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Een ogenblik weeromme kieken naor et verleden 

Laoten we eerst een teroggeblik doen op et laandschop. Mit de wondsoor-
ten, waor in vroeger tieden Else op ontstaon is. Aj' een huus bouwen wil-
len, moej' eerst zorgen veur een stevige ondergrond. 
Dat hadden oonze veuroolden ok dekselse goed in de gaten, doe zi'j daor 
de velden opnammen om uut te zuken wat de beste streek was om een 
dörp op te stichten. 
De westkaante, en veural et noorden Sr van, keurden ze al mitien of, 
vusen te lege, te drassig en te veenaehtig van grondsiag. Nee, dat kon niks 
wodden. 
Dan de oostkaante mar es bekieken. Now, dat leek hielemaole nargens 
naor: een hoge, dreuge mit heide begruuide zaandgrond, ofwisseld mit 
legere gedielten, waordeur et gehiel slim onslicht was, dus ok niet ge-
schikt om op te bouwen. Dus bleef dr niks aanders over as et midden 
gedielte, een stevige, niet te hoge of te lege, mit heide begruuide zaand-
grond, van zuud naor noord, behalve een wat leger gedielte, niet zoveer 
van de noordgreens of Now ja, ie kun toch ok niet alles verlangen. Aldus 
wodde besleuten: op et middengedielte kwam et dorp Else. 

Wat d'r van etplan terechte kommen is en hoe et d'r biy ston in de begin-
jooren van 1900. Mit et westelike, oostelike en middengedielte. 

Nao et veurgaonde verhaeltien stap ik over naor mien schoelejaoren van 
1916-1923, mit een posien tied d'r veur en Or aachter, van zo ongeveer 
nao 1900 tot 1925-1930, om ien en aander te beschrieven hoe doe alles d'r 
henne lag. Et lege westen eerst mar weer an de beurt: dat grote, veurhenne 
moerassige gebied het in de loop der jaoren deur toedoen van de meen-
sken een geduchte veraandering ondergaon. Et is van veuren naor aachte-
ren veraanderd in een grote grOsvlakte en verdield in willekeurige perce-
len van uutienlopende grootte, gruuizem groslaand, dat an verschillende 
eigeners toebeheurde. De ofscheidings tussen de verschillende percelen 
bestonnen veurnaemelik uut smalle of briedere sloten, die mitien dienst 
deden as ofvoer van overtollig waeter. Disse naost mekeer liggende 
stokken laand wodden meerstal de hujlanen nuumd, want om (Tr koenen 
op weiden te laoten was in die tied nogal riskaant vanwegen de altieten 
nog sompige ondergrond. Disse wieke grond ontston heufdzaekelik, 
deurdat Or inkelde boeren weren, die de heur toekommende sloden niet 
vri'j hullen van ingruuiend grös of aandere gewassen, waordeur dan de 
waeterofvoer stremd wodde. En dat leverde nogal es onienighied tussen 
de boeren onderling op. 



Een schoft laeter kwam thor verbetering in, doe (Tr een waeterschop 
opricht wodde, waordeur de boeren jaorliks verplicht weren de sloden 
goed schone te holen. Toegelieke daormit wodden inkelde al bestaonde 
sloten dieper en brieder uutgreuven en van stuwen veurzien om de waeter-
ofvoer beter regelen te kunnen. Dit weren de zonuumde tochtsloden, waor 
et waeter deur oflopen kon naor de Lende, een klein reviertien dat in 
Tronde zien oorsprong hadde in een koestal. 
Even zudelik van Tronde kwam in die jaoren in de hu] lanen nog iezeroer 
veur, waordeur et waeter in de sloden roodbruun van kleur was. Dit oer is 
in de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, uutgreuven en naor de hoogovens 
ofvoerd. Ok an de zuudkaante van Tronde scheut et lege westen mit een 
briede lappe deur tot op et middengedielte. Niet alles in 't westen was leeg 
laand, zoas bi'] glieks et ok onder Else heurende Zuudhorn, waor roeme 
kaampen en bouwakkers veurkwammen, en et ok in et middengedielte 
liggende De Horst mit zien hoge dreuge zaandgrond en dan op et noorden 
nog Tronde mit de hoge bouwen, de zonuumde Trondiger hoge essen. 
Now et oostelike gedielte in dezelde j aoren. 
In tegenstelling tot et westen, was et oostelike gedielte een nog haost 
oorspronkelik gebied bleven: van zuud naor noord ien groot heideveld op 
dorre zaandgrond, bier en daor onderbreuken deur legere gedielten mit 
een inkelde plasse, een stokkien venegrond of een hoekien bos, waorvan 
op et noorden nogal een flinke hoeke; daorbi'j ok niet te vergeten, op de 
hoogste kop van de heide de zaandverstoeving mit d'r naost de schao-
pedobbe. Laoten we veurdat we naor et middengedielte overstappen eerst 
dit oostelike gebied es wat naoder bekieken, omdat de meensken in die 
tied veur een groot gedielte heur redden mossen mit wat de naoste omge-
ving heur te bieden had. Zo wodden in de zommer plaggen steuken op de 
heidevelden, die nao een tiedlang dreugen, bruukt wodden om de varken-
hokken zo goed meugelik dreuge te holen, mit et veurdiel dat de plaggen 
en de doug van de varkens, deur de dieren zels deur mekeer trapt of wrot, 
prima dong wodde om in et veurjaor de bouwakkers mit te bemesten. Ok 
wodden bi'j de meitied, uut de peer bier en daor verspreid Ii ggende 
stokkies venegrond, nog baggel greuven of lange turf steuken. In de 
butenlocht goed dreugd was dit een beste braandstof, zowel veur de platte 
kookkachel as ok veur de kolomkachel in de woonkaemer. 
Bovendat leup op et noordoostelike gedielte, et hiele jaor deur, een 
koppel Drentse schaopen van zoe'n vieftig stoks los op de heide omnie, 
zien kossien op te scharrelen. 
Behalven bier en thor verspreid staonde hoekies bos, ston dr op et noor-
den nog een flinke oppervlakte an niet al te dikke bomen: dichte opien 
gruuid en stevi g opscheuten ieken hakhoolt. 
Jaorliks wodde in de zommer Sr een gedielte van kapt deur iekschellers, 
de zonuumde Geldersen, die daorveur uut Gelderlaand kwammen om dat 
wark op te knappen. Nao et kappen van de boompies wodde et dikkere 
hoolt in aenties van ongeveer 25 cm. lang zaegd; daornao wodde de 
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schelle Sr ofidopt en in kleine bundelties bunnen om ofvoerd te wodden 
naor een maelinrichting, waor et tot een fien poeier vermaeld wodde, ci 
zonuumde run. Et overbieven blaanke hoolt, de zonuumde taihoolties ver-
kochten ze an elkeniene die Sr mar belang bi'j hadde om et winters te 
bruken as een langliggende branige tegere mit baggel of turf. 
Et dunnere hoolt, de toppen van de boompies, daor wodden takkebossen 
van bimnen en die heufdzaekelik verkocht wodden an broodbakkers, die 
d'r de ovend mit stookten. 
Blift de zaandverstoeving nog over, in de volksmond De Bargen nuumd, 
mit de daornaost liggende Schaopedobbe. 
Op de hoogste kop van et heideveld was een diepe, staorig oflopende 
ronde koele van zoe'n 60-80 meter deursnee, daorin niet veer van de 
westkaante of, een van oorsprong netuurlike zaandklompe in ston, van 
ongeveer 5-6 meter deursnee, en zo hoge as et omliggende heideveld en 
A krek as dit mit heide begruuid. In de ziedkaanten d'r van weren nog 
dudelik de versehillende grondlaogen te zien, waoruut hi'] beston. 
Et leek krek een mit heide bedekt podium of spreekgestoelte, waor a]' je 
dudelik verstaonber maeken konnen en toegelieke ko]' alles overzien. 
An de zuud- en de noordkaante van disse koele weren opsteuven of ems 
opwurpen zaandhoogten, dunegies mit helm of zeegrOs begruuid. 
An de westkaante van de koele ston, los van mekeer, een riegel ronde 
zaandbollen hielendal bedekt mit een appat soort altieten gruunblievende 
heide, daor zommers fel rooie beien an gruuiden, wrang zoerzute van 
smack. 
An de oostkaante leup de koele geleidelik over in een stokkien lege legen 
mit riegheide, mos en grös begruuid veld van zoe'n 60 meter bried; d'r nao 
kwam een steile waand van zaandgrond tot op 'e hoogte van et d'r omben-
nelegen heideveld, daor et in overgong. Op et leger legen gedielte tegen 
de hoge steile waand leupen nog de karresporen van eertieds van zuud 
naor noord en omgekeerd. Krek as dissend leupen ok nut alle viere 
wiendstreken zokke sporen over de omliggende heide, richting zaand-
koele. Naost dit alles lag an de noordkaante d'r van, de Schaopedobbe van 
zoe'n 40 a 50 meter in deursnee. Ondaanks dat hi'] niet diepe was en 
daorbi'j ok nog hoge legen, ston d'r toch winters en zommers dew altieten 
waeter in. In et veurjaor wodden de Drentse schaopen d'r in wasken veur 
dat ze scheerd wodden. Vandaor de naeme: Schaopedobbe. Dit alles over-
ziende gao]' onwillekeurig daenken an de Ba/loerkoele bi'] et Drentse 
Rolde. Zol dit vroeger misschien ok zoe'n eupenlocht-bi'jienkomstplak 
west hebben waor de bewoners vanuut de wiede omtrek bi'] mekeer 
kwammen om van gedaachten te wisselen over belangrieke zaeken, of 
over mieningsverschillen en aandere veurvallen die om een gezaemenlike 
oplossing vreugen? 
Een vri'j plak, waor ieder lopende of mit peerd en waegen of kane kom-
men kon. Wie wet. 



Et middengedielte 

Nao de beschrieving van de west- en oostkaante is now et middeiste stok 
an de beurt. In wel een hiel starke tegenstelling mit de oostkaant het dit 
middengedielte een geweldige veraandering ondergaon in de loop der 
jaoren. As oonze veuroolden, die indertied dit middenstok uutkeuzen 
hebben, et in de beginjaoren negentienhonderd es weer weeromme zien 
kund hadden, geleuf mar dat ze heurzels dan verbiesterd de ogen uutwre-
yen hadden. ifiel die dreuge heidegrond en veerderop et moerassige laand 
was veraanderd in vruchtber bouwlaand en grOskaampen. Deur et hadde 
warken van heur naokommelings en et goed bemesten kon disse enorme 
veraandering plakvienen, mar ok, mit een hieleboel zwietdruppelties. Mar 
kom op, lao'k opholen mit terogge kieken en fanteseren, en me bepaolen 
tot hoe of alles d'r uutzag in et begin van 1900. Om niet alles deurmekeer 
te haelen, zal ik perberen de toestaand zoas die doe was puntsgewies te 
besehrieven, en wel as hieronder angeven: 

1. Ligging en grootte oppervlakte grond. 
2. Grondhoedaonighied. 
3. De wegen en die welke lopen naor de onder Else beheurende 

uuthoeken. 
4. De huzen en aandere gebouwen. 
5. En wat dr veerder dan nog vol gt, zoas b. g. gebruken, 

daegeliks leven en warken, en aandere bestaonde toestaanden. 

Ligging en grootte oppervlakte grond 

Et is vanzels overbodig mar ie kim soms nooit weten en oth kwaod kan et 
ok niet. Else ligt in de zuudoosthoeke van Frieslaand, in de gemiente 
Oost-Stellingwarf, om percies te wezen hielendal op et zuudaende dr van. 
Else is een streekdorp en lopt in de lengterichting van et zudelikste punt 
of, - de Drie Gem ienten - in heufdzaekelik noordelike richting tot even 
veurbi'j et onder Else beheurende Tronde. De totaole lengte van de bi'j et 
dorp heurende grond bedreegi ongeveer 4 km en de brette zal daor niet zo 
Mel yule mit verschillen, dus uutrekend zoen 15 a 16 vierkaante kile-
meter grondoppervlakte. 

Grondhoedaonighied 

In de loop van de jaoren is deur hadde warken en bemesting mit dong nut 
de varken- en koestallen een prima mit humus bedekte vruchtbere eerde 
ontstaon, waor prima vruchten op verbouwd wodden konnen, zoas 
eerpels, haever, rogge, bieten en koolraepen enz, en van de groslanen een 
stevig zwad grös mi'jd wodden kon. Daor koj' laeter in et veurjaor een 
flunk voer huj van winnen. In et veurjaor en de zommer leupen de koenen 



in et laand, waor dan nog genoeg grOs op gruuide om de dieren goed te 
onderholen en d'r best van te melken. De melk gong naor de botterfebriek 
om daor veerder bewarkt te wodden tot botter. Mar dan vraog ie je toch 
of, hoe die omwenteling van dreuge zaandgrond tot vruchtbere grond tot 
staand koinmen is. Dit kon gebeuren deurdat een grootgrondbezitter as 
Lycklama a Nijeholt, eertieds eigener was van verscheiden in grootte 
uutienlopende stokken grond daore, besleut om staorigiesan al die grond 
te verkopen an wie thor mar gading in maekte veur een klein of groter 
stok. Deurdat d'r wel liefhebbers veur weren die dr wel heil inzaggen om 
deur hadde te warken een bestaon op te bouwen, vleug dan ok in een kotte 
spanne tied dat grote terrein in kleindere stokken uutien. Deurdat ieder-
iene die d'r een stok van kocht hadde, ploeterde en vrotte om van de 
dreuge zaandgrond wat goeds te maeken. Deur d'r huzen op te bouwen 
veraanderde et laandschop hielemaol en ok deurdat elkeniene et wat 
aanders indielde wat grös en bouwlaand angaot. As ze dan nao een jaor of 
wat hadde warken en vrotten de bienen een betien onder et gat kregen, 
hadden ze nog wel gien riek, mar toch een redelik goed bestaon. Op zoe'n 
meniere ongeveer het de veraandering meugelik west. En zo was ok de 
toestaand nog in de beginjaoren van 1900. Op et noorden van et midden-
gedielte bet warschienlik vroeger es een grote bos staon, dat laeter deur 
een zwaore storm ommewi'jd of deur ommekappen en mit stobben en al 
uutrooien hielendal verdwenen is, waordeur een ondiepe leegte ontston, 
die al gauw vol waeter leup en in plak van een bos een grote plasse waeter 
was, ok nog in de beginjaoren negentienhonderd. Disse plasse hebben ze 
de toepasselike naeme Stobbepoele geven; d'r leit nog een klein eilaantien 
in: de zonuunide Ovenpolle 

De Heufd- of Straotweg 

De Heufd- of liever zegd de Straotweg, de ienige doe nog verhadde weg 
in et dorp, leup van et zudelikste punt of, de Drie Gemeenten, zo nuumd 
omdat daor drie gemienten mekeer raekten, in heufdzaekelik noordelike 
richting tot even veurbij et onder Else heurende Tronde tot an de noord-
greens. Van et begin of leup de Straotweg ongeveer 2'/2 kilemeter rechtuut 
- rechtan naor et noorden, beug dan of naor et westen mit zoe'n dikke 100 
meter lengte, om thornao weer of te slaon in noord-westelike richting, 
zoe'n 700 a 800 meter tot an Tronde, en leup thor dan mit een wiede 
ronde bocht deurhenne tot an de noordgreens. Dew de nogal uutgestrekte 
lengte van de Straotweg wodde die meerstal onderverdeeld in vier ver-
schillende stokken en ok benaemings, zoas b. g. vanof et zuudpunt tot an 
de schoele: et Zuudaende, van de schoele of tot even veurbi'j de twiede 
bocht: et Noordaende, van et noorden of tot Tronde: de Trondigerdiek, en 
dew Tronde herme bleef et gewoon Tronde. An weerskaanten van de 
Straotweg was netuurlik een baarm, mit thor weer naost dew et grootste 
pat van et dOrp opseheuten elzenhakhoolt krek as ok om verschillende 



groskaampen of bouwakkers en veerdere laanderfjen. Vandaor dan ok de 
naeme Elsloo, of op zien Stellingwarfs: Else. 

De zaandwegen 

Naost de Straotweg weren eTc vanzels ok zaandwegen, die van de straote 
of naor de onder Else heurende uuthoeken leupen, te beginnen op et 
zuudaende mit die van de westkaante of naor et westen leupen. 
De Zuudhornsterweg was een smalle weg mit een pieterig smal voet- of 
fietspattien dr naost en leup naor Zuudhorn. De Buterweg, een aorig 
briede weg mit Sr naost een redelik goed voet- of fietspad, leup vanof de 
Zuudhornsterweg, evenwiedig an de Straotweg mit een tussenruumte van 
een peer honderd meter tot an de twiede bocht van de straote op et noor-
den waor hi'j in overgong. 
De lekeniciene, aenlik meer een reed zonder een voet- of fietspattien mar 
mit an weerszieden een riegel hoge iekenbomen, was een verbieningsweg 
tussen Straot- en Buterweg. 
De Horstweg, een hi'] gedielten lege, natte en hoge, mulle zaandweg leup 
van de Buterweg of naor en over de Horst veerder op de hujlanen an. 
De Koedrift leup van de Straotweg in Tronde of de hujianen in en wodde 
heufd.zaekelik bruukt om et vee naor de versehillende stokken laand te 
drieven. 
De A bbendiek, een redelik briede gemienteweg, leup vanof de straote in 
Tronde, as verkeersweg mit een voet- of fietspad naor et naoburige 
Ni'jberkoop. De wegen die van de straote of naor et oosten leupen, te 
beginnen vanof et zuudaende: As eerste een naemloze verbieningsreed, 
die van de Straotweg of aachter de botterfebriek langes ansleut op de 
Straotweg die naor Zorgvlied leup. 
De Poortingaweg leup vanof de straote tussen de huzen en bouwakkers 
dew naor een inkeld boerderi'j gien en veerder dew tot op de heide. 
De Frankenaweg leup evenwiedig an de veurgaonde tussen kaampen en 
akkers dent tot op de heide en veerder over de heide naor Zorgvlied. 
De Nijeweg, een eupenbaore gemienteweg mit naostlegen voet- of 
fietspad, leup over hoogten en leegten naor Oold-Appelsche, mit een 
ziedtakke naor een peer boerderi'] gies die naost de zaandverstoeving 
stonnen, en even veerderop no g een fietspad dat over de heide in zudelike 
riehting naor Zorgvlied leup. Daorop volgde een smal weggien dat naor 
de Haenepolle gong, waor drie niet al te grote boerderi'j gies stonnen. 
De Peperstraote. Hoewel gemientelike eupenbaore zaandweg mit een 
naostlegen voet- of fietspad wodde disse doe al Peperstraote nuumd, 
vanwegen et feit dat d'r drie femilies mit de naeme Peper an woonden. 
Disse weg begon op et noordaende en leup vanof de eerste bocht in de 
straote over de Polle en de Haer, veerder dent, richting Oosterwoolde, mit 
in et begin al een oftakking naor de zaandverstoeving en een aentien 
veerder nog iene. 
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De Broekslieke was een smal verbieningsweggien tussen de Trondi-
gerdiek en de Peperstraote. 
Dc Haerweg leup as verbieningsweg vanof de straote in Tronde, mit 
naostliggend voet- of fietspad, bezuden de Stobbepoele langes tot an de 
Peperstraote, mit ok nog een kleine oftakking naor et zuden d'r henne. 
Van de krusing mit de Peperstraote of leup de Haerweg veerder deur over 
de [Icier richting Langedieke. 

Dc Tramweg 

Niet van zaand of stien mar een iezeren-iene, een verbiening tussen 
Stienwiek en Oosterwoolde leup deur et hiele dOrp Else, van de zuud-
kaante of eerst een dikke 100 meter an de oostkaante van de straote om 
dan mit een flauwe bocht over te lopen en daornao an de westkaante van 
de Buterweg-Trondigerdiek in Tronde veerder op te gaon. De eerste 
officiele eupeningsrit mit de stoomtram was in et naojaor van 1914 van 
Oosterwoolde of naor Stienwiek bi'] schiemeraovend. Op et punt waor 
Trondigerdiek en Buterweg in mekeer overgaon, hadden de inwoners van 
et noorden van Else een grote boge versierd en over de Tramweg zet en 
thor een hoolten bod in hongen waor deur inboorde gatten 'Welkom' ston, 
mit een branende stallanteern d'r achter waordeur et woord 'Welkom' goed 
te lezen was. 1k was nog mar een joongien van goed vier jaor; toch zie ik 
et nog dudelik veur mi'j: die groep meensken, waaehtende in et schiemer-
donker op de tram. Eindelik, thor kwam hi'j an fluitende en stampende, 
mit grote Iochten op. Et leek wel een moonster geliek, om Sr bange van te 
wodden. Zo ree hi'j onder de boge deur mit een protte geraos en gefluit. 
Et was een hide anweenst veur et dorp, & meensken konnen dr es mit 
naor de maat of es uut praoten gaon, en ok veur an- en ofvoer van goede-
ren. Veur in en uutstappen weren d'r haltes genoeg, wel op vier plakken: 
de Drie Gemienten, Ickenloene, Else-noord en Tronde. 

De huzen en aandere gebouwen 

Et is overbodig hier alle huzen en gebouwen te beschrieven. D'r staot een 
list aachterin van alle mitbewoners in de jaoren 1916-1923, toch wil ik 
veur een inkelde een uutzundering maeken, en wel de vief saksische 
boerderi'jen die dr in die tied nog stonnen. 
1. De grote mit dwasschure op Zuudhorn waor Willem Koopstra in woon-
de, is vanwegens oolderdom ofbreuken. 
2. Een kleinder soort op de Horst is om dezelde reden ok ofbreuken, 
daorin woonde Menzo Bandringa. 
3. Die an de westkaante op et noorden van de straote ston en in die j aoren 
bewoond wodde dew Martinus Bult, is nao de Twiede Wereldoorlog 
othraand. 
4. Disse ston an de oostkaante van de straote, ok op et noorden en was 



bewoond deur Harm Schurer. Is ok deur ofbraok vanwegen oolderdom 
verleuren gaon. 
5. Ston op 'e oostkaante van de Peperstraote niet veer van de eerste bocht 
of en was doedertied bewoond dew Cornelis Cats. Al in oonze schoele-
j aoren zakte daor de schure van in en een peer j aor laeter braande et 
veurhuus of. 
Wat de niet bewoonde gebouwen angaot, daor kom ik laeter wel weer op 
weeronime. 

De bewoners 

Van de bewoners kuj' over et algemien wel zeggen: ienvooldige meensken 
die van rang of staand niks hebben mossen. lederiene nuumde iederiene 
bi'j de veurnaeme van jong tot oold, al mos soms al es de femilienaeme of 
die van de heit d'r bUj bruukt wodden om ante duden wie ze bedoelden. 
De meerste bewoners vunnen hew bestaon in de laandbouw en veehool-
deri'je of gemengd bedrief, cen hiel inkelde allienig in de akkerbouw of 
de veeteelt. De aanderen, misschien een viefde pat van allemaole, hadde 
een aander bestaon zocht, zoas b. g. bakker, smid, timmerman, febrieksar-
beider enz. Ok weren Sr een stokinermig die et wark d'r an geven hadden, 
dus rentenierden. Zo leefden ze mit mekeer in alle tevredenhied vot. Now 
moej niet daenken dat alles heur liekegoed was. D'r mos mar es iene 
wezen die dwas lag. Daor wussen ze dan wel raod mit, want over je henne 
laoten lopen, mossen ze niks van hebben. Al disse bewoners mit mekeer 
vormden as et waore len gesleuten dorpsgemienschop, daor aj' op ver-
trouwen en bouwen konnen in tieden dat d'r hulpe vanneuden was, wat dat 
ok wezen moch. 

De buurtschoppen mitplichten en gebruken 

Nao et veurgaonde now nog wat over de plichten en gebruken die doeder-
tied algemien gullen. Dewdat d'r gien verieninge in et dorp beston veur 
hulpverliening bi'] ziekte en aandere ongemakken, buten et Grune Kruus 
in Makkinge mit iene wiekzuster die behalven et eigen dorp ok nog 
Berkoop, Ni'jberkoop en Else te verzorgen had. Kuj' begriepen dat daor 
niet yule van te verwaachten was, uutzunderd Mel slimme gevallen. le 
weren thordeur meerstal ofbaankelik van de naoste of even veerderop 
wonende bwen. Om daor wat vaastighied in te kriegen en om te weten 
waor bij nood hulpe te haelen was, hadden ze et dOrp verdield in buurt-
schoppen. A'k me niet verzinne in vief stoks, twie op et zuudaende, twie 
op et noordaende en nog iene in Tronde. Elke bewoner of bewoonster 
hadde de plicht om, as dat neudig was, temeensen aj' d'r zels toe in staot 
weren vanwegen gezondhied of leeftied, de aander in et zelde buurtschop 
de helpende haand te bieden, zoas bi'] ziekte, geboorte, overlieden of 
aandere ongemakken daor burehulpe bi'j neudig was. Vewal bi'j jonge 



gezinnen mit een koppeltien kleine kiender mos nogal es bi'j sprongen 
wodden as de mem of heit ziek was en d'r gien maegd in huus was veur et 
huuswark, kienderverzorging of bussebunen. Ok bi'j oolde meensken was 
nog al es hulpe vanneuden. 

BI] geboorte 

As een vrouw bevalen mos en dat gebeurde in die tied nogal een stokmen-
nig keren (zie daorveur de bewonerslist aachterin), wodde de dokter die in 
Makkinge woonde waorschouwd. Een schoffien laeter wodde ok iene van 
de buurvrouwen op de hoogte brocht mit hoe as et d'r veur ston. Mitien 
wodde ok de vraoge steld of ze, as et zoveer was, hew bi'] staon wol en et 
bakeren in de huusholing die weke op hew nemen wol. In de meerste 
gevallen zee de buurvrouw dan: 'Ja, ik hadde al es opmurken... Now, 
maek je glen zorgen dat komt wel veur mekeer. Et zol al reer wezen om 
buren onder mekeer zoks te wei geren.' Nao zoe'n antwoord wodde de 
buurvrouw uutneudigd veur een koppien thee, dan kon ze mitien even 
zien waor as de beneudigde spullegies te vienen weren as et zoveer was. 
As de tied daor was, wodde de dokter waorschouwd en vanzels ok de 
buurvrouw. Beide kommen al gauw om hulpe te bieden. As nao verloop 
van tied de geboorte onder deskundige hanen van de dokter veurspoedig 
verlopen was en de kraomvrouw goed verzorgd al lekker lag uut te rusten 
en ok de poppe, dew de baker stevig in de pakkedoeken wunnen al rustig 
in de wiege of kienderwaegen te slaopen lag, wodde de aandere romp-
slomp beredderd en an de kaant brocht. As nao een posien rusten ok de 
kraomvrouw weer wat op verhael kommen was, wodde op de goeie ofloop 
een flinke glas wien dronken mit de gebrukelike sukerbakke of een 
beschuut mit moesies d'r op. 

Biy wegrae ken 

Et was de gewoonte as in et dOrp iene wegraekt was, dat dan de aandere 
morgens de klokke luded wodde om dit an de bewoners van et dorp 
bekend te maekeit Dat gebeurde op zoe'n meniere dat thor uut opmaekt 
wodden kon, of et een man, een vrouw of een kiend angong die sturven 
was. Dit kon deurdat in et klokhuus op et karkhof een grote klokke hong 
mit zwaore klaank en een kleindere mit lichtere klaank. As een man 
wegraekt was, wodde dr eerst kiept. Dit gebeurde dew drie maol mit 
kotte tussenruumtes iene slag op de grote klokke te geven, waornao ok 
mit rustpauzes dr tussen, de klokke drie keer een kertier luded wodde. 
Gong et om een vrouw, dan gebeurde dat krek zo, mar dan op de kleine 
klokke. Bi'j kiender gong dat op dezelde meniere, mit dit verschil dat dan 
et kieppen mar uut iene slag beston en d'r ok mar ien keer een kertier 
luded wodde, veur eenjonge op 'e grote en veur een maegien op 'e kleine 
klokke. Dit klokkeluden wodde daon dew vanwegen et dorp vaast an- 
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stelde personert D'r nao wodde de timmerman van et dorp opdracht geven 
om die dag de kiste veur de overledene te rnaeken, kaant en klaor, mit 
goed passend ofi-ieember deksel, beslagwark en goed dekkend mit zwatte 
spiritus-verns over te varven. 
Aovens in twieloehten wodde de kiste ophaeld. Deurdat dr gien be-
graffenisveriening beston om alles te verzorgen en te regelen wat et 
wegraeken mitbroeht, was et de plieht van de buurtschop om disse taeke 
goed uut te voeren. Aovens kwammen de naoste buren bi'jmekeer in et 
starfhuus om mit de femilie te bepraoten wat d'r zoal regeld of daon 
wodden mos. Mar veur daor mit begonnen wodde, wodde neffens gebruuk 
eerst de kiste dew een peer buren van de timmerman ophaeld en in de 
veurkaemer plaetst. De blienen of gedienen weren al de hiele dag dichte. 
Daor wodde dan de inmiddels al wusken en verzorgde overledene oflegd. 
Dan volgde onder et drinken van een koppien koffie de beraodslaeging. 
Aldereerst mos de dag van de begraffenis vaastesteld wodden zodat de 
rouwbrieven verstuurd wodden konnen. Ok mos d'r een adverteensie in de 
Ooststellingwarver kraante. De grafgrever, de klokkeluders en de menner 
van de liekkoetse mossen bericht hebben en veural de doomnee ok om te 
vraogen of hi'] de rouwdienst op him nemen wol, en dan mos ok et 
gernientehuus inlicht wodden. Dan kwani nog de vraoge wie tiedens de 
begraffenis de kiste dregen konnen, d'r mossen acht man veur beschikber 
wezen; en wie van de vrouwluden nao de begraffenis de koffie insehinken 
konnen. Nao alles goed deurpraot en vaastesteld te hebben en wie welke 
bossehoppen uutvoeren mossen, gong elk naor eigen huus om aandere 
daegs de kregen opdraeht naor beste kunnen goed te verzorgen. De 
bestuurder van de liekkoetse kreeg nog even de wink d'r veur te zorgen 
dat koetse en peerd d'r op de bewuste dag netties uutzaggen. Op de dag 
van de begraffenis zels kwammen naoste femilie, kunde en buren in et 
starfhuus bi'jmekaander, van waoruut de begraffenis plak vienen zol. 
Midden in de kaemer, op een peer schraegen, ston de kiste mit de overle-
dene, de ruumte die overbleef wodde bezet deur eigen en naoste femilie, 
kunde en buren, en de doomnee vanzels ok. De aandere geneudigden 
vunnen wel een zit- of staonplak in de keuken of gang. As ze dan allema-
ole anwezig weren, vul dr een ofwaachtende stilte, sprak de doomnee 
staonde de liekrede uut en gong veur in gebed. Dan wodde et deksel van 
de kiste neumen om ieder de gelegenhied te geven de dode nog ienkeer te 
zien. Dr nao gong elkeniene de kaemer uut. De ok anwezige timmerman 
sleut dan de kiste. Zo gauw hi'] bier mit klaor was, kwammen de dregers 
de kiste vanuut de lcaemer in de liekkoetse brengen. Was dit gebeurd, dan 
stelden de dregers hew op an weerskaanten van de koetse, aachter mekeer 
staonde, an elke kaante viere. As de koetse daorop staorigan begon te 
rieden, vormde him as vanzels dr aachter neffens oold gebruuk de rouw-
stoet: eerst alle mannen Sr nao de vrouwen. Veurop leup de doomnee mit 
naost him et ooldste mannelike gezinslid van de betrokken femilie; 
daoraachter in volgodder de eigen en naoste femilie en thor aachter de 



kunde en de buren. Bi'j de vrouwluden gong dat in dezelde volgodder. 
Alle mannen en vrouwen weren in et zwat, butendat dreugen alle vrouwen 
een lange zwatte sluier veur et gezichte. Tiedens de duur van de tocht 
ludeden twie klokken. Ankommende bi'j et karkhof dreugen de dregers de 
kiste op 'e schoolders et oprielaentien langes en veerder et karkhof in de 
ronte tot an et eupen grail Daor laggen een peer plaanken over, daor de 
kiste op daele zet wodde. De klokken hullen dan op te luden. In de stilte 
die volgde, sprak de doomnee nog een kot woord om te eindigen mit 'Rust 
in vrede'. Dan zette de stoet him weer in beweging veur de weeromme-
reize. In et starfhuus ston de koffie klaor mit een stok koeke d'r bi'j. 
Tiedens et drinken d'r van wodde nog even naopraot en dan gong elk op 
eigenhuus an- 

De karke 

Al veur disse ieuw ston dr een karke of karkien in Else. Mar dat was dew 
oolderdom in zoe'n minne staot raekt, dat in et begin van 1900 de karke-
raod besleut him of te breken en op etzelde plak een ni'je karke te bou-
wen. Dit was ongeveer op et midden van et dorp an de westkaante van de 
straotweg. Et is glen grote karke wodden, mar toch een beheurlik en aorig 
hecht uutziend gebouw; en veur Else in elk geval groot en roem genoeg. 
De muren bin opmetseld van donkerrooie waolstien, mit een mit pannen 
dekt puntthk en thor weer bovenop an de veurkaante een van hoolt maekt 
torentien. De raemen in veur- en ziedkaanten bestonnen allemaole uut 
bruungeel kathedraolglas in lood, vaaste in de muren bevestigd. De 
ingang an de veurkaant beston uut een dubbeld stel eupenslaonde deuren, 
binnenkommende gong ie linksofslaonde de karke in. An de rechterziede 
was de trappe die naor et orgel leup, dat op een verhevenhied ston daor aj' 
bi'j et binnen kominen onderdeur leupen. Dan kwaj!  in de karke zels, mit 
in et midden de loopgang tot an de preekstoel aachterin en an weerskaan-
ten een riegel baanken veur de karkgangers. De muren weren wit kalkt, 
mar veerder was alle hooltwark, zoas preekstoel, baanken mit betimme-
ring op baankhoogte tegen de muren en ok de trapopgang naor et orgel 
donkerbruun varfd. Daordeur en dew de gekleurde lochtinval vanwegen 
et kathedraolglas was alles mit mekeer et anzien wat somber en staotig. 
Deurdat de twie dorpen Else en Makkinge et niet geldelik op brengen 
konnen om elk een doomnee te onderholen, weren die twie gemienten op 
karkelik gebied bi'j mekeer stapt en vormden saemen iene gemiente. 
Deurdat in Makkinge een pastorie ston, kwam thor de doomnee te wonen. 
Dit saemengaon brocht wel as naodiel mit, dat niet iedere zundag in elk 
dorp een preek wezen kon, mar om de veertien daegen. Opdat de inwo-
ners weten konnen, wanneer as d'r in et eigen dorp een preek was, wodden 
thor zaoterdagaovens veur de karkdienst de klokken luded. Et kwam nog 
al es veur dat d'r hielemaol glen diensten weren, deurtht cit doomnee dew 
een benuming elders alweer vertrokken was. 
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Zo now en dan wodde dan dour een doomnee van eon aandere gemiente de 
dienst verzorgd. Aachter mekeer volgden in do loop der ]aoren mekeer op, 
de doomnees Bruins, Tamniens, De Ridder, Sangers eon evangelist en 
Bos. Jan Voerisnia vervulde et kosterschop en et klokkeluden ok in de 
weke, om negen uro morgens en om vier ure middags. Et bezuuk van de 
karkdiensten was in de riogel niet bioster groot, soms bedroevend klein. 
Do iene doomnee had d'r meet slag van as de aandore om yolk in de karke 
te kriegen. Aachter de karke lag as vanoolds et karkhof, waor in et midden 
et klokhuus op ston, waor twie klokken in hongen, een grote en een 
kleine. An de zuudkaante van de karke leup van de straotweg of, een van 
geelwit zaand anlegd bried voetpad naor et karkhof, mit an weerskaanten 
een hoge briede hede, en op de toegang bi'j de straotkaant eon in et 
midden eupenslaond dubbeld hekke, van iezeren smeedwark en zwat in 'e 
varve mit witte punties op de toppen. Op et aendo, bi'j de toegang tot et 
karkhof, ston een hoolten hekke, wit in de varve. Veur de karke langes 
ston ok een hede, mit veur de oploop tot de karke eon iezeren smood-
hekkien, gruun in de varve en ok mit witte punties. Ok de toegangsdeuron 
van de karke weren gruun varfd. Om et karkhofhonno leup ok eon pad van 
geelwit zaand, mit an de buterkaante d'r ok eon briede hede. 

De schoele 

Et was in juni 1989, zeuven jaor leden, dat de schoele in Else et 150-
jaorig bestaon viorde dew eon reunie te holen your en van oold-onder-
wiezers en oold-leorlingen. Hoewel veurhenne, your 1839, dus d'r al eon 
gelogenhied boston om wat kennis op te doon, zoas lozen, schrieven, 
rekonen en waor moer los in geven wodde. Disse lessen wodden doedor-
tied alliond geven in de wintermaonden in eon gebouwgion dat naost de 
oolde karke ston. Mar deurdat doe allo Mender, klein on groot, in ion 
lokaol ondorwozon wodden, was et veur de moester eon Mole toor olke 
klasso eon bourt to geven en daorbi'j ok nog do odder te holen. Daoromrno 
hadde hi'] d'r as hulpe vaoke eon opscheuten pientere jonge of maegien 
bij van zoo'n veortien of vuuftien jaor oold die do schoele al dourlopen 
hadde. Do reden dat d'r allionig in do winter les geven wodde, zat him 
hierin dat in et vourjaor on do zommor do meorste Mender thuus helpon 
mosson, of op et laand, of bi'j en om huus kloino korwoigies doen mosson 
waor de oolden dour drokke warkzemheden niet an toe kwammon. Dat 
kon doe nog, want eon rogol of wet die veurschreof dat do kiondor naor 
schoele mosseri, beston doe nog niet; ieder was wat dat angong zo vii'] as 
een voegeltien in de locht. Wel was et rogel dat elk kiend, jongo of 
maegien, dat do schoele bozocht on de lesson volgde, olko dag van huus 
eon turf mitbrocht naor schoele, waor dan de kachel mit stookt wodde in 
et lekaol, zodat ze niet verkluumdon tiodons de lesson. Mar in 1839 kwam 
daor veraandering in, doe van riekswoge eon poor hondord motor noorde-
likor, an do oostkaant van do Heufdweg, eon hiel ni'je of hover zogd eon 
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eehte schoele bouwd wodde, mit Or veur een flunk groot speulplein veur 
de kiender en an de zuudkaante Or van een woonhuus waor de meester in 
wonen kon. Dit ailemaole mit mekeer was een grote verbetering want in 
piak van ien lekaol kreeg de ni'je schoele Or twieje, en ok omdat in et 
vervoig niet meer ailienig in de wintermaonden les geven wodde mar et 
hiele jaor dew, mit uutzundering van drie weken vekaansie in augustis. 
Dew disse veraandering mos naost de meester ok nog een onderwiezeres 
of in de volksmond juffer' ansteld wodden, om an de eerste, twiede en 
dadde Masse les te geven in et iene lekaol en de meester in et aandere, an 
de vierde, vuufde en de zesde Masse. Nog even weeromme komniende op 
de drie kiassen in ien lekaol: dat gong doe nog, deurdat lang niet alle 
Mender die naor schoele gongen vanwegen et feit dat Or nog gien wet 
beston die et naor schoele gaon verplicht stelde. Et zol nog jaoren duren 
veurdat et zoveer was, mit as gevoig dat Or verscheiden kiender weren die 
liever thuus bleven as naor schoele te gaon. Ok weren Or oolden die niks 
zaggen in al die geleerdhied die de Mender in schoele opdeden, en die et 
beter vunnen dat ze goed warken leerden, om iaeter de kost verdienen te 
kunnen. Liekegoed, of Or now gien of al een wet beston die et naor 
schoele gaon verplicht stelde, elk veurjaor gongen Or meer Mender 
henne. Of et now was, omclat de Mender et graeg wolien, of dat meer 
oolden deurkregen dat lezen en schrieven kunnen toch zo gek nog niet 
was, et hadde zien veurdielen. Ommes zi'j hadden et zels aitied hebben 
moeten van heuren en zeggen. Zo kon et gebeuren dat de kiassen al mar 
dew, jaor in jaor uut, groter wodden en de meester ales dochte: We zitten 
haost vol, hoe komt dat strakkies nog as dat zo mar deurgaot. Ok doe al 
gui et vaeke veurkommende gezegde: As de nood et hoogst is, is de red-
ding naobij. Want ziedaor, in et jaor 1900 wodde uuteindelik de leer-
plichtwet veur kiender van 6 tot 12 jaor anneumen. Daordeur raekte ok 
meester nut de zorgen, want dew die wet mossen ok de Mender die de 
schoele nog altieten niet bezochten, dit wel doen. Zodoende kwam de 
schoele overvol te zitten en mos Or unt nood een lekaol bij de schoele 
anbouwd wodden. Daordeur mos Or ok nog een dadde onderwieskracht 
ansteld wodden en et tal Mender over de drie lekaolen verdield, en wel zo: 
de kiassen iene en twieje bi'j de juffer in et middelste lekaol, de klassen 
drieje en viere bi'j de ondermeester in et lekaol an de noordkaante, en de 
kiassen vufe en zesse bi'j de bovenmeester in et lekaol an et zuudaende. 
Een zeuvende klasse was niet verplicht, mar weren Or een peer Mender 
die dat graeg woiien dan moch dat. Dc leerjaoren leupen van ien april tot 
ien april van et aandere jaor, et hiele jaor dew, mit uutzundering van de 
drie weken vekaansie in augustus. Van maendag tot en mit vri'jdag, zao-
terdags weren de Mender vri'j en zundags netuwlik ok. De schoele gong 
morgens om negen we in tot twaelf we, mit een kertier paine Or tussen 
van kwat veur eiven tot elf ure, en middags was Or schoele van half twieje 
tot half viere. Daor wodde in 1922 veraandering in brocht. Doe weren de 
Mender op woensdagmiddag vr?j, mar ze mossen thorvew in de piak op 



zaoterdagmorgen al henne. Wat et leren zels angaot: in de eerste en 
twiede Masse mossen de Mender sehrieven, lezen en rekenen leren, en et 
bod van a47, noot en Mies en ok de taofels tot tiene, glad uut et heufd op 
dreunen kunnen. Ok et zingen leren wodde niet vergeten, de beide kiassen 
toegelieke; liefst zo hadde meugelik. In do dadde en vierde Masse wodde 
et al een tikkeltien muuiliker; thor kwam meer tael en eerdriekskunde an 
de beurt: eerst et dorp zels, thornao de gemiente Oost-Stellingwarf en nog 
laeter de perveensie Frieslaand. Een hiele toer was et om al die gemienten 
d'r in te kriegen en de heufdplakken d'r van uut et heufd te kennen, en de 
meren mit de waeterwegen van Lemmer naor Delfziel, en alles an te 
wiezen op 'e kaorte veur et bod. In de viefde en zesde klasse, bi'j meester 
Diekstra, moch in et lekaol in tegenstelling mit do veurgaonde, wel 
zachies mit mekeer praot wodden deur de kiender. 'Mar daenk d'r omme: 
niet te hadde!' Was dit al een veurrecht, ok et leren wodde al mar deur 
muuiliker, zoas do sommen, de tael en de eerdriekskunde. De kaorte van 
Nederlaand kwam veur de Masse, laeter die van Europa en nog weer een 
schoft laeter die van Oost-Jndie, waorvan de verschillende eilanen good 
leerd wodden mossen, en veural van Java mossen ze de perveensies mit & 
heufdsteden leren. Daor kwam dan as ni9 yak nog overhenne de geschie-
denis mit al die vervelende jaortallen en daornaost ok et rekenen mit 
breuken, thor veul Mender grote muuite mit hadden. Rest nog de zeuven-
de Masse. Dat was in de regel mar een klein kiassien deurdat de meerste 
kiender nao et volgen van et zesde jaor de schoele veerwel zeden. Dit 
kleine vri'jwillige groepien kreeg dan van meester nog les in oppervlakte 
berekenen van vier- en driehoeken en cirkels, as ok inhoold berekenen 
van vierkaante en ronde vaoten en daornaost et berekenen kunnen van et 
verbs an gewicht van in waeter legen veurwarpen. Veerder nog van alles 
dat de meester mar belangriek vun, zoas b. g. thermometers, pompe, 
wiendrichtings en gao zo mar deur. Bovendat kregen alle kiassen ienmaol 
in de weke een uurtien tekenen en zingen. Alle maegies uut de dadde tot 
en mit de zeuvende Masse kregen om beurten per lekaol wekeliks een we 
les in haandwarken van 11 tot 12 ure in et lekaol van de eerste en twiede 
Masse. Dat kon deurdat de Mender daoruut vanwegen hew nogjonge leef-
tied op dat we vri'j van schoele hadden. Et haandwarken beston uut: 
breiden, stoppen, ni'jen en bodduren en et wodde geven dew de juffer van 
et lekaol, mit mitwarking van een daorveur anstelde hulpe die et yak goed 
onder de kni'je hadde. Van et jaor 1922 of wodde dew doomnee Bruins 
ienkeer in de weke een we les geven in Godsdienst, tussen 11 en 12 ure, 
et zonuumde vraogeleren. Repotten mit ciefers veur goed of slecht leren 
wodden doe nog niet geven. Dat zaggen ze vanzels wel as et weer ien april 
was. Wie goed genoeg was, gong over naor de hogere Masse en die slecht 
was in leren bleef zitten en mos etzelde jaor nog een keer overdoen. Al 
mit al een Mel pergramme waor niet alle Mender mit inneumen weren. Dat 
bewees wel et vassien dat ze buten de schoele op weg naor huus, opdat 
meester et niet heurde, wel es zongen: 

19 



Kornelis Dkstrg et heufd van de schoele mit zien vrouw A ntje Bouma 



De schoele is een aepehok, hoezee! 
De grootste aepstaot veur de Hass,  
En timmert ze op de ribbekas, hoezee, hoezee, hoezee! 

Mar et was ok wel es aanders, zoas b.g. as et winter was en et ies stark 
genoeg om op te rieden. Dan wodde deur een jonge of maegien middags 
veur et ingaon van de schoele stiekem op et bod scbreven: 

Meester, meester, goeie man, flu het fs weer houden kan, 
Mogen wjj er met de hele kluit nu een uurtje eerder uit? 

En veural as meester Diekstra jaorig was en Aalsje, zien dochter, mit een 
grote schaole vol eierkoeken in alle drie lekaolen bi'j de riegels baanken 
langes gong en elk kiend d'r iene of kriegen moth, now, dan was et feest. 
Dan kionk, nee, dan daeverde et zingen van alle kiender deur de hiele 
schoele heime, en wel driemaol aachter mekeer: Lang zal meester leven, 
lung wi meester leven, long zal meester leven in de Gloria Ze leuten d'r 
tot slot op volgen: Hiep, hiep, hiep, hoera! Toch weren d'r inicelde daegen 
in et jaor dat de kiender op hew tellen passen mossen, wat meester 
angaot. Dat was as meester Diekstra zien haor knippen laoten hadde en ok 
mitien zien baortien of sik een goeie behaande!ing had hadde. Dan wodde 
de daegs d'r nao al gauw dew de kiassen fluusterd: Pus op jongen, de 
meester het et haor dr of El was naeme!ik zo, dat bij et minste onneudig 
praoten of lewaai meester dan funk uut de sloffe schieten of een stevig 
stok strafwark uutdie!en kon. Dat mos dan nao ofloop van de lessen in 
schoele maekt wodden, dus naob!ieven en ok nog daorbi'j strafriegels 
schrieven. 
De meesters enjuffers uut die tied, 1916-1923, weren: bovenmeester K.J. 
Dijkstra, de ondermeesters Betten, Berghuis en Baron, dejuffers Corbeel, 
Vondeling en Hebers, de haandwarkjuffer Wobbigje Prakken en de gods-
dienstonderwiezer doomnee Bruins. 

Et inenten tegenpokken en op schoele kommen 

El veurgaonde in voegelvlocht overzien hebbende: ontstaon, gruuien en 
bluuien van de schoele now nog graeg wal veurvallen of gebeurtenissen 
die ziedelings mit et naor schoele gaon te maeken hadden. Aldereerst et 
tegen de pokken inenten. Veurdat een kiend op schoele moch, mossen ze 
in et jaor d'r-veur veur 't eerst inent wodden tegen de pokken. Dat inenten 
gebeurde dew een dokter in de schoele zels, in et lekaol van de boven-
meester. Dc dokter gaf dan mit een scharp veurwarp, vuld mit entstof elk 
kiend vief kleine krassies op 'e onderaarm, zodat d'r een peer druppelties 
bloed uulkwammen. Nao een bepaolde tied kwam de dokter terogge om te 
zien of de pokken goed opkommen weren, of zoas meerstal zegd wodde 
de pokkens bluuien. Dit opkommen of bluuien hul in, dat d'r a! hiele 
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kleine lidtekenties ontstaon weren van ongeveer een halve centimeter in 
deursnee. Was dit zo, dan was et inenten goed lokt en moch zoe'n kiend et 
daorop kommende jaor naor schoele. Bi'j niet opkommen mos de inenting 
herhaeld wodden. De opkommen lidtekenties bleven nog jaoren laeter 
dudelik zichtber. Was et dan ien april, dan zaj' die kiender, permaantig 
stappende tussen de groteren in, naor schoele gaon, mit in de iene haand 
een hoolten griffeldeuze mit schoefdeksel en een peer nije griffels d'r in 
en in de aandere haand een langwarpige blikken spoonzedeuze, mit an elk 
uutaende een lid (deksel); en binnenin op 'e helte een tussenschottien mit 
an de iene kaante een nat spoonsien en an de aandere kaant een dreug 
schoon lappien. De lei daoras ze op schrieven mossen lag in et lekaol daor 
ze in kwammen te zitten, op 'e baank, klaor veur gebruuk. Bovendat 
hadden die kiender en vanzels ok de groteren, die veer van schoele of 
woonden en in de middagpauze van twaelf tot halftwieje niet naor huus 
konnen om to eten, een trommegien mit brood d'r in, over de schoolder 
hangen, veur onder et middagschoft. 

Et speulen van de kiender op et schoeleplein 

Morgens en ok middags bi'j et kommen op et schoeleplein veur dat de 
schoele ingong, en in et speulkertier zatten de kiender vanzels niet stille 
mar bedochten van alderhaande spullegies te speulen mit mekeer. Mae-
gies bi'j maegies en jongen bi'j jongen. De maegies speulden in de riegel 
nogal rustig, zoas ketsjeballen tegen de schoelemure en dan vaeke om wie 
mit de meerste ballen kon of ze weren an et parkhinken of ruskebreien 
mar ok hiel vaeke touwdaansen, elk veur hour zels mar ok hiel yule in de 
grote bocht. Dan mossen twie et touw drijen en een dadde springen of 
daansen. Bij et beginners wodde dan zongen: 
Inspin de boog gaot in, en hullen ze op mit dri'jen, dan zongen ze: Uit-
spuit de boog gaot uit. Ok vormden de maegies bi'jtieden mit mekeer 
haand in haand lopende of daansende een grote ronde Icing en zongen 
daor dan bi'j: 

Mooie kastanjes, siere, Here, Here, 
Mooie kastanjes, siere, Here om. 
Mag ik ereen van hebben, siere, Here, Here, 
Mag ik er een van hebben, siere, lierel om. 

En veerder gaonde: Wat wil je er voor geven siere, liere, enz. Ok wodde 
d'r dan wel vaeke zongen: 

Die hollen die, die hollen darn-, 
die hollen die, die hollen daar. 
Ze namen afscheid van elkar, 
die hollen die, die hollen daar. 
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Ze liep de straat al vrolf/k rond, 
ofzU ook jets verkopen kon, 
Die ho/len die, die ho/len daar, enz. enz. 

De jongen wussen heur ok wel te vermaeken; heur spullegies weren 
meerstal wat drokker as van de maegies. Zoas bi'j et hoepelen of peertien 
mennen, waorbi'j de iene j onge peerd en een aandere de beer was, die et 
peerd mende. Bi'j allebeide spullegies gong et d'r meerstal omme wie et 
hadste kon. Schere -me-stomp, een soon deurloopspu!, was wel iene van 
de meerst woeste spullegies die ze bedaenken konnen; dat wol soms nog 
wel es haost op vechten uutdri'jen. Et toppezetten was een wat rustiger 
spul, mar al geveerliker, want sleug ie mit de zwiepe - een stok mit een 
aentien klapkore d'r an - wat al te stief, dan wol de toppe nog wel es deur 
een schoelerute vliegen. In de haast begon et knikkeren, zowel bij de 
jongen as de maegies, niet om knikkers mar om nuunders. Meerstal 
jongen bi'j jongen en maegies bi5 maegies, mar ok wel as et zo uutkwam 
gemingd. Et gong meerst mit k!eine groepies van vuufofzes kiender bi'j 
mekeer. Urn an dit spul mit te doen, mos elk kiend een ponge vol nuun-
ders bi'j him hebben en een glaezen knikker. Veerder was bFj et spul een 
muurstien neudig die mit iene van de p!atte kaanten op 'e grond kwarn te 
liggen. Dit nuumden ze de pik. Daor mos elkeniene die mitdee, een nuun-
der op zetten mit de holle ziede naor boven. Dit nuumden ze: et munt 
staon van de nuunder. Een peer meter van de pik of wodde een strepe op 'e 
grond trokken de zonuumde miente. Daor vanof mos ieder die an et spul 
mitdee, beginnen, om te perberen zovule meugelik nuunders van de pik 
binnen te hae!en. De spu!riegels weren: tiedens et spul moch ie met mit de 
knikker gooien, mar van de gekroemde wiesvinger, mit de doeme weg-
schieten; daorb?j mos de haand op 'e grond liggen blieven. Ok moch ie 
een aandere speulder of mekeer d'rof schieten deur zien of heur knikkers 
te raeken en die moch dus met meer mitdoen. Kwam iene in et spul mit 
zien knikker een haandbrette van de pik of te liggen, dan moch hi'j Of 
weer de spe!ruumte inschieten of perberen een nuunder van de pik te 
schieten. Lokte him dat en was daor de nuunder bi'j omkieperd mit de 
bo!le kaant naor boven - wat kruus betekende - dan moch de speulder de 
nuunder holen. Kwam iene toeval!ig mit zien knikker stief tegen de 
aander te liggen, wat dossie betekende moch hij as et zien beurt was, met 
meer schieten, mar mos dan mit de knikker tussen doeme en wiesvinger 
op een hoogte van ongeveer 20 cm boven de pik mit nuunders gaon, om 
de knikker daor op valen te laoten. Kieperde daorbi5 dan iene over de kop 
en et kruus mit de bolle ziede boven, dan moch ok de speulder de nuunder 
ho!en. Weren nao een posien tied op iene nao a!!e speu!ders d'r of scheu-
ten, dan moch de !aest overbievene van de pik opstrieken en in de buse of 
pong stoppen. 
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De botteifebriek 

Ft was eertieds zo dat de boeren of aenliks beter zegd de boerinnen, zels 
de hotter maekten van de melk die de koenen hew opleverden. De meerste 
boerderijen hadden daorveur een appatte ruumte tussen veur- en aaehter-
huus, de kaarnhoeke, waor dat wark plak vienen kon. Dit bottermaeken 
was een bewarkelike en tiedrovende bedoening die iedere dag opni'j weer 
weeromme kwam. Gien wonder dat d'r wel es boeren weren die dochten: 
Altieten die botterniaekeri'je, zol daor op ien of aandere meniere niks op 
te vienen wezen, b.g. et gezaemen!ik verwarken van de melk. Mar ja, hoe 
dit veurmekeer te boksen? Totdat op een zeker tiedstip in de Iaestejaoren 
van aachttienhonderd zoe'n febriekien in warking kwam. Daor konnen de 
boeren die daor veur vuulden, heur melk verwarken laoten tot botter. 
Leup dit in de beginjaoren niet zo biester hadde, nao verloop van tied 
kwammen d'r almar meer boeren bi5 die d'r wel heil in zaggen. Dit 
zuvelfebriekien ston liek tegenover de karke. De bewarking van de melk 
gong niet maehinaol, alle wark mos mit haandkracht gebeuren: de kaarn 
dri'jen, de melk ofromen en de klaor drfjde hotter kneden en inpakken 
veur de verkope. De melk wodde daegeliks ophaeld bi'j de boeren en de 
ofroomde melk weer thuus brocht mit ok nog een fluttien soepe. Jenkeer 
in de veertien daegen wodde onder oftrek van de verwarkingskosten et 
melkgeld toegelieke mit de ondermelk thuus bezorgd. Opdat dit melkgeld 
niet in verkeerde hanen terechte kommen zol, hadde de me!krieder een 
toeter bi'j him om de boeren te waorschouwen dat d'r melkgeld was. 
Aen!iks was die toeter overbodig en hi'j wodde dan ok zelden bruukt, 
want de boeren, of aanders wel heur vrouwen, wussen donderse goed, 
wanneer et weer de deensdag was dat et botterbriefien kwam, in een enve-
!oppien mit et baore ge!dbedrag d'r bi'j in, dat ze beuren konnen. Meerstal 
zaggen ze d'r riekhalzende naor uut. Soms vul et bedrag wel es tegen, mar 
aandersomnie ok wel es wat mit. 
Zo staorigan in de loop der jaoren gruuide et tal boeren die melk leverden. 
Dat et febriekien wodde te klein en d'r mos naor een aander stee uutkeken 
wodden om een grotere febriek op te zetten. Dit !okte op et zude!ikste 
aende van Else, of liever zegd op de Drie Gemeenten. Daordeur kon, doe 
et ienkeer klaor was, meer melk verwarkt wodden, hoewel nog op deze!de 
meniere as in de oolde febriek: mit haandkracht dus. Mar nao dat d'r een 
tal jaoren zo warkt was, kwam d'r veraandering in. Niet a!!ienig dat d'r 
stoomkracht in anbrocht wodde, ok et keze maeken wodde anpakt. Dat 
was mitien een flinke uutbreiding, mar had ok as gevoig, dat de boeren in 
p!ak van onderme!k doe waai thuus kregen, deurdat de keze uut de onder-
melk maekt wodde. Toege!ieke mit disse grote veraandering bes!euten de 
boeren mit mekeer d'r een kooperaosie van te maeken. Daor wodde 
e!keniene die melk an de febriek leverde vanzels lid van. Dat hul in dat 
tegenvalende kosten mit mekeer dreugen wodden mossen mar daor ston 
tegen over, dat as d'r hogere weensten maekt wodden d'r ok die!d wodde. 
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Zo her de botterfebriek nog jaorenlaank warkt onder leiding van direkteur 
O.J. Knol. 

De mettle 

De rogge- of zaodmeule van Hendrik Bolding ston in oonze schoelejaoren 
en ok nog lange tied d'r nao, zoemers en winters en veural in de haast, as 
de dOskmesiene bi'j de boeren langes west hadde om et zaod te dOsken, 
florissaant te dri'jen mit zien lange wieken, al naor d'r wiend ston bespand 
mit vierde, halve of volle zeilen. Bi'j wiendstil weer lokte dat vanzels 
niet, mar bij storm kon dat nog yule minder, omdat d'r dan kaans was dat 
de wieken op 'e loop gongen of zo as ze dat nuumden op hol sleugen mit 
raampzaolige gevolgen. Bi'] geunstig weer wodde d'r rogge, tarwe, mais 
of aandere soorten zaod tot mael vermaelen, tussen de twie zwaore 
meulestiender, de onderste, stilliggende, c/c leger, en de bovenste, dri'jen-
de, de loper. As tiedens et maelen alles volop in warking was en de 
mulder een vrolik deuntien leup te fluiten kon et zo geheimzinnig huselik, 
mar ok mitien haost angstanjaegend wociden in et bitmenste van de meule. 
Dat ronken en knarpen van de meulestiender over mekeer, en et kraeken, 
kreunen, piepen en sidderen deur de gebienten van de meule, et leek dan 
of alles op zien grondvesten te trillen ston. Kwam ie dan buten op 'e stel-
ling dan was et uutkieken geblaozen daj' gien tik kregen van de lange 
almar rondmijende wieken die vlak over de stel ling scheerden. Want bi'j 
wat een stieve wiend hadden die al gauw een gang van zoe'n 50 tot 100 
km in et ure. Nao et maclen wodde et rogge- en tarwemael veur et groot-
ste pat verkocht an de broodbakkers uut de omtrek. De overbieven rest 
wodde meerstal tegen maelderskosten terogge leverd an de boeren daor et 
weg kommen was. Die bruukten et as voer veur de varkens of aander vee, 
en zo now en dan ok wel es veur heurzels: deur d'r brij van te koken om 
as middageten te bruken. Deurdat de mulder naost de maelder?je ok een 
kleinhaandel hadde in aandere maelsoorten en zaoden as die in eigen dorp 
verbouwd weren en ok mit deurdat h?j zels mit peerd en waegen alles an 
de boeren uut de omkrieten ofleverde, brocht him dit deur goed anpakken 
en niet op een ure te kieken wel gien riek, mar toch een redelik goed 
bestaon op. 

Hoe en waorveurze leefden in de beginjaoren 1900 

Ronduut zegd et was warken, eten en slaopen, mit zo now en dan - en dan 
nog meerstal b?j aovende - naor een vergeerdering of teniel-, zang- of 
meziekuutvoering. Ok gongen ze wel es uut aovendpraoten en dan as et 
een betien kon bi'j lochte maone, want de verlochting in et dorp was nogal 
an de krappe kaante en ie wollen toch wel graeg zien waor aj' leupen. Uut 
praoten gaon deur de weke kwam in de riegel niet yule van, daor weren de 
zundaegen goed veur. Deur de weke was et warken geblaozen, en niet zo 
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zunig ok, van morgens vroeg tot aovens laete. Alles om et bestaon en om 
eten op taofel te kriegen. Et meerste d'r van mos kommen van eigen grond 
zoas b. g. zaod, eerpels, koolraopen, wieke- en hadschellebonen, grune- en 
grauwe aten en fruit, zoas appels, peren en proemen van de vruchtbomen 
in de appeihof. Daorboven nog de melk van de koenen en et spek en et 
vleis van de varkens waor d'r altieten wel iene van slaacht wodde in de 
haast, want de mannen en ok de vrouwluden weren bi'j et middageten 
nogal happig op een plakkien braoden spek, of een stokkien v!eis of wost. 
Et was ok hiel mooi en veurdielig et eigen eten zels verbouwen te kurmen 
en in huus te hebben, mar vraog niet hoevu!e wark daor veur daon wodden 
mos. En dat alles mos op stelde tieden klaor wezen. Urn dit allemaole op 
tied beredderen te kunnen hadde een boer mit een aorige grote boerderije 
rneerstentieds een vaaste arbeider of een boven- en onderknecht in dienst. 
Want vergeet niet, al et te verrichten wark mos gebeuren mit haand-, man-
en peerdekraeht. Daorveur wodde dan ok altieten ien, twie of drie peerden 
holen al naor gelang hoevule bouw!aand en grOs!anen bewarkt wodden 
mos. 
Ft begon drekt al in et vroege veurjaor mit et bernesten van de bouwak-
kers, de kaarnpen en veerdere grOslanen. De mest veur de bouwen beston 
meerstal uut dong uut de varkenhokken of potstal; veur de kaampen om 
en bi'j huus koestront uut de gropstal mingd mit zwatte eerde. Veur de 
leger legen gros!anen bruukten ze doe ok al slakkemael, half om half - 
mingd mit ka!izoolt, dat d'r mit de haand over strijd wodde. Dan volgde 
mitien et omp!oegen van et bouwlaand, waornao et poten en z?jen an de 
beurt kwam. Al mit al een zwaor en verrnuuiend wark, al dat gestraampel 
en geklof in die losse bouwgrond. Dan dee heur de pochel d'r zeer van of 
weren ze zo stief as een plaanke. Urn dan weer een betien in de lieken te 
komrnen kregen ze wat behendiger wark te doen, zoas de tuun ommespit-
ten en inz?jen of poten of omdat de koenen weer in et !aand leupen de 
stallen schone rnaeken. Dat was nogal een dreeg kerwei, mar ok et vrouw-
vo!k sprong vaeke bi5. As alles weer beredderd was in en om et huus, 
wodde et neudig tied om te baggelen, of turf- of plaggestikken en die in 
de kommende zoemertied dreugen te !aoten. As ze mit die warkzemheden 
klaor weren ston et mi'jen en hujjen veur de deure. Dat was altied een 
biezunder drokke tied, want bi'] de meerste boeren mos alles nog mit de 
haand daon wodden, deurdat de boeren over et algemien nog niet een mi'j - 
of hujmesiene riek weren. Dan mossen ze soms daegen an de zende staon 
om et gros d'r of te kriegen. En was et dan nao een dag of wat an et hujjen 
toe en et was mooi weer, dan stonnen ze vaeke mit een man of viere, vufe 
an de harke om alles bi'j mekeer te kriegen en in oppers te zetten. Bij 
zoe'n drokte gongen ze veur et middageten niet naor huus. Dat wodde 
deur et vrouwvolk in et !aand brocht, zoas b.g. pannekoeken of potstro 
mit d'r aachteran veur elk een stevig hod soepengottenbri5. Now, dat 
smaekte heur wat !ekker zo in de vr?je netuur. Een schoffien laeter wodde 
et huj' oplaeden en in de schure in de hujvakken brocht, mit de hope dat et 

KO 



niet beginnen zol to bruuien dat et zwat wodde, of op 'n alderslimsten dat 
d'r braand van kwam. Nao disse jachtige hujjeri'je volgde d'r een wat 
rustiger posien, waorin de eerpels en bieten nog es deurschoffeld wodden 
en de branige in et vene ominestoekt. In et begin van augustus begon et 
mijen van et zaod zoas de rogge en haever. De mQjer veurop mit de zende 
en daoraachter de weller, die mit de weihaoke in de haand de bossen 
maekte; en daoraachter de biender die mit strobaanties de bossen tot 
garven bun. Was de akker mit zaod d'r hielemaole ofmi'jd en burinen, dan 
zetten ze mit mekeer de garven in gaasten en gongen ze nao, hoevule 
vieme de akker opbrocht hadde. Ongeveer een woke laeter bi'j good 
dreugend weer temeensen wodde et zaod naor huus reden en in dikke 
ronde bulten op et hiem daele zet, good ofdekt mit al doskt en uutsloekt 
stro, krek as een rietdak. Laeter in de wintermaonden wodde mit de viegel 
op 'e dele dOskt. Et was wel een gezellig mar ok tiedrovend wark, dat 
geklep van de viegels op 'e maot. Een tal jaoren laeter kwam de 
dosmesiene bi'j de boeren langes om et zaod to dosken. Dan waj' in iene 
dag klaor mit waor aj' op 'e ooide meniere een halve winter mit an et wark 
weren. Nao et oogsten van et zaod wodde et kaele stoppellaand opni'j 
ommeploegcl en wodde op elke akker appat knolle- en sparrezaod inzi'jd, 
dat iaeter in de haast, as et voigruuid was bruukit wodde as veevoer as de 
koenen alweer op 'e stal stonnen. In et kotte posien tied dat volgde 
wodden de branige en de steuken plaggen thuus haeld en nog wat naogros 
wunnen. Zo staorigan begonnen ze mit de veidvruchten to rooien, zoas 
eerpels en bieten. As dan ok de gruuntetuun beredderd was en om huus 
henne de boel wat opruumd, dan konnen ze nao een drok jaor rustig de 
wintertied ingaon. En as de boor tevreden weeromme kieken kon op een 
good j aor en een roeme oogst, dan wodde daor aovens mit een kanne 
sukeiaomelk mit d'r bi'j een flunk stok koeke mit zien alien op fooid. Mar 
niet aHiend de boor mit zien knechten hadde et drok had, ok de vrouw mit 
de maegd wussen daor van mit to praoten. Vaeke hadden ze ok nog een 
koppeltien kiender om hanen, die klaor maekt wodden mossen om naor 
schoele to gaon. As dat an kaante was, konnen ze beginnen mit et huus-
wark te doen. Eerst de bedden opmaeken, wat nog niet zo makkelik was 
deurdat et allemaole in bedsteden gebeuren mos want siaopkaemers weren 
d'r nog bielendal niet. Daornao de vloeren anvegen en et huusraod ofstof-
fen, waorbi'j onderdehaand ok zorgd wodden mos dat d'r een ketel koffie 
klaor kwam. Die wodde mit een peer stokken brood en koemegies naor de 
manluden brocht, die op et laand an et wark weren. Weeromme in huus 
dronken de vrouwen ok eerst een bakkien koffie en gongen dan eerst 
buten om huus henne de boel oprumen en de patties anvegen. Intussen 
weren ok de melkbussen van de febriek weeromme kommen en mos de 
maegd an et bussebunen, wiels de vrouw zels begon mit et middageten 
klaor te maeken; en wel zovule dat d'r middags nog een flinke stael nao et 
eten overbleef. Want aovens een half uurtien veur et naor bedde gaon 
wodde meerstentieds ok nog es weer waarm eten. Daor wodde et op- 
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waarmde prakkien dat d'r middags overbieven was dan veur bruukt. Daor 
ko]' lekker op slaopen. 
In et veurjaor kwam de grote schoonmaek om de hoeke kieken. Eerst 
mossen de manluden de schostiens raegen, want die weren deur et al de 
hiele winter stoken mit hoolt, baggel of turf, d'r niet schoner op wodden. 
Daornao kwam et vrouwvolk in et spier om, waopend mit ziepwaeter, 
spoonze, wasdoeken en bossel alle woonvertrekken en wat d'r los of 
vaaste in ston, terdege schone te maeken. Ok kelderruumte en de bedste-
den wodden niet vergeten. Daornao kregen de kachels en piepen een goeie 
beurt deur ze te poetsen mit zebra-kachelglaans totdat ze blonken as een 
spiegel. Ok et huusraod kreeg een goeie beurt mit wriefwas en stevig 
uutpoetsen. Dan was et toe an et ophangen van de wusken of nije glaes-
doeken of gedienen. As dan ok op 'e schone dweilde vloer een ni'je 
chinematte kwam te liggen en d'r om henne de vloer rood varfd was, zag 
alles d'r weer piekfijn uut, zodat et kieken lieden kon. As alles binnen 
klaor was, mossen butenomme de raemen, deuren en geuten nog schone 
maekt wodden. As laeste wodde de stookhutte es flunk onder hanen 
neumen. Weren dan ok nog van et pattien naor de weg en de oprit de 
gröskaanten wat bijsteuken en d'r wat wit zaand opstri'jd, now, dan ston 
zo mit mekeer alles d'r riaant biij.  Laeter in de hujjinge kwam dan nog een 
drok schoffien tied mit eten koken en koffie- of theezetten en naor de 
manluden in et laand brengen. Veerder brak d'r een wat rustiger tied an: 
gruunten uut de tuun inmaeken, verstokken van kepotte kleren of breien 
en ni'jen en wat d'r veerder nog meer te doen vul. Totdat in november et 
an huus slaachten anbrak. 

Et an huus slaachten 

November-Slaachtmaond. Ja, dat was vaaste riegel. As wij morgens naor 
schoele leupen, konnen we hier of daor wel een varken raozen heuren dat 
slaacht wodde en op 'e slaachttaofel vaasteholen wodde dew een stok-
mennig manluden. Et lag dood te bloeden nao et stikken dew de huus-
slaachter. len van de helpers vong et bloed al rurende op in een enmier, 
zodat et niet klonteren kon. In de meerste gevallen gong et om een al wat 
oolder varken dat al een keer of wat biggen brocht hadde en daornao mit 
rogge, mals en melk vetmest was. As dan even laeter et varken doodbloed 
was, kwam de vrouw van de boer mit de draankflesse en een reumertien. 
leder die hulpen hadde kreeg om de beurt een borrel mit as eerste neffens 
de riegel de slaachter. Nao disse vaaste gewoonte, of plechtighied wodde 
begonnen mit et dier schone te maeken. Et varken wodde overgeuten mit 
hiet waeter en d'r nao wodden mit krabber of aander gereedschop alle 
haor en aandere ongerechti gheden verwiederd. Dan wodde et varken 
eupensneden om et van de ingewaanden te ontdoen. Et zo van buten en 
binnen schonemaekte dier wodde mit de aachterpoten op een ledder 
vaaste bunnen. De ledder mit et varken d'r op wodde buten tegen de 
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butermure zet, waor et de veerdere dag tot de aovend staon bleef om of te 
koelen. De slaachter vertrok naor huus om aovens bij donker weeromme 
te kommen. De huusvrouw en de maegd ok al drok in de weer, begonnen 
eerst mit hulpe van de man of de grotere kiender de daarms van birmen 
schone te maeken en een keer deur te spulen. In de daegen d'r nao wodde 
dat nog es een stok of wat keren herhaeld. De laeste keer wodde dat nog 
es mit soepe nao daon om de daarms zuver te maeken veur et gebruuk: d'r 
wosten van te maeken. De in die tied ofkoelde emmer mit bloed wodde 
anmingd mit roggenmael tot een stevige pasta of deeg om de al klaor hg-
gende wit-linnense zakken of poeden van zoe'n 25 cm. Iengte en 12 cm. 
wiedte te vullen. In een grote wasketel of stookpot wodde et geer kookt 
tot bloedwost, die bij de broodmaoltied in plak van roggenbrood eten 
wodde. Aovens bij donker kwam de slaachter weeromme om bij et locht 
van een stallanteem et varken of te houwen, of ok wel zegd: offiakken. 
Dat beston uut et in kleine of grotere stokken snieden, hakken of zaegen 
van et slaaehte varken. Daornao wodde alles, zoas spek, vleis enz. goed 
inzoolten en peperd op een wit laeken op de keldervloer opstaepeld. Daor 
b!eef et zo een veertien daegen liggen. Klaor hiermit hadde de slaachter 
zien dagure verdiend en trok weer op eigen huus an. De al in twienen 
hakte kop van et varken wodde deur de vrouw in een emmer mit pekel-
waeter zet om uut te trekken. Aandere daegs wodde in een grote panne 
goed geer kookt, waordeur et vleis en et spek makkehiker van de botten 
los leuten. Dat wodde, goed inzoolten en peperd, tussen twie platte 
bodden onder drok zet, zoe'n veertien daegen lang. Dan was de heufdkeze 
k!aor en kon bruukt wodden as broodbeleg, krek as ok de dubbeld kookte 
lever en de twie nieren, de riekemannen. Nao een dag of wat wodde et 
bovenan op de staepel liggende vleis uut de kelder haeld. Et wodde Lien 
sneden en bruukt as vulling veur de dunne daarms om d'r metwosten van 
te maeken. Van de clikke daarms wodden gotwosten maekt deur ze te 
stoppen mit gofte, mingd mit stokkies spek. Die wodden dan an de 
zoolderbalken hongen om te dreugen. De happen reuzel en et plokvet 
wodden uutsmulten. Et vet dat vri'j kwam, wodde beweerd in een grote 
panne of meertien om laeter bruken te kunnen bij et braoden van vleis, 
ribben of aanders wat. De bij et smulten overbieven kaonen weren lekker 
as broodbeleg of bij et nñddageten veur over de bonen en grauwe aten. 
Een dikke veertien daegen laeter wodden de zieden spek en al et aandere 
vleis uut de kelder haeld om an de zoolderbalken of in de schostien of in 
et rookhokke op zoolder dreugen of token te Iaoten. Daor bleven laeter ok 
de zieden spek hangen om ze bedarfvri'j te beweren. Al et aandere klein-
goed zoas wosten, ribben, poten, enz. wodden nao et dreugen inlegd, 
hielendal in zoolt bedekt, in een grote keulse kruke, zodat d'r gien schim-
mel op kwam. As dan alles zo beredderd en an kaant was, leut de vrouw 
een zocht van oplochting mar ok van voldoening heuren. 
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Trouwen 

As een j ongkerel en een ongeveer even oolde of liever zegd j ongemeid or 
nao een tiedlang verkering ions wodden om toekommende meie trouwen 
to gaon, mos d'r al bi'jtieds ommezien wodden naor een gesehikt stee of 
spullegien daor ze dan wonen kormen en hew brood verdienen. Klein of 
groot, al naor gelang d'r geld was om to besteden. As dat uuteindelik, nao 
con peer keer et heufd stoten to hebben lokte, wodde al zo ongeveer de 
daotum bepaold dat ze dan trouwen zollen. Kwam lacter daorop de maond 
meie in zicht, dan gong de jongeman op een vri5dagmorgen naor et 
gemientehuus om de geboden an te geven, zovule zegd: daor to vertellen 
wat et doe! was. De ambtener stelde een peer vraogen en mache wat 
antekenings. Dan zee hij tegen jongeman dat hi'j mit zien anstaonde 
ankem woke vri'jdag weeromme kommen kon veur naodere infermaosie. 
Ze stonnen dan in ondertrouw. Veertien daegen Iaeter kon dan et trouwen 
plak vienen. In de twie woken dat ze in ondertrouw stonnen, konnen ze 
mooi de beide zundaegen die daor in vullen, bruken om de brulloften te 
holen. Dc eerste keer bi'j de oolden van de bruid an huus en de twiede 
zundag an huus van de bruidegom zien oolden. Op die meniere brak Sr 
nog een drokke tied veur beiden an, want dew de woke mos cFr nog Mel 
yule daon wodden dat ok beslist mos veurdat de trouwdag was. Ok de 
beide tussenliggende zundaegen, as de brulloften holen wodden, konnen 
ze met mit beide harien over mekeer zitten, mar mos d'r ok ommeraek 
anpakt wodden. Dat d'r mos nog hadde aevenseerd wodden want de eerste 
van de twie zundaegen, - die bi'j de oolden van de bruid - was al hid 
dichtebi'j. Zundagsmorgens om een ure of elven henne ston d'r in et huus 
van de bruid hew oolden alles blinkend en oppoetst bi'j; een panne vol 
lekker braoden vleis ston in de ovend van de kookkachel dew en deur 
geer te wodden en een kanne mit geurende koffie ston op et lochien te 
pruttelen, waachtende op de komst van de bruidegom en zien oolden, die 
vanzels ok de hide dag to gaaste weren. As ze even laeter ankommen 
weren en allemaol mekeer begroet en fielseteerd hadden mit een stevige 
haanddrok, want tuten was d'r nog niet bi'j, mit or in ondertrouw staon van 
etjonge peer, wodde de veurkaemer opzoeht waor veur or bruidspeer op 'e 
taofel een verrassing to waachten lag. Veur de bruid een klein mar ieuwig 
mooi veldboeket van dreugbloemen om to dregen tiedens de beide brul-
loftsdaegen en op 'e trouwdag, en veur de bruidegom een lange Gooldse 
kalken piepe, daor de staele van kruuslings omwunnen was mit een smal 
rood en blauw lint, b?j de kop mit een strik an mekeer vaaste hecht, mit 
daor nog ccii deuze vol tebak bi'j en een deusien lucifes cm es op to 
stikken as Mi daor zin an kreeg. Nao disse kotte plechtighicd die staonde 
holen wodde, kreeg elk een zitplak anwezen: as eerste et bruidspeer veur 
de schostien, naost de bruid de beide inemmen en daortegenover naost de 
bruidegom de heiten. Veerderop stak et met zo nauw meer waor ze zitten 
gongen. Ur weren altied wel een peer helpsters veur et inschinken van de 



koffie en et prissenteren van een stok gebaktaorte of koeke. Zo verleup de 
dag mit gezellig en drok praoten en mit om een ure of iene henne d'r een 
!ekkere middagmaoltied. Al gauw vul de aovend in en mos de kaemer 
veurmekeer broeht wodden, zodat as de gaasten kwammen, d'r zovule 
meugelik plak was om te zitten. De veurkaemer en de woonkeuken wodde 
veur die aovend evenpies uut de schenieren licht. Dat was ok veur et 
gemak van de helpsters om bi'j et bedienen makkeliker van et iene vertrek 
in et aandere te kommen. De eerste gaasten kwammen opdaegen en niet 
lange d'r nao keutelden ok de aandere buren en inkelde goeie bekenden 
binnen, allemaole mit temeensen per huusgezin een pakkien onder de 
aarm, dat ze mit een wel gemiende haanddrok en fie!setaosies an et 
bruidspeer overhaandigen. Nao et uutpakken dew de bruid kwammen 
daor verschi!!ende verrassingskedogies uut. Dr wodden doe nog gien 
verlang!iesies bruukt, waordeur et gebeuren kon dat d'r twie ge!iekese 
kedogies bi'j de staepel laggen deurdat de gevers van mekeer niet wussen 
wat de aander gaf. D'r weren gebruuksdingen b?j die et bruidspeer hiel 
goed bruken kon. In et eerste plak netuur!ik de bruid, die dan ok een 
betien verbiesterd en b!iede alles bekeek en an alle gevers en geefsters 
hew hatte!ike daank betuugde. Dan nammen al !e anwezige gaasten een 
zitp!ak in, et jongvo!k mos, omdat et in de veurkaemer te vol wodde, een 
plakkien in de keuken opzuken, wat ze niet slim vwinen ok al omdat de 
helpsters as ze een ogenblikkien vri'j hadden, daor ok zitten mossen. Mar 
veur!opi g hadden die et wel drok, omdat ze koffie inschinken mossen en 
gebak ronddie!en. Zo gezellig om de taofel henne en drok praotende mit 
een koppien koffie veur heur kwam bi5 de manluden et praot al gauw op 
et koo!de en schraole veurjaorsweer, of hoe et mit de ka!verije gaon was 
en al zowat henne. Mar zo now en dan s!eup d'r ok wel es een mop of grap 
tussendeur, waor dan smaekelik omine !acht wodde vanzels. Bi'j de 
vrouwen gong et ok al krek liek zo: netuurlik de schoonmaekeri'je, nije 
gedienen ophangen, hoevule kiender dit veurjaor in et dOrp geboren 
weren en waor nog iene te verwaachten was en vanzels gong et praotien 
ok over de veurjaorsgriep en aandere verkoo!dheden. En zo gong et praot 
van mannen en vrouwen dew mekeer henne, totdat d'r op et !aeste gien 
touw meer an vaaste te kneupen was. Dii gong zo een uurtien of aander-
half deur, tot e!keniene van de gaasten een peer bakkies koffie en een stok 
gebak aachter de knopen hadde. Daornao wodden de taofels ofruumd van 
de koffieschinkeri'je en kwammen d'r reumerties veur in de plak te staon 
en wodde elk van de gaasten vraogd wat hi5 graeg drinken wol. D'r was 
veurhanen oo!de k!aore, kejak, berenburg, port, braandewien, fladderak 
en vruchten veur wie om ien of aandere reden gien starke draank bruukte. 
As dan nao een tietien alles inschonken ston mit wat versnaeperings d'r 
bi5 op et bottien, dan gong de heit van de bruid mit et g!as in de haand 
staon om veur et bruidspeer et glas te heffen en te zeggen: ik hope daj'm 
gelokkige huwe!iksjaoren kriegen meugen. En hfj klinkt mit allebeide 
die intussentied ok opstaon binnen. De aandere anwezige gaasten volgen 
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zien veurbeeld deur staonde vanof heur zitplak te proosten mit de j onge-
luden. Dan zet ien van de gaasten die een betien moenikespeulen kan in 
mit 'Lang zullen ze leven.' En daor aachteran: 'Daar moet op gedronken 
worden. ..'. Dan nemt elkeniene zien zitplak weer in en duurt et niet 20 
lange meer of et zingen begint weer, eerst een betien mit rustige lieties 
mar naormaote de aovend voddert en d'r meer dronken wodt begint ok et 
zingen hadder te gaon zels zoveer dat niet iens iederiene etzelde lietien 
zingt en et een betien een spektaokel wodt. Waorop de moenike-speulder 
ingreep deur te speulen: 'Varen, varen over de baren. . . waorop alle 
gaasten de aarms inmekeer stikken en mit beginnen te zingen en op 'e 
maote te deinen. As dat een posien zo gaon is, moet d'r eerst neudig es 
weer op dronken wodden, waordeur et een posien wat rustiger wodt. As 
iederiene weer een betien bekommen is van et hossen en deinen, staot d'r 
plotseling een man op en begint te zingen. Ok de aanderen zetten drekt in: 
'Wie in jannewaori geboren is staot op. (3x) en drinkt zien glasien gezond 
en fris.' Was d'r dan in tied iene opstaon, dan zongen ze: 'Et is wis.' Was 
dat niet et geval, dan wodde d'r zongen: 'Et is mis.' As zo alle maonden an 
beurt west hadden, kwam d'r nog aachteran: 'En Me nog niet gestorven is 
staat op.' As daordeur op et laest alle gaasten om de taofels stonnen mit et 
glas in 'e haand, kionken ze mitmekeer en nammen d'r een flinke slok op. 
In et schoffien stilte dat vol gde wodden nog een keer de reumerties 
bi5schonken en wodde d'r nog es rondgaon veur et prissenteren van een 
peer plakkies wost of een stokkien keze. Onderwiels sleug de klokke 
twaelf ure. As ze weer wat uutrust weren, begon et zingen nog es opni'j 
mit willekeurige lieties zoas: 'De Weperse boeren hebben vlekkies op 'e 
vloeren,' of: 'Aachter op 'e Fochtel is et knollegruun bevreuren,' en alder-
haande meer van dat soorte. Hoewel d'r ok wel es een peer stemmige 
lieties zongen wodden zoas: 'In bet groene dal, in bet stille dal,' of: 
'Knaapje zag een roosje staan.' Zo staorigan begon et naor ien ure te 
]open. Mar veurdat d'r begonnen wodden kon mit et ofrumen van de 
draanktaofels, mos d'r toch vanzels eerst nog staonde mit zien alien 
zongen wodden: 'Et is mooi geweest, het is mooi geweest, bet is thorn-
mels mooi geweest en wie et now nog mooier kan begint mar weer van 
veuren of an.' En daor vol gde op: 'Veur et bruidspeer nog eenmaal troel a-
Ia.' En dan was et zoveer dat de taofels ofruumd wodden konnen en d'r een 
komplete broodtaofel veur in de plak kwam, mit suker- en krentebrood, 
witte en tarwebolle mit d'r ok nog bi'j een staepeltien bakken of beschuten 
- hoe aj' et mar numen willen - en ok veural niet te vergeten echte boere-
botter en broodbeleg zoas schinke, sneden metwost of aandere soorten 
vleisbeleg, en keze en vruchtenjam. Dr wodde koffle bi'j schonken. De 
mem van de bruid gong staon en zee tegen de gaasten: 'Korn an, meensken 
pak mar an. Laot Jim niet nugen, en dat etjim smaeken mag.' Waorop de 
vrouwen begonnen mit broodsmeren. Ze deden dat neffens de riegel krek 
as thuus ok de gewoonte was, ok veur de mannen. Mt eten, drinken en 
praoten vergong d'r al gauw een posien tied en de klokke begon al aorig 

32 



naor twie ure te wiezen. De gaasten maekten anstalten om te vertrekken 
en nammen ofscheid mit een haanddrok. Ziezo, de eerste zundag zat d'r 
op. De aandere, de twiede zundag nog bi'j de oolden van de bruidegom, 
mit aandere buren en bekenden weren de feestelikheden oflopen. Van et 
trouwen zels wodde gien drokte meet maekt, as allienig et naor et ge-
mientehuus rieden, et trouwen mit een toespraoke daor en de weeromme-
reize op eigen huus an. 

De Icleren die indertieddreugen wodden deurjong en oold 

Bi5 de maegies was dit meerstal een jurkien of bloesien mit los rokkien 
tot goed en wel op 'e kni'jen. In de winter of bi'j regen en hadde wiend 
dreugen ze een maante!tien en een musse of kiots op et heufd. Om de 
bienen een peer zwatte hozen en sokken mit een peer zwatte kiompen mit 
gooldbiesies ofwarkt an de voeten. As et zommer was ok wel vaeke een 
peer lege schoenen. Weren ze dan laeter, as al een peer jaor de schoele 
aachter de rogge was, wat oolder, clan begonnen ze heur wat meer op te 
pronken mit wat lochtiger kieren. De memmen dreugen over et algemien 
meerstenstieds zwatte kleren; dat weren lange j urken tot aamper op !e  
grond, of ok wel een zwat jak mit lange rok; zundags en daegs krek geliek 
as, alliend op zundag van mooiere stof. Gongen ze uut op vesite dan 
dreugen ze vaeks een bried of smal goolden ooriezer op et heufd. In disse 
klederdracht, daor ze al gauw nao et trouwen mit begonnen, leken ze 
eigenlik Mel jong al oolde vrouwen daor ie as kiend mit respekt tegen 
opzaggen. Ok bi'j de jongen tot zoe'n jaor of veertien was et tiedens de 
schoelejaoren meerstentieds de gewoonte om een kot jassien zonder 
busen te dregen en een kotte broek tot op 'e kni'jen; disse wel mit een peer 
busen, iene veur de buusdoek en de aandere om et mes en wat aanders in 
te stoppen; om de bienen krek as bi'j de maegies een peer zwatte hozen en 
sokken en an de voeten een peer kiompen, vaeke mit een krammedraotien 
d'r over, veur et meugelik ofbreken van de kappe; op et heufd zonder 
uutzundering een pette, zowel overdag as op zundaegen, mar mit dit 
verschil dat de pette d'r op zundaegen wat mooier uutzag. As ze a! wat 
oolder weren en thuus op 'e boerderi'je hulpen, wodde et jassien verwis-
seld veur een blauwe kiele en de kotte broek veur een langere, krek as 
ooldere, al trouwde mannen. De nog weer ooldere boeren dreugen inpiak 
van een blauwe kiele een donkergrieze. Zundags leupen de meersten in 
een wat donker pak, mit d'r onder een lochtige boezeroen. Vule oolderen 
vunnen dat wat te opzichtig en dreugen daorom inpiak van een boezeroen 
een zwatte bef of een front veur de bost. En allemaol dreugen ze krek as 
bi'j de jongeren et geval was, een peer zwatte hozen, sokken en kiompen; 
de laeste mit goolden knoppies en biezen; en waor et vanze!s ok niet 
zonder kon: een pette op et heufd. Wat ik haost vergeten zol, is et vessien 
dat veural zundags dreugen wodde over de boezeroen henne onder de 
jasse; in et vessienbuse hadde et gelozie zien plak; veur et meugelik 
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verliezen wodde et vaaste holen deur een nikkeien, zuiveren of gooiden 
gelozieketten, al naor gelang de hews lieden kon. Dit ketten mit ringsluting 
wodde over et vessien henne vaaste gespt an ien van de knoopsgatten van et 
vessien. 

De Stobbepoele 

De Stobbepoele op et noordaende van Else was in oonze sehoelejaoren nog 
een hide grote piasse waeter die ondaanks dat et slim ondiepe was, winters 
en zommers vol waeter ston, mar die !aeter dew et indieken van versehil-
lende stokken yule kleiner wodden is. Op disse doedestieds nog grote vlakte 
wodden jaorliks in de winter bi5 goed vriezend weer de hadriederijen op 
scheuvels holen die deur et bestuur van de iesclub "De Oefening" 
uutschreven weren. Tiedens die riederi'j en wodde in do iestente sukelaode-
meik en koeke verkocht deur Memo en Metsje Korf. Now dat was bi'j felle 
oostenwiend, as et ok overdag stevig vreur, wel neudig want et kon dan soms 
op die kaele vlakte zonder beschutting gloepende koold wezen. As nao 
ofloop van do hadriederi5e et jong'vo!k nog gien zin hadde om al op huus an 
te gaon mar liever tot schiemerdonker deurrieden bleef, kon et 
geheimzinnig, j a haost angstanj aegend op 'e vlakte wodden, as de scheuren 
en basten veerder trokken dew et ies mit haost goelende geluden en et weg-
starven in de veerte. Aovens nao eon riederi'je wodde in ien van de kefé's de 
priesuutrieking holen. Nao ofloop kon d'r een peer uurties daanst wodden. 
Dat gong meerstentieds op 'e meziek van een vioelspeulder of ok wel op 
piano-meziek. Vaeke wodde disse daansmeziek speuld deur Sj oerd Cats of 
op een trekharmoenike dew oolde Beun van de Oosterstreek. Wit daansen 
wol, mos an de muzikaant vow elke daans in ieder geval een dubbeltien 
betaelen, of in iene keer veur de hiele aovend ten gulden. 

Verzeke ring van huus, inboedel en vee, en tegen ziekte 

As ziektekosten-verzekering beston in de gemiente Oost-Stellingwarf een 
onderling verzekeringsfoons. Die gui ok veur de duur van vier weken 
ziekenhuus-opnaome in etjaor. Duurde de opnaome langer, dan mos it die 
langere tied zels bi'j betaelen. Now was dat wel niet zo hieie duur, want een 
weke opriaome kostte doedestieds ongeveer 25 gulden, mit nog wat dok-
terskosten d'r overhenne. Mar, daor tegenover ston dat bi'j de meerste 
meensken de centen ok hap weren. 
Tegen de ziektekosten van vee beston d'r ok een onderling veefoons, waor 
aj' ok terechte konnen bi'j ontiedig doodgaon van et vet. Om de weerde te 
bepaolen, kwammen d'rjaorliks een peer veetaxeerders bi'j langes, zodat d'r 
laeter bi'j ongemakken gien ongenoegen ontstaon kunnen zol. 
Veur ziektekosten of doodgaon van peerden beston d'r krek as bi'j et 
veurgaonde, okeen gemientelik onderlingpeerdefoons, waorveur okjaor!iks 
van de peerden de weerde opneumen wodde. 
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Et verzekeren van et huus mit inboedel tegen braand gong meerstentieds wat 
aanders toe. Inpiak van bi'j een onderling foons waj' dan meerst verzekerd 
bij de ien of aandere braandverzekeringmaotsehoppi5e zoas b. g. De Zeuven-
wouden. Mar d'r weren vanzels ok wel eren daor aj' terechte konnen. 

Pit verkeer in de tied van oonze schoelejaoren 

Et verkeer in die jaoren was nog slim rustig en beston heufdzaekelik uut 
lopende meensken of een hoer mit peerd en waegen, en een hiel inkelde keer 
een fietser of fietster. Deurdat d'r nog niet yule fietsen in on- loop weren, 
verstonnen de meerste oolderen de keunst van et fietsen niet. Van de 
ginneraosie d'r onder weren d'r al een stokmennig die et konnen. Mar toch 
hebben vi'j es iene van die leeftieci zien die zien fiets ston of te raanselen en 
uut te foeteren, omdat hi'j niet rechtuut deur et mulle zaand wol en hi'j d'r 
mit omme valen was. Missehien op een inicelde nao konnen schoelekiender 
nog niet fietsen. De oo!den vunnen dat ze dat aentien naor en van schoele 
best lopende doen konnen. Dokter Mandema van Makkinge ree op een 
stoomfiets op huusbezuuk bi'j de petiënten langes. Now, dat was al hie] wat 
biezunders. Hi5 had daordeur vaeke een protte bekieks. Van auto's was in et 
dOrp nog hielemaole gien spraoke die koj' hiel inkeld es op een zundag 
rieden zien. Zoe'n ding heurde ie in de veerte al ankommen, zo rammelde en 
sputterde die over de straotweg. Dr mos al een hoom an zitten, mar hi'j 
hoefde niet yule bruukt te wodden. De meensken zorgden wel om b?jtieds 
in de baarm staon te gaon, omdat ze et mar griezelige dingen vuimen. Aj' 
toeva!lig mit peerd en waegen op 'e weg weren, was et peerd d'r doods-
benauwi veur en moj him an de !eide bi'j de bek goed vaaste holen, aanders 
konhij we! op 'e loop gaon. Mar in een tiedsbestek van inkeldejaorenkwam 
daor een grote veraandering in. Et wodden allemaole fietsen, stoomfietsen 
en autos op 'e weg. le hadden mar op te passen aj' op 'e weg leupen, een 
onge!ok was gauw gebeurd. D'r kwammen a!derdeegst bi'j de schoele bodclen 
te staon daorop ston: "Langzaam rijden. School". En ok et speulen van de 
kiender op 'e weg moch niet langer,  meer, ze mossen goed an 'e kaant blieven 
of in de baarm. In tegenste!!ing daormit b!eef et in et lochtroem gaans 
rustiger, daor weren de voegels nog heer en meester. V!iegen deden de 
meensken nog amper, dat mos a!!emaole nog op gang kommen. De eerste 
tekens d'r van weren in ieder geval nog niet an et noorden van et !aand toe 
deurdrongen, hoewel al es een keer een grote lochtbelon in de vorm van een 
segare staorig deur de locht zweefde van oost naor west. Naor ik mien was 
dat een Zeppelin. Mar vliegmesienen zag ie nog hieleda! niet. Et begin 
daorvan was op Pinkstermaendag 9 j uni 1924 doe in Oosterwoo!de een 
v!iegdemonstraosie holen wodde op een grOskaampe an de Duustereweg, 
tussen de Tramweg en et boereplaetsien van de femi!ie Dongstra. Et was een 
krakkemikkerig ding daor mit vleugen wodde: een moter in wat latwark 
ophongen en an weerskaanten twie vleugels van !atwark, mit zeildoek 
overspannen, een zonuumde dubbeldekker. Veur een bedrag van f 10,-- of 
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f 25,-- koj' een tochien mitmaeken. Now, dat was alliend veur de 
burgemeester en nog een peer veuranstaonde personen te betaelen. De 
vliegenier was Van Maasdiek veur wie in Et Vene nog een monement staot 
in de vorm van een obelisk. Dit was oonze eerste kennismaeking mit een 
vliegtuug. 

De verlochting in et dorp en de huzen 

De ver!ochting in et dorp hadde niet yule te betekenen. Ondaanks dat d'r in 
de winter bi'j aovende wel een peer straotlanteerns braanden, b!eef et toch 
a!tied een betien spoekachtig in et dorp. Van de stokmennig !anteems die 
dan aovens braanden ston d'r van et zudelikste punt of iene bi5 De Drie 
Gem lenten, iene halfweg et zuudaende, daomao iene b?j de karke en even 
veerderop ok bi5 de schoele; dan iene ha!fweg et noordaende en nog iene op 
et noordaende bi'j de eerste bocht in de straote. Laeter kwam d'r ok nog iene 
te staon b?j et kefé in Else-Noord. In Tronde ston d'r iene bi'j et winkeltien 
van Albert Russeher en de tegenoverliggende tramhalte. Et weren starke, van 
gietiezer maekte lanteernpaolen mit een dwasstange op een peer meter 
hoogte, waorbovenop de eigenlike lanteern, in de vormvan een stallanteern. 
In de wintermaonden bi'j schiemeraovend leup Jan Veensma mit een 
leddertien over de schoolder en een blikkien pietereulie in de aandere haand 
bi'j de lanteerns langes, zette et leddertien tegen de dwasstange van de paol, 
haelde et laampien nut de lanteern, geut de pere d'r van vol mit pietereulie, 
zette et laampien d'r weer in en stak de kouse d'r van in braand. De lanteern 
bleefdan die aovend zo large branen tot de pietereulie opbraand was, tot zo 
om-en-de-bi'j tien tire. Daornao was et bi'j duustere maone hatstikke donker 
in et dOrp, mar deurgaons !aggen dan de meerste meensken al lekker op ien 
oor te slaopen. Niet alliend in et dorp, mar ok in de huzen gong dat zo toe. 
In elke huuskaemer en woonkeuken hong boven de taofel wet een pieter-
eulielaampe an de zoo!der. E!ke dag weer an mos de pere van de laampe 
opni'j bi'jvuld wodden mit pietereulie om aovens weer branen te kunnen. 
Meerstentieds gong dat wet goed, mar somstieden begon de vlam hoger op 
te trekken. Wodde et nog slimmer dan begon et te waalmen en te roeten. Zo 
gebeurde et es op een aovend dat vier mannen zatten te kaortspeulen en in 
de hitte van et spul niet om de laampe doehten. Totdat op zeker mement iene 
van de speulders tegen de veur him overzittende zee: Kerel, wat bin ie zwat 
om de kop.' Zonder dat ze et murken hadden was de laampe hogerop 
begonnen te branen, totdat hi'j begonnen was te waalmen, zodat niet iene 
mar all  viere roetzwat om et heufd wodden weren. Veur locht in de stallen 
en veerder deur de schure mos aovens altied gebruuk maekt wodden van een 
stallanteern, wat wel een behelpen was, marie weren et gewoon. In etjaor 
1928 wodde d'r een elektrische leiding in Else anbrocht, niet overal, alliend 
marb?j de straotweg !anges en ok in de huzen die d'r an stonnen. Now, veur 
die d'r doe op ansleuten weren, was dat een geweldige veuruutgang, want 
niet allienig in et veurhuus mar veural in de schure was et een grote 

36 



verbetering. Mar de meensken in de huzen aachterof an de zaandwegen 
hebben nog verseheidene jaoren waachten moeten veur ok zi'j d'r op 
ansleuten wodden konnen. Mar ok dat kwam op et laeste wel in odder. 

Feesten en vermae/celi/cheden 

Altied hadde warken en ploeteren en nooit es een betien vedivedaosie, daor 
ston de meensken in Else de musse niet naor. Daoromme dat de bewoners elk 
jaor weer opnfj een dOrpsfeest op poten zetten en as et zo uutkwam 
toegelieke mit een schoelefeest, zodat niet alliend de oolderen mar ok de 
kiender es een verzettienhadden. Et was de gewoonte dit feest op eendaegse 
of aanders zegd deur-de-weekse dag te holen. Et wark mos clan mar een dag 
verscheuven wodden, want ok de knechten en maegden hadden dan vri'jof. 
As dat d'r veur een keer niet of kon, ston et d'r ok niet best veur. Dr mos 
ommes aanders al vaeke genoeg zegd wodden: 'Dat kan de brune niet trek-
ken'. Laoten we d'r mar van uutgaon dat et een gezaemenlike feestdag 
wodde. Om dit gebeuren goed verlopen te laoten mossen d'r al op 'e tied 
maotriegels neumen wodden. De meesters en dejuffers begonnen de kiender 
op schoele al feestlieties te leren en heur te vertellen dat ze op de dag van et 
schoelefeest allemaole mit een rood-wit-blauw viaggien in de haand bi'j 
schoele kommen mossen. Op die meniere raekten de kiender al hiel op 'e tied 
in feeststemming, da's te begriepen. Mar ok de ooldere meensken die de 
leiding hadden zatten niet stille. Van alles en nog wat mosj a goed regeld en 
veurmekeer brocht wodden, en veural now et mitien ok schoelefeest mit 
wodde en d'r ok een optocht van versierde waegens kommen mos waor de 
schoelekiender op mitrieden komien en zwaaien kormen mit heur vlaggies. 
As de dag van et feest haost in et zicht kwam, zaj' in de weke d'r veur op ver-
scheiden boerearven et yolk drok doende mit et schone maeken en bunen van 
een waegen om die, as hi5 weer dreuge was, mit grune varve over te varven 
en daornao et iezerwark van de waegennoges mit een kwassien zwatte varve 
netties of te warken. Op de dag veur et feest wodden de waegens prachtig 
versierd mit dennegruun en eigenmaekte rozenvan verschillende kleuren of 
ok wel helder witte, en mit viaggies, linten en mooi kleurde slingers. Aovens 
kwammen de bewoners van de buurt bi'jmekeer om een grote boge over de 
straote te zetten en krek as bi'j de waegens de boge te versieren mit denne-
takken, slingers en rozen. Dit boge-opzetten wodde op meerdere plakken in 
et dorp daon, ok bi'j de schoele. Op de dag van et feest zels stonnen de 
Mender al roem veur negen ure op et schoeleplein, allemaole netties 
anklieded en mit viaggies in de haand. As et negen ure wodde, kwam 
meester Diekstra op 'e stoepe veur de schoele, kiapte in de hanen zoas alle 
daegen de gewoonte was en stroomden de Mender de schoele in. Daor 
wodden eerst een peer feestlieties zongen, waornao ze allemaole een 
versnaepering kregen. Tussentieds weren ok de versierde waegens anrieden 
kommen. Ze stonnen al in volgodder klaor oman de optocht te beginnen. De 
uutgelaoten kiender mochten d'r plaets nemen, zittende of staonde, wat ze 
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mar et Iiefste deden. Veur an de stoet ston een platte versierde melkwaegen, 
waor een stokmennig huurde muzikaanten op zatten. In laetere jaoren 
hoefden die niet meer huurd te wodden deurdat in Else in 1921 een 
fanfarekorps opricht was mit de naeme Concordia. As eindelik et sein van 
vertrek geven wodde, begonnen de muzikaanten te speulen en onder et 
zingen en zwaaien mit de viaggies dew de kiender begon de optocht te 
rieden. De tocht gong eerst dew et noordaende, richting Tronde, waor ok 
deurhenne reden wodde tot de Abbediek, waor rechtsornkeerd maekt wodde, 
richting Else, dan de schoele veurb?j tot hielemaol et zuudaende an de 
botterfebriek toe. Daorweg gong et naor et eindpunt, de schoele. Daor wodde 
de optocht ontbunnen en wodden de kiender in schoele onthaeld op witte en 
krentebolties, mit sukelaodemelk. Et was ommes intied al twaelf ure, dus 
hadden ze wel zin an wat. Dc rieders van de waegens kregen, veurdat ze weer 
op huus antrokken, veur de muuite een flinke borrel en een goeie segare 
anbeuden. Dc kiender, klaor mit eten endririken, mossen eerst nog een feest-
licHen zingen veurdat ze naor buten mochten. Now, die stormden vanzels 
drekt of op de riek mit bodduurde klieden en kxalen optuugde dri'jmeule van 
ei gener Akkerman. Daor konnen ze heur een tiedlaank vermaeken mit rend 
te rieden op 'e hoolten peerden, wat veur hew allemaol een hiele belevenis 
was waor ze haost niet genoeg van kriegen konnen. Nao et middageten 
kwammen ok de ooldere meensken weer em te zien hoe de kiender et d'r of-
brochten mit de spullegies, of veur de wedstrieden veur de oolderen. Bi5 de 
spullegies veur de kiender, waor ze priezen mit winnen konrien, kwam et 
meerstentieds an op sneihied, begrip en haandighied, krek eigenlik as bi5 de 
wedstrieden veur oolderen, mar daor kwam nog al Cs starkte en 
uutholingsvermogen bi'j em de hoek kieken. As dan nao een we of drieje, 
viere de spullegies en wedstrieden oflopen weren, trek oold enjong op huus 
an. Veur de kiender was dan et feest oflopen, de iene meet as de aander 
bliede mit de pries die ze wunnen hadden, de oolden om melken te gaon, 
varken en kalver voeren en daornao zels broodeten te gaon. In die stille 
tussentiedbouwde de hoolder de dri5meule ommevan dri'j-tot zweefmeule. 
Etjongvolk hoolt meer van zweven as van stille ronties te drijen. Aovens 
kwammen de oolderen en et jongvolk weeromme. As eupening van et ao-
vendfeest wodde eerst stoeledaansen holen veurjonge meiden of ok wel 
jonge, al trouwde vrouwen. Die stonnen dan in een ronde kring haand in 
haand, daoromhenne een riegel stoelen, mar iene minder d'r dielneemsters 
weren. Zo gauw de muzikaanten die an de ziedkaant stonnen, begonnen een 
polka te speulen, begonnen ok de meiden en vrouwen rend te huppelen of te 
daansen. Plotseling kionk dan ten tromsiag, waornao de speulsters mekeer 
initien los leuten em te perberen iene van de stoelen te bemachtigen. Mar 
deurdat d'r iene stoel minder ston as d'r speulsters weren, bleef iene van hew 
zonder stoel staonenmochniet langer meet mitdoen. Dit gong zolange deur, 
totdat d'r van de twie laesten iene de overbleven stoel bezette en daormit de 
eerste pries hadde. Van de beide veurlaesten kreeg de iene de premie en de 
aander de troostpries. 
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Disse foto van Concordia is macki in et jaor 1929 op et stokkien band 
tegenover et kefe Het A nker deurfotograafMeine Mulder uut Niberkoop. 
V.l.n.r. boverste riegel: Willem Wever, Andries 1-Iafm4 Bertus Bolding, 
Anne Oenemg SjoerdBetten. Daoronder: L ubertus Prakken, BerendBetien, 
Hendrik Bergsma, Jacob Praicken, Theunis Kastelein, Jan Hafma. Zittend: 
Jacob Bergsma, Jan Postnuz Karst Hogenb erg (dirigent), Folkert Koopstra, 
Geert Eppenga. Grote tromme: Hendrik Qenema Kleine tromme: A ndries 
Mulder. 
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Nao disse daanserfje stroomden de meerste feestgangers et kefe in van 
Albert Oenema of Roelof Veen om - daor daansen te gaon, op piano -, 
vioele- of trekharmoenikemeziek, zoas b.g. de valeta of ronde wals of de 
Duutse of kruuspolka, die ok we! de Zwatkop nuumd wodde. Nao zoen 
daans volgde et schotsen, waor ok graeg ooldere mannen en vrouwen an 
mitdeden. Mar de al wat meet op jaoren kommen oolderen onder de 
feestgangers deden et wat kahner an. Die zochten liever een taofe!tien op om 
daor gezellig een bonel te drinken en onder et praoten weg een segare te 
roken. As dat zo de hiele aovend deurgaon was tot twaelf of ien ure, gong de 
daansmuzikaant staon en reup de laeste daans, de flnaole, of Dan zette bi'j 
de wieze van de polenaise in, waorbi'j netuurlik haost alle anwezigen op-
sprongen om mit te daansen en te huppe!en bij disse laeste rondedaans die 
ok mitien et slot betekende van de feestdag. Veerder in de zommer zetten de 
keféhoolders ombeurten op een zundagmiddag we] es een klein fesien op 
touw. Dit beston meerstentieds uut ringfietsen ofhadlopen. Daor aachteran 
wodde een daansmiddag of -aovend holen. Et hadde, om et zomar es te 
zeggen, niet yule omhakken. All iend bij Jan Cats op et noordaende gong et 
wat aanders toe. Daor wodde een keuring van tuugpeerden, inspand veur de 
sjeze of tilburie holen. Dit gebeuren brocht vaeke nog a! wat meensken op 
'e bien. D!r  ston dan ok een zweefmeule en kraomen mit snuperije, 
rookwaeren of aanderszins wat. Nao ofloop was et aovens vanzels daansen 
in een butendeure opste!de feesttente. Mar veerder was et ok al krek as bij 
de aanderen: van etzelde Iaeken eenpak. In de wintermaondenweren et meet 
de uutvoerings waor de meensken naor toe gaon konnen. Dit weren tenie!-
of zanguutvoerings. Een stok of wat jaoren !aeter kwam daor ok de 
meziekuutvoering nog bij. En netuurlik wodde bij elke aovend nao ofloop 
van et speulen een uurtien daanst. As de tenie!klub uutvoering gaf, mochten 
de schoe!ekiender van de dadde klasse of op 'e laeste rippetisie d'rnaor toe. 
Ze mossen elk een dubbeltien mitnemen; daor kregen ze in de pauze een 
koppien sukelaodemelk veur mit een stok koeke dr bij. Bliede zetten ze dan 
nao ofloop op huus an, waor et bedde al op hear te waachten ston, waor ze 
nog even !ekker nao!achten tot besluut. 



Liest van bewoners van Else en Tronde in dezelde jaoren 

De schriever het perbeerd zoveule meugelik gegevens bi'j mekeer te 
brengen, mar et lokt netuurlik nooit om volledig te wezen. Ok is et 
onmeugelik om fouten to veurkommen. De schriever daankt al die meensken, 
die himvan infermaosie veurzien hebben. Bind'r verbeterings en anvullings 
dan heurt de schriever dat geern. Op bladziede 42 vienen jim een platte-
grond mit nommers die corresponderen mit de nommers in de liest van be-
woners. 

Zuudhom 

No. I Cornelis Flokstra en Siebrigtje de Jong 
veehoolder en laandbouwer 

kiender weren a1 trouwd of trouwden mit 
Hendrik trouwde niet vertrokken 
Tjitske mit Roelof Ekkels vertrokken 
Albertje mit Sjouke Veldhuizen vertrokken 

No. 2 Foppe Bergsma en Antje de Vegt 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Abel mit Wilhelmina Goettsch vertrokken 
Zweitse trouwde niet vertrokken 
Pier mit Hiltje de Boer vertrokken 
Hendrik trouwde niet vertrokken 

daornao Anne Koops en Sibbeltje Prakken 

No. 3 Willem Koopstra en Baukje Gorter 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Theunis mit Eltje Weerman bleven 
Anne mit Metje Akkerman vertrokken 
Folkert mit Hiltje Mulder bleven 
Klaasje mit Jan Lenstra vertrokken 

daornao Theunis en Eltje 
daornao Edze Knol en Hinke Kleistra 

No. 4 	Jan Jonkers en Heiltje Koopstra 
veehoolder en laandbouwer 

kiender 	trouwden mit 
Albertje 	mit Lute Hofstra 	 bleven 

De Horst 

No. I 	Menzo Bandringa en Aaltje Kortjen 
veehoolder en laandbouwer 
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kiender trouwden mit 
Else mit Anna Foppes vertrokken 
Jan trouwde niet vertrokken 
Frerik mit Wiepkje Bosma vertrokken 

daornao Markus Hof en Jantje Vonk 
kiender trouwden mit 
Wietze mit Elizabeth Heierman vertrokken 
Hendrik trouwde niet vertrokken 
Jan mit Margje de Boer vertrokken 
Jacob mit Aukje Kruit vertrokken 
Fedde trouwde niet vertrokken 
Pieter mit Zus Roorda vertrokken 
Jantje mit Roelof de Boer bleven 

No. 2 Wiebe Koopmans en? 
boerearbeider 

kiender trouwden mit 
Klaasje mit Klaas BijI vertrokken 
Johanna mit Pieter Schulting vertrokken 
Gerrit mit Ietje Schipper vertrokken 

No. 3 Folkert Overzet en I-Iiltje de Vries 
klein boerebedrief 

kiender trouwden mit 
Wimke mit Arie Biesma vertrokken 

No. 4 Jan de Jong woonde hier mit een pleegkiend 
mit de naeme Trijntje Baas vertrokken 
daornao Roelof Blaauwbroek en Jantje Stellingwerf 
arbeider en keuterboer 

kiender trouwden mit 
Reinder mit Alie Berlips vertrokken 
Hiltje mit Jan Posthumus vertrokken 
Aaltje mit Hendrik Foppes vertrokken 
Jantje mit Geert Oosten vertrokken 
Auke mit Roelofje Blomsma vertrokken 
Willy mit Harm Betten bleven 

No.5 Albert Soolt en zoon Sake vertrokken 
daornao Pier Blaauwbroek en Jantje Beuving 
arbeider en keuterboer 

kiender trouwden mit 
Geertje mit Willem Latour vertrokken 
Albertje mit Anne Oenema bleven 
Antje mit Jacob Kelderman vertrokken 
Hendrik mit Wienie Geertsma vertrokken 
Jantje mit Albert Bijlsma vertrokken 
Tinie mit Willem van Olphen vertrokken 
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Maartje 	mit Sipke de Boer 	 vertrokken 
Margriet 	mit Egbert Dij kstra 	 vertrokken 

B uterweg 

No. 1 Geert Hogeveen en Antje Russchen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Andries mit Hanna Meierhof vertrokken 
Hebel mit Trijntje Oppersma vertrokken 
Bltj e mit Jan Post vertrokken 
Trijntje mit Hendrik Bock bleven 
Aaltje mit Geert Tjassing vertrokken 
Jan Egbert mit Tine Bosma vertrokken 
Baoke mit Antje Sloot vertrokken 

No. 2 Hendrik Bergsma en Annigje Slot 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Abel mit Grietje Vierhoven vertrokken 
Renske mit Egbert Kastelein bleven 
Hendrik mit Trijntje Nijboer bleven 
Joukje mit Willem Wever vertrokken 
Jacob mit Femmigje Boek bleven 
Arend mit Grietje Baukema vertrokken 
Annie mit Wolter Bouma vertrokken 

No. 3 Lucas Kastelein en Joukje Jonker 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Willem niet trouwd vertrokken 
Jannes mit Dina Heerschop vertrokken 
Cornelis mit Antje Hein vertrokken 
Hultje mit Johan Visser vertrokken 
Jantje mit Harm Kruimink vertrokken 

No. 4 Renze Houwer en Betje Visser 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Metje mit Lubertus Veenstra bleven 
Marten mit Martha Stuiver vertrokken 

No. 5 Anne van Nijen en Renske de Boer 
arbeider en klussiesman 

kiender trouwden mit 
Albert onbekend vertrokken 
Bngbert onbekend vertrokken 
Fokke onbekend vertrokken 



Tinus onbekend vertrokken 
Albertje mit Ube Lodewijks vertrokken 

daornao Dirk Akkerman en Aukjen Baron 
veehoolder en Iaandbouwer 

kiender trouwden mit 
Hiltje mit Luit de Boer bleven 

No. 6 Jacobus Vervat en Antje Woudstra 
arbeider en grafgrever 

kiender trouwden mit 
Jelle mit Klaasje Kuindersma vertrokken 
Arie mit Liesbeth Verdun vertrokken 
Geert mit Gatske de Wolf vertrokken 
Lolke mit Grietje? vertrokken 
Johannes mit Dina Nooy vertrokken 
Jepe mit Janke Bruinsma vertrokken 
Jimme mit Trees Hoekstra vertrokken 
Anna mit Johannes Krekt vertrokken 
Martje mit Luitzen de Vries vertrokken 
Liesbeth mit Pieter van de Meer vertrokken 

No. 7 Bertus Post en Aaltje Schurer 
boerderi'jgien 

kiender trouwden mit 
Egbert mit Janna Boek vertrokken 
Gerrit mit Jantje Veen bleven 

No. 8 Pieter Jongbloed en Maartje de Jong 
boerderi'jgien 

kiender trouwden mit 
Anne niet bekend vertrokken 
Aanske niet bekend vertrokken 

daornao Hendrik Holtrop en Klaasje Oosterhof 
kiender trouwd mit 
Klaas mit Wiebigje de Boer vertrokken 
Pietje mit Roelof Duursma bleven 

No. 9 Roelof Veen en Trijntje Nijholt 
laandbouwer en veehoolder 

kiender trouwden mit 
Roelof mit Frouwkje Alstein vertrokken 
Jacob mit Frouwkje van de Berg vertrokken 
Martinus mit Antje de Vegt vertrokken 
Hendrikj e mit Klaas Oosterkamp vertrokken 
Metje mit Johannes Diever vertrokken 
Grietje mit Bart Langhout vertrokken 
Jantje mit Harm van Hes vertrokken 
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Klaasje 	niet trouwd 	 bleven 
Thijs 	niet trouwd 	 bleven 

Tronde (west/caante straote) 

No. 1 Foppe Werner en Liesbeth Bergsma 
veehoolder en ]aandbouwer 

kiender trouwden mit 
Willem trouwde niet bleven 
Pieter mit Femke Sikkerna bleven 
Sander mit Petronelia Kennis vertrokken 
Grietje trouwde niet bleven 

daornao Pieter en Femke 

No. 2 Hessel Siegersma en Grietje Veldkarnp 
veehoolder en iaandbouwer 

kiender trouwden mit 
Jan mit Aaltje Haanstra vertrokken 
Lenze trouwde niet vertrokken 
Wiebe mit Trijntje Rinsrna vertrokken 
Atje mit Pieter Grutter vertrokken 
Antje trouwde niet vertrokken 
Akke mit Catrinus Nijhoit vertrokken 

daornao Jacob Werner en Egbertje Schurer 
in etzelde bedrief 

kiender trouwden mit 
Willem mit Anna F]okstra vertrokken 
Meine mit Pietje Voolstra vertrokken 
Sander mit Tiesje Master bleven 
Johannes mit Jantje Schipper vertrokken 
Foppe mit Wietsche Postrna bleven 
Roelofje mit Jeitje Pasrna vertrokken 
Bontje mit Johannes Bergsma vertrokken 
Aaltje mit Andries de Weerd bleven 
Trijntje mit Jan Brouwer vertrokken 

No. 3 Jan Prakken en Trijntje van Weperen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Klaas mit Aibertje Do] vertrokken 
Jan mit Renske Bos vertrokken 
Jansje mit Sent Koops vertrokken 
Rensje mit Gerrit de Boer bleven 
Margje mit Willem Krornkarnp vertrokken 
Jan Larnrnert mit Mina Reinders vertrokken 

daornao Rensje en Gerrit 
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No. 4 Hendrik Donker en Anna Schurer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwd mit 
Wiske mit Berend Betten bleven 
Fetje mit Pieter Schurer bleven 

daornao vo!gden heur op 
Koert de Boer en Geertje Koopmans 
boerebedrief 

kiender trouwd mit 
Abel trouwde niet vertrokken 
Pietje mit Antonie Post vertrokken 

No. 5 	Marten de Vries en Heiltje Koopstra 
veehoolder en laandbouwer 
daornao Dirk Schurer en Aaltje de Boer 
veehoolder en Iaandbouwe 

kiender 	trouwden mit 
Trijntje 	mit Cornelis Prop 	 vertrokken 
Wietske 	mit Klaas Buitinga 	 vertrokken 

No. 6 AlIe Bergsma en Wiegertje Bruggen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Pieter trouwde niet bleven 
Lubbertus trouwde niet bleven 
Heine mit Richtje Russcher vertrokken 

No. 7 Geert Siegersma en Johanna Beun 
tramwegwarker 

kiender trouwden mit 
Sake trouwde niet bleef 
Neeltje mit Bertus Lefferts vertrokken 
Alie mit Tjeerd Mulder vertrokken 
Marietje mit Otto Hofstra vertrokken 

Tronde (oostkoant straote) 

No. 8 Andries Mulder en Jantje Menger 
boerearbeider 

kiender trouwden mit 
Marten mit Lammigje van Dalen 	 bleven 
Jacob mit Sietsche Waldus 	 bleven 
Jan mit Andriesje Schurer 	 vertrokken 

daornao Marten en Lammigje 

No. 9 Hessel de Boer en Trijntje Akkerman 
veehoolder en laandbouwer 
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kiender weren at trouwd of trouwden mit 
Sander mit Eltje van Weperen bleven 
Aaltje mit Dirk Schurer bleven 
Koert mit Geertje Koopmans bleven 
Abel trouwde niet vertrokken 

daornao Sander en Eltje 
kiender trouwden mit 
Hessel mit Hanna van der Sluis bleven 
Jantje mit Mend Geertsma vertrokken 
Trijntje mit Jacob Velde vertrokken 
Jannes mit Sibbeltje de Vries vertrokken 
Koert mit Wietske Wesstra bleven 

No. 10 Lammert de Boer en Jantje Schurer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Jan mit Annie Dijkstra bleven 
Johannes mit Aafje Hof vertrokken 
Sijke mit Gerrit Bergsma vertrokken 
Anna mit Chris Jedema vertrokken 
Geertje mit Gradus de Jong vertrokken 
Hendrik mit Joeke Aigra vertrokken 

daomao Jan en Annie 

No. 11 Albert Russcher en Andriesje Hogenberg 
krudenierswinkel 

kiender trouwden mit 
Karst mit Alida Hinkema bleven 
Pieter mit Antje Petter vertrokken 
Geertje mit Tjeerd Minkes vertrokken 
Richtje mit Heine Bergsma vertrokken 

No. 12 Eise Postma en Martje Flokstra 
boerderi'jgien 

kiender trouwden mit 
Jan mit Sietsche Geertsma bleven 
Wietsche mit Foppe Werner bleven 

No. 13 Hendrik Prakken en Klaasje van Weperen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Klaas mit Jacobje Hof bleven 
Jannes mit Wietsche Postma bleven 
Hendrikje mit Hendrik Bus vertrokken 
Jantje mit Luitzen Mulder vertrokken 

daornao Klaas en Jacobje 



No. 14 Ruurd Slager en Trijntje Blijsie 
vaaste arbeider bij Hessel de Boer 

kiender trouwden mit 
Reint mit Aa!tje Stoker vertrokken 
Tjitske mit Jan Boek vertrokken 
Hendrikje mit Bertus Bolding vertrokken 
Rensje mit Theun Veldhuizen vertrokken 

Tronde an de Haerweg 

No. 15 	Jacob Mulder en Sietsche Waldus 
kiussiesman 

kiender 	trouwden mit 
Martje 	mit Hendrik Oenema 	 bleven 
Andries 	mit Joukje Bijstra 	 vertrokken 

daornao Hendrik Boek en Trijntje Hogeveen 

No. 16 Lenze Waldus en Jantje van der Veer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Hendrik mit Hendrika Blijsie bleven 
Wieger mit Trijntje Toisma bleven 

daornao Wieger en Trijntje 
kiender trouwden mit 
Lenze mit Antje van Veen bleven 
Trijntje mit Jan Slot bleven 
Jantje mit Fokke Brouwer bleven 

daornao Koert Jager en Grietje Harmsma 
in een ni'j bouwde boerderi'je 

kiender trouwden mit 
Wietse mit Antje Gorter vertrokken 
Luitten trouwde niet bleven 
Martinus trouwde niet bleven 
Klaasje mit Tjibbe Boonstra vertrokken 

No. 17 Hendrik Waldus enRikaBlijsie 
timmer- en klussiesman 

kiender trouwden mit 
Lenze trouwde niet bleef 
Jantje mit Hendrik van der Veen vertrokken 
Jan trouwde niet bleven 
Jikke mit Anne de Vos vertrokken 

No. 18 Sjoerd Veenstra en Annigje Liest 
haandel in huushooldelike artikels 

kiender trouwden mit 
Roelof trouwde niet vertrokken 
Neeltje mit Fonger Bruinsma vertrokken 



daornao Jelle Jager en Betje Oppers 
arbeider en kiussiesman 

kiender trouwden mit 
Jelle onbekend vertrokken 
Rense onbekend vertrokken 
Jan onbekend vertrokken 
Egbert onbekend vertrokken 
Dirk onbekend vertrokken 

No. 19 Thomas Russchen en Wietsche Oosterloo 
vaaste arbeider bi'j Hendrik Prakken 

kiender trouwden mit 
Roelofje mit Hendrik Oosterloo vertrokken 
Egbert mit Klaasje Betten bleven 

daornao Egbert en Klaasje 
kiender trouwden mit 
Thomas Tiny de Boer vertrokken 
Harm Aaltje Betten vertrokken 

De Haer - Polle - Peperstraote 

No. I Jannes Prakken en Harmke Bruggen 
klein boerderi'jgien 

kiender trouwden mit 
Wobbigje mit Hendrik Schuitemaker vertrokken 
Lubertus mit Jantje Post bleven 
Jacob mit Akke Siegersma bleven 

daornao Jacob en Akke 

No. 2 Albert Bijisma en Roelofje Hogenkamp 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Hendrik mit Klaasje van Veenen vertrokken 
Arnold mit Geertje Woudstra bleven 
Lutske mit Lenze de Haan vertrokken 

No. 3 Johannes Houwer en Metje Weerman 
rentenier 

kiender trouwden mit 
Sjoerd mit Antje Veldkamp vertrokken 
Anne mit Lammigje Brouwer vertrokken 
Hermanus mit Annigje de Jong bleven 
Renze mit Betje Visser bleven 

No. 4 Hubert Mulder en Jantje Roman 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
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Jantje mit Jan Zwanenburg vertrokken 
Hendrik mit Trijntje Waslander vertrokken 

No. 5 Jan Mulder en Trijntje Odding 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Jan mit Wijtske Dam vertrokken 
Jantje mit Jelle Bijisma vertrokken 
Grietje mit Abel Cuperus vertrokken 
Hendrika mit Klaas van 't Kruis vertrokken 
Trijntje mit Pieter Ooltgens vertrokken 

daornao Fedde Flokstra en Antje Peper 

No. 6 Jan Blaauwbroek en Antje de Hey 
rentenier en hoolder van sehaopen 

kiender trouwden mit 
Jan mit Femmigje Nijholt vertrokken 
Fokke mit Anna Bakker bleven 
Pier mit Jantje Beuving bleven 
Wiegertje mit Barteld Poutsma bleven 
Maartje mit Reint Lam vertrokken 
Frouwkje mit Renze de Vries vertrokken 
Ietje mit Geert Nijenhuis vertrokken 

No. 7 Jan Peper en Rigtje de Boer 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Antje mit Fedde Flokstra bleven 
Maartje mit Jan Hooisma vertrokken 
Frederika mit Johannes Hofstra vertrokken 
Hiltje mit Lubertus Jansma vertrokken 

Hi!tje is dochter van 
Jan Peper en zien twiede vrouw Rigtje de Boer 

No. 8 Berend Peper en Joukje Hoekstra 
vaaste arbeider bi'j Van der Oord 

kiender trouwden mit 
Antje mit K!aas Hes vertrokken 
Jan mit Aukje Hankel vertrokken 
Maartje mit Anne Broekstra vertrokken 
Brugt mit Hendrikje Zijistra vertrokken 
Freerk mit Jantje Rooks vertrokken 
Hiltje trouwde niet vertrokken 
Margie mit Marten Broekstra vertrokken 

No. 9 Egbert Oppers en Renske de Boer 
arbeider, vrachtrieder en kiussiesman 
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kiender trouwden mit 
Lina mit Harm Wartena vertrokken 
Wiebe mit Jeltje Oldersma vertrokken 
Jelle mit Trijntje de Ruiter vertrokken 
Andries mit Aaltje Krist vertrokken 
Harmke mit Klaas van der Berg vertrokken 
Tjitske mit Jan Donker vertrokken 
Jan Inwonende bruur van Egbert, trouwde mit Fetje 

Poutsma bleven 
daornao Barteld Poutsma en Wiegertje Blaauwbroek 

kiender trouwden mit 
Antje mit Hendrik van der Helm bleven 

No. 10 Jacob de Hey enAaf)eZijlstra 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Froukje niet bekend vertrokken 
Maaryje niet bekend vertrokken 

Peperstraote no. 12 mit Gerrit Baron veur et huus. 
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No. 11 Jacob de Vries en Trijntje Oosterloo 
klein boerderi'Jgien 

kiender trouwden mit 
Swob mit Klaas Hofstra vertrokken 
Jan mit Metje Wever vertrokken 
Fokke mit Femke van der Meer vertrokken 
Wietse mit Hielkje Wierda bleven 
Reinder mit GeesJe Blaauw vertrokken 

No. 12 	Gerrit Baron en Femmigje Bos 
keuterboertien, Jaeger en slaaehter 

kiender 	trouwden mit 
Hans 	mit Femmigje Eppenga 	 vertrokken 

No. 13 Cornelis Baron en Hiltje Punter 
keuterboer en timmerman 

kiender trouwden mit 
Aukjen mit Dirk Akkerman 	 bleven 
Lenze niet trouwd 	 bleven 
Hans mit Renske van der Meulen 	 bleven 

Rechis Cornelis Boron en links Hans Boron, Peperstraote no. 13 

53 



No. 14 	Tjeerd Peper en Lammigje Oosterhof 
keuterboertien en arbeider 

kiender 	trouwden mit 
Anna 	mit Qerben Bokma 	 vertrokken 

No. 15 Willem de Boer en Wiebigje van de Boer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Tjibbe dood deur bliksem 
Hendrik mit Jantje Donker bleven 
Sjoukje mit Gerard Engels vertrokken 
Antje mit Albert Kuiper vertrokken 
Roelof mit Jantje Hof bleven 

daornao Roelof en Jantje 

No. 16 Harm Veen en zien vrouw, rentenierden. 
daornao Sjoerd Veenstra en Annigje Liest 
haandeltien in huushooldelike artikels 

kiender trouwden mit 
Roelof trouwde niet 	 vertrokken 
Neeltje mit Fonger Bruinsma 	 vertrokken 

nog laeter 1-Jendrik de Boer en Jantje 
Donker, in ni'j bouwd boerderi'jgien 

kiender trouwden mit 
Wiebigje mit Klaas Floltrop 	 vertrokken 

No. 17. Berend en Wiske veur et huus en Renze op elpastien. 
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No. 17 Aizo Betten en Aaltje Veldkamp 
klein boerderPjgien 

kiender trouwden mit 
Berend mit Wiske Donker 
Hendrik mit Hendrikje Zeephat 
Renze mit Jakopje van Dalen 
Sjoerd mit Aaltje Scheper 
Antje mit Klaas Oosterkamp 

daornao Berend en Wiske 

No. 18 GjeldBoumaenTrijntjev.d. Ploeg 
laandbouwer in een Saksische boerderije 

kiender trouwden mit 
Ruurd mit Gezina Antonie Engels 
Rindert trouwde niet 
Siepke mit Johannes Zeilmans 
Hendrik mit Aleida Florese Minus 
Mina trouwde niet 
Tetje mit Jacob Dekker 

daornao Cornelis Cats en Anna Bos 
laandbouwer. melkrieder 

kiender 
Geertje 
Iebeltje 
Andries 
Cornelia 
Hennie 
Jurre 
Roelof 
Geert Sjoerd 
Annie 
Grietje 
Al ie 

kiender 

Wiske 
Fetje 

trouwden mit 
mit Frederik Pen 
mit Heine Vries 
mit Wikje Postma 
mit Markus de Boer 
mit Harm Wiegers 
mit Kiara Visser 
mit Christina Preis 
mit Janke Hessels 
trouwde niet 
mit Kees van Harten 
mit Hans Terstal 

weer lacter Fetj e en Pieter 

bleven 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 

vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 

vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 

naodat de oolde boerderi'je othraand was en d'r weer een nitje 
bouwd was, kommen hier nog in te wonen: 
Wiebe Oosterhof en Aaltje Cats, 

daornao Hendrik Donker en Antje Schurer 
laandbouwer en veehoolder 

trouwd mit 

mit Berend Betten 	 bleven 
mit Pieter Schurer 	 bleven 
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Et huus Feperstraote no. 18 nao de braand. 

No. 19 Hesse! Hofstee en Abeltje Herema 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Klaas mit Joeke Stapengea vertrokken 
Aafje mit Jan Post vertrokken 
Lenze mit Klaasje de Jong vertrokken 
Lammert mit Martha Toisma vertrokken 
Sieger mit Jo Langtreier vertrokken 
Martje mit Ritske Staphorsius vertrokken 

No. 20 Jan Brouwer en Roelofje Oosterhof 
veehoolder en Iaandbouwer 

kiender trouwden mit 
Johanna mit Rinke de Vos bieven 
Klaas mit Meintje Oosterkamp bleven 
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Haenepolle, Nije weg en Oostziede 

No. 1 Jacob Hoogenkamp en Harmke Hoogenkamp 
pietereulieman en arbeider 

kiender trouwden mit 
Pieter mit Aaltje Gorter bleven 
Arend mit Metj e Koopmans vertrokken 
Hendrik mit Antje Houwer bleven 
Aaltje mit Bertus Duin vertrokken 
Grietje mit Jan Veensma vertrokken 

No. 2 Sjoerd HafTha en Anna Bloemsma 
handelaar in kleinvee enz. 

kiender trouwden mit 
Berend mit Jantj e Oosterkamp bleven 
Andries mit Atje Wever vertrokken 
Jan mit Trijntje de Man vertrokken 

No. 3 Jan Brouwer en Maartje Mulder 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Cornelis mit Geertje Dijkstra vertrokken 
Uilkje mit Jurjen Duin vertrokken 
Margje mit Jan Brouwer vertrokken 
Fokke mit Trijntje Buitinga bleven 

No. 4 Jan Hafma en Hiltje de Vries 
oppennan en arbeider 

kiender trouwden mit 
Wiegertje mit Johannes Punter vertrokken 
Sjoerdtje mit Hendrik van der Veen vertrokken 

No. 5 Jannes Betten en Jacobje Stuurman 
boerebedrief en klompemaeker 

kiender trouwden mit 
Sipke mit Geertje Jonkers vertrokken 
Bertus mit Titie Verschie vertrokken 
Martje mit Aone Zijistra vertrokken 
Anna mit Jan Andringa vertrokken 

No. 6 Klaas de Hey en Froukje Ooster!oo 
keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Trijntje mit Luitzen Menger vertrokken 
Leendert mit Jacobje Veurman vertrokken 
Hette mit Aaltje Veidhuis vertrokken 
Thomas mit Grietje Douma vertrokken 

daornao Wietse Leffering en Froukje Hessels 
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No. 7 Lieuwe Trul en Geertje Trul 
(bruur en zuster in boerderijgien) 

No. 8 Jacob de Boer en Antje v.d. Boer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Tjibbe mit Liesbeth? 
Hendrik dood deur b!iksem 
Wietse mit Aukje Trul 
Tjeerd mit Gea? 
Metje mit Roelof Veen 
Gilke mit Pieter Brouwer 
Froukje mit Cornelis Goettsch 
Antje mit Pieter Brouwer 

daornao Tjeerd en Gea 

No. 9 Geert Vervat en Wietsehe Veensma 
Arbeider en keuterboertien 

kiender trouwden mit 
Johannes mit? 
Harm naor Argentinie vertrokken 
Kobus naor Argentinie vertrokken 
Axle naor Argentinie vertrokken 
Hendrika mit Wiebe van Veen 

Straotweg, Else oostkaante 

No. 1 Jan Cats en Janke de Vries 
kefé Else noord 
glen kiender 

No. 2 Andries Cats en Geertje van der Berg 
rentenierden 

kiender trouwden mit 
Geert mit Jantje Flokstra 
Sjoerd mit Hermina Corbee! 
Jacob mit Richtje van Dalen 
Jan mit Janke de Vries 
Cornelis mit Anna Bos 
Jurre mit Lena? 
Aaltje mit Wiebe Dosterhof 
Albertje mit Johan Mastenbroek 
Liesbeth mit Hein Akkerman 

daornao Arnold Bijisma en Geertje Woudstra 

No. 3 	Hendrik Jonkers en zien vrouw? 
rentenier, kosthuus veur schoelejuffers 

vertrokken 

vertrokken 

vertrokken 
bleven 
bleven 
vertrokken 
vertrokken 
vertrokken 

vertrokken 

vertrokken 

vertrokken 
bleven 
vertrokken 
bleven 
vertrokken 
vertrokken 
bleven 
vertrokken 



No. 4 Sieger Hofstee en Martje van Weperen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Hendrikje mit Jan Koops vertrokken 
Rieka mit Pieter Bergsma vertrokken 
Klaas mit Annigje Hornstra bleven 

twiede vrouw van Sieger was Barbara Wiersma 

No. 5 Jan Hofstee en Hendrikje Lapstra 
rentenierden 

kiender trouwden mit 
Sieger was al trouwd mit Martje van Weperen bleven 
Geesje was al trouwd mit Marten Huizinga bleven 
Meindert 	sturven an de Spaanse griep 

No. 6 Marten Huizinga en Geesje Hofstee 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Roelof jong wegraekt 
Jan mit Margje Brouwer 	 vertrokken 
Roelof mit Annie Betten 	 bleven 

No. 7 	Willem Kastelein en Sijke Post 
laandbouwer en veehoolder 

kiender 	trouwden mit 
Geertje Post 	(p!eegkiend) mit Lute Bos 	 bleven 

daornao Geertje en Lute 

No. 8 Ale van der Heide en Sjoukje Baron 
brood- en koekebakker 

kiender trouwden mit 
Johanna mit Paul Hartsuiker vertrokken 
Hans mit Klaasje Vogelzang bleven 
Nuttert mit Grietje van der Molen bleven 
Aukje mit Louw Hoogeveen bleven 
Baartje mit Mend Dijkstra vertrokken 
Liesbeth mit Debele Woudstra vertrokken 

daornao Hans en Klaasje 

No. 9 Jan Sijen Bult en Bontje Werner 
en broer Jan Bult, rentenierden 

daornao Pieter M. Bult en Betje Jansen 

No. 10 	Harm Schurer en Aaltje Schuitemaker 
veehoolder in Saksische boerderi'je 

kiender 	trouwden mit 
Aaltje 	mit Cornelis Menger 	 vertrokken 
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nut twiede huwelik van Harm mit Ktaasje 
Hock stra: 

Harm trouwde niet vertrokken 
Jelle mit J-Iendrikje Gorter bleven 

No. II Jan Oosterhof en Grietje Oosterkamp 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Gerrit mit Anneke Hoogeveen vertrokken 
Trijntje mit Koop Lautenbach vertrokken 
Tine mit Roelof Boverhof vertrokken 
Grietje mit Anne Ronner vertrokken 

No. 12 Jan Westra en Aaltje de Vries 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Jan mit Lena Koen vertrokken 
Pietje trouwde n let vertrokken 
Foppe mit Annie Donker vertrokken 
Antje mit Anne Nijboer vertrokken 
Martje trouwde niet vertrokken 
Renze mit Jannie Dikiand vertrokken 

daornao Egbert Kastelein en Renske Bergsma 
daornao Hendrik Bergsma en Trijntje Nijboer 

No. 13 Pier Menger en Maria Jans Merger 
rentenierden, veurhenne timmerman 

kiender trouwden mit 
Cornelis mit Aaltje Schurer vertrokken 
Harm trouwde niet vertrokken 
Hendrik trouwde niet vertrokken 
Egbert trouwde niet vertrokken 

No. 14 Albert Oenema en Baukje Eppenga 
kefehoolder en winkelman 

kiender trouwden mit 
Tiete mit Johanna Corbeel vertrokken 
Fokke trouwde niet bleven 
Trijntje trouwde niet bleven 
Anna mit Bram Venema vertrokken 

daornao Tiete en Johanna 

No. 15 	De legere schoele 



V.Ln.r. Heufdstraote no. 14, 15 en 16 

No. 16 Kornelis Dijkstra en Antje Bouma 
bovenmeester van de schoele 

kiender trouwden mit 
Jan jong wegraekt 
Baukje jong wegraekt 
Aaltje trouwde niet 	 bleven 
Jan mit? 	 vertrokken 

No. 17 Hendrik en Andriesje Hofstra 
bruur en zuster leefden saemen 
klein boerebedrief 
daornao Foppe Werner en Wytske Postma 

No. 18 Roelof Baas en Jannetje Veensma 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Wobke mit Aaltje Mulder 	 bleven 

daornao Wobke en Aaltje 

No. 19 Cornelis Cats en Anna Bos 
in et oolde botterfebriek, noordziede 

en Jan Veensma en Trijntje Liest in 
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etzelde gebouw an de zuudkaante 
timmerman, klokkeluder, koster van 
de karke en lanteernopstikker 

kiender trouwden mit 
Willem mit Lammigje Mulder bleven 
Jan mit Grietje Hoogenkamp bleven 
Egbert mit Antje Bouma vertrokken 
Trijntje mit Roelof van der Wei vertrokken 
Geertje mit Thij s Barelds vertrokken 
Antje mit Pieter de Boer vertrokken 

No. 20 Tjeerd Oenema en Annigje Boers 
veehoolder, laandbouwer en berehoolder 

kiender trouwden mit 
Tiete mit Baartje Westerveen vertrokken 
Hendrik mit Martje Mulder vertrokken 
Albert trouwde niet bleven 
Pier jong wegraekt 
Anne mit Albertje Blaauwbroek bleven 
Hilbrand trouwde mit Klaske Mulder bleven 

daornao Albert, Hilbrand en Klaske 

No. 21 Wiebe Kastelein en Antje Gorter 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Theunis mit Aukje Bakker bleven 
Roelof trouwde mit Rensje Sikkema bleven 
Egbertje mit Willem van der Horst vertrokken 
Femmigje mit Willem Euverman vertrokken 

daornao Theunis en Aukje 

No. 22 Arend Hoornstra en Margje Nijholt 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Koop mit ? vertrokken 
Johannes mit ? vertrokken 
Femmigje mit Pieter Veenstra vertrokken 

daornao Jan Betten en Egbertje Gorter 
(boerearbeider) 

kiender trouwden mit 
Harm mit Willy Blauwbroek bleven 
Hendrik mit Pietje Jager bleven 
Durk mit Annie Lem vertrokken 
Luitzen mit Jennie Pruim vertrokken 
Zwaantje mit Hinke Siedsma vertrokken 
Trijntje mit Albert Oosting vertrokken 
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No. 23 	Jan Westra Sr. en Martje Klooster 
veehoolder en laandbouwer; 
daornao Hendrik Oenema en Martje Mulder 
daornao Koert de Boer en Wietske Wesstra 

No. 24 	Hendrik Flokstra en Metje Werner 
rentenierden en hadden gien kiender 

No. 25 Jan de Groot en Antje Akkerrnan 
brood- en koekbakkerije  

kiender trouwden mit 
Harm mit Wippie Donker bleven 
Loltje mit Broer de Nekker vertrokken 

No. 26 Harm Akkerman en Roelofje Zandstra 
veehoolder 

kiender trouwden mit 
Jan mit Anti e Timmermans vertrokken 
Dirk mit Aukjen Baron bleven 
Jan mit Klaasje Witting vertrokken 
Klaas trouwde niet vertrokken 
Anne mit Simpie Engels vertrokken 
Geert mit Jantje van der Duin vertrokken 
Klaasje trouwde niet bleven 
Metje mit Anne Koopstra vertrokken 
Antje mit Jan de Groot bleven 

No. 27 Johannes Bergsma en Antje Bergsma 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Pieter mit Inie Lindeboom vertrokken 
Johannes mit Bertha Duin vertrokken 
Grietje mit Lammert Post vertrokken 
Johanna mit Jan Wever bleven 
Gretha mit Sent Baron vertrokken 

No. 28 Renze Sikkerna en Jantje Kiaverboer 
timmerman en annemer 

kiender trouwden mit 
Roelof mit Pietje Maurits vertrokken 
Arend mit Pene Berkenboseh vertrokken 
Eefje mit Jan Nijholt bleven 

No. 29 Folkert Koopstra en Hiltje Mulder 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Willem mit Bibion Reigne Monberol vertrokken 
Sijtse mit Lamkje Veenstra vertrokken 
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Baukje mit Jan Aldershof 	 vertrokken 

daornao brunt Theunis Koopstra en 
Eltje Weerman, boerebedrief 

kiender trouwden mit 
Willem mit Riek Leerling 	 bleven 
Trijntje mit Johannes Leerling 	 vertrokken 

No. 30 Wiebe Oosterhof en Aaltje Cats 
laandbouwbedrief 

daornao Klaas Betten en Jantje Oosterhof 
veehoolder en braandstofhaandel 

kiender trouwden mit 
Trijntje mit Jan Stelling vertrokken 
Willem mit Froukje Vermeren vertrokken 
Gerrit mit Sijbrigje Goinga vertrokken 
Harmen mit Janke Koopstra vertrokken 
Thije mit Joukje Bovenkamp vertrokken 
Reinold mit Roelofje Schurer bleven 

No. 31 Anne Houwer en Lammigje Brouwer 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Johannes mit Grietje Baas vertrokken 
Pieter mit Tietje Baukema vertrokken 
Tienus mit Abeltje? vertrokken 

daornao Albert Koops en Aaltje Slot 

No. 32 Anske Siderius en TrijntjeNieuwland 
febrieksarbeider 

kiender trouwden mit 
Tietje mit Jacob Schipper vertrokken 
Piet mit Hieke Oosterloo vertrokken 

No. 33 	Jacob van Dam en Rinske de Vries 
febrieksarbeider 

kiender 	trouwden mit 
Tineke 	trouwde mit R. Zondergeld 	 vertrokken 

No. 34 	Onno Knol en Hendrikje Kastelein 
direkteur botterfebriek 'De Drie (lemeenten' 

kiender 	trouwden mit 
Edze 	mit Hinke Kteistra 	 bleven 
Femmigje 	mit Rommert Bakker 	 vertrokken 

No. 35 	Botterfebriek 'De Drie Gemeenten 

M. 



Botterfebriek, meule van Bolding en de woning van Knol op no. 34. 
Straotweg Else Westkaante 

No. 1 	Hendrik Santing en Harmke Slager 
hoef- en warktugensmederi'j e 

kiender 	trouwden mit 
Jan 	 mit Aaltje de Jong 	 bleven 
Bltje 	mit Jan Bruggink 	 vertrokken 

daornao Jan en Aaltje 

No. 2 	Johannes Schurer en Antje Bergsma 
veehoolder en laandbouwer 

kiender 	trouwden mit 
Meine 	mit Fetje Euverman 	 bleven 
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Trijntje mit Willem Donker vertrokken 
Pieter mit Fetje Sçhurer bleven 

daornao Meine en Fetje 

No. 3 Willem Veensma en Trijntje Koopmans 
rentenierden, agentschop eier VPN 

kiender trouwden mit 
Jan mit Trijntje Liest bleven 
Jantje mit Imke Harder bleven 
Wietsche mit Geert Vervat bleven 
Egbertj e trouwde niet bleven 

daornao Johannes Hofstra en Antje Nijholt 
rentenierden 

kiender trouwden mit 
Gatske mit Johannes Jonker vertrokken 
Trijntje mit Klaas Sikkema vertrokken 
Johanna mit Klaas Sloot vertrokken 
Roelofje mit Albert van der Velde vertrokken 
Lute mit Albertje Jonker bleven 
Johannes trouwde niet vertrokken 
Anna mit Hendrik de Jong vertrokken 

No. 4 	Pieter van Huizen en Anna Sloot 
arbeider 
daornao Jacob de Boer en Antje van de Boer 
rentenierden 

No. 5 Hans Baron en Aukje Bouma 
rentenierden 

kiender trouwden mit 
Cornelis mit Hiltje Flokstra bleven 
Gerrit mit Femmigje Bos bleven 
Sjoukje mit Ale van der Heide bleven 

No. 6 Betje van der Heide, ongetrouwd 
had vaek kostgangers in huus; 
daornao Nuttert van der Heide en Grietje van der Molen, 
brood- en koekebakker bi'j zien brunt Hans 

No. 7 Martinus Bult en Janke Mulder 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Froukje mit Jacob Kastelein bleven 
Hiltj e mit Sent Punter vertrokken 
Jan mit Hendrikje Kopstra vertrokken 
Jan Pieter mit Aaltje Mulder vertrokken 
Femmigje mit Gerrit de Boer vertrokken 
Anne mit Jacobje Scharer vertrokken 



Hendrikje 	mit Jan Boelen 	 vertrokken 
Pieter 	mit Aaltje Jansen 	 vertrokken 

daornao Folkert Veenstra en Anna Boelen 

No. 7 Boerderi je van Martinus Bult 

No. 8 Imke Harder en Jantje Veensma 
rietvlechter en stoelemaeker 

kiender trouwden mit 
Arend niet bekend waormit vertrokken 
Willem niet bekend waormit vertrokken 
Hendrikje niet bekend waormit vertrokken 
Trijntje niet bekend waormit vertrokken 
Antj e niet bekend waormit vertrokken 

daornao Willem Koopstra en Baukje Gorter 

No. 9 Folkert Veenstra en Anna Boelen 
timmer- en annemersbedrief 

kiender trouwden mit 
Cornelis mit Geertje Bolding bleven 
Thijs mit Liesbeth van der Berg bleven 
Fokkeline mit Johannes Hoogenberg vertrokken 
Lamkje mit Sietze Koopstra vertrokken 
Jan mit Baukje Veenstra bleven 

daornao Cornelis en Geertje 
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No. 10 	Jacob Kuiper en Klaasje Schurer 
veehooldersbedrief 

No. 11 	Roelof Veen en Metje de Boer 
keféhoolder en winkelman 

Roelof Veen op no. 11 

kiender trouwden mit 
Antje mit Jacob Rijsten vertrokken 
Pietje mit Johannes Kiewit vertrokken 

daornao Jan de Vos en Hillegina Terborgh 
schildersbedrief en kefehoolder 

kiender trouwden mit 
Rinke mit Johanna Brouwer bieven 
Herman mit Lina Oppers vertrokken 
Anne mit Jikke Waldus vertrokken 

nog iaeter kommen dr te wonen 
Karst Russeher en Alida Hinkema 
keféhoolder en winkelier 

No. 12 	Jacob Kastelein en Froukje Suit 
iaandbouwer en veehoolder 



kiender trouwden mit 
Theunis mit Kiaasje Bergsma bleven 
Martinus mit Geertruide Jongbloed vertrokken 
Johanna mit Antoon Oost vertrokken 
Willem mit Anneke Pen vertrokken 

daornao Theunis en Klaasje 

No. 13 Theunis Kastelein en Femmigje Kastelein 
rentenierden 

kiender trouwden mit 
Jacob mit Froukje Bult bleven 
Willem mit Sijke Post bleven 
Wiebe mit Antje Gorter bleven 
l-Iendrikje mit Onno Knol bleven 
Egbert mit Renske Bergsma bleven 

No. 14 Binne Eppenga en RichtjeNijholt 
krudenierswinkel 

kiender trouwden mit 
Trijntje trouwde niet bleven 
Geert mit Antje van Veen bleven 
Femmigje mit Hans Baron vertrokken 

daornao Geert en Anije 

No. 15 Jacob Prakken en Antje Nijholt 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Geert mit Saakje Kro! vertrokken 
Andries trouwde niet bleven 
Wiebe trouwde niet bleven 
Sibbeltje mit Rinske Stelma vertrokken 
Femmigje mit Pieter Stelma vertrokken 
Margje mit Harm de Jong vertrokken 
Richtje mit Jilt Wijnstra bleven 
Jacob mit Annie Barkhuis vertrokken 

daornao Pieter en Lubertus Bergsma 

No. 16 Nederlaans Hervormde karke 

No. 17 Karkhof mit klokhuus 

No. 18 	Jacob Werner en Abeltje Russchen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender 	trouwden mit 
Jan 	mit Alida Herder 	 bleven 



Trijntje mit Jacob ter Stege vertrokken 
Sander mit Aukje Hilverda vertrokken 
Wiltinus mit Geesje Hilverda vertrokken 

daornao Jan en Alida 

No. 19 Franke Donker en Wiebigje van Dalen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Willem mit Trijntje Schurer vertrokken 
Wolter mit Lammigje Bull vertrokken 
Hendrik mit Grietje Koopstra bleven 
Jantje mit Albert van Weperen vertrokken 
Meintje mit Germ de Jong vertrokken 
Margie mit Berend van der Rei vertrokken 

daornao Hendrik en Grietje 

No. 20 Hermannus Houwer en Annigje de Jong 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Berend trouwde niet bleven 
Metje mit Berend Nijholt vertrokken 
Johannes mit Froukje de Vegt bleven 
Loltje mit Jan Tienus Flokstra vertrokken 

daornao Metje en Berend Nijholt 

No. 21 Marten Mulder en Lammigje van Dalen 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Andries mit Aaltje Akkerman bleven 
Jan mit Pietje de Boer bleven 

daornao Evert Sikkema en Fetje Wever 

No. 22 Tjeerd Korf en Margie Veld 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Anne mit Margie Stuurman vertrokken 
Meine mit Jantje Sikkema vertrokken 
Engeltje mit Thijs de Graaf vertrokken 
Metje mit Johannes Dragtsma vertrokken 
Jantje mit Geert Jissink vertrokken 
Klaas trouwde niet vertrokken 
Antje mit Thijmen Jissink vertrokken 
Gertje mit Thiemen van Eerden vertrokken 

daornao Jan Worst en Grietje Koops 

No. 23 Oolde Hans Bergsma en de vrouw, 
rentenierden 
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daornao Hendrik Pluim en HiltjeNolles 
arbeider en kiepehoolder 

kiender trouwden mit 
Jan trouwde niet bleven 
Hendrik mit Jantje Dassen vertrokken 
Hie!kje mit Arie Spekenbrink vertrokken 
Sijke mit Jan Wapstra vertrokken 

No. 24 Harm Bergsma en Siena de Ruiter 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Hans mit Grietje Wuite bleven 
Klaasje mit Theunis Kastelein bleven 

No. 25 Roelof Sikkema en Rensje Siager 
veehoolder, laandbouwer en slaachter an huus 

kiender trouwden mit 
K!aas mit Trijntje Hofstra vertrokken 
Evert mit Fetje Wever bleven 
Renze mit Jantje Kiaverboer bleven 
Jacob mit Bertha Menger vertrokken 
Engeltje mit Jan Hoekstra bleven 
Wiske mit Klaas Vos vertrokken 
Femke mit Pieter Werner bleven 
Harm mit Metje Houwer bleven 
Jan mit Albertje Koops vertrokken 
Jantje mit Hendrik Nijholt vertrokken 

daornao Harm en Metje 

No. 26 Sake Marks en Geertje Boverhof 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Aaltje mit Lammert Tiesinga bleven 

Sake zien eerste vrouw overleed en 
hi'] hertrouwde mit Geesje Hofman; 
zi'] had al een kiend nut heur eerste trouwen 

Joukje mit Abraham van der Oord vertrokken 
uut et twiede huwelik van Sake en 
Geesj e wodde geboren 

Sibbeline mit Lenze Dol vertrokken 
daornao Aaltje en Lammert Tiesinga 

No. 27 	Folkert Brouwer en Anna Oosterloo 
boerebedrief 

kiender 	trouwden mit 
Fokke 	mit Jantje Waldus 	 bleven 
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No. 28 Geert Keeps en Grietje Punter 
veehoolder en laandbouwer 

kiender trouwden mit 
Jan mit Hiltje van Riezen bleven 
Sent mit Jantje Prakken vertrokken 
Albertje mit Lubertus Oostindie vertrokken 
Jacobje mit Riekele Holkema vertrokken 
Albert mit Aaltje Slot bleven 
Jan mit Roelofje Bergsma bleven 
Abeltje mit Jan Heida vertrokken 
Anne mit Sibbeltje Prakken bleven 

daornao Jan en Roeloe 

No. 29 Hendrik Bolding en Annigje Nijzingh 
mulder en maelhaandel 

Mender trouwden mit 
Jantje mit Wessel Menger vertrokken 
Lubertus mit Hendrikje Slager vertrokken 
Geertje mit Cornelis Veenstra bleven 
Sientje mit Oene Bake Nolles vertrokken 
Grietje mit George Aldershof vertrokken 
Kier mit Anne Smit vertrokken 
Jantine mit Jacob de Nekker bleven 

No. 29 
Jan mit Wiekje Muizelaar vertrokken 

daornao Jantine en Jacob 

No. 30 	De meule van Hendrik Bolding 

No. 31 Sjoerd Cats en Jacomina Corbeel 
keféhoolder, muzikaant en veehoolder 

kiender trouwden mit 
Andries jong overleden 
Johanna mit Klaas Kleinenberg vertrokken 
Jan mit Jantje ten Berge vertrokken 
Geertje trouwde niet vertrokken 
Geert mit Harmpje Pepping vertrokken 
Cornelis Jan mit Hilligje Jansen vertrokken 
Jurre trouwde niet vertrokken 
Dientje mit Klaas Keulen vertrokken 
Jacob mit Marie van Doom vertrokken 
Tieneke mit Roelof Erenstein vertrokken 
Sjoerd mit Rika Pot vertrokken 
Casper mit Tinie Bosch vertrokken 
Andries mit Mamgje Kijf vertrokken 

daornao Louw Hoogeveen en Aukje 
van der Heide 
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