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21 juni 1979

Achte heer Bloeitoif,
Liek as wi'j ofpraot ha&den stuur ik jow hierbi'j et
stok9 dat de Ni'je Ooststeuliriguarvor "ongeschikt voor ons blad" vint.flt hebbe
hierniit mien eerste perbeersel in et Stellingwarfs (mien Stelling war fs,mag ik
wel zeggen) sohreyet,en de scharpate kaanties d'r wat ofvield.Dat d'r liekawel
toch nog wat kritiek op Dr.Oosterwiek zien wark In zitkan ik ok niet helpen.
30w bejdeken et nar es.
Aj d'r ok niks in zien9 stuur et rni'j dan weeromme.
Eers wi'j mirchien mien argste flaeters d'r nut baelen?
Mit hattelike groeten ,

( Gerke P.Ttulder )

.
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Notities bili Notities.

l.Over ooldste veuxtomxnens van sommige Steflingwarfse dörpsnaemen.
worp 2raerda van Rinsumageest,beter bekend as Worp van Thabor - M'j was van 1523
tot zien dood in 1538 prior van et klboster Thabof bUj Sneek - schreef tussen 1517
en 1538 zien nut vier Boeken bestemde Ktoniek van Priesland.In et vierde Boek,dat
in et iTederlaands schreven is - de ere viere binnen in ht Latyn - en dat in et jaar
1408 begint mit een "Open Brief" van de bisschop van Utrecht waarin een, kwestie
tussen disse bisschcp,Prederiic van Blaailcenbaa en de laanden van Stellingwarf, Schoterwerf en Oosterzee regeld wodt , staot een lieste van de 19 Stellingwarfse karspelen en et deur scheidslieden bepaalde bedrag dat zi' 3 en de bisschop betaelen
mossen.Disse lieste wit de naemen van alle Stellingwarfse d.brpen zel veur de meerste
ok de ooldste vermelding in de geschiedenis west hebben,as.. wi'j die lieste van
Worp nog hadden.Mar dat is jammer genog niet et geval: die is al lange leden verleuren raekten Ik geleuve niet dat d'r mao Worp ooit iene hnm nog zien het.1ao
zien dood in 1538 binnen d'r van het haandsebrift van de Kroniek verscheidei ofschriften _- maekt en daorvan binnen een stolcmennig beweerd bleven: niet aemaol
hebben zi' 3 de israpellieste ; daorvazi binnen d'r nog 19 .De meersten binnen schreven
mao de twiede helte van de 16de ieuw,enicelde zels in de 18de.Veur diegenen die daar
belang In stel].en,geef ik hier even de plakken waor disse ofschrif*en zitten: d'r
binnen St in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (P.B.), 3 in deUii*ters*téttèebiblioth ek van Grunningen (U.B.G.). 1 in de Amsterdamse Universiteitsbibliotrek
(u.B.A.), 2 in de Koninklijke Bibliotheek in 's-Oravenhage (K.B.),1 in de Koninklijke Bibliotheek van Bel!i (Brussel). en 1 in de Deutsche Staatsbibliothek in OostBerlijn (Berlijn) .En dan is dr ok nog de versie van e Friese Charterboek (dl.I,blz.
365) .Die is van de haawl van Schwartzenbergh uut de lede ieuw, en deur him,volgens
zien eigen mededeling,geersteld nut Wie 16de ieuwse manuscripten,die verleuren
raekt bbnen.De kwestie ligt dus now zo: de oorkonde van 1408 bestiet niet meer;de
kopie die Worp maekt het zo omtrent 1520 Ok niet,mit gevolg dat wi'j niet weten
hoe as die naemen In 1408 er nut zaegen.Dr.Oosterwijk,die ofgaon is op de lieste
in et Charterboeken die zegt dat sommige d8rpsnaemen van Ooststellingwarfse dörpen
veur et eerst opduticen in 14089v&rtelt dus niet de hele waorheid.Dat is zeker
t
et geval wit et nare "Syochtbole",dat volgens hint de ooldste vorm is van de
plaetsnaeme Fochteloo (De Vogtel). Wi'j vienen dit Syoohtbole,een slim verbasterde
vorm van Piochtloe,liek as ik al zee,in et Chazterboek,maar ok in K.B.133-C-3 en
in Berlijn 1860jar in drie ere haandscbriften,P,B.349 en 352 en in K.B.74'j-39
vienen wUj Sigboe3,p Suldboele of Siudbooe ( stiet in disse ~schriften
veur een lange 22.) en in weer vier eren is et zels tot Suid'wold wodden.D 'r weren
dus nog wel een peer ere vreza5.e naemen meugeUk vest veur et eerste veurkoinmen van
de naemea
Gelokkig weren d'r ok nog wel een peer van die haandschriften waar wij oonze naeme
van vandaege herkennen lannen.Zo bv in de vier hasndschriften van de Westfriese
kopi!st Pred.Westphalen,overleden in 1561,die aliegeere de naeme as Siechttoe
hebben,en die wit van de ooldste kopien van Worp binnendiierin is de eerste letter
S maiclfl te verklaoren a'j weten,dat in et ooldste haa.ndschrift alle naemen wit
een, "kleine letter" schreven weren,en tussen de gotische letters a enf is zo
bet" verschil,da'j ze waklik deur mekeer Malen kunncn.Ok tt.ssen de—
o en de s
Is bi'j sommige schrievers Moet giert verschil,en dat verklaart dan de ie ver io.
Onder alle 19 niesnuue handschriften binnen d'r nar twie,die as de naeme et beste
beweerd hebben: U.B.G.125 en K.B.74.tJ71 hebben beide fiochtloe (et lente het en
et begin de hoofdletter . Hoe uut disse vorm Piocbtloe et laetere Vochtele en
daoru.ut het hedendaegse Vogtl ontstaon is ,komt llsschien laat er
de orde.Veuz now wol ik et lacten bUj de opmarktig,dat in de 17de leuw Ok nog wel
es de naeme as Poechtipg veurkomt,bv op de kaorte van Hondius nut 1633,mar ik
weet niet wat daorvan de betekenis is.
N.B. Veur een konipleet overzicht van de haandschriften van et vierde Boek van Worp
zien Kroniek verwies ik naar de Grtzmivgse Dissertaosie van Dr,R.Steenzma van 1970

2.

over "Het Klooster Thabor bij Sneek en zijn Nagelaten Geschriften" ,spesiaol de bladzielen 134-1899 en naor mien eigen studie over de Stellingwerfse Dorpsnamen in Driemand.elijkse Bladen,1972,nrs.3 en 4,blz.117-133 en 187-203,waor ik wat uutvoeriger op
die karspellieste ingaan bin.
Donkerbroek.
0k nit disse naeme is In de haazldsci2riften van Worp 1V nogal es wat ornmeknaeid.Do
vorm Dumbraech In et Charterboek van Schwartzenbergh is duudelSk een verbastering
van et vaeker veurkomnende Dwrtbru.eok (ik vies d'r hier even op,d.at de t in dis3e
naeme in ere manuscripten veurkomt as & .De vorm die oons direct an et hedendaagse
Donkerbroek doet denken is Dunckerbnteok, dat raar in ien handschrift vourkomt nl
IC.B.74-J-41.De meerste eren hebben Duno- ol' Dunckbneck, en omdat in et gotische
schrift nar Mei weinig verschil is te zien tussen de letterkombinaosie ne en
- of Dombnzeok tegen kommen.
Is et hielenaol niet vremd as wi'j ok vaeke
et
Boneficiaalboek
van 1542/43 vienen vi' j ditzelde
Op sommige olie kaarten en Ok in
Drjaa.rding
et idee gaf ,dat de plaetsen
Dombroek ok wel esen ik geleuve dat dit
naeme Donkerbroek ofleid was van een &at,dat dan in of bilj een stok broeklaand
west hebben zol;de meemaken die as bi'j die dam woonden weren dan Daxnmings en et
broek wodde Dammingerabroek;daoruut zol dan via Domger-,Donger- en zo tenslotte
Donker- ontstaan wezen,omdat et Fries ominers "een explosieve &" haddel Een mooi
veurbeeld van wetenschappelijke etymologiol Ik geleuve niet,dat de vorm Dombroek
ooit onder de meensken leeN het;het ia,docbt mi'j,een deur sorarrige schrievers tintüznnen vorm,die wel terogge brocht vodden kan tot dedeld.e fout as die ik zojuust
nuumd hebbe in de haaudscha'iften van Worp IV. Of de naeme now oorspronkelijk Dunokof Dunokerbrueck West het,waog ik niet te beoord.ielen.
Appelsche.
Ik wol dat die taalgeleerden,die volgens Dr.Oosterwijk 'uutdokterd hebben,dat Appelsche betekent "appelbos",ok es uutdokterd hadden,hoe as uut de ooldste kartere
vorm Appels (in oorkonden van 1247 en 1251) de laagere vorm Appelsche ontstaan kon.
Et omgekeerde was orarners veule logischer west.Bid taalgeleerden waar as Dr.Oosterwijk op doeld.e,was elnliks nar iene: Dr.P.Sipma,die in et tiedsobrift Fryske Plaknaramen JTo.III,b]-z.34-37 een theorie ontwiickelde,volgens welke -sché in disre naeme
(in et Fries skea) betekenen zol "bos of bosje" ,en et "appel" gedeelte betekende
volgens Mm denne- of sparre-appel,en de kiele naeme "apparebos".Wat as ik van
disse fraaie theorie viene,heb ik al es nutienzet in een artiekeltien in Driemaandelijkse Bladen (1968,n0.4,blz.153-160).D'r het nog een twiede ta lgeleerde wat
schreven over et to. oniem Appelsoha,nl. Dr.J.de Vries,in zien Woordenboek der
Noord- en Zuidnederlandse P1aatsramen.Hi'j nimt wel DrSipnn's uutleg van "-schel'
as bos,bosje over,mar is veez'der van mienirtg dat et eerste lid Appel- ofleid is
van een persoonsnaeme Appilo. Den ofleliliug die volgens mi'j niet veule beter is
as die van dr,Sipma,Ik hebbe Snilertied zej.s gien miening geven over de betekenis
van de naeme,mar ik wil dat now vel es een keer doen: ini'j docht,dat wi'j hier
niet zo diepe hoeven te Ereven om te kommen tot disse ienvoldige verklaoring:
De naeme bestiet tuit twie delen: appels + che,en dat sChe moeten we dan ienvoldig
zien as een ere schriefwieze veur -,1iek as 'wjj dat ok In een stoknennig ere
Stellingwarfse naemen vienen.Nar omdat hier een s an een & verbunden wod.tis de
kombinaosie in de spelling ach wodden.]hi dan betekent Appelsche dus niks eers as
'streek Wflr appels (lees; appelbomen) gruien".
Ik wil hier nog en toevoegen,dat d'r ok zit disse naeme in sommige van de haand-.
schriften vab Wopp IV ommeraek Imoeid is.Deselde haondschriften,die veur De Vogtel
Suidwold hebben,maeken van Appelsche ijpkolgae (ja,mit een "kleine" ij) af Ypeoolsgae.Misschien hebben de kopitsten hier wel docht an de twie Friese d5rpen
Suawoude en Ypecolga.
Nakkinge.
Ik vien et jamner,dat Dr.Oostenfljl,allinnig omdat 1IS'J et niet mit mi'j iena is
over de Berkoop-parochies ,now ok zien eigen eerdere uutspraoken vergeten liekt te
wozen..In de Opstellen over de Geschiedenis van de Oaststellingwerfse Dorpen,die
hi'j in 1957 veur de Ritje Ooststellingwarver schreef,citeer ik disse uutspraok
(et giet over de 12 Drebtse parochies,die lat 1328 bi',) Stelliagwarf kwhanen):"Welke
die 12 parochies zijn ,eweest.knr&1ûteket bericht niet.en daarover lleR*asn (inn n&r
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vzien 1ge. wa* e V Natie
der Steflingwsztenf& nut 195*,e ~at d'r ni&tzo h±ei vcule î&êns1ntméi te
daollk dat beelden bPj dèiihft '}itben)he m»r4lèhlaÂS i ,d4t)4t4- QOÔE'tied
de i9pa'iean ]tgelen van der Veen overnaa,&ie miend.e,dat die 12 d5rpen weren,Makkinge ,Donkerbroek,De Hauwel, Oostorwoolde*I)e Vogtat,Âppplscl*,
=
flèeètanédieke,Ni'jeberkoop,en Ooldeberkoop. Dus toen wao Mt4hgflU. vtï-1328
î*1Standige parochie volgens Dr.Oostcndjlc.En wat schreef hi'j over Mekkinge
in de Ni'je Ooststellingwaner? Hi'j stelt vaaste dat de naeme niet veurkomt In
de lieste van 1408 en zegt dans", .. het komt mij namelijk vreemd voor,dat Maickinga,
hoewel het behoort tot de allerouttste dorpen van onze gemeente,een van de Jongere
kerkdorpen zou zijn," !h now,om te bewiezen dat ik ongeliek hebbe as ik zeggedat
Westbrookop en Ostb.rockop (nut 1309) niet dezelde parochies weren as Westnijeberkoop
en Oostnijeberkoop (nut 1408) ,nohrieft hi'j (onderan op bl.86): "Voorshands moeten
wij er dus van uit gaan,dat Maickinga in 1408 nog niet als zelfstandig kerkdorp bestond," Misschien wil Dr,Oosterwijk in de konuende twiede drok van De Vrije Natie
een betien duudliker inotiveren,waorom M'J zo radikaal van miening ie veraanderd,
en dan toegelieke ok angeven wat as volgens htxz ~ die 12 parochies van 1328 dan
wbl weren,as Makldnge en Langedieke daor niet bij hetnden.
Ik wil bi'j gelegenheid graeg nog es mit Dr.Oostendjk discussieren over de Berkoop
parochies,mar dan moet ik Mia wel verzuuken eerst es beter kennis te nemen van et
al mmmde werk van. Dr.Steensma en van mi'j - en daar heurt dan ok bi'j uien artikel over die 12 parochies van 1328; De Duodeoim Parochie van 13289 b Dieinaandelijkse Bladen,19699no.3,blz .132-139.
De femme Barels in Ooststellingwerf.
Ik heb Dr.Oosterwljk Cr es op vezen,dat hi'j wit de naeme Âernt Barels In Oosterwoolde een vergissing meekt hadde.Hi'j het dat now verbeterd.Mar as hi'J over de
herkomst van disse tetilie schrieft,dan herhaelt hi'j zien "rentmeester M rentenier"
theorie,waorvan Ik al antoond hebbe,dat ie niet juust was,omd.at de bedoelde
A.Barels,out rentewester warkelik rentmeester west hadde,Hi'j was naemelik Dr.flbertus Barels, Rentmees ter-Generaal van de Domeinen 1h Friesland • Dr. Oosterwijk verwint wel naar mien "Van Terwisga tot Willinge Prinz",mar as hi'j ien bladziede
veerder lezen hadde dan die blz.17e19.dan had hi'j beter weten kunnen.
Over de herkomst van de tenue Barels zegt U'j now nog precies etzelde as in
zien eerdere wark.OD blz.159-160 zegt 1Z±'J dat et we]. "inheemse" boeren vest bi.nen,die as in Oosterwoolde tot grote rielom kommen weren.Now.,dat leste is waov:
zi' j binnen slimme nek wodden,mar dan wel deur een peer huweliken wit Terwischedochters.Bt liekt wel as leest Dr.Oosterwfjk de Ni'je Ooststellingwarver niet goed,
want ik hebbe al een hiele tied leden een stokkien In dat blad sohreven,om sam de
kopers van inien boekien ôver Terwisga wit te delen,dat de heer B.Pelinok nut flrg
uutzocht het,dat ow'tze eerste Aernt Barels nut }Ufrg kwam en vandaar "was getrouwd.
narr Ooststellingwerf" wit Magdalena van Terwicga2 (zie Pelinoks artikel in
Spint Arwt'n van 1976,nr.4,blz4129-130),
Pt is wel haast nooit te vermieden,dat d' r in gedrokt werk fouten sloepen, en dat zal
dan ok wel de .verklaorLng wezen veur de verkeerde naemen 8,J,v,djalt Blz.26) en
H,I.Reindere(blz.28) .Dat was wezen G.(veur Geert) J.v.d.]3nit en H.J.(veur Jans)
Reinders,waor Ik overigens wel bi'J antekenen wol,dat dezelde fout S.Ja.d.Buit
ok al stam in et artikel van Dr.Oostenwijk In dellieuwe Drentse Volla]nanaic van
1959,blz.138-145,over de Reserve Kas van Appelsche.
Ik wil now eindigen wit nog es een keer te vraogen en Dr.Oosterwijk,waor as die
naeme Oosterloo veur de boerderij Hooch Âppelsche,floreen nonmer 2,weg komt.flc heb be
d'r hiel wat zuuken naar doon,mar nargens heb ik daarvan een vermelding vunneu.Ot
is Dr.Oosterwijk Jn disse kwestie ok ofgacn op etgene Wede Jong daarover schreven
het (Fryske Plaimammen !ir.X? Nar die het ok nooit zegd hoe as 2I1'j en die naeme
kommen isi Dat disse plaetse et "stamlot- van de femilie Oosterloo west het,is
onnogelik: de eerste Oosterloo (Lammert Lefferts) kwam in et lest van de lede
ieuw (om 1795 henne) nut de gemeente Vledder (Doldersum) naar Appelsche.Een
"stamlot" zoj daar dan ok zuuken. moeten.
Mit de Hoogeveena in Appelsche is et haost krek zo: veur 1811 het d'r nooit iene 2,02
wit disse naeme op de boerderij 't Hoogeveene (Appelsche,No,l) woond.De eerste
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