!porteur van een bijbelgenootschap naar de Westhoek kwam. In een
huisje aan het Voetpad verzamelde hij zijn
volgelingen en het was er soms zo vol dat hij
gedwongen was vanuit de bedstee te preken.
Later, in 1908, is toen dit kerk!okaa! "Immanul" gebouwd. Vader mocht wel van de
preekstoel preken, maar hij mocht niet dopen en ook geen be!ijdenis afnemen. Hij was
er erg gelukkig mee, dat het lokaal a!tijd vol
was wanneer hij preekte. Voor moeder was
het een hele overgang want zij kregen het
hier zeg maar gerust arm, vooral toen er kinderen werden geboren. Moeder zuchtte later
we! eens "Wanneer we in Dordrecht waren
gebleven hadden we het een stuk ruimer gehad". Vader verdiende elf gulden in de week
en dan vrij wonen, maar als hij ziek was
kreeg hij niets, omdat er een vervanger moest
komen en die konden ze nauwe!ijks beta!en.
Een turfgraver ging destijds buiten het seizoen vaak met zes gulden naar huis. Dat leek
helemaal nergens op. Het was toen grote armoede in de Westhoek. Vader kon echter
niet anders. Hij moest het doen, want hij
voe!de zich geroepen.
Het gebeurde wel dat vader elders moest preken. Dat er een wisseling van predikers
p!aatsvond. Men wilde wel eens een ander
horen. Die zondagen ging ik met hem mee
op de fiets als hij om te preken naar B!ankenham of Kalenberg moest. Hij kwam ze!fs wel
in Els!oo en Zorgvliet. Hij was dan a!tijd in
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een goede stemming, want het betaalde in die
tijd tien gulden en dat was voor ons een hele
hoop geld. We mochten vanzelf in geen geval
te laat komen en we gingen 's morgens al
heel vroeg op pad. 1k vond het prachtig dat
fietsen met vader op de vroege zondagmorgen. We moesten vaak over smalle en slechte
wegen of dwars over de heidevelden om bij
die kleine kerkjes of lokalen te komen waar
vader preken moest. Vooral Steggerda herinner ik me. Daar zaten nogal grote boeren in
de kerkeraad en we gingen eerst altijd naar
een van die heren, ene De Boer. Voordat we
naar de kerk gingen borstelde vrouw De Boer
vader helemaaJ af en verwijderde de van de
bazaitwegen opgestoven witte stof en andere
ongerechtigheden van vaders zwarte pak,
mompelend dat hij zo niet op de preekstoel
kon.

Bij de koffie na afloop van de dienst kregen
we steeds een gevulde koek en dat was wat,
want dat kwam bij ons niet op tafel. Vader
frommelde de koek stiekem in zijn jaszak om
thuis te delen, maar 1k at hem direct op.
Eerst die harde rand en clan het middenstuk
met de vulling.
Vader hield zich altijd stipt aan orde en regel
tijdens de dienst. Dat moet. Ms er geen orde
en regel meer in de kerk is, kruipt straks iedereen de preekstoel maar op. In Wolvega
was een bakker die kon ook zo allemachtig
mooi preken. "De Zingende Bakker",
noemden ze hem wel. Die hield zich ook altijd aan orde en regel en dat wilde het yolk.
Je had hier in de omtrek meer van dat slag
predikers. Colporteurs werden ze ook wet genoemd. Er was veel vreemd yolk in de Westhoek in de turf en het net. Die voelden zich

Ned. Herv. Kerk te Scherpenzeel. Gebouwd in 1788. In 1860 vergroot met een dwarsbeuk. Er bevinden
zich 4 gebrandschilderde ramen in de kerk, indertijd gegeven door de Rekenmeesters, het Hof van Friesland, de grietman Van Haren en door de predikant en kerkvoogden.
Eerst in 1881 kreeg de kerk een orgel.
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niet thuis in de vrijzinnige kerk en ook bij
ons niet. Ze hielden thuis bijeenkomsten
waar die colporteurs dan preekten. Dat zakte
ook wel gauw weer af en na een tijdje hoorde
je er niet meer van. Je hield een vaste kern
van gelovigen in de grote kerk, bij ons en bij
de gereformeerden en natuur!ijk net zo goed
bij de Vrije Zendingsgemeente en de Apostolische gemeente.
Net was vroeger een heel antler leven in de
polder. Als jong meisje had je niet veel. Je
werd streng opgevoed. Vader was "kolberiaan", zo noemden ze dat. Wat het precies
was weet ik niet, maar het was zo'n beetje
tussen de gereformeerden en de hervormden
in. Zondags mocht je niet fietsen of schaatsenrijden voor je plezier. Naar de kermis in
Wolvega mochten we natuurlijk ook niet,
wel naar de "anti-kermis" in gebouw Irene
en daar trokken wij dan op de fiets naar toe.
Terwijl de jongens na afloop stiekem naar de
kermis gingen, was voor ons meisjes de aardigheid er gauw af omdat wij op tijd thuis
moesten zijn. Maar ik ben er niet door gefrustreerd hoor. Je wist niet beter.
Nu is er intussen heel wat veranderd in de
Westhoek en ook in de kerk. Het !okaal
wordt voor kerkdiensten niet meer gebruikt.
Er is nog zondagsschool, er zijn veel vergaderingen en bijeenkomsten en de begrafenissen die vroeger vanuit de herberg plaats vonden gaan nu ook meestal van hier uit. 1k ga
nu, al naar er dienst is, in Munnekeburen of
in Scherpenzeel naar de kerk.'
'Weer je wel wat kerkevoer is'? vroeg mevr.
Schokker. 1k wist het niet. '1k zal het je vertellen' zei ze. 'Nog niet zo lang geleden stood
ik in de winke! in Scherpenzeel toen een jonge vrouw binnen kwam. '1k moet nog wat
kerkevoer hebben' zei ze. 1k dacht wat zou
dat wezen? Van kerkevoer had ik nog nooit
gehoord. Het bleek pepermunt te zijn wat ze
nodig had, twee grote rol!en. Ja toen wist ik
het wel want er wordt heel wat afgezogen op
die dingen zondags in de kerk. 1k zing in her
kerkkoor en dan zit je eerste rang om het gehocuspocus van het kerkvolk met de pepermuntjes te bekijken. Met de b!ik strak op de
dominee wordt gescharreld in de tasjes,
voorzichtig zakdoekjes naar de mond ge-

bracht of even met de hand over de mond
gewreven. Pepermuntjes wisse!en van persoon en zo worden er tijdens de dienst heel
wat op gesabbe!d. Die dominees zien dat ook
wel. Laatst hadden we er hier een die zei op
een gegeven moment, 'Kom !aten we eerst
een pepermuntje nemen en dan gaan we weer
verder'. Kerkevoer... Roe komen ze er opt
Nu wil ik nog wat vertel!en: 'Op een keer
moest ik een brief ha!en bij een lid van de
kerkeraad. Het was op een zaterdag en een
hele mooie zonnige dag. Met plezier fietste ik
er naar toe. 1k had gehoord dat bij die mensen alles glanzend schoon en netjes was en
heel mooi en ik kreeg nu de kans om het ze!f
eens te zien.
1k belde aan en een sprieterig meisje opende
de deur. 1k vroeg om de brief. Vanuit het
huis werd geroepen "Kom maar hierheen"
en ik stapte naar binnen. En het was er mooi
en schoon. Alles glom en spiegelde me tegemoet. In de kamer zat een vrouw in een stoel
en ondanks her mooie weer was ze van alle
kanten ingepakt in een plaid en rustten haar
voeten op een warme stoof. Ze had een wat
bars gezicht en ze gebaarde dat ik kon gaan
zitten. Voorzichtig schoof ik op een puntje
van de deftige stoel. Ret meisje werd opgedragen de brief uit het bureau te ha!en, maar
kwam terug omdat de brief er niet lag. 'Dan
moet hij ergens in het kleine kamertje
!iggen', mopperde de vrouw en then tegen
mij lets vriende!ijker: 'Als ik maar niet zo
stijf was. 1k kan niet staan en niet !open, ik
kan niets. De dokter is er mee aan. Her is me
wat!' 1k kreeg medelijden en om te he!pen zei
ik in m'n onschuld. Misschien hebt u hem
wel in de bijbel gelegd, dat doen we thuis ook
altijd. Als vader die brief of die boodschap
moet zien raakt hij nooit weg, want de bijbel
gebruiken wij driemaa! daags. Ze keek me
vernietigend aan en zei: 'Daar gebruiken wij
onze bijbel niet voor'. Gelukkig kwam op
dat moment het meisje met debrief aan!open
en ik wilde maar al te graag weggaan. 'Nee',
zei ze, 'blijf eens even zitten dan zal ik jou
onze bijbel eens laten zien en daar liggen
geen boodschappenbriefjes in'. En daar ging
de plaid die over haar benen lag. Ze wipte tot
mijn verwondering overeind, liep naar het
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kabinet en kiom waarachtig op een stoel om
bij de bovenste late kunnen komen. Met een
in een mooie witte flanellen lap gewikkelde
spiksplinternieuwe bijbel kwam ze van de
stoel af. Wat was hij mooi, hij glansde er
over en dan die gouden letters. 1k vond het
prachtig en dacht aan onze oude bijbel thuis.
Die leek niet best. Die werd altijd gebruikt en
had gele punten aan de bladen en hij hing al
los in de voegen. 1k mompelde: 'Wat is die
bijbel mooi'.
'Ja' zei ze, 'is hij niet schitterend, zo gaan
wij met onze bijbel om. Wij hebben hem gekregen toen we getrouwd zijn, maar wij passen er goed op en dat doen jullie niet'.
Na deze les pakte ze de bijbel weer in de fla-
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nellen lap en borg hem weer zorgvuldig achter slot en grendel.
Thuis gaf ik vader de brief en schoof aan tafel waarop de borden voor het eten al klaar
stonden. Vader nam de bijbel. Toen hij hem
opende viel er een briefje uit. '0 ja', herinnerde moeder zich 'of je vanmiddag bij Jantien van Wiebe langs wil gaan. Ze is erg
ziek'. '1k ga vanmiddag direct', zei vader en
nog zie ik voor me hoe hij de boodschap van
de zieke Jantien naast z'n bord legde en begon te lezen. Weet je... op dat moment vond
ik onze oude, haast kapot gelezen bijbel wel
honderd maal mooier dan die luxe uitgave
die daar ongebruikt in de bovenste la van het
kabinet lag.'

Frits

Mevrouw Van der WaL-Geertsma vertelt:
Mijn man was een liefhebber van paarden;
dat was hem bijgebracht op de boerderij van
z'n oom. Als smid besloeg hij het liefste
paarden, wat haast een hobby van hem was.
Hij was hierin een hele beste. Bij het examen
in Utrecht voor het Rijksdiploma was hij de
enige van de twaalf kandidaten die slaagde.
Toen dan ook viak na de oorlog hier in Munnekeburen een rijvereniging werd opgericht,
werd hij direct lid. Ze reden eerst op de paarden van de boeren; dat ging wel, maar het
was toch niet zo leuk. Ben eigen paard is veel
mooier. 1k ben ook een groot dierenvriend
en toen Willem erover begon, dat we zelf een
paard moesten kopen, was ik er direct voor.
Ben zwart blesje of een vosblesje leek mij wel
wat. Willem ging naar de markt in Zwolle en
wij hier in Munnekeburen zaten de hele dag
in spanning waar hij mee thuis zou komen.
Chris Ensing uit Wolvega bracht de aankoop
's avonds hier. Op de fiets en het paard liep
er naast. Mijn man was toen al thuis, maar
had niet veel gezegd. Toen ik ze zag aankomen, schrok ik. Het leek precies de bonte
kedde van de groenteboer. 1k was woest: wie
koopt nu zoiets, dacht ik. Het was een driejarige hengst en hij had het laatste jaar voor
een bakkerskar in Nunspeet gelopen. Het
dier zag er onverzorgd uit, met van die lange
haren; de aardigheid was er bij mij meteen
af. In Munnekeburen zagen ze het ook niet
zitten: hoe was er met zoiets ooit eer te behalen? Mijn man liet ze kietsen. Hij knipte de
haren bij en toen het paard eens goed geborsteld was, zag het er al een stuk beter uit. Wij
hadden her gekocht om het als dressuur- en
springpaard te gebruiken bij de rijvereniging, maar als hengst was het dier in de manege bij al die merries niet te handhaven. We
hebben hem toen laten castreren, want mijn

man wilde hem in ieder geval houden. Hij
had al Lang gezien, dat er heel veel goeds in
her paard stak. Frits, zo heette hij, moest dus
verder als ruin door het leven. Hij was eigenLijk wat te hoog voor een rijpaard en omdat
hij mirakel mooi ging, besloten wij met hem
naar een concours te gaan. Omdat hij ruin
geworden was, kon dat. Hengsten mochten
toen nog niet deelnemen. Nu mag dat wel.
Op 26 juli 1946 kwam Frits voor het eerst in
de ring op het concours hippique in Oldeberkoop en hij werd meteen eerste. Dat was natuurlijk een gewelclig debuut. Wij gingen vaker en in St. Nicolaasga werd hij in een hogere klasse weer eerste. Daar gaven de juryleden ons de raad niet meer op het paard te njden, maar het uitsluitend als tuigpaard te gebruiken. Dat hebben we toen gedaan want
mijn man had ook al lang gezien, dat Frits
als tuigpaard een goede toekomst had.
Frits was een natuurtalent, hij had het helemaal in zich. Daarnaast had hij z'n kleur
mee, want het is nu eenmaal zo dat een mooi
bont paard haast niet voorkomt. Voor applaus was Frits ook erg gevoelig. Wanneer
hij dat hoorde, was hij niet meet te houden.
Het was of hij dacht: als jullie het mooi yinden zal ik er eens wat extra's van maken. Het
is voorgekomen, dat concurrenten die veel
invloed hadden bij bestuurders, het zo wisten
te spelen, dat het publiek werd verzocht niet
te applaudisseren voordat de uitslag bekend
was. Wij waren hier in het noorden al gauw
erg populair - Frits en Munnekeburen werden een begrip in de hippische wereld - maar
op de grote concoursen kwamen we nog niet.
Men drong erop aan dat wij het ook in
Utrecht eens zouden proberen op een groot
concours hippique. Mijn man wilde eerst
niet, maar op vrijdagmorgen zei hij: 'We
gaan morgen toch naar Utrecht'. 1k zie het
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nog voor me. Wij waren er al vroeg en toen
we ons gingen opgeven als deelnemer, bleken
we veel te laat te zijn. De opgave was al een
week eerder gesloten. Teleurgesteld wilden
we vertrekken, toen er een heer binnenkwam
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die vroeg 'Bent u die Van der Wal uit Munnekeburen met Frits?' Min man bevestigde
dat en toen werden we toch nog ingeschreyen. Wij kregen nummer 25 en we eindigden
als eerste. Frits was de sensatie van de dag!

Honderden prijzen hebben wij met Frits of
'de Bonte', zoals iedereen hem noemde, gewonnen. Een kast vol linten en rozetten in a!Ierlei kleuren en een keur van prachtige prij Zen hebben wij eraan overgehouden. Hoogtepunten waren natuurlijk de keren dat Frits
kampioen van Nederland werd. Voor het
eerst in Groningen. Wat een dag! 'Het applaus van het enthousiaste publiek klaterde
als een zich ontladend onweer over de tribunes...', schreef een journalist in het Nieuwsblad van het Noorden. 'De hoefsmid uit
Munnekeburen beleefde de dag van zijn leyen', schreef een ander. Ja, als mijn man
daar zo achter Frits op de kar zat, in jacquet
met hoge hoed en de door mij gestikte deken
over de knieth, was ik wel een beetje trots.
Hij Jachte dan maar wat en zei: 'Dan moet je
me morgen eens zien in m'n gelapte overal en
op klompen onder de paarden'.
Vier jaar later, in 1956, werden we weer
kampioen in Kampen. WI) hebben zoveel
mooie dingen beleefd samen met dat paard;
dat vergeet je nooit meer. Ook buiten de ring
was Frits zo'n lief en mak paard. De kinderen konden ermee lezen en schrijven.

Een klein kind kon tussen de benen van Frits
doorkruipen. Er gebeurde niets. Jedereen die
het hem vroeg, gaf hij een 'poot'. Een weggeworpen zakdoek raapte hij weer op en hij
kon gelijk een dressuurpaard uit een circus
Stijl omhooggaan. Als paard van Sinterklaas
was Frits onovertrefbaar en ook voor trouwkoetsjes was hij in zijn element. Willem zei
altijd: 'Een mak paard te krijgen, is niet zo
moeilijk, maar een mak paard te houden, dat
is de kunst'.
Een zeer bijzondere attractie voor het publiek was altijd, wanneer de ereronde gereden was en de ring kon worden verlaten.
Mijn man stapte dan van de kar, wierp de
leidsels over her paard been en verliet lopende de ring. Frits stapte dan als een hondje
achter hem aan.
Nadat Frits 22 jaar in de ring had gelopen,
kwam het afscheid. Dat was gepland op 28
augustus 1967 in het Stadspark van Groningen, maar van 'Indoor Friesland' kwam het
verzoek dat in Leeuwarden te doen plaatsvinden. Munnekeburen was een Fries dorp
en als zodanig had Friesland bepaalde rechten. Dat werd goedgevonden, maar het af-

Tijdens de ereronde no St behaalde kampioenschap van Nederland 28-8-1952 te Groningen.
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Frits toont flier zzjn kunnen. I-let paard is even a/s z:Jn r:jder Willem van der Wa/in opperste concentratie.
Op ontroerende wijze narn Fries/and afscheid van 'De Bonte hetpaard dat eens in Nunspeet voor de bakkerskar liep en dank zif Willem van der Wa/ui: Munnekeburen uitgroeide tot een dergrootste tuigpaarden
van Nederland.
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scheid in Groningen van de concoursbanen
was er niet minder om. Het publiek gal een
staande ovatie en aan drie ereronden had
men nauwelijks genoeg.
Op 21 oktober 1967 kwam het officiele afscheid in de Frieslandhal in Leeuwarden.
Toen Frits met Willem op de kar de donker
gehouden ring binnenkwam, flitsten plotseling de schijnwerpers aan en brak een donderend applaus vanaf de tribunes los. Voor de
laatste keer gal het paard blijk van zijn kunnen. Zoals altijd deed hij door het applaus
extra z'n best. 0, wat was dat mooi! Er kwamen toespraken en er werd een prachtig

Makkumerbord als herinnering aan de afgelopen 22 jaar aangeboden. Frits liep zijn
laatste ereronde. Veel toeschouwers werd het
te machtig en tranen van ontroering liepen
hun over de wangen. Midden in de ring liet
mijn man het paard stoppen, stapte van de
kar, wierp 'De Bonte' de leidsels op de rug en
verliet lopend de ring. Frits stapte trouw achter hem aan. Even heerste er een doodse stilte
indehal.
Toen barstte het gejuich en het applaus van
alle kanten los.
Zo nam de smid van Munnekenburen met zijn
eens zo miskende paard afscheid van de ring.
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,.yui ae urote veenpolder net meest voorkomende type.

De 'WethouderAant Heidascizool'. De centrale basisschool in de Grote Veenpolder.
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De Rijtuigmaker

Jannes van der Wal uit Nijetrijne vertelt:
'Zes jaar ben 1k flu bezig als zelfstandig ondernemer met het maken en repareren van
rijtuigen. Je zou me wagenmaker kunnen
noemen, maar dan wel êên die zich heeft
gespecialiseerd in de luxe kant van het yak.
Boerenwagens worden niet meer gemaakt,
maar voor de sjees komt van alle kanten
steeds meer belangste!ling. Natuurlijk niet
voor het dagelij ks gebruik, in dat opzicht
heeft de auto volledig de plaats van de vroegere rijtuigen ingenomen, maar hier komt de
nostalgie, je kunt ook zeggen de hobby om
de hoek kijken. Op de boerderij zie je geen
paarden meer, de tractor heeft het werk van
het paard geheel overgenomen. De !iefde
voor het paard is echter niet verdwenen, integendee!, die groeit nog steeds bij grote delen
van de bevolking. In Friesland en niet in het
minst in onze gemeente gaat de be!angstelling van de echte !iefhebbers en fokkers
voorname!ijk uit naar her Friese paard. Zo'n
prachtig zwart Fries paard, gespannen voor
een krompanelen sjees en gereden door een
echtpaar in Fries kostuum is in mijn ogen het
mooiste dat er bestaat. Neem nu eens zo'n
ouderwetse ringrijderij. Die is toch het hoogtepunt van de stads- of dorpsfeesten. Daar
word je koud van, als je dat meemaakt. In
binnen en buitenland wordt gevraagd om op
te treden en succes is a!tijd verzekerd.
Nu is bij dat alles de sjees natuurlijk een belangrijk onderdeel van het geheel. Gemaakt
worden ze, of liever werden ze niet meer. Bij
een gehouden inventarisatie over geheel
Friesland bleken er nog 50 aanwezig te zijn,
waarvan de oudste uit het jaar 1772. Uiteraard waren al die oude sjezen niet allemaal
even goed onderhouden en er waren er bij,
waarnaar in geen jaren was omgekeken.
Toch waren er voldoende in goede staat om

de ringrijderij weer van de grond te tillen, zij
het dan na een grondige restauratie.
Door het gebruik trad er echter ook slijtage
op, maar met de sjezen waren ook de wagenen rijtuigmakers oud en versieten geraakt. Je
kunt gerust zeggen dat het yak inmiddels was
uitgestorven, tenminste in zover, dat er geen
sprake meer was van opleiding van jonge
mensen die dat yak wilden uitoefenen.
Toch bestond er belangsteiling voor nieuwe
sjezen en werd hier en daar ook nog wet eens
een gemaakt door een oude wagenmaker.
Dat ik in dit yak terechtkwam was eigen!ijk
een toeval. 1k was smidsknecht bij Van der
Vegt in Scherpenzeel en op een dag werd
daar een wagenwiel gebracht waar een nieuwe band om moest worden gelegd. Er werd
toen over gesproken, dat het een heel werk
was om zo'n houten wiel in elkaar te zetten
en dat zuiks tegenwoordig wel niet meer zou
!ukken.
Voor mij was het toen een soofl uitdaging
om eens te proberen of ik dat zou kunnen. 1k
heb hier en daar m'n licht eens opgestoken
en er zoveel moge!ijk over gelezen. Zo !as ik
in een uitgave van het 'Nederlandse Openlucht Museum', dat het maken van een goed
wiel beschouwd kan worden als de kroon op
het werk van de wagenmaker. Dat maken
van dat eerste wiel gelukte prima. Het werken met hout tag me ook wel. Het zit zéker in
de familie, mijn vader is onderhoudstimmerman en mijn broer is scheepstimmerman.
Van !iever!ee groeide inmiddels het idee dat
ik misschien ook wel een sjees zou kunnen
bouwen. Enkele k!anten van de firma, fokkers van Friese paarden, vertelden me dat er
veel vraag naar was en dat er eigenlijk niemand meer was die een goede sjees kon maken. In Meerkerk was nog een oude wagenmaker die ze maakte, maar dat was een
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Aflevering van de tweede sjees aan Dirk Brouwer. Met een Fries paard er voor gesoannen komt dit stuk
ambachtskunst pas goed tot z:jn recht.
De riftuigmaker Jan nes van der Wal te N/fetrzfne bif de derde door hem gemaakte krompanelensfees.
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zwaarder model dan de oorspronkelij ke Frie- er nu op. Het leerwerk maakt de zadelmaker;
dat gebeurde vroeger ook. Dat snijwerk in
se sjees.
Nu had ik wel altijd in m'n hoofd gehad, dat het hout doe ik wel weer zelf en dat is soms
ik ooit jets voor mezeif wilde beginnen, maar moeilijk. ledere klant heeft in dat opzicht z'n
het maken van sjezen was nooit bij me opge- eigen wensen en daardoor komt het ook dat
komen. Bovendien had ik een gezin en er iedere sjees anders is. Vanouds is er 00k almoest in ieder geval brood op de plank blij- tijd bladgoud op de sjezen verwerkt en ook
ven. Toch hebben mijn vrouw en 1k toen de daar houd ik me mee bezig, maar het is duur
knoop doorgehakt. Mijn vrouw ging werken werk, want het vereist een speciale behandein een bejaardenhuis en bij mij deed zich de ling.
mogelijkheid voor om monsternemer bij de Vroeger was op iedere boerderij van enige
melkfabriek te worden. Dat is 's morgens in betekenis wel een sjees of een tilbury te yinde vroegte en in de late middag een aantal den. De boerderijen waren meestal ver buiuren werken, maar overdag vrij. Zo ben 1k ten de dorpsgemeenschap gelegen en dan
begonnen. Mijn eerste sjees heb 1k toen ge- werden die rijtuigjes gebruikt voor kerkganmaakt voor Kortstra in Bantega en toen die gen, familiebezoek of markten. Ook de glaklaar was, zag Dirk Brouwer van de Lendiek zenwagens waren toen veel in gebruik, dat
hem en die wilde direct dat ik de tweede voor was meet een gezinsrijtuig. Het was gemaakt
hem maakte. Dat was natuurlijk een geweldi- voor 4 personen, maar naarmate het gezin
ge opsteker, een stimulans om in ieder geval zich uitbreidde, werd de wagen verder volgedoor te zetten. Al gauw kwamen er ook repa- laden. Later kwajn de brik in de mode; die
ratieopdrachten en daar gaat ook heel wat had achter één portier zodat hij gemakkelij tijd in zitten. Het schuurtje waarin ik was be- ker toegankelijk was dan de glazenwagen.
gonnen, was ook al spoedig veel te klein, zo- Dat rijtuig wist zich te handhaven tot het bedat ik bij moest bouwen. Er moesten machi- gin van de twintiger jaren, maar toen moest
nes komen, want dat rijtuigmaken is wel ook dit het afleggen tegen de auto.
voornamelijk handwerk, maar zonder ma- 1k zou ze allemaal nog wel kunnen maken,
chines kun je niet. Zagen doe je niet meet uit maar dat zal wel nooit meer voorkomen. Rede hand. Dat zou trouwens ook veel te duur pareren misschien een keer want je kunt het
worden. In een sjees zit zeker zo'n 600 uur zo gek niet bedenken, of er zijn mensen die
arbeid; dus je kunt wel nagaan dat een nieu- er belangstelling voor hebben. Deze winter
we sjees niet goedkoop is. De lasten zijn te- heb 1k nog een oude postkoets helemaal gëregenwoordig hoog en je kunt nog zoveel liefde viseerd, ook een mooi stuk werk. Ook krijg
voor je yak hebben, je moet wel steeds voor 1k veel marathonwagens in reparatie en daarogen houden, dat het gezin moet blijven eten van heb 1k ook al een paar nieuwe gemaakt.
Maar sjezen blijft mijn specialiteit. Verleden
en het bedrijf draaien.
Alles wat 1k zelf kan doen, doe ik ook zelf. jaar heb ik er drie afgeleverd. De laatste
Het schilderen van rijtuigen was vroeger een daarvan was een juweeltje al zeg ik het zelf.
speciaal yak. Huis- en rijtuigschilders noem- Daar zat uren extra snijwerk aan. 1k heb nu
den ze zich in de dorpen. Dat rijtuigschilde- ook mijn eerste exportorder; nog dit jaar
ren deden ze altijd op zaterdagavond. De gaat er een sjees naar Amerika. Er is ook een
werkplaats werd dan afgesloten en dan gooi- stamboek van sjezen. Iedere nieuw gemaakte
den ze een centimeter of vijf water op de sjees die aan de eisen voldoet, wordt daarin
vloer.
opgenomen. Die ik gemaakt heb staan er alZe zorgden ervoor dat dat water niet weg lemaal in. Ze hebben het al eens geprobeerd
kon lopen en dan was na een paar uur wach- met een polyester bak, maar die is geweigerd.
ten-de ruimte zo goed als stofvrij. Dan lakten 1k kan me wel voorstellen, dat ze het probeze de sjees, de tilbury of de glazenwagen af ten, maar het is het ware niet. Het moet hout
en kon het werk gedurende de zondag dro- blijven, al is dat ook schreeuwend duur tegen. 1k doe dat nog zo, alleen spuit ik de lak genwoordig. Wij hebben dan ook nag het
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Plein met sjezen.
nadeel dat het hout goed gedroogd moet
worden en zb heb ik hier hout in de schuur
dat er a! een paar jaar ligt. Dat kost natuurlijk ook weer extra, maar als je het geduld
om te wachten niet kunt opbrengen, kun je
met dit vak beter stoppen.
Je kunt ook niets vooruit maken, want iedere
opdracht is weer anders. Er bestaan ook Been
vaste tekeningen van. Wel de maten, maar de
rest moet je in je hoofd hebben, je moet her
voor je zien. Daardoor kom jewel steeds tijd
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te kort en moet ik nu a! werken met levertijden. Maar och, ik ben nu 32 jaar en hoop
nog veel sjezen te kunnen maken. Er is toch
niets mooier. Je krijgt het nieuwe hout thuis,
dat je op verschillende plaatsen in Nederland
bij de houtzagers hebt uitgezocht en na verloop van tijd rolt er dan zo'n pracht van een
sjees, die van dat ruwe hout gemaakt is, voor
een lonende prijs het erf af.
Wat kan een vrije ambachtsman zich nog
meer wensen!

De bakker

Er is een tijd geweest dater in de Grote Veenpolder negen bakkerijen stonden. Van lieverlee zijn ze aflemaal verdwenen. Er waren er
die bij gebrek aan een opvolger werden opgeheven. Anderen werden in bet kader van een
bepaalde wet gesaneerd. De eigenaar kreeg
een uitkering en de bakkersoven werd dichtgemetseld. Er is nog een bakkerswinkel in
Scherpenzeel, maar het brood dat daar verkocht wordt, wordt in Wolvega gebakken. In
de Westhoek staan de ovens koud.
Eén van de gesaneerde bakkers, Louw Stoker, woont nog in de oude, aan het voetpad
in Munnekeburen staande bakkerij. Hij ver-

telt: Voor de aardigheid heb ik eens geteld
hoeveel mensen er vroeger op zaterdag in de
Grote Veenpolder met het brood bezig waren. 1k kwam toen op vijftig. Dat waren de
negen warme bakkers - al kende je destijds
die uitdrukking nog niet -, hun vrouwen,
die de klanten in de winkel hielpen en de bakkersknechten. Dan kwam je al op dertig
want iedere bakker had een knecht en er waren er die ook nog een leerjongen in de bakkerij hadden. Daarnaast had je dan nog zo'n
twintig venters die er die dag op uittrokken
om het brood te slijten. Er waren er die met
een punter de hele Gracht afvoeren, anderen

Bakkerij aan het voetpad te Munnekeburen.
V.i.n.r. de dames AaItje Zoer-Klarenberg, Antje Huisman-Zoer, Maria Hoekstra-Zoer en Aaltje
Schaup-Zoer.
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Dc laatste overgebleven win kel wide stj/1 in de
Veenpolder staat in Lange/il/c.
hadden hun negotie op een kruiwagen, maar
het merendeel liep met de 'bollekorf' bij de
klanten langs. Al die mensen verdienden op
zo'n dag aan het brood en toch kon de bakker er nog wat extra aan overhouden. Het
was natuurlijk hard werken en de uren moest
je niet rekenen, maar een slecht yak was het
niet.
1k was dertien jaar toen ik als leerling voor
het eerst de bakkerij binnenstapte. Nu heb ik
kleinkinderen van die leeftijd, maar je kunt
je toch niet voorstellen dat die 's morgens
om 5 uur een werkplaats binnen zouden stappen om tot laat in de middag te werken. En
reken maar dat je aan moest pakken. Die
paar gulden die je in de week verdiende kreeg
je niet voor de lol. Wanneer je je handen niet
liet wapperen konden ze je niet gebruiken.
Zwaar werk was het niet, tenminste niet in de
bakkerij. In de namiddag moest je echter
venten en dat was andere koek. Na het eten
kreeg je zo'n grote vierkante mand vol brood
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voor op de transportfiets en die moest je dan
uitventen. In de winkel het brood halen deden de mensen alleen uit nood. ledereen
kreeg immers minstens drie of vier bakkers
aan de deur. Familie, kerkelijke gezindheid
en wederzijdse klandizie speelde een grote rol
in de gunst van de klanten. Ja, dat was zwaar
werk want fietsen kon je nauwelijks over die
slechte wegen en paden.
1k ben wet eens over de kop geslagen als de
fiets in de modder bleef steken. Met moeite
kreeg je hem dan weer overeind en dan sukkelde je maar weer verder. 0th je wist niet
beter. Mijn vader was geen bakker en die
moest nog vroeger opstaan. Met elf jaar is
die al begonnen te werken.
Toen ik hier begon als zelfstandig bakker,
dat was na de oorlog, was het al een stuk beter. Mijn eerste knecht verdiende 30 gulden
in de week plus de kost en ik moet zeggen; hij
was het waard. We hadden geen akkoord gemaakt want ik wou eerst eens zien wat voor
vlees ik in de kuip had. Toen ik hem zaterdags die 30 gulden gal' sprong hij een gat in
de lucht want bij z'n vorige baas verdiende
hij maar vijftien. Verdere kosten had je toen
nog weinig. Er gingen alleen een schutblad af
- zo noemden ze dat toen - en dat was zestig
gulden per jaar. Met een rentezegel van 60
cent waren dat de enige sociale lasten die je
had. Verder had je nog wat onkosten aan de
twee transportfietsen waarmee het brood
werd rondgebracht. 1k moet eerlijk zeggen
wij hadden geen grote bakkerij, maar er zat
een goed bestaan in. Wij bakten alles zelf behalve beschuit, dat was toen al afgelopen die
kreeg je van de fabriek. Maar brood bakteje
in alle soorten. Naast rogge-, tarwe- en wittebrood had je nog krenten- en suikerbrood en
je moest het hebben anders liepen de klanten
bij je weg. Dat was natuurlijk nogal bewerkelijk. Daarnaast had je dan nog koek en
banket. Dat was in die jaren na de oorlog
ook goed en maakte bij ons zo ongeveer een
derde van de onizet uit. Dat kon allemaal in
die ene oven. De takkebossen waren al verleden tijd want wij hadden oliestook. Dat was
vergeleken met die takkebossen een heel gemak. Vervelen deden we ons niet. Het was
hard werken, maar wel gezellig. We stonden

voor het raam te werken en je zag alles wat
zich op de weg afspeelde. Bij de smid aan de
overkant, Willem van der Wal, was het altijd
een drukte van belang met al die paarden die
hij moest beslaan. Dat was toch prachtig!
Och, flu ik er zo over nadenk was negen bakkers in de polder niet eens overdreven veel.
Tens!otte waren er vijf dorpen in de polder
en dan reken ik Slijkenburg niet mee. Aan de
Scheene zat ook een bakker, die wel van de
schippers kon bestaan. In Wolvega was de
concurrentie veel groter. Daar had je 18 bakkers, tel uit je winst!
Bepaald rijke bakkers, mensen van wie je
kon zeggen dat ze 'de boezeroen buiten de
broek dreugen' had je hier niet in de polder
maar ik durf te zeggen, dat ze niet hoefden te
mop per en
Naast de bakkers wemelde het van de kruideniers in de Westhoek. Ms ik dertig zeg, ben
ik niet ver mis. Van die oude winkels is er
nog maar éên over, in Langelille, de andere
zijn a!lemaal verdwenen. We hadden hier
destijds ook handelaren in manufacturen,
twee kappers en een drogist. Door dat al!es
had ook een beurtschipper een bestaan. Hier
achter het huis ligt de Bakkersvaart. Yroeger

hadden we naast her huis de loswal. Steffen
BijI voer dan van de Helomavaart door de
sluis de Scheene op en dan de Bakkersvaart
in. Die was nogal ondiep en bij !aag water
kwam her halve dorp er aan te pas om het
beurtschip tot voor de loswal te s!epen. Dat
was toch prachtig. Het is jammer dat in de
zestiger jaren de bevo!king hier zo terug is
gelopen. In 1951 woonden en nog 2294 mensen in de polder, maar in 1971 nog maar
1625. De zuivelfabriek in de Lange!ille werd
in 1970 ook gesloten. De leefbaarheid van
het gebied liep toen merkbaar terug. De bakkers en de winkeliers zagen hun omzetten
fors teruglopen en heel wat van hen moesten
stoppen met de affaire. Veel huizen werden
verkocht voor recreatiewoning en daar heb je
gewoonlijk niet veel aan. Op het ogenblik is
de toestand tame!ijk stabiel. Er zijn in de
Iaatste jaren nogal wat woningen bijgebouwd. Dat is een gunstig teken, maar de
boerderijen waarvan wij her hier tenslotte
moeten hebben worden steeds groter en een
middenstand heeft nu eenmaal meer profijt
van 10 boeren met 20 koeien dan van één
boer met 200.
Maar verge!eken met andere dorpen hebben

Gezicht op het voetpad te Munnekeburen in 1910.
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we hier niet te kiagen. De Westhoek heeft
nog een aantal behoorlijke zaken overgehouden en wanneer wij flu met e!kaar zo verstandig zijn om die een beetje in ere te houden,
zijn we daar mooi mee klaar. Verder hebben
we hier goede bouwbedrijven en wat de smeden aangaat, daar moet je je petje voor afnemen. Het oude smidsvak is zo goed als verdwenen, rnaar daaruit voortgekomen staan
er flu hier drie knotsen van bedrijven die
landbouwmachines verkopen en repareren.
Een industriekern zal het hier gelukkig nooit

146

worden, maar er komen hier en daar weer
wat kleine ambachtelijke bedrijven van de
grond.
Zo reilde en zeilde het vroeger in de Westhoek. Wanneer je het achteraf bekijkt hebben we er ons wel aardig doorgeslagen.
Na 1930 was het met de turf he!emaal afgelopen, wat er overbleef was water en kraggen.
De Iandbouw werd gesaneerd waardoor tientallen bedrijfjes verdwenen. Desondanks leyen we nog en zie ik het nog wel zitten in de
Grote Veenpolder.

Leven aan de 'Lendiek'

Langs de noordkant van de rivier de Linde
staan vanaf Slijkenburg tot de Helomavaart
een aantal verspreid liggende boerderijen.
Daar wonen 'de boeren van de Lendiek' zoals men dat in de Westhoek zegt. Eeuwenlang woonden ze daar vrijwel gelsoleerd, de
langs hun huis over de Linde varende beurtschepen verbonden hen met de buitenwereld.
Op één van deze boerderijen behorende onder het dorp Nijetrijne woont de familie
Brouwer. Tegenwoordig boert daar Lammert Brouwer daarvoor zijn vader Dirk. Deze, die op de 'Lendiek' geboren en getogen
is, vertelt:
De familie van mijn grootmoeder, Geertje
Jelles Oosterhof, woonde at in 1838 aan de
Lindedijk. Toen 'beppe' Geertje in 1889
trouwde met mijn grootvader Dirk Brouwer
huurden die ook een plaats langs de dijk en
mijn vader Jelle Brouwer huurde in 1935 de
boerderij Lindedijk no. 10. FIij boerde er tot
1951 en in dat jaar hebben mijn vrouw en ik
de boerderij van hem overgenomen. Later
heb ik haar gekocht van de familie Heida die
er sedert 1911 eigenaar van was. Daarvoor
was zij eigendom van de familie Sickinga in
Wolvega, die de hoeve in 1800 gerfd had
van de gemeentesecretaris Jr. Jan Poppe André van Canter. Deze had haar gekocht van
de grietman Onno Zwier van Haren, die haar
op zijn beurt, had overgenomen van Jan en
Wiebe Wierda in de 18de eeuw grondbezitters in Wolvega en waarvan de nazaten nog
in dat dorp wonen. Uit nostalgie hebben wij
haar de naam Nova Trinda gegeven; de oorspronkelijke naam van Nijetrijne. 1k heb a!tijd veel belangstelling gehad voor de geschiedenis van de streek; vandaar deze opsomming.
Er staan meer oude boerderijen aan de dijk.
Neem de Blauwhof bij Slijkenburg. Die

wordt nog aangegeven als buurtschap vanwaar een kerkepad door het onland naar
Spanga Rep. Naar het oosten, onder Oldetrijne, lag nog een buurtje bij de Merriemaden; de grenspost Gapenburg. Daar stond
het 'commiezenhuis', de douanepost aan het
veer over de Linde tussen Oldetrijne en Oldemarkt. Later is die post verplaatst naar de
sluis op het eind van de Helomavaart. Dat alles is nu at Lang verleden tijd.
Het is hier altijd een goede boerenstreek geweest. Wel lichte grond, maar de Linde heeft
hier een flinke kleilaag langs de oever afgezet
zodat het prima weidegrond is. Langs de
Linde ligt mede het beste land van de Veenpolder.
Oorspronkelij k stonden de 16 stemmende
kavels van Nijetrijne te boek als 'strekkende
van de Scheene tot de Linde', maar van de
meeste percelen is het noordelijke gedeelte
langs de Scheene en de weg verkocht voor
veengrond. Dat land is verveend en dat kennen we nu als de 'Rottige Meenthe'. Het valt
nu allemaal onder Staatsbosbeheer en is nu
natuurgebied. Staatsbosbeheer is nu onze
buurman en ik hoop wel dat we goéde buren
zullen blijven. Er zijn plannen van hun kant
om alles langs de Lindedijk, vanaf de Markeweg tot de Helomavaart, in een zg. relatienotagebied onder te brengen iets waar wij als
boeren ons met hand en tand tegen verzetten.
Wij hebben hier van geslacht tot geslacht gewoond en wij hebben er geboerd en goed geboerd en nu zullen ze ons straks even vertellen wat je wel en niet mag. Dat lijkt toch nergens op. De bureaucraten in Den Haag leggen een kaart op tafel; ze zien een riviertje en
een natuurgebied en dan trekken ze een rode
cirkel en zeggen. 'Hier zullen wij het we! regelen'. Ze weten niet water leeft en huist zodat wanneer dat allemaal doorgaat her voor
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Voetbrug die door de boeren zelf over de Linde werd geslagen in 1963.
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ons rampzalig is. Alles wordt dan vogelweide
waar de rust niet verstoord mag worden. De
vogels hebben er echter maling aan, die zoeken de beste landen om te broeden zeif wel
uit en dat zijn de landen waarop normaal geboerd wordt. Als alles doorgaat wat de heren
in de kop hebben wordt dit een speelweide
van hen, want anders is het niet. Dan staat er
straks alleen nog blauwgras. Wij moeten er
echter ons brood op verdienen. Eerst hebben
wij hier met z'n alien geprobeerd deze streek
uit het isolement te halen. Tot ver na de oorlog waren wij hier nog van alles verstoken.
De dijk was toen nog geen weg. Over hekken
en stekken moest je van het ene eind naar het
andere baggeren. ledere boerderij had een
pad door het land naar Nijetrijne, maar op
schoenen kon je er nooit langs. Wanneer wij
als jongemannen op winteravonden naar
Scherpenzeei gingen om een vergadering van
de Jongerein of een uitvoering van een vereniging te bezoeken, gingen we op kiompen of
laarzen naar de weg met de schoenen onder
de arm. Bij de weg konden we die pas aantrekken. Later hebben de boeren zelf een
schelpenpad van 30 cm breed over de dijk
aangelegd zodat er langs gefietst kon worden. Wanneer er vee moest worden afgeleverd voor de markt in Leeuwarden was je de
hele nacht in touw om ze naar de weg en in
de veewagen te krijgen. Bij brand bestond er
geen mogelijkheid dat de brandweer er bij
kon komen. Er waren altijd plannen genoeg
voor een ontsluitingsweg langs de Linde,
maar tot 1960 was er op de gemeentebegroting niets over te vinden. De provincie moest
natuurlijk ook bijspringen wanneer er zou
worden besloten de weg aan te leggen, maar
in Leeuwarden wisten ze nauwelijks dat de
dijk er lag. Na lang aandringen is er toen een
commissie gekomen bestaande uit enkele leden van Gedeputeerde Staten en wat hoge
ambtenaren om de zaak in ogenschouw te
nemen. Het zat ons die dag mee want het had
tevoren flunk geregend en de dijk was spekglad. Bij Slijkenburg kwam de expeditie op
de dijk en na een kilometer kwamen ze al een
bakker tegen die met een voile mand met
brood voor op de fiets door de blubber baggerde. Volgens zeggen ging hij nogal te keer

toen het gezelschap hem aansprak om naar
zijn moeilijkheden te informeren. Even later
kwamen ze een inspecteur van het stamboek
tegen, die crop wees dat hij zijn auto kilometers verder had moeten achterlaten. Dergelijke voorvaflen herhaalden zich enkele malen
en toen had de deputatie her wel bekeken.
Dit kon zo niet langer was de algemene mening. De vergunning tot aanleg van de weg
werd gegeven, de subsidie werd toegezegd en
door de boeren werden de bakker, de inspecteur van het stamboek en de anderen bedankt voor hun medewerking. In 1963 werd
de weg officieei geopend.
Er bleef nog êén moeiiijkheid over. De kinderen gingen in Ossenzijl naar school en
moesten dagelijks vier keer met een punter
overgezet worden omdat er geen brug over
de Linde lag. Omdat er toch geen scheepvaart meet was hebben wij zeif een voetbrug
over de rivier geslagen. Toen hij bijna klaar
was kwamen ze van Zwolle om het te verbieden. Wij zijn toen met z'n ailen naar Zwolle
geweest naar de waterstaat en we kregen het
voor elkaar. We kregen een vergunning. Later is er een betonbrug gekomen en is er nu
een verbinding tussen Ossenzijl en Spanga.
Maar verveeid hebben we ons nooit. Ontspanning was er genoeg voor ons in de Westhoek. Verenigingen te kust en te keur. En
dan was er voor de jonge boeren de Jongerein. Daar hebben we veel aan gehad. Er waren lezingen en cursussen en in groter verband de vergaderingen van de Friese Jongerein, waarbij we waren aangesioten. Dat waren prachtige dagen. Voor de rest heb ik me
altijd volop in het gemeenschapsleven van de
polder begeven. Een mens behoort niet alleen eenzijdige beiangen na te streven, maar
ook wat verder te kij ken. Vooral in een dorp
of op een streek moet je gezamenlijk de zaken in de rails houden en voor de belangen
van de gemeenschap opkomen. 1k heb al heel
wat bestuursfuncties gehad en ik heb ze nog
wel. Naar mijn mening moet je, wanneer je
daartoe gekozen wordt, je er ook voor geven
en trachten er wat van te maken.
Als boer heb je natuurlijk te maken met een
levende have. Wij hebben altijd geprobeerd
er zo goed mogelijk voor te zorgen. 1k was en
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Net ec/ztpaar Dirk en Jantje
Brouwer in opperste concentratie
bij het ringsteken.

Quadrille, dens van zest len Friese
paarden te Leeuwarden.
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mijn won Larnmert, die in 1980 de boerderi)
van ons heeft overgenomen, is dat ook flog,
stamboekboer en 1k heb altijd de voile aandacht aan het vee gegeven, maar mijn grote
liefde zijn de paarden. Wij fokken Friese
paarden en ik mag wel zeggen met succes.
Wij hebben al heel wat onderseheidingen en
kampioenschappen verzameld en de veulens
gaan vlot van de hand zowel in binnen- als
buitenland.
Daarnaast beleven wij er enorm veel plezier
mee in de paardesport, bij de keuringen en
vooral ook bij het ringrijden. Dat gebeurt
nog geheel in oude stijl. Beiden, mijn vrouw
en 1k, zijn we dan gekieed in Fries kostuum
en we rij den in een echte Friese krompaneien
sjees. We hebben een paar jaar geleden nog
weer een nieuwe gekocht bij Jannes van der
Wal in Nijetrijne. Die man kan er wat van,
die heeft het in z'n vingers. Overal zijn we er
al mee geweest, het hele land door, maar ook
in Hamburg. Dat was in 1973 in het kader
van een enorme bloemententoonstelling in
die stad. De fokvereniging 'Het Friese
Paard' nit Wolvega was er toen met 4 sjezen,
een landauer en in totaal 21 paarden en die
hebben daar een geweldige show opgevoerd.
Met ons waren er de paren De Groot, Wienea en Lantinga allemaal uit Weststellingwerf. Burgemeester Boelens reed met zijn
vrouw tijdens de optocht in de landauer.

Met de Friese quadrille zijn we naar Engeland geweest. Die beroemde dans uitgevoerd
door zestien gitzwarte Friese paarden voor
acht sjezen die bevolkt worden door een man
en een vrouw in Fries kostuum is, dat mag je
gerust zeggen, een wereidnummer.
In Engeland hebben we meegewerkt aan de
vermaarde Royal Horse Show in Windsor.
De paarden werden gestald in de Koninklijke
stallen. Ook zijn we met veel succes in Dortmund in Duitsiand opgetreden. Dat waren
geweldige belevenissen.
Een hoogtepunt voor ons was de trouwerij
van onze zoon Berend met Lutske Buitenga
op de Friese dag in Joure, 30 juli 1975. Alles
gebeurde in oud Fries kostuum en aan de
daaropvolgende ringrijderij namen 25 paren
deel.
Uit dat ringrijden is toen weer de Tjonger
Skotsploeg voortgekomen. Volksdansen in
Fries kostuum. Twintig dansers kun je niet
bij elkaar krijgen in de Westhoek, zelfs niet
in de gemeente, dus hebben we mensen nit de
wijde omtrek aan moeten trekken. De zetel is
echter altijd in Weststellingwerf geweest,
vandaar ook de naam. Ook met die liefliebberij zijn we vrijwel wekelijks bezig want
naast de repetities wordt de ploeg nog overal
gevraagd om op te treden. Zo zie je maar;
ook in de Westhoek aan de 'Lendiek' valt genoeg te beleven.
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Staatsbos

In 1936 schreef een medewerker aan de Nieuwe Rotterdamse Courant: Wie in Friesland
geen onbekende is, zal jets hebben gemerkt
van een stukje boerenstrijd, dat zich de
laatste weken aan het afspelen is in het zuiden van de provincie, in het land tussen de
Tjonger en de Linde. Het is weer her oude
liedje: pioniers van de ontginning, ontdekkers van werkverschaffingsobjecten, hebben
het oog laten vallen op een afgelegen streek,
waar een boeren- en veendersbevolking in
betrekkelijke welvaart en in een tamelijk
rustige geestesgesteldheid leeft en werkt. De
pioniers menen, dat die rietlanden en veenplassen nu maar uiteindelijk eens moeten
worden ontgonnen; zij sturen er landmeters
op af, die de streek opmeten, grondboringen
doen, waterpeilingen verrichten en de rustige
boerenmensen daar doen schrikken. Laatstgenoemden achten zich door die manipulaties der ambtenaren in hun belangen aangetast en in hun rust bedreigd; bijgevolg gaan
zij vergaderen en ageren. Als een hoer op
zijn achterste benen gaat staan, is hij lang
niet mals. Dan halt hij zijn vuist en zegt een
lelijk woord in de richting van degene, die
zijn toorn heeft opgewekt.
Tot zover het citaat uit de NRC. De landstreek waarop het bovenstaande betrekking
heeft, is de Scheenekavel van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf.
In een vorig hoofdstuk heb 1k u al het een en
ander verteld over de moeilijkheden in de
veenpolder omstreeks het jaar 1930 als gevolg van het uit de hand lopen van de kosten
bij de inpoldering van de Grachtkavel. Toen
tenslotte de balans werd opgemaakt zat de
Grachtkavel met een schuld van 350.0O0aan de Zuivelbank in Leeuwarden, waarvan
I Langs de Scheene.

de ingelanden de rente zelfs niet op konden
brengen zodat van aflossing helemaal geen
sprake was. De provincie was zo geed om de
rente te betalen, maar zocht wel naarstig
naar mogelijkheden om daar onderuit te komen. Het eveneens ontginnen van de 1340 ha
grote Scheenekavel en die te koppelen aan de
Grachtkavel leek hen de juiste oplossing,
maar toen ze hun ambtenaren opdracht gayen daaraan te gaan werken, Mom bij de ingelanden van de Scheenekavel de kat in de
gordijnen.
Over de strijd die er ontstond is al veel geschreven. Voor- en tegenstanders sloegen elkaar in de pers en op vergaderingen met hun
argumenten om de oren. Het behoud van het
rietland is een punt waar de tegenstanders
steeds op hameren.
Nergens zijn betere resultaten van de rietcultuur te verwachten dan in de Scheenekavel,
betogen ze. Het is een natuurlijk zich zelf regelend waterreservoir. De ingelanden noemen de waterregeling ideaal: in perioden van
droogte is er altijd een voorraad aan water en
bij sterke regenval fungeren de rietpetten als
reservoirs, zodat men er nooit last van water
heeft en er ook nimmer zonder zit. En zo
komt tenslotte een argument tegen ontginning op tafel dat terloops even wordt aangeroerd, maar dat uiteindelijk de bestemming
van de kavel zal bepalen. Voorts betogen de
rebellerende ingelanden, dat de Scheene een
met natuurschoon gezegende streek is, die
door ontginning geheel haar karakter zou
verliezen. Dit gebied is rijk aan vogelleven en
beschikt over een bijzondere flora. De kiekendiefbroedt er, de fuut en de zwarte stern.
Het visdiefje en de kokmeeuw hebben er hun
domein en de met uitsterven bedreigde roerdomp kan men er nog geregeld waarnemen.
De Scheene is ook het gebied waar, volgens

153

de biologen dr. J.P. Thijsse en dr. Polak, de
'herrezen' vuurvlinder, nadat deze door de
ontginning van de Grachtkavel daar is verdreven, een nieuwe broedplaats heeft gevonden. De natuurvrienden in Nederland worden wakker en scharen zich als één man achter de mensen van de Scheene. Deze haken
daar gretig op in 'Hier is geen cent nodig
voor her maken van een natuurreservaat
voor de 'herrezen' vuurvlinder schrijft een
van de ingelanden 'Wij vragen slechts laat de
Scheenekavel met rust! Laat het hier niet
gaan als met zovele dingen, die achteraf beschouwd niet hadden moeten gebeuren'. Hij
voegt daaraan toe dat de veenderij spoedig is
afgelopen en dat dan de eigenaars zeif de onde petgaten wel zullen droogleggen en weer
in cultuur zullen brengen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van een natuurreservaat.
Het eindresultaat van al dat geharrewar is,
dat, voorlopig aithans, wordt afgezien van
het in cultuur brengen van de Scheenekavel.
Deze betaalt aan de Grachtkavel voortaan
wel een jaarlijkse bijdrage omdat men van

mening is dat de Scheene veel voordeel heeft
van de eerder door het polderbestuur uitgevoerde werken zoals de Scheenesluis en de
grote windmotor. Werken waaraan de ingelanden buiten de kavel ook hebben bijgedragen.
De Tweede Wereldoorlog brengt een wijziging in al de plannen en verhoudingen. De
inkomsten van de boeren gaan stijgen en de
polder- en rentelasten kunnen nu door de ingelanden zeif worden betaald.
Men is er inmiddels ook wet van overtuigd
dat er langs het riviertje de Scheene een natuurgebied is ontstaan, waarvan kan worden
gesproken als uniek in Nederland. Om dit
veilig te stellen is Staatsbosbeheer in het
laatst van de vijftiger jaren begonnen met de
aankoop van gronden met de bedoeling om
te komen tot stichting van een natuurreservaat. Dit kreeg inderdaad zijn beslag en
thans is daar 641 ha natuurgebied samengevoegd onder de naam van 'De Rottige Meenthe'. Behalve een strook van plm. 500 m
langs de Linde, waarop altijd een verbod om
te vervenen heeft gerust, kan worden gezegd

Oud veenarbeidershuisje win de Pieter Stuyvesantweg.
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Een ongenode gast. lie zich sterk vermenigvuldigende muskusrat is een bedreiging voor de dj/ken.
dat vrijwel het gehele gebied van het dorp
Nijetrijne thans in het reservaat is gelegen.
De Pieter Stuyvesantweg, de verbinding tusSen Wolvega en de Noordoostpolder deelt
het gebied in tweeën. Vanwege de bijzondere
natuurwetenschappelijke waarden is her
zuidelijke deel van her reservaat niet opengesteld voor het publiek. In het gedeelte ten
noorden van de weg zijn daarentegen in principe de wandelpaden vrij toegankelijk voor
wandelaars. Gezegd kan worden dat hiervan
druk gebruik wordt gemaakt. Het watertje
de Scheene met langs zijn oevers de oude
huisjes van de turfmakers, thans vrijwel allemaat als recreatiewoning in gebruik, staat
vooral in de belangstelling.
Als herinnering aan de verveningen worden
daar grote oppervlakten rietland en water
aangetroffen aismede fraaie verlandings- en
schraallandvegetaties. Broedvogels zijn er
onder andere de purperreiger, de roerdomp,
de grauwe gans, de fuut, de bruine kiekendief, de velduil, de waterral, de kleine karakiet, de snor, de baardmees, de kleine waterhoen, de fazant, de dodaars, en een keur van
eenden. In de graslanden broeden jaarlijks
o.a. de kievit, de grutto, de wuip, de scholekster, de tureluur, de watersnip, de kwartelkoning, en de kemphaan.
Voorkomende zoogdieren zijn o.a. de visotter -in 1975 schatte men het aantal op 20

paren -, de bunzing, de wezel, de hermelijn,
de waterrat, de aardmuis, de rosse, bosspitsen de veldmuis, de egel, de haas, de ree en de
vos. Ben minder gewenste gast is echter de
steeds meer oprukkende muskusrat. Die
dreigt van lieverlee een plaag te worden. De
in vaste dienst zijnde rattenvanger nit Munnekeburen wist in zijn rayon alleen al in
maart 1985 ruim 600 van deze dieren te vangen. De grootste last die de ratten veroorzaken is de ondergraving van dijken en wegen.
Het water in het reservaat is bijzonder visrijk. Alle soorten zoetwatervissen zijn ruimschoots aanwezig. 00k ringslangen zijn er
veel. Aan kikkers is geen gebrek en ook de
gewone pad en de watersalamander zijn er
nog te vinden. Evenals vroeger is de rietcultuur nog een belangrijke bron van inkomsten
voor Staatsbosbtheer. Daarnaast verschaft
deze teelt nog een aantal mensen werk in de
Veenpolder.
Positieve geluiden dus over 'De Rottige
Meenthe'. Alleen is het jammer dat de
der, die eens een belangrijke stoot gaf aan de
oprichting van het reservaat, de grote vuurvlinder, er nog zo weinig wordt waargenomen. Volgens deskundigen is hij echter nog
wel aanwezig. Men is daar blij mee want
vooral ook door her voorkomen van deze
soort is het reservaat natuurwetenschappeIijk van buitengewone betekenis.

vIm-

155

Buurtje met mo/en en café bij de Scheenes/ujg.

Schaatsen op de Scheene. Op de voorgrond een turj7jok. Daarachter een punter.
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Leven in de Westhoek

Zeven willekeurige inwoners van de Westhoek hebben in de laatste hoofdstukken jets
over hun leven in en over hun herinneringen
aan de Grote Veenpolder van Weststellingwerf verteld. Zeif heb 1k er hier en daar wat
bekende feiten nit de geschiedenis aan toegevoegd. Er is meer te vertellen over de mensen, de dorpen en de polder, maar de omyang van dit boek legt me noodgedwongen
beperkingen op. 1k vind dat jammer, want
de Westhoek, zoals ik hem m'n hele leven gekend heb, ligt me na aan het hart. Er wonen
mensen waar men goed mee kan opschieten,
de natuur is er mooi en men heeft er nog de
ruimte. 1-Jet is niet zo, dat ik daar altijd de
deur heb platgelopen; verre van dat. Ms kind
ben 1k er maar een enkele keer geweest. Later
kwam ik er vaker. Als jongeman met m'n
vrienden en vriendinnen om als leden van de
gymnastiekvereniging Arena uit Wolvega
een tweekamp aan te gaan met SpartaHygiea in Scherpenzeel. 's Winters gingen
we er schaatsen, maar daarin waren - eerlijk
is eerlijk - de Westhoekers ons verre de baas.
Op het us waren ze niet te verslaan. Natuurlijk heb ik er ook wel achter de meisjes aangezeten. Wanneer die ergens 'spinmaal' hadden, slopen we als hondjes om de boerderij
en tikten we net zo lang op de ruiten en deuren tot we binnen werden gelaten. Mooie
uren heb ik doorgebracht in vuurhokken,
waar een potkacheltje zorgde voor een aangename warmte en met een boerendochter op
schoot vergleden de men veel te snel. Eens
zat ik in een winkeltje op een grote zak bruine bonen en m'n geliefde zat naast me op een
zak rijst. Naarmate de tijd verstreek zakten
we onderuit tot dat we tenslotte tussen de
met rijst vermengde bruine bonen op de
vloer zaten. 1k heb daar nooit weer durven
komen, want ik had geweigerd om, liggende

op m'n knieth en bijgelicht door een petroleumlampje die nacht de bruine bonen weer
van de rijst te scheiden. Na een uitvoering
stond, wanneer je een meisje thuis bracht, altijd de gedekte broodtafel op je te wachten.
Altijd eerst een 'plakkien bolle'. Ja... dat
waren tijden.
Toch staat de eerste herinnering die ik heb
aan de Westhoek het scherpst in m'n geheugen gegrift. De oorzaak hiervan ligt in het
feit dat de Kuinderbuitenpolder altijd de grote hooileverancier van het overige deel van de
gemeente is geweest. 1k woonde in Wolvega
en was nog nooit buiten her dorp geweest en
omdat onze buurman voor z'n koeien in het
vroege voorjaar te weinig hooi had, mocht ik
mee op de hooiwagen naar de polder om een
voer hooi te gaan halen. Voor mij, als zesjarige, leek dat een buitenlandse reis. De wagen - zonder veren - denderde door Oldelamer, Munnekeburen en Scherpenzeel over de
slechte macadamweg, die in het midden een
smal bestraat paardepad had. Bij café 'De
Veehandel' in Spanga waar destijds Pieter de
Vries woonde, kregen we een kogelflesje.
Dat was voor mij het achtste wereldwonder,
zoiets kreeg je thuis nooit. Wij lesten onze
dorst niet anders dan met pompwater. Over
de Nieuweweg bereikten we de Statendijk,
waar het hooi op de Tjongerwal lag. Boven
op de lading reden we terug. M'n eerste reis;
ik vergeet hem niet.
Naderhand kwam ik geregeld in de Westhoek om, met anderen, de poldermolens te
repareren. Toen ze buiten bedrijf werden
gesteld heb ik in Langelille nog twee helpen
slopen.
Langelille dat op 1 januari 1964 officieel de
status van zelfstandig dorp kreeg, was toen
een fleurige plaats. De zuivelfabriek was volop in bedrijf en versehafte een aantal mensen
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werk. Er stond een school, een café, een paar
winkels en enkele bakkerijen. De ambachten
waren goed vertegenwoordigd en het leek er
op dat het dorp het zou maken.
In 1970 kwain echter de klap. De zuivelfabriek werd gesloten. Aanvankelijk werd alken de kaasproduktie stopgezet, maar in
1972 werd ook de melkontvangst opgeheven.

moeilijk om de ware aard van de Westhoeker
weer te geven. Voor een groot deel herken ik
die aard in mezelf. Voor de rest zijn ze daar
wat vlotter, ze lachen er wat meer, tillen wat
lichter aan de lasten van het leven en hebben
een onmiskenbaar gevoel voor humor.
Dr. Bouwe Oosten, een geboren echte Westhoeker uit een zeer oud geslacht, heeft in zijn
proefschnift 'Een Veenpolderbevolking' een
Het zal omstreeks 1930 geweest zijn, dat 1k aantal bladzijden gewijd aan de karaktergeregeld op de Scheene was te vinden om eigenschappen van zijn mede-Westhoekers.
m'n vriend de schilder/tekenaar Dirk Kerst Een uitgesproken mening heeft hij er niet
Koopmans te bezoeken. Hij woonde daar in over. Wie echter de mening van 17 anderen
een oude turfmakers 'tente' en je zou hem leest, die Oosten aanhaalt, komt met hem tot
haast als de voorloper van de latere recrean- de conclusie dat de voornaamste eigenschapten kunnen beschouwen. In ieder geval was pen meer van Saksische aard zijn dan Fries.
hij het, die de schoonheid van het landschap Dat ze daarnaast een duidelij k gevolg zijn
langs dat riviertje als eerste doorgaf door het van de door de verveningen veroorzaakte
schrijven van zijn boek 'Wind in het net' en vermenging van bevolkingsgroepen kan volhet vervaardigen van zijn prachtige serie te- gens hem niet worden ontkend.
keningen betrekking hebbende op de veende- Een enigszins viotte bevolking wordt er genj.
zegd en ik moet zeggen oudere Westhoekers
Sindsdien zijn tal van oude veenarbeiders- spreken met genoegen over de jeugd die ze in
woningen verbouwd tot of ingenicht als re- hun woonplaats hebben gehad. Met lachende
creatiewoning. Thans hebben een aantal van ogen vertellen ze over de tijd die ze, nadat ze
deze recreanten zich blijvend in de polder ge- de school hadden doorlopen, met hun vrienvestigd. Jarenlang werk en veel geld spende- den en vriendinnen doorbrachten. Ook de
ren ze om de woning aan te passen aan hun plezierige en hulpvaardige omgang met buwensen. De juiste man met de juiste mentali- ren en kennissen zullen ze niet vergeten. Het
teit zal daanin slagen. Zijn creativiteit doet verenigingsleven was er hecht en nam een
hem een woonstee bouwen naar z'n eigen grote plaats in. Oosten noemt op een bevolwensen en verschaft hem in de vrije ruimte king van 2500 zielen bijna 80 verenigingen.
van de polder woongenot dat ver uitgaat ho- Hij deelt ze in rubrieken in en noemt dan: 3
yen het leven in een nijtjeshuis in een dorp of politieke verenigingen, 20 economische en
een stad.
voor onderlinge bijstand, 22 verenigingen
Zo ontstaat waarschijnlijk, in enkele genera- met een godsdienstig of cultureel doel, 9 met
ties evenals in de tijd van de verveningen, een artistiek doel, 5 voor lichaams- en
weer een vermenging van twee bevolkings- denksport en tenslotte 9 verenigingen voor
groepen in de Westhoek. De 'import' brengt diverse vermakelijkheden. Te beleven viel er
weer een andere geaardheid met zich mee dus voldoende in de Westhoek.
dan de autochtone bevolking. Dit vraagt een Zoals overal elders heeft het leven in de doraanpassing van beide kanten hetgeen wel wat pen van de Grote Veenpolder sindsdien wijtijd vergt. Over het algemeen is iedereen wel- zigingen ondergaan. De laatste decennia
kom in de polder. Men moet zich echter niet zelfs in een versneld tempo. De aanleg van de
teleurgesteld voelen wanneer men niet met Pieter Stuyvesantweg heeft daantoe zeer veel
muziek wordt binnengehaald en niet direct bijgedragen. Na eeuwenlang sukkelen om
tot voorzitter van Plaatselijk Belang wordt een goede verbinding naar het westen te krij gekozen. Men kijkt hier wel eerst even de kat gen heeft deze weg het isolement van de
uit de boom.
Westhoek opgeheven. Was men eerder geAls rasechte Stellingwerver valt het ook mij heel aangewezen op Wolvega, thans is de
[It]

Noordoostpolder waarin dorpen liggen met
moderne voorzieningen binnen handbereik.
Ofschoon er altijd wel wensen blijven, zal
door deze omstandigheden de wens en de
mogelijkheid om jets in eigen dorp te creëren
toch afnemen.
Daar verondersteld mag worden dat het aantal inwoners van de polder in de naaste toekomst niet aan grote schommelingen onderhevig zal zijn, zal het dorpskarakter van de
kernen bewaarcl blijven. Dr. P.W.J. van den

Berg schrijft in zijn boek 'Het karakter der
platte!andssamenleving': 'In een dorp heeft
men met levende mensen te doen, die men
kent in alle levensomstandigheden. De verhoudingen worden bepaald door morele
waardering en emotionele instelling ten opzichte van de gehele persoonlijkheid'.
Dit is ook op de bevolking van de Grote
Veenpolder van Weststellingwerf van toepassing.
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